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TARIK AKAN

ZEKİ MÜREN

“Yılmaz Güney’den bana kalmış
bir inatçılık var. Taviz vermeyen
müdanasız bir adam var,
düşüncelerinden asla geri adım
atmayan, her adımını ülkesi, insanlık
ve emek adına atan bir sanatçı var.
Para ve şöhret için değil, bunlar için
yaşanan bir hayat var…”

“Hâlâ benim dahi izah edip
derinine maalesef inemediğim
bir yalnızlık duygusu var
şöhretin içinde. Belki de
dışında, kabuğunda… Evet
bir yalnızlık duygusu…”

YUSUF HAYALOĞLU
FİKRET OTYAM
“Neden öldürmeli,
sevmeli değil?
Neden öldürmeli, sevmek diye
bir şey varken dünyada?”

''Birer tomurcuktuk hayatın kollarında.
Birer çiğ damlasıydık,
Bahar sabahında,
Gül yaprağında...
Dedim ya,
Hiç yoktan susturuldu şarkımız!
Yüreğim kanıyor,
Yüreğim kanıyor...
Bitmeseydi öykümüz böyle!..''

CENGİZ AYTMATOV
“Belki de bütün çalışmalarıma
kitaplardan yola çıkarak
başladım ve bunun aşırılık
olduğunu hiçbir zaman
düşünmedim.”
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G
ULAŞ GEROĞLU

Yangınlar,
doğal afetler,
ölümler…
Tanrı'm, ne
olur yeter!
Aldık biz
dersimizi.
Yanlışlarımızın
örtüsünü
kaldırdık;
şimdi her şey
çıplak ve göz
önünde…

ökyüzü, evimizde ardı sıra yanmak
için bekleyen ışıklar gibi envai çeşit
renge boyalı... Şimdi tam zamanı,
kucaklaşmalı ve haykırmalı; Hoş geldin 2020!”
Yine güzel veda ettik eskittiğimiz yıla.
Sabah uyandığımızda “O kadar dilek tuttuk, ilk
günden gerçekleşsin!” istedik. Zaman kaldığı
yerden devam ediyordu ve “yenisi”, “eskisi”
yoktu. Avusturalya’da yangın “Ben tarih
oldum!” deyip gece 12’den sonra durmadı.
Büyük bir açlıkla devam ediyordu ağaçları
kavurup küllemeye. Bir de “Wuhan” var tabii!
Sahi bu Wuhan neresi? Kardeşim hiç “Yarasa
Çorbası” içilir mi? İsmi cismi belli olmayan bir
hastalanma şekliymiş. Tuhaf şeyler oluyordu
o şehirde, belli... Çin çok uzakta ve Wuhan
kapalı... Milletçe tepkimiz “Şehriyeli tavuk
çorbası denediniz mi?”
20 Ocak’ta Hayrettin Karaca ağabeyimi
kaybettik. Ağaca sarıldığı fotoğraf geliyor
gözümün önüne. TEMA da öksüz kaldı şimdi.
24 Ocak’ta beklemediğimiz yerden sarsıldık.
Aklımızda “Büyük İstanbul Depremi ne zaman
ve kaç şiddetinde olacak?” sorusu varken
Elazığ’da sallandık. Canımız yandı, korkularımız
hatırlandı. Deprem uzmanları tekrar
televizyonlarda görüldü, bizlere unuttuğumuz
deprem gerçekliğini anlattı.
İki gün sonra, “şaka herhalde!” dediğimiz
bir haber aldık. Ben haberi yanımdaki
arkadaşımdan aldım ve “Bak bu şakaysa hiç hoş
değil!” dedim. Benim jenerasyonumun gece
gizli gizli televizyonu açıp uykusuz kalma sebebi
“Kobe Braynt” ölmüş! Tanrı'm bu bir şaka
olmalı! Kabulü zor bir gerçekti; basketbolun
“Kara Mamba”sı bir helikopter kazasında yitip
gitti!
Ocak yeni yıla dâhil değildi! Öyle karar
verdik. Gözümüzü hemen şubata çevirdik.
Britanya hariç! Birleşik Krallık için yeni yıl 31
Ocak’ta AB’den ayrıldığında başlayacaktı. Ada,
bu yıldız kaymasını büyük bir şölenle kutlamaya
kararlıydı; fakat “Dünya Sağlık Örgütü” daha
tez davrandı. Yaptığı açıklama süpernova etkisi
yarattı. Durum çok ciddiydi... Koronavirüs
ailesinin hırçın çocuğu Covid-19 aramıza katıldı!
“Ocak nihayet bitti!” demiştik. Hayda!!! 4
Şubat’a çığ düştü. Arama kurtarma ekipleri
Van’a koştu. Felaket!!! İkinci çığ “Arama
Kurtarma Ekibi”nin üstüne düştü. Canlarımızsa
kar altında kaldı! Çığ altında kalanlar için
endişeleniyorduk ki yeni bir haberle yüreğimiz
ağzımıza geldi. Uçağımız pistten çıktı, büyük bir
felaketin eşiğinden dönüldü.
23 Şubat’ta İran-Azerbaycan merkez üslü
deprem Van’ı salladı. Kerpiç evler yıkıldı. Bu
sefer deprem uzmanları televizyondaki yerini
alamadan İdlib’de konvoyumuza saldırıldı. Yine
canımız yandı; 33 askerimiz şehit oldu.
Yangınlar, doğal afetler, ölümler…
Tanrı'm, ne olur yeter! Aldık biz dersimizi.
Yanlışlarımızın örtüsünü kaldırdık; şimdi
her şey çıplak ve göz önünde... “Hem daha
ne gelebilir ki insanın başına?” sorusu
kafamızdayken 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü

“Küresel Pandemi” ilan etti. “Küresel Pandemi
mi?” Nasıl yani? Küreselse sanırım iş ciddi!
Dünyada küresel olarak anlamını bildiğimiz
bazı kelimeler vardır: “Sinema” gibi ya da “Gol!”
gibi... Şimdi hep beraber yenisini öğrendik:
“Pandemi” “Abartmayın kardeşim, bizde daha
vaka yok! Seyahat edecek, gezip tozacak,
ziyaretlere, tatillere gidecek kadar yok! Bize
hastalık gelmediyse pandemi diye bir şey de
yok!” Bunları hepimiz söyledik! Sonra, Sağlık
Bakanlığı’mız ilk vakamızla tanıştırdı bizi.
Öğrenci yurtları karantina merkezi oldu. Çok
geçmeden ilk ölüm haberi geldi... İlk vaka ile ilk
ölüm zamanı bizim için 2020’nin en büyük soru
işareti... “Daha ne gelebilir?” demiştik ya, yeni
dersimizin adı: Corona Pandemisi! Konumuz:
“Sosyal Mesafe!”
Hiçbir yere sığamayan insana yapıldı bu
çağrı: “Hayat Eve Sığar!” “Çıkmayın!” diye
rica(!) ediyordu siyasetçiler ve sağlıkçılar.
Ekonomi ise “Çıkın!” diye haykırıyordu. Bu da
kendi coğrafyamızın kıssadan hissesi... Önce
Covid’e yaş sınırı konuldu; sonra 10 Nisan’da
aniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kafalar
karıştı, marketler yağmalandı! Dışarıda tam bir
kaos yaşandı, sosyal mesafe sınavından hepimiz
sınıfta kaldık.
Peki, tamam... Anladık ki bu iş uzayacak!
Eurovision, Euro 2020, Tokyo 2020 vardı
önümüzde ve zaman geçer diye düşündük…
Hepsi iptal oldu. Hadi ama! Bu kadarı da fazla...
İtiraf edelim, birçoğumuz işin ciddiyetini “Euro
2020 iptalinden sonra” anladık. Kırmızı çizgimiz
de geçildi madem; lanetlensin şimdi 2020…
Hızla Nisan 2020’ye koşarken Covid-19’un
küresel saldırısına maruz kalmış kişi sayısı bir
milyon olarak açıklandı. Durdurulamıyordu;
birkaç gün sonra iki milyon oldu. Yani Covid
bizden daha hızlı koşuyordu..
Ve yeni kahramanımız “Sosyal Medya”
sahnede… Sosyal medya ile dışarısı evimizde...
Eve sığan dünyamızın paylaşımları değişti,
özlemler bir nebze de olsa giderildi. Konserler,
tiyatrolar, kültür sanat programları... Sosyal
Medya imdadımıza yetişti.
Köşeye sıkışmıştık ve bir çıkış arıyorduk.
Kültür ve sanat her hanenin kapısını çaldı.
Okunmadık kitaplar okundu, izlenmedik filmler
izlendi, yeni besteler yapıldı, kitaplar yazıldı,
resimler çizildi. Hayatla birlikte sanat da eve
sığdı. Aynı evde yaşadıklarımızla ne kadar
mesafeliymişiz, keşfedildi. Sohbetlerin saati
uzadı, çaydanlıkların altı kapanmadı. Hepimize
hayırlı olsun; insan kendisiyle tanıştı!
Planlarımızla mesafeleştik, hayallerimize
ara verdik. TBMM’nin 100’üncü yılıydı. Hepimiz
kutlamalar için çok hevesliydik. Sokaklarda
olacak, büyük konserlerde buluşacaktık.
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diye
haykıracaktık. Olmadı! Balkonlara İstiklal
Marşı’na davet edildik, ardından komşu
komşuya “İzmir Marşı” söyledik. Her şeye
rağmen güzeldik, engelsizdik.
Yaz “koronasız sıcak günleri” vaat ederken
25 Mayıs’ta George Floyd’un ölümüyle
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insanlığın nefesi kesildi, ortalık karıştı! Amerika
sokaklarında çağımızın en büyük eylemlerinden
biri gerçekleşti.
Normale döndük! Normal dediysem “Yeni
Normal!” Sarılmak yok, kalabalık yok, yan yana
oturmak yok. Yoklukla normalleştik, özlemle
normalleştik, hasretle normalleştik… Açıldı
AVM’ler, parklar, parti kongreleri… Tiyatrolar,
sinemalar ve anlamlı buluşmalar hâlâ çok
bulaşıcı ve koronalı! Yeni normal yaz ayları, eski
normale denk ve mesafesiz geçildi.
Seyircisiz maçlar oynandı. Başakşehir,
ligimizin 6’ncı Şampiyon takımı oldu. Yaz,
bahara nazaran daha sakindi. Tam “2020
yoruldu!” dedik; 4 Ağustos’ta insanlık tarihinin
kazara gerçekleşen ve nükleer olmayan en
büyük patlaması Beyrut’u yerle bir etti.
Ortadoğu’nun ortası... Hemen akıllara terör
saldırısı geldi; hükümet “Merak etmeyin terör
değil, kaza!” dedi. Gelsin istifa…
Koronanın tatili bitti! Yeni normal çağ
kapandı. Eylül 2020’de dışarısı yaprak hışırtısı;
içerisi bakanlığın mavi tablosu... Rakamlar
birden yükselip kendisini nadasa almışken!..
Komşumuz, canımız, kardeşimiz Azerbaycan,
Dağlık Karabağ’da savaşa tutuştu.
2020, daha üçüncü ayında, “Bit artık!”
dedirtmişti… 2021’i istiyorduk. Çember iyiden
iyiye daraldı. Hemen herkesin çevresinde
Covid-19 pozitif raporu çoğaldı. “Pozitif”
dediğime bakmayın; belki ilk defa “pozitif
olmak” bu kadar “negatif bir algı” yarattı.

Ekim 2020’nin son günleri Ege kıyılarında
sular çekildi. Kayıklar karaya oturdu. İzmir
büyük bir depremle sarsıldı, yıkıldı. Enkazda
umut aradık! Enkazdan çıkan her can, bir
sonraki için umudu getirdi. Uzmanlar mı? Onlar
ezberlediğimiz kelimelerle, bildiğimiz yerde...
Yine onları duyan yoktu yetkili mercilerde…
Kasımda vakalar hızla artmaya başladı.
65 yaş üstü yine hedefteydi, okullar uzaktan
eğitimli, 20 yaş altı tedirgindi. Her an dışarısı
kapanabilirdi. Madem kış da gelmiyor, Covid19’dan korkmadığımız “dışarda gezmeli günler”
geldi.
25 Kasım’da “Diego Maradona” öldü!
Herkesin aklında “Tanrı’nın Eli” kaldı; benimse
yeşil sahalara taşıdığı isyanı... Herkesin
aklında, sırtındaki 10 numara kaldı; benimse
Che ve Castro dövmeleriyle sahadaki “Bir gün
başaracağız!” ruhu. Veda zamanı geldi. Şimdi
sahalarda “Adios Diego!” sesleri…
Kasım ayının ufak bir detayını atlamak
istemem, Amerika da seçim oldu, Donald
Trump kaybetti!..
Fazla söze gerek yok, kötü bir yıl geçirdi
insanoğlu. Düşündürücü olansa insanın
yaşadığı tüm kötülüklerle daha önce tanışmış
olmasıdır aslında. Tanışmış, görmüş, tecrübe
etmiş; lakin üstünü örtmüş. Hepimiz için yeniler
de oldu. Mesela ben hayatımda ilk defa tehdit
edildim! “Ben hiç tehdit edilmedim!” deme
kardeşim; ben şahidim sen de edildin. Milyonlar
tehdit edildi. Biri çıkıp CHP Genel Başkanı

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etme cüreti
gösterdiğinde hepimiz tehdit edildik.
“Yaşadıklarımız, öldürdüklerimizdir!” deyip
bu kötü yılın tanığı olarak korkuyorum ve
tedirgin koşuyorum yeni yıla... Duraksadım
bak şimdi. “Söz”ün sahibi Oruç Aruoba’yı da
aramızdan aldı 2020. Adalet… Hem hayatın
hem edebiyatın Adalet’ini de kaybettik.
“Hayatta piştiği gibi kitapta da pişmeli
insan...” diyordu Adalet Ağaoğlu, onun sözünü
işitmiş bir çağdayız şimdi. Ve evet, sanırım bizi
de sadece yalnızlığımız çoğaltacak.
Eksildiğimizi fark ettim. Kendimizden,
alışkanlıklarımızdan, sevdiklerimizden,
özlemlerimizden, edebiyatımızdan, beyaz
perdemizden, müziğimizden, sanatımızdan
eksildik. E, bir de çoğalttıklarımız var!
Korkularımız, endişelerimiz, umutsuzluğumuz,
yarınsızlığımız çoğaldı. Kabullenmek,
mağlubiyettir ve insan kabullenmediği zaman
ileriyi görecektir.
Elbette eksildiklerimiz kadar çoğalttıklarımız
da değerli. Kabullenmek için değil, yeniden
mücadele için... Yeniden umut için… Bu sefer
yeni yıl dileğimi herkesle paylaşacağım.
Saklamanın manası yok. Eminim aynı dilekte
buluşacağız. Ben çoğalttıklarımızla yüzleşip
eksikliklerimize geri döneceğimiz umut dolu
günler diliyorum.
Hepimizin eski yılı ders; yeni yılı umutlu
olsun…
Hoş gel 2021!!!
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Şarlo, sinema masalının en özel
kahramanlarından biriydi.
O; insana gülmeyi unuttuğu
bir zamanda gülmeyi,
suskunluk çağında susarak
konuşulabileceğini öğretti.
Gelin, Şarlo’nun kendi
masalından bizlerle paylaştığı
bir anısını; oyuncaklarla insanı
insanla tanıştıran, müzeleriyle
hafızamızı koruyan, masallarıyla
hayata dokunmayı ve masal
kahramanlarıyla dostluk kurmayı
başaran, hayat sahnelerinin
yorulmayan anlatıcısı, edebiyatın
dinmeyen heyecanı, insan
hikayelerinin serüvencisi Sunay
AKIN’dan dinleyelim.

A

SUNAY AKIN

ra Güler’in fotoğraflarında oyuncağın
başrolde olduğu eserin adı “Tabanca
ve Ekmek” adını taşır. Sanatçının
Ankara Kaleiçi’nde çektiği fotoğrafta üç ekmeği
kucaklamış bir kız çocuğunun önünde, oyuncak
tabancasını ağzına sokan bir erkek çocuğu görülür.
Bu fotoğrafı çekmek için Güler’in deklanşöre
bastığı yıl 1970’tir. O yılda ben de fotoğraftaki
erkek çocuğuyla aynı yaşlardaydım. Belki de bu
yüzden merak etmişimdir hep, ‘’O çocuk şimdi ne
yapıyor?’’ diye. Tabanca, hayatında bir çocukluk
oyuncağı olarak mı kaldı; yoksa?!
İstanbul çocuğu Ara Güler, fotoğraf hasadına en
güzel eserleri kattığı kentinde oyuncaklı bir çocuk
fotoğrafı çekmez mi, elbette çeker!?. 1957 yılında,
sessiz bir şahin gibi Zeyrek’te gezinen sanatçının
fotoğraf makinesi ve eski mezar taşları arasına bir
kız çocuğu girer… Çocuk, kazağa sarılı bir oyuncak
bebek taşıyordur kucağında. Peki ya o çocuğa
ne oldu? Hayatında oyuncağın yerini gerçek bir
bebeğin kokusu, sıcaklığı almış mıdır?
1960 yılında Galatasaray Meydanı’nda görürüz
sanatçıyı. Deklanşöre bastığında iki tramvay
girer fotoğraf karesine. Kıştır mevsimlerden,
paltolarının yakaları kalkık İstanbullular elleri
ceplerinde bir kar küresinin içinde yürüyor
gibidirler. Keşke diyorum, Ara Güler bu fotoğrafı
durduğu yerden otuz, kırk adım daha geriden
çekseydi! O zaman, çocukların ellerini cama
dayayarak vitrindeki oyuncakları seyrettiği ünlü
Japon Mağazası da girerdi fotoğrafa!
Ara Güler, Paris’te Romeo Martinez’in evinde
yemek yerken kendisi gibi fotoğraf sanatçısı olan
arkadaşı seslenir: “Sen boyuna sanatçı diye bir sürü
adamın resmini çekip bana gösteriyorsun, bunları
sanatçı sanıyorsun. Oysa şu üç adamı yan yana
getirip resimlerini çekebilirsen, asrın fotoğrafı olur
ve iş burada biter.”
Güler, merak içinde “Kimdir bu üç adam?” diye

sorunca Martinez sıralar: “Bir: Charlie Chaplin; iki:
Albert Einstein; üç: Pablo Picasso!”
Tarih: 6 Aralık 1942…
Amerika, Japon savaş uçaklarının yerle bir
ettiği Pearl Harbor baskınında ölenleri birinci
yıldönümünde anmaya hazırlanmaktadır. O
gün, çok ünlü bir sanatçı Amerika’nın Sesi
Radyosu’ndan Türkiye’ye hitaben bir konuşma
yapacaktır. Amerika’da Türkiye’ye yönelik radyo
yayınları yeni başladığından, Türklerin sevgisini
kazanmış bir sanatçı özellikle programa konuk
edilmiştir. Öyle ki, söz konusu sanatçının
yapacağı radyo konuşmasının haberi Türkiye’deki
gazetelerde günler öncesinden yer almıştır. On
binlerce insan, bu tarihi anı kaçırmamak için
radyolarının başında beklemektedir.
Programın başında konuk sanatçıya
katılımından dolayı teşekkür eden spiker,
“Dostlarımıza ve sizi sevenlere ne söyleyeceksiniz?”
diye sorunca “İlk fırsatta onları mutlaka ziyaret
edeceğim.” karşılığını alır. Bu yanıttan memnun
olan spiker “Sizi Türkiye’de görmek istemeyecek
tek kişi tahmin edemiyorum.” der demez, konuk
dinleyicilere seslenir: “Dostlarım, benimle bu
konuşmayı yapan bayan çok güzeldir ve Türkiye’yi
ziyaret etmek istememe bir neden de budur!”
Sakın ola ki, bu komplimanından dolayı radyo
programına konuk olan sanatçıyı tipik bir Amerika
erkeği sanmayın! Çünkü o, halinden pek memnun
olduğu sesinden anlaşılan spikerin “Dostlarımıza
ne anlatacaksınız?” sorusu üzerine tüm dinleyicileri
şaşırtacak konuşmasına başlar: “Onlara bir hikâye
anlatmak istiyorum. Bütün ömrümde işittiğim
hikâyelerin en güzeli ve en hoşu. Bu bir Nasrettin
Hoca hikâyesidir.’’!!!
Dünyanın öteki ucundan, Amerika’dan
yapılan radyo yayına katılan ve tüm dünyanın
ayakta alkışladığı bir sanatçının ağzından
Nasrettin Hoca’nın adını duyan dinleyiciler
daha da sokulurlar radyoya. Konuk başlar
fıkrayı anlatmaya: “Bir gün Hoca evinde oturup
kahvesini içerken komşusu, odun kesmek için
ormana gideceğini ve eşeğini birkaç saat için
ödünç vermesini ister. Hoca, ‘Eşeğim yok, çocuk
onunla pazara gitti.’ diye yanıt verdiği sırada,

gerçekte ahırda olan eşeği anırmaya başlar.
Komşu: ‘Be Hoca, sen sakalından utanmıyor
musun? Ne diye yalan söyledin? İşte eşek
ahırda!’ deyince, Hoca, ‘Bana mı inanacaksın,
yoksa eşeğe mi?’ karşılığını verir.”
Bitmedi!.. Sanatçı Nasrettin Hoca’nın
fıkrasını anlattıktan sonra öyle bir laf eder ki,
Türkiye’de yer yerinden oynar: “Evet Sevgili
Dinleyicilerim, bugün bütün dünyayı aynı soru
meşgul etmektedir: Hepimiz insanlara mı
inanacağız, yoksa eşeklere mi?”
Aynı günlerde Amerika’dan ülkesine dönmüş
olan gazeteci Ahmet Emin Yalman, çalıştığı
Vatan gazetesinin iki aylığına kapatıldığını duyar.
Bunun nedeni, gazetenin sanatçının konuşmasını
yayımlamış olmasıdır. Haber, Nazileri çok kızdırmış
ve gözdağı verme yoluna itmiştir. İstanbul’daki
Naziler gazetenin kapatılması için vampir dişlerini
gösterirler! Ne de olsa taptıkları ve Türkiye’de
hayranları da bulunan biricik Führerleri Hitler
“eşek” yerine konmuştur!
Vatan gazetesinde yer alan haberde sanatçının
Hitler’le alay ettiği filminden bir fotoğrafı da
yayımlanır!
Evet, Amerika’dan bir radyo programı sayesinde
Türkiye’ye seslenen ünlü sanatçı bir yemek
sırasında Ara Güler’e yan yana getirilip fotoğrafları
çekilmesi önerilen sanatçıların ilki olan Şarlo, yani
Charlie Chaplin’dir!
Şarlo ve Nasrettin Hoca’nın bir araya gelerek
bu ülkede gazete kapattığından kimin haberi
vardı ki ?!
Charlie Chaplin, “Hayatımın Hikâyesi” adlı
kitabında anımsadığı oyuncakları şöyle anlatır:
“Üzerinde bulutların üstündeki melekleri
betimleyen yuvarlak ve küçük müzik kutumuzdan
hoşlanırken bir yandan da onu şaşkınlıkla izlerdim.
Bana sahip olma duygusunu tattırdığı için
Çingenelerden altı Penny’ye aldığımız oyuncak
sandalyemi çok severdim.”
Nasrettin Hoca’nın hikâyelerinde karşılaştığımız
bir oyuncak vardır: Düdük…
Yazılı ve görsel basında parayı verenin
öttürdüğü, ‘’düdük sesi’’ olmamalı diyerek son
sözümüzü söylüyoruz: Yaşasın Cumhuriyet!
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DILEK NEŞE AÇIKER
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Yıllara laf söylemek ne haddimize.
Sen gelip geçicisin 2020.
Bak 2021 rolünü çalmak üzere.

“Ah, bu şarkıların gözü kör olsun!”
arkıdan şarkıya edilen en güzel bedduadır bu.
Çok güzel şarkılar var, lanet olsun!
Eddie Vedder şarkı yapmış. “Say Hi” adı. Diyor ki bir yerinde: “Çünkü
elini ilk uzatan, son uzatandan daha fazla cesaret gösterir.”
Cause the first one to reach out a hand
Shows more courage than the one who does last
Yazıyı burada bitirmek istiyorum Sevgili Vedder. Söz üstüne söz
söylemeyeyim diyorum; ama sayfalar dolacak. Sayfalar dolmalı...
Şarkılar insana cesaret veriyor. Yaşama sevincimizin sönümlenmesi yeni
değil. Yıllara laf söylemek ne haddimize. Sen gelip geçicisin 2020. Bak, 2021
rolünü çalmak üzere. Lafımız insana… Her daim insana...
Dereleri kuruttular… Sözümüz insana...
Şarkılar güzel.
Toy kuşunun yolu düşmüş. Vurdular!!!
Şarkılar güzel.
Bir de fotoğraflar var. Bazen çok can yakarlar. Binlerce kelimeyi bir kareye
sığdırıp beni aptal yerine koyarlar. Çok güzel fotoğraflar var.
Fotoğraflar güzel.
En çok Julia Fullerton-Batten’ın “Looking out from Within” isimli
fotoğrafı sıktı canımı bu ara. Fazla güzel. Ödülle de taçlanmış kendisi.
Ciğerimize kadar içeriden bakıyor.
Kara gözler...
Bakıyor...
Mavi maskesiyle genç bir adam, yüksek binaların arasından gökyüzüne
‘’Dert bende...’’ diyor. Benim gözlerimde... Samimiyet ihtiyacım had safhada
ya, iyice yakınlaştırıyorum fotoğrafı kendime. Kendimden geçiyorum. Hasbıhal
ediyoruz o gözlerle. Meydan okuyup şarkılardan bahsediyoruz.
Gözler güzel...
Çözmekte zorlanıyorum ifadesini.
Duvarları bizden bıktırana
kadar bakışıyoruz. Bağırıyor
içeriden bakan fotoğraf. Bu
kadar duyulmaya muhtaç bir ses
görmedim, diyorum milyonlarca
sesi hiçe sayarak. Anın
büyüsü işte... Kapılıveriyor
insan.
Kapana kısılmış bedenime
yarenlikte kusur etmeyen
dimağım, tek başınalığım
uzadıkça benimle
mütemadiyen
oyunlar oynuyor.
Konudan konuya
atlamam an
meselesi. Kendimi zor
tutuyorum. Sanki zaman koşuyor ve
yakalamak istediklerim ya da kaçırmak
istemediklerim çoğalıyor, derinleşen
yalnızlık içinde. Fotoğraflar, yoldaşlarım,
beni kendine bağlıyor. Başköşeye

koydum bile yeni yarenimi. Bakışa nakşolmuş hisler evvela acıya varmasına
ramak kalmış hüzün oluyor sırsız aynamda; sonra endişe ve umutsuzluğun
harmanına dönüşüyorlar, derken özlemde karar kılıyoruz. Hayata dair bir
özlem…
Özlemek güzel diyemem.
Güzelliği özledim belki.
Sonra ellerimle yüzümü kapatıyorum, hisler demini bulana, fikirler yerli
yerine oturana kadar kalıyorum öyle. Kalabalıklaşıyorum. Herkes ben oluyor,
ben de herkes gibi. ‘’Hiç bu kadar çok olmamıştım.’’ diyorum katılaşmış
bireyselliğimle. Hiç bu kadar aynılaşmamıştım ben olmayanlarla.
Keyfimin gıcır olmadığını biliyorum geçmişte. Gelmişe geçmişe bir türkü
okuyorum. Zülüf dökülmüş yüze… Kestiğim kara saçlarım uzamış yine.
Oradan düşüyor dilime… Kaşlar yakışmış göze…
Aman, aman…
Haletiruhiyem dalgalı deniz...
Baraj kurmuşlar, balıklar ölmüş.
Zapturapt altına alınmış varlığımız.
Yine de… Yine de… Yok, ümitvar olamıyorum bir türlü. Elimden gelmiyor
dünyayı değiştirmek, hayatın üstüne yayılmış tozu tek başıma üflemek. Tek
başına...
‘’Elini ilk uzatan olamasam da uzatanı tutabilirim.’’ diyorum. Ha gayret!
Her kelimeyi lime lime edip anlamını yerle yeksan edenlere yeni sözler
etmek için yol arıyorum.
Sözler güzel...
Kayıp bir yıla nasıl veda edilir, bilmiyorum. Kazançlarımı derleyip
topluyorum.
Beklemek güzel...
*Julia Fullerton-Batten’ın
“Looking out from Within”
adlı fotoğrafı, 2020 Profesyonel
Fotoğrafçılık Ödülleri’nde, Güzel Sanatlar
Kategorisi’nde birinci oldu. Fotoğrafa, sanatçıya
ait www.juliafullerton-batten.com sitesinden
bakabilirsiniz.
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-Ercan Kesalİnsanoğlu yeryüzünün
misafiridir, edebimizle
nasiplenip, sofrayı
dağıtmadan kalkıp gitmeliyiz.

Fotoğraf: Vedat Arık

n Merhaba Ercan Bey, nasılsınız? Urla’ya
yerleştiğinizi biliyoruz. Günler nasıl geçiyor?
Üniversiteyi İzmir’de okudum. İflah olmaz
bir İzmir âşığıyım. Urla ailecek kendimizi iyi
ve huzurlu hissettiğimiz bir yer. Yine de ister
istemez pandemi sürecinin kaos ve depresyonu
bizi de etkiliyor kuşkusuz. Zaten çalışma
odasından pek çıkmayan biriydim, şimdi de
kitaplarımla ve Poyraz’la geçiriyorum vaktimi.
n Bu kararı nasıl aldınız?
Otuz yılı aşan bir İstanbul hayatı aldırdı bu
kararı… Ne yazık ki, giderek yaşanmaz ve içinden
çıkılmaz hale gelen bu güzelim kenti daha fazla
taşıyamadık.
n Zaman kavramını en çok sorguladığımız ve
anlamaya çalıştığımız günler? Sizin için zaman?
Zaman elimizden kayıp giden bir şey değil.
Yıllar içinde yaşadığımız tüm deneyimler
ruhumuza sinerek orada kalıyor ve belleğe
dönüşüyor. Geçmiş, şimdiki zamanın içinde
bir yerlerde saklı duruyor. Şimdiki zaman da
“geleceğin geçmişi” değil mi zaten? Mesele
insanın farkındalığı! Sinema belki de zamanı
mühürleyip bize bunu yeniden sunabildiği için
bu kadar güçlü.
n 2015 yılında romanlaştırdığınız
“NASİPSE ADAYIZ” filmi çok kıymetli
ödüllerle taçlandırıldı. Ancak seyirciyi
kucaklayamaması böylesine zor bir süreçte
size ne hissettirdi?
Her filmin kendine özgü bir yolculuğu ve
kaderi vardır. Evet, festivallerden başarı ve
ödüllerle döndü. Vizyonda da her şeye rağmen
belli bir seyirci sayısına ulaştı. Olanda hayır
vardır!
n Filminizin bir gecelik hikâyeyi anlattığını
biliyoruz. Sinema için 24 saatlik bir anlatımı
zorluklar ve kolaylıklar açısından nasıl
değerlendirirsiniz?
Öncelikle senarist açısından hem kolay hem
de zorlayıcı bir zamandır 24 saat. Zaman sıkışık
olduğu için senaryonun kendi matematiğindeki
boşlukları doldurmak için çok daha dikkatli
olmak zorundasınız. Öte yandan sizi bir sürü
detaydan da kurtardığı için daha verimli bir

metin ortaya çıkar.
n Filmin yönetmeni, başrol oyuncusu ve
senaristisiniz. Bu üçlü açısından film nasıl geçti?
Elbette zorlu ve yorucu bir süreçti. Bundan
sonraki filmlerimde kameranın önünde
olacağımı zannetmiyorum. Ama iyi bir ön
hazırlık dönemi yaşadığımız için sete çok hazır
ve kendimizden emin çıktık. Tüm ekip saat
gibi çalıştı ve üzerlerine düşeni hakkıyla yaptı.
Yardımcı yönetmenlerim ve kameramanıma
teşekkür borçluyum.
n Nasipse, filmin seyirciyle buluşabileceği
bir tarih var mı?
2021’in ilk aylarında digital platformda
yeniden seyircimizle buluşacağız nasipse!
n Ercan Bey, kimseyi dışlamayan bir haliniz,
duruşunuz var gibi… Yok mudur bunun
istisnası?
Sevindim buna. Edip Cansever’in dediği gibi:
“Ne gelir elimizden insan olmaktan başka!”
n Çok sevilen çok yönlü bir sanatçısınız.
Dışarıdan bakıldığında şahane görünüyor.
Mutlu musunuz?
Başkalarının gözünden nasıl göründüğümüz
kıymetli elbette. Ama kişinin kendinden
memnun olması zor bir mevzudur. Ölünceye
kadar bitmeyecek bir hesaplaşmanın esiriyiz
sanki.
n Küresel salgın dünyanın efendisi
olduğunu zanneden insana neyi hatırlattı? Ve
uyarısı ne oldu?
Dünyanın efendisi değil, onun sıradan bir
parçası olduğumuzu hatırlattı. Zaten doğal ve
mutlak bir gerçekti bu. Sadece insanoğlunun
kibri, bu farkındalığı ortadan kaldırmıştı.
Umarım anlamışızdır…
n Tüm bu yaşananlar anksiyete ile panik
atak arasında yaraladı haliyle bizi. Ve bu
süreçte hayallerimiz de uçup gitti sanki... Ne
yapmalıyız?
Giderek yaşanmaz hale getirdiğimiz
yeryüzünün durup dinlenmeye, yaralarını
onarmaya ihtiyacı var. Sadece üretmek ve
tüketmek üzerine programlanmış bir sistem

nasıl sürdürülebilir? Yeryüzünün kaynakları
sonsuz değil ki. İnsanoğlu yeryüzünün
misafiridir, edebimizle nasiplenip, sofrayı
dağıtmadan kalkıp gitmeliyiz. Hayatın devamı
ve bizden sonrakiler için yaşamalıyız.
n Hayal demişken Ercan Kesal’ın ilham
kaynakları nelerdir?
Çevremdeki her şey. Yaşadığım olaylar. Şahit
olduğum, dinlediğim, okuduğum tüm hikâyeler.
n Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak kuşkusuz.
Peki, bu süreçten sinema nasıl çıkacak?
Sinema yeni hikâyeler anlatmaya devam
edecek. Filmlerimizin seyircisiyle buluşma
yolları ve araçları değişecek. Ama hikâyenin,
senaryonun önemi daha da artacak.
n Günlük tuttuğunuzu biliyoruz.
Yaşadığımız bu zorlu süreçte günlük tuttunuz
mu? Tuttuysanız roman ya da film olarak
okuyucusu ya da seyircisiyle buluşur mu?
Tam bir günlük sayılır mı bilmem ama yeni
senaryo çalışması nedeniyle yazdığım gündelik
notlarım oluyor. Her seferinde geriye dönüp
okuduğumda bana yeni ilham kapıları açan
cümleler bunlar.
n 29 Aralık, Tarkovski’nin ölüm yıldönümü.
Sizin de hep başucunuzda, sanki dostunuz
gibi. Onun için neler söylersiniz?
Sadece bir yönetmen değil, dünyayı ve
hayatı sorgulamaktan vazgeçmeyen önemli bir
düşünür. Sinemayı eğlence aracı değil ahlaki
bir kurum gibi kabul etmiştir. Çok az film
çekmesine rağmen gelmiş geçmiş en güçlü ve
etkili yönetmenlerden birisidir.
n Birlikte bir film yapabilseydiniz, filmin
cümlesi ne olurdu?
Onun bir cümlesi olurdu: “Kendi
kameramızın gözünden oynuyoruz. Başrol
oyuncusu da biziz.”
n Son olarak 2021 için neler söylemek
istersiniz?
Sabırla, cesaretle yaşamaya ve üretmeye
devam!

M

ahalle maçını 10’a 9 kazandık. Tüm
golleri Maradona attı. Çünkü herkes
Diego Armando Maradona’ydı. O hem
maçı kazanan hem de kaybedendi! Gecekonduda
doğdu. Bizim gibi... Babası hamaldı. İşten
bitap dönen babasının sırtına çıkıp ayaklarıyla
çiğniyordu. Bizim gibi... Hatta annesi bardaklarla
sırtını çekerdi. Annelerimiz gibi...
Yaşamam Tanrı’nın emriydi
Doğduğum harabede.
Yokluktan düzlüğe çıkmanın
Basit bir örneğiydim sadece.
Başarıya açtım, attığım her adımda,
Ölümsüz bir el bıraktım
Oyun sahalarında.
Tecrübeyle, ateşli bir tutkuyla...
Bacak kadarken kehanetini tebliğ etti: Büyük
bir futbolcu olacak, annesine ev alacak ve Arjantin
için Dünya Kupası’nı kaldıracaktı.
Bir tek, o şeyi bilemedi.
Yetenekli ama çelimsiz Diego’nun çocuk
bedenine yıllarca iğne vurdular, ele avuca
gelsin diye. Zengin River’ı değil, halkın gönül
verdiği Boca’yı seçti. Babasına ant içmişti: Bir
gün Boca Stadı’nda oynayacaktı.
Küçük bir çocukken
''Dünya Kupası'' hayali kurdum.
''Primera''da zirveye çıktım.
Belki de futbol oynayarak
Aileme fayda sağlardım.
En başından beridir
Sevindi ''Boca'' taraftarı.
Hayalimdi goller ve çalımlar,
Gökyüzündeki yıldızlar,
Şarkı söyleyen insanlar...
78’de faşist cunta, ev sahibi olduğu
ve kazandığı Dünya Kupası’nı, vahşetini
örtmek için bir makyaj malzemesi yaptı. Ne
hazindir ki faşistlere bu mutluluğu solcu hoca
Menotti yaşattı! Neyse ki Maradona o takımda
yoktu. İspanya 82’deyse vardı; ama bu kez de
rakipleri onu oynatmıyordu; acımasızca attıkları
tekmelerle...
Zweig’ın kahramanlara muştuladığı yıldızının
parladığı o an, onun için Azteklerin öğlen
güneşinin vaktindeydi. Futbol, Meksika 86’da
onunla mitolojik oyuna dönüştü.
82’de faşist cunta, ömrünü uzatmak için,
burunlarının dibindeki Falkland Adaları’na asker
çıkardı. Elbet o topraklar Arjantinlilerin hakkıydı.

İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül

KENAN BAŞARAN

Ama cuntanın gayesi vatanın değil, kendinin
bekâsıydı. Binlerce kilometreden gelen sömürgeci
İngilizler, Arjantinlilere 6 haftada ağır bedeller ödetip
adaları geri aldı. 900 genç öldü, asker namıyla...
Diego ve arkadaşları, 86’da İngilizlerin karşısına
o gençlerin hakkı için çıktı. Diego iki gol attı. İlkine
ismi o verdi: “Tanrı’nın Eli”; ötekine tüm insanlık:
‘’Asrın Golü!’’ İngilizler alçaklıkla suçladı. Muzipçe
güldü ve O ‘’Tanrı’nın Eli’ydi!” dedi. Falkland’da
onlara elini uzatmayan Tanrı’nın...
Faşistlerin yapamadığını da Diego yaptı. Orta
sahadan aldığı topla tüm İngiliz savunmasını ipe
dizerek muazzam bir gol daha attı. Buna İngilizler
bile çamur atamadı. Bu Asrın Golü’ydü; ya da
Tanrının Ayağı...
Komşu Brezilya’nın Rio’daki tepesinde bir heykel
yükselir: İsa... O günden sonra Buenos Aires’te de
bir kilise kuruldu: Aziz Maradona Kilisesi!
Napoli... İtalya’nın lanetlenmiş şehri...
Kuzey’in, zenginliğinin paraziti sayıp horladığı
topraklar... Devlet babadan bulamadığı şefkati,
mafya babalarında arayan Napoli’nin de
kurtarıcısı, Mesih’i oldu. 94 yaşındaki kulüp, sadece
iki kez şampiyon oldu ve elbet bunlar Diego’nun
mucizeleriydi.
Gökyüzündeki yıldızlar,

Şarkı söyleyen insanlar,
Doğdu Tanrı’nın elleri,
Neşe aşıladı insanlara,
Ve zafer getirdi bu topraklara.
Dünya Kupası ve Napoli... Tarihi zaferler ve
muhakkak ki baş dönmeler... Barcelona gecelerinden
bulaşan o bilmediği şeyle, mafyöz tiplerin pençesi...
Gecesi gündüzüne karışıyor; beyazlar dökülmüş
masalarda ve sahte bedenlerde sızıyordu.
Zayıflığı merak ettim
İsa bile hata yaptıysa
Ben nasıl yapmayayım?
Şöhret götürdü beni,
Güzel, beyaz bir kadına.
Yasaklanmış zevkleri,
Gizemli tatlarıyla...
Uzak kalamadım ondan,
Beni bağımlısı yaptı,
Aldı tüm hayatımı.
Ve bu da bir maç sayılır,
Bir gün kazanacağım.
90’da Tanrı’nın Eli, bir kez daha Dünya Kupası’na
uzandı. Ama 86’da kaybeden Almanya, bu sefer
Tanrı’nın Eli’ni büktü. Çocuk gibi ağladı. Biz de...
Düzen için son kullanma tarihi yaklaşıyordu. İnsan
Tanrı’lar artık günahlarına göz yummayacaktı.
94’te Amerika’da ifşa ettiler: Kokainman...
İşte bu, Diego’nun bilmediği ve kehanetleri
arasında olmayan o şeydi!
En iyi olduğum için,
Ne dertlere göğüs gerdim.
Satmamak için kendimi,
Güçlüyle yüz yüze geldim.
İnanan günahkâr insan, Tanrı'dan af diler. Peki
o kimden dileyecekti? Tanrı’nın Eli de günahkârdı!
En çok da gençlik aşkı ve iki kızının annesi
Claudia’ya karşı... İlk kızını karnında taşırken
televizyondan öğrendi Diego’nun bir başka
kadından oğlu olduğunu. 30 yıl inkâr etti
bu günahını. Bu çocuk 21 yaşındayken ona
“Oğlum!” dedi. “Biliyorum, çok hata yaptım
ama düzeltemem. Ben bir aktör gibi senaryo
oynamadım. Hayatımı yaşadım.” diyerek günah
çıkardı Aziz Maradona, kendi kilisesinde!
Bacağındaki Fidel, omzundaki Che dövmesiyle,
Chavez ile çıktığı miting kürsülerinde Tanrı'nın
Eli’nin yumruğunu sıkıp bir gol de Amerika’ya attı:
Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!
Siyaseti derin derin laflarla yapmadı. Halkın
diliyle konuştu.
Emir Kusturica buyurdu ki, “Onun yaşadıklarını
yaşamak için iki kalp lazım!”
Her şeyiyle ortadaydı. İçinde iyi de vardı
kötü de... Hepimiz kadar günahkâr, hepimiz
kadar masumdu. O bir Tanrı değil, insandı.
Ama kusuruna bakmadım, bakmayacağım.
O benim hem kahramanım hem
antikahramanımdı. Bir Dostoyevski kahramanı
gibi sevdim, onu da.
Kömür parçasıyla forma numarasını sırtıma
yazdığım kahramanım...
Sizin hiç kahramanınız öldü mü? Benim öldü.
Oley, oley, oley, Diego! Diego!

BİLETSİZ YOLCU

Ve Tanrı elini bizden çekti...
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YAZ SONU:
Park
görevlileri,
ağaçlardan
dökülen
yaprakları
süpürüyorlar.
Bahçeleri,
AHMET TELLİ
parkları
güz renklerine dönüştüren bu yapraklar,
hafif bir rüzgârla kıvrıla savrula yazın bittiğini
duyumsatıyor. Bakır rengine dönmüş olanlar var;
turuncuya, eflatuna, mora dönüşenler de. Bu renk
kıvılcımları üstünde yürürken ayaklar altındaki
yaprakların çıtırtıları yazın bittiğini bir kez daha
duyuruyor ve hüzünle hatırlıyoruz sevgili Ülkü
Tamer’in mısralarını:
Yazın bittiği her yerde söylenir
Böyle kırmızı kalkan görülmemiştir
Ölüleri örten yapraklardan başka
Çünkü sahiden yaz bitmiştir.
(…)
Her yerde yazın bittiği söylenir
Çürür çiçeklere yapışan kanlar.
Doğa, bahara değin uykuya çekilirken okullar
açılırdı. Okulların açılışıyla çocukların cıvıltısı okul
bahçelerinden sokaklara yayılır; umudun, yaşama
sevincinin harelenmesine benzerdi sesler. Cemal
Süreya bu tabloyu ne güzel betimlemişti şiirinde:
Bir ilkokul bahçesi geçiyordu
Cıvıl cıvıl sulardan
Okullar açılamadı bu yıl. Çocukların cıvıltıları
yankılanmadı. Parklarda, bahçelerde ve
sokaklarda çocuklar şakımıyorsa mutlu
da olamıyoruz galiba.
Çünkü onlar doğa
gibi, doğanın bir
parçası gibi umudu
Mücadele
yeşertiyorlar. Pandemi
sürüyorsa
kâbusu, tüm ülkeyi
umut da
endişeli bir belirsizliğe
yürürlükte
sürüklemişti. Umutdemektir.
umutsuzluk gel gitlerine
dönen günler bizi evlerde,
odalarda, balkonlarda yaşamaya
mahkûm etmiş gibiydi. Kent görülmez
bir düşmanın tedirginliği ile karartma yahut
karantina altındaydı. Eluard’ın şiirini nasıl
hatırlamam bu durumda:
Kapılar tutulmuş neylersin
Neylersin içerde kalmışız
Yollar kesilmiş
Şehir yenilmiş neylersin
Açlıktır başlamış
Elde silah kalmamış neylersin
Neylersin karanlık da bastırmış
Sevişmezsin de neylersin

(S.Eyüboğlu çevirisi)

Yaz bitti. Üstelik ne yaz aşklarının anıları kaldı ne
de uzak kıyıların büyülü çağrışımları. Yaşanmamış
gibi bir yazdı bu. Doğa büyük sessizliğiyle bizi
kendimizle buluşturmanın olanağıydı oysa; şimdi
garip, tuhaf bir kıpırtı var doğada. Karantina
günlerinde, kentin kimi boş alanlarında bile yabani
otlar büyümüş, insan ayağının değmediği yerler
yeşermişti yıllar sonra. Kaldırımlarda ve asfalt
kenarlarında fışkıran otlara hayretle bakmıştık.
Doğa kendini onarıyor diye sevindik, umutlandık.
Kaz Dağları’nda doğayı savunanlar
geliyor aklıma. Onları düşününce
geleceğe dair umutlar da yeşeriyor
içimizde. Akla gelmedik baskılara,
yıldırılara karşı doğayı, ağacı savunurken
aslında onlar, bir bakıma gölgede kalmış
solgun umutları günışığıyla ısıtıyor ve
görünür kılıyorlar. Gölgesini satamadığı
ağacı kesmekle yetinmiyordu
kapitalizmin açgözlüleri, ağaçların
köklerini saldığı toprağı da satıyordu üç
kuruşluk maden uğruna. Orada, bütün bir yaz
beklediler doğa nöbetçileri. Doğayı, hayatı ve
umudu kollayan kim varsa destekledi onları.
Hatta piyanosunu Kaz Dağları’na taşıyan Fazıl
Say, elli bin kişiye ulaşan bir kitleye konser verdi.
Bu konser, konser olmanın ötesinde bir anlam
taşıyor, umudu çoğaltıyordu; umut da bulaşıcıdır
çünkü. Şu günlerde soğuklar başladı ama onlar
hâlâ savunuyorlar Kaz Dağları’ndaki ağacı, kuşu,
böceği…
Maden dedim de Bağımsız Maden İş Sendikası’na
bağlı işçiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları
için Ankara’ya yürümek istediler. Bu yürüyüşle
hem yetkilileri uyarmak hem de
halkta bir duyarlılık yaratmak
düşüncesindeydiler. Ama ülkede uzun
süredir yaşanan baskılar bu işçilere de
uygulandı, önlerine barikat kuruldu,
karga tulumba sürüklendiler.
Sendikalı olmayı yüzkızartıcı
suç sayan patronlar, bu
ülkedeki emek mücadelesini
hiç mi bilmiyorlar? Biliyorlar
bilmesine de, 1980’den
bu yana geriletilen emek
mücadelesinin durumu
işlerine geliyor.
Sendikal mücadelenin
tarihini bilmeyen
patronların sendikayı suç
sayan küstahlıklarını
ve cesaretlerini aldıkları
yer bellidir: Mevcut
egemenlikçi sistemdir bu.
Ama işçiler yürümekte
kararlı idiler, onların
mücadele kararlılığı
bu ülkede umutların
da tükenmediğini
göstermektedir.

Mücadeleyi, umudu olanlar sürdürebilirler
çünkü. Ve bilinmelidir ki “Emek en yüce
değerdir”, emeğini savunamayan onurunu da
koruyamaz.
Umut daima yürürlüktedir: Nitekim 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde
İstanbul Kadıköy’de, Ankara Kızılay’da
meydanları dolduran kadınlar, her türlü
engellemelere karşın itaatsizlik duygularını,
eşitlik ideolojilerini haykırdılar. Kadın mücadelesi
o ülkenin umut ve demokrasi grafiğini gösterir.
Mücadele sürüyorsa umut da yürürlükte
demektir. Kadın hakları kadına lütfedilmiş
değil, varoluş olgusudur bu.
İnsanlık onuru nice mücadeleler sonucu
toplum sözleşmeleriyle hayat bulmuştur. En
önemlisi de kralların yetkilerinin sınırlandığı
1215’teki Magna Carta Sözleşmesi’dir.
Bugünün Anayasa düzeninin derin kökleri
de tarihin o dönemlerine aittir. Anayasa ile
güvenceye bağlanan insan hakları, İnsan
Hakları Sözleşmesi’yle uluslararası bir boyut
kazanmıştır. Düşünce, fikir ve ifade özgürlüğünün
dayandığı toplumsal sözleşmeler, mücadele
geleneğinden küçücük bir taviz verilirse tüm
haklar budanmaya başlar. Nitekim ülkemizdeki
1971 ve 1980 darbelerinde bunu yaşayarak gördük.
Dahası, 2010, 2017 halkoylaması da hakların
budandığı olgulardı. Yukarıdan belirlenen, bir
bakıma “verilmiş” olan haklar, bir çırpıda ortadan
kaldırılabilir. O halde denebilir ki, her şey
mücadele ile kazanılırsa kalıcı olur; umut da
buna dahildir.
10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak
belirlenmiştir. Özgürlüklerin talep edildiği değil,
yaşanması gerekirken hâlâ dramatik günlerin sığ
sularındayız. Ne diyordu Cemal Süreya:
Özgürlüğün geldiği gün
O gün ölmek yasak!
Netameli bir yıl geçirdik. Bir
yandan pandemi, bir yandan
ekonomik kriz. Böylesi
durumlarda ‘’toplumsal
adalet kavramı’’ öncelik
kazanır; çünkü tüm sorunlar
ancak adalet ve özgürlüklerle
çözülür. Paul Eluard yıllar önce
sezdirmişti insanlığa bunları ‘’Asıl Adalet’’
adlı şiirindeki mısralarla:
İnsanlarda tek sıcak kanun,
Üzümden şarap yapmaları,
Kömürden ateş yapmaları,
Öpücüklerden insan yapmalarıdır.
İnsanlarda tek güzel kanun
Suyu ışık yapmaları,
Düşü gerçek yapmaları,
Düşmanı kardeş yapmalarıdır.
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Çünkü biz
kadınız! Biz
hayat vereniz!
Seven ve
himaye
edeniz!
Fedakâr
ve cefakâr
olanız!

AYŞE KULİN

Çünkü biz
kadınız!
Biz hayat
vereniz!
Sevgili Okur,
Dünya, kadınlar lehine değişiyor.
Bu yıl Nobel Kimya Ödülü, yaşamın kodunu
yeniden yazdıkları için mikrobiyolog Emmanuel
Charpentier ile biyokimyacı Jennifer A. Doudna’ya,
yani iki kadına verildi.
Nobel Edebiyat Ödülü’nü ise bir başka kadın,
Amerikalı şair Louise Glück kazandı. Yine bu yıl,
Belçika hükümetindeki bakanlıkları on kadın ve
on erkek, aralarında eşit olarak paylaştılar. Ayrıca
Petra De Sutter, Belçika’nın ilk trans bakanı oldu.

bir sorun

görürseniz,
onu

değiştirecek kişi
siz olmalısınız!”

Evet, bunca yıldır

sorunları erkekler

çözemediklerine göre,

elbette sorunları çözen
biz kadınlar olmalıyız!

Almanya’da ise Alman İstihbarat Servisi’nin
başkanı, ilk kez bir kadın.

Cumhuriyet’in ilk yirmi beş-otuz yılında olduğu

Yer darlığından örnekleri fazla uzatmayacağım.

eğitime ulaşabilirsek; üç-dört yaşından itibaren

Diyeceğim o ki, erkek egemen dünya değişiyor.
Çok uzun yıllar önce başladı bu değişim. Örneğin
Hindistan’da ‘’kadınların ölen kocalarıyla
gömülmesine yasak getirilmesi’’, kırk yıl öncesinde
kaldı.
Çin’de, erkekler küçük ayaklı kadınları beğendikleri
için Çinli kız çocuklarının ayaklarının, ‘’ergenlik
öncesi dar kutulara hapsedilmesi’’ de kırk yıl önce
yasaklanmıştı.
Türkiye’de kırsalın aşiretlerinde, ‘’kızların
okula gönderilmemesine, doğduklarında
beşik kertmesiyle nişanlanmalarına, adet
görmelerinden itibaren, kocabaş hayvan veya
nakit para karşılığında yaşlı kocalara satılmasına’’
getirilmiş açık seçik bir yasak, henüz yok!
Türkiye’de kızlarla erkekler arasındaki eğitim farkı
her yıl artarak çoğalırken aynı işte çalışan kadınlar
ile erkeklerin ücret farkı ise an itibariyle yüzde 15.
Bu şartlar altında, ülkemizde geçtiğimiz
haftaların en anlamlı sözünü on yedi yaşında bir
kız çocuğu söyledi.
Dedi ki biz kadınlara: “Eğer değişmesini istediğiniz

gibi, eşit, özgür, güncellenmiş ve parasız

beynimizin hurafelerle yıkanmasına mani
olabilirsek; asla hak ettiği cezayı almayan

erkek katillerimizin nerdeyse her gün işledikleri

cinayetlerine rağmen bu topraklardaki soyumuzu
sürdürebilirsek, elbette çözemeyeceğimiz sorun
yoktur.

Çünkü biz kadınız!
Biz hayat vereniz!
Seven ve himaye edeniz! Fedakâr ve cefakâr
olanız!

Ama ne yazık ki, ülkemin üzerine çökmüş kara
buluttan bana incecik bir ışık huzmesi dahi

sızmıyor. İçimden umut veren tek bir satır yazmak
gelmiyor. O nedenle, birkaç yıl öncesinde, doksan
yedi yıldan beri kıramadığımız eril töre inadı için
yazdığım bir şiirle sesleniyorum size.

Karamsarlığımı lütfen yaşıma, yaşımdan dolayı

kabullenmek zorunda kaldığım yarı ev hapsine ve
içinde yaşadığımız pandemi ortamına verin.

Doğdum. Kız’dım.
Bu dünyaya hiç gelmemiş saydılar
İlk avazda beşik kertip kaderimi yazdılar
Bez bebekle oynatmadan otlaklara saldılar
Mahsul biçtim, hayvan güttüm
Yeşermeden büyüdüm.
İlk kanı gördüğümde kocaya sattılar
Gerdanıma beşi birlik altın taktılar
Gençliğime iki koçu bedel biçtiler
Üçüncüyü benim için kurban ettiler
Amanın beni başlık için yaktılar.
Sürme gözlü koç mu, ben miyim kurban?
Düğünümde elime kına yakıldı
Kanlı çarşafım ipe serildi
Mağrur kocam horoz gibi gezdi, gerindi.
On dördüme varamadan döllendim
Üzerime kuma geldi dellendim
Kumanın da benim de elimiz bağlı
Yüreğimizde yangın, gözümüz dağlı.
Başkaldırdım, namluya kurşun sürdüler
İnfaz için ailenin en gencini seçtiler
Durma kardeş, sık kurşunu alnıma
Yaşanmamış gençliğim çeyiz bohçamda durur
Bu töreye doğan kadın, ölüm ile kurtulur.
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MARIO LEVİ

azı eserler bize çağlar öncesinden, hayatın anlamı üzerine bir daha
düşünmemizi beklercesine, göz kırpar. Ölümsüzlükleri, ölüme karşı
direnişi farklı sorularla hatırlatmak istemelerinden mi kaynaklanır?
Giovanni Boccaccio’nun 1349 yılında yazmaya başlayıp 1352 yılında
bitirdiği Decameron bizi hemen hemen aynı yıllarda vuku bulan, vücuttaki
deri altı kanamaları sebebiyle cildin siyaha dönmesi yüzünden ‘‘kara
ölüm’’ de denilen vebanın korkunç bir salgın halini aldığı günlere götürür.
Asya’nın güney batısında başlayıp bir rivayete göre 1347 yılında Kırım’daki
bir ticaret kolonisini kuşatan Moğolların şehre mancınıkla vebadan
ölenlerin cesetlerini atmasıyla bütün Avrupa’ya yayılan ve tahminlere
göre altmış milyon insanın ölümüne yol açan salgına herkes kendine göre
direnmeye çalışır. Bunlar arasında, kitabın başında da belirtildiği gibi,
“Gönüllerince yaşayarak gülüp eğlenmek, aklın sınırları dışına taşmayan
zevkler tadabilmek” için bir araya gelip Floransa dışına çıkıp bir
şatoya sığınan ‘’yedi genç kadın ile üç genç erkek’’ de vardır. Peki,
ne yaparlar? Birbirlerine hikâyeler anlatırlar. Üstelik bir düzen
içinde... Cumartesi ve pazar dışında her gün öğleden sonra
anlatılır bu hikâyeler. Her gün sırayla seçilen bir kral veya kraliçe
konuyu belirler ve yola çıkılır. Günde on hikâye anlatılır. On gün
boyunca… Ortaya böylelikle yüz hikâye çıkar. Neler anlatılır?
Hayata dair akla gelebilecek haller, duygular... Tabii sorular da
sorulur. Akıllıca sorulara akıllıca cevaplar bulma umuduyla...
Her günün sonunda da yemek yenir, şarkılar söylenir, dans
edilir...
Edebiyat tarihinin, aradan onca zaman geçmesine rağmen
hâlâ büyük keyifle okunabilecek kitaplarından biridir bu.
Anlattığı hikâyelerin çarpıcılığından mı, üslubundan mı,
hikâyelere hâkim havadan mı, herkes kendine göre bir
karar verebilir artık. Bugüne dair nasıl bir mana çıkarabiliriz
okuduklarımızdan? Eserin edebiyat tarihindeki öneminden
bahsetmekten, mevzuyu fazla dağıtabilirim kaygısıyla,
kendimi alıkoyuyorum. Benim okuduklarımdan çıkardığım
bir sonuç var: İnsan, hikâyesi veya hikâyeleriyle hayatta
kalır. Yaşadığı ve yaşattığı hikâyeleriyle… Anlattığı veya
dinlemeyi bildiği hikâyeleriyle de... Tıpkı ölmemek için
anlatan ve bize daha da eskilerden seslenen Şehrazat gibi...
İnsanlık tarihi birçok kara dönemle yüklüdür. Savaşlar,
salgınlar, doğal felaketler, kanlı ihtilaller, acımasız baskı
dönemleri... Neyle ayakta kalmıştır bu günleri yaşayanlar?
İnançlarıyla, diyenler çıkacaktır. Hiç karşı çıkmam. İnanç
dediğimiz öyle derin ve anlamlı birçok var olma kaygısını
kucaklıyor ki... İnancın bizi götürebileceği öyle çok gizli ve
değerli oda var ki... Ben bu odaların birinde hayat bulan
edebiyata da çok inanıyorum. Sanatın her türlüsüne
de mi demeliyim yoksa? Belki… Gönlüm elbette daha
çok edebiyatın yanında… Ama insanlığı yüceltmiş yedi
sanatın birbirinden güç aldığını nasıl göz ardı edeyim? Ben
burada bir direnç de görüyorum. Tüm kötülüklere karşı bir
direnç… Sanatın ve edebiyatın kendini var edebildiği ve var
etmekten vazgeçemediği yerde umut da vardır. İşte bu
yüzden edebiyata ve sanata en çok ihtiyaç duyduğumuz
bir dönemden geçtiğimizi söylemek geliyor içimden.
Hikâyelerimize sarılmak… Ne anlatırlarsa anlatsınlar,

sarılmak... Ölümlerin, aklınıza gelebilecek tüm manalarıyla ölümlerin
soğuk nefesine, son nefesine kadar karşı çıkabilmek için... Size yüzyıllar
önce yazılmış bir eserin kahramanlarını, hayatları adına verdikleri savaşı
hatırlatarak niçin anlattım sanıyorsunuz?
Bize bir başka ‘’Veba’’yı anlatan ‘’Camus’’ kimden, ne bekliyordu?
Leonardo ne arıyordu? Cervantes, Don Quijote’yi niçin o zorlu yola
çıkarmıştı? Yunus’un yolunda hangi ışık vardı? Virginia, içindeki tüm acıya
rağmen yazmaktan niçin vazgeçememişti? Devam etmeme gerek yok,
değil mi? Hayatın yüreğinin en çok karanlıkta attığını size söylersem yeteri
kadar inandırıcı olabilir miyim bu durumda?
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ATAOL BEHRAMOĞLU

İ

nsan ve hayvan arasındaki farklılıklar
konusunda pek çok şey söylenmiştir.
Bunların düşünme, zekâ ve duygu yetilerine
ilişkin olanlarını bugün tartışmasız kabul
etmek güçtür.
İnsan bu gibi yetilerin ortalamasında hayvandan
daha üstün olabilir.Fakat kimi hayvanların
kimi durumlarda pek çok insandan daha akıllı,
daha zeki, daha olgun, daha anlayışlı, daha
duygulu davranışlar sergilediklerini de pek
çoğumuz gözlemlerimizle biliriz.

herhangi bir
hayvandan farklı
ve daha üstün gören
insan türünün bireyleri,
özellikle de bu yeti
nedeniyle farklılaşıyor,
birbirlerinden ayrılıyor.
Bir topluluk içinde tek tek
hepimiz, sınıfsal, toplumsal aidiyet
farklılıklarımız ne olursa olsun, insan ve türdeş
olduğumuzu haklı olarak düşünürüz.

İnsan dünyasıyla hayvan dünyası arasında başta
gelen ilk fark ise, hayvanların çeşitli türlerde
oluşu, insanlarınsa türdeş olmalarıdır.

Fakat dünya görüşlerindeki, yaşam
algılayışlarındaki, duygusal dünyalardaki
farklılıklar, bir insanı ötekinden uçurumlarca
ayırabiliyor.

Pek çok hayvan grubu kendi aralarında da
türlere ayrılıyor.

Denebilir ki; herkesin tornadan çıkmış gibi aynı
olmasını mı istiyorsun?

İnsan ise etnik aidiyet vb. farklılıklarına karşın
tek ve biriciktir.
•••
Son zamanlarda zihnime sıkça takılan ve şimdi
sizlerle paylaşacağım konu ise insanlar ve her
türden hayvan arasında her şeyden daha önemli
olduğunu düşündüğüm bir farklılıkla ilgili…

Kuşkusuz ,hayır. İstediğim bu değil.

Hayvan türünün mensupları, hangisi olursa
olsun ve kendi içlerinde de hangi türlere
ayrılmış olurlarsa olsunlar, ortak “kişilik”
özelliklerine sahiptirler.
Bir kedi, köpek, kuzu, kaplumbağa
vb. ile karşılaştığımızda,
karşılaştığımızın o şey
olduğunda kuşku yoktur.
Çok becerikli bir kedi, daha
hassas bir köpek, daha hızlı bir
kaplumbağa , daha cins bir at
vb. vardır kuşkusuz.
Fakat sonuçta her hayvan
kendi türdeşleriyle ortak
özelliklere sahiptir.
Peki ya insan?..

Düşünsel, duygusal dünya farklılıkları, tıpkı
fiziksel farklılıklar gibi, doğal, kaçınılmaz,
yaşamı daha renkli ve canlı kılıcıdır da…

Fakat görünüşte türdeş olmakla birlikte, en iyi
kalpli insanların en cani ruhlularla ortak yaşam
alanlarını paylaştığı; mert ve yiğit kimselerle
sinik ve kaypak kişilerin birbirlerinin yanından
bedenleri birbirine değerek geçtikleri; kıskanç
ve pinti biriyle cömert ve yüce gönüllü bir
başkasının bir otobüste yan yana iki
koltukta seyahat ettikleri de
bir başka gerçektir.
Bir iç

boğazlaşma
Böyle baktığımızda, hangisi
felaketine
olursa olsun hayvanların
dönüşmesine bir
dünyası, biz insanların
dünyasının yanında çok daha
kıvılcımın yeteceği
temiz, daha dürüst ve daha
bu uçurumsal
güven verici kalıyor.
ayrımlaşmayı
•••
durdurmanın biricik
Dünya görüşü farklılıkları,
yolu ise bilimsel ve
bu görüşler birbirinin zıddı
hümanist
olduğunda , sadece tek tek
eğitimdir.
kişileri değil kitleleri de düşmanca

•••
Düşünme yetisine sahip olduğu için kendisini

duygularla karşı karşıya getirebiliyor.

Ülkemizde bugün durum tam olarak

böyledir.
Bilimsel akılla düşünmeye çalışan kimseler ile
bir inancın fanatikçe tutsağı olmuş kişilikler
arasındaki uçurum giderek daha da aşılmaz
olmakta.
Bir iç boğazlaşma felaketine dönüşmesine bir
kıvılcımın yeteceği bu uçurumsal ayrımlaşmayı
durdurmanın biricik yolu ise bilimsel ve
hümanist eğitimdir.
Çünkü bilim aklımızı kullanmayı, hümanist
eğitim ise sevgiyi ve hoşgörüyü öğretir.
Ortalama değerlerde buluşmanın, ortak bir
insanlık kültürü yaratmanın, inançları kişisel
dünyalara çekerek bilimsel aklı öne çıkarmanın
yolu budur.
“Dindar ve kindar nesiller” zehrinin panzehiri de
böyle bir eğitimden başka bir şey değildir.
Günümüz Türkiye’sinde siyasal iktidarı ele
geçirmiş olanların yapmakta oldukları ise
bunun tam tersidir.
Bu yolun götürmekte olduğu yer insan
doğasının bozulması, insanın hayvan diye
aşağıladığımız masum yaratıklardan çok daha
aşağı bir düzeyde hayvanlaşarak kendi kendini
yok etmesidir.
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TUNA SERİM

H

ayalleri severim ama kendi hayallerimi…
Bana zorlanan her şeye karşı çıkarım, hayaller de zorlanmamalı;
istediğim şeyleri düşünüp biçimlendirip sonra bir senaryo gibi
işlemeliyim.
Yaşam boyu hayaller içinde yaşadım, yazıya dökülmedik kurgular
oluşturdum, sonra kaydedilmemiş hayaller romanlara dönüştü.
Medya dünyasında çalışıp da öfkelenmemek, nefret duygularını
yaşamamak mümkün değil. Bazıları haksızlıklarla karşılaştığında kavga
eder, bağırır çağırır... Ben kavgayı sevmiyorum, sorunları sessizlik içinde
çözmeyi düşünüyorum ama insan ruhu yine de karşıdakinden intikam
almak istiyor. Ben intikamlarımı hayaller yoluyla aldım. Bana kötülük
yapanlara öyle senaryolar yazdım ki Alexandre Dumas’nın ölümsüz
intikam romanı ‘’Monte Kristo Kontu’’ bile bu intikamların yanında
yaya kaldı... Bunları hayal edince ne öfkem kaldı ne de beni yiyip bitiren
intikam duyguları...
Hayallerim mutluluktan kaynaklanır, öfkeyle birleşir ve dünyayı
yeniden yaratır. Hayalleri severim. Platon’u severim. Ütopya düşüncesinin
saygın ismi Thomas Moore’u severim; hatta bunların tam tersini
oluşturan distopyayı ve Margaret Atwood’u da severim. Onların kitapları
benim için çok özeldir; ama...
Mart ayından beri tanımadığım hayaller üretiliyor. Beynime, bedenime
yayılıyor. Öyle etkili ki hayal diyemiyorum, zaten uzun süre de gerçek
sandım!
İsterseniz tek tek anlatarak gelelim bu dünyaya.
Teknoloji, tıp çok ilerledi; yakında ölüme de çare bulacaklarını iddia
ediyorlar; ama bir virüsü önleyemiyorlar!
Hepimizi evlere hapsettiler! Hele ben burnumu çıkartamıyorum
dışarıya. Sözde “risk grubu”ndaymışım! İnsanlar işsiz kaldı, komşularımız
ya hasta oluyor ya da ölüyor. Yaşadıklarımızın Orta Çağ’ın veba
dönemlerinden farkı kalmadı. Ha sahi, bu sıralar ‘’Camus’’nün ünlü
‘’Veba’’ romanını yeniden okuyorum. Ve bu korona belasının da
‘’Veba’’ romanında olduğu gibi bir sabah kalktığımda birden ortadan
kayboluvereceğini düşlüyorum!
Birbirimize sarılmayı unuttuk; özlemeyi, birlikte müzik dinlemeyi, âşık
olmayı, kalabalıkların arasındaki yalnızlığı, yağmur altında uzun uzun
yürümeyi... İnsani olan şeyler uzaklaşıyor; buna karşılık ilkel korkular,
yaşam savaşı, deli gibi kaçış, yalnız kendini düşünme gibi garip duygular
hepsinin yerini alıyor.
Bu korkunç ortamda zamanın eskisinden daha ağır geçeceğini
düşünüyorsunuz. Eve kapalı bir ömür nasıl geçecek diyorsunuz ama
işin ilginci zaman kısaldı! Sabahlar bir anda geceye dönüşüyor, bir
bakıyorsunuz hafta sonu gelmiş; bütün haftayı nasıl yaşadım düşüncesi
sarıyor beynimi. İnsanlar yaşam zorlaştıkça zamanın geçmediğini
söylerdi; şimdi ölümün ve salgının ortasında zaman doludizgin gidiyor...
Kimle konuşsam çok rüya gördüğünden söz ediyor.
Yaşam boyu hiç rüya görmediğini söyleyen insanlar bile başını yastığa
koyduğunda rüyalara dalıyor. Ben evime kapanmış yaşarken her gece
kalabalıklar arasında uzun tatillere çıkıyorum. Dünyanın gitmediğim yeri
kalmadı! O kadar çok geziyorum ki sabahleyin yorgun uyanıyorum. Yani
geceler boyu gezmek, herkesle yakın ilişkide olmak yalnızlık duygusunu
yok ediyor. Çalışanlar farklı rüyaları paylaşıyorlar. Kimi işten atılıyor,
kimi yerine bir başkasının alındığını görüyor. Anlayacağınız rüyalar içinde
yaşıyoruz.
Sonunda bilim kurgu filmlerde çok rastladığım ‘’simülasyon’’ olayını

araştırmaya başladım. Vikipedya garip tanımlarla dolu, çoğu beni
aşan cümlelerle... Ne olduğunu tam anlayamadım. Anladığım tek şey
günümüzde bunun kullanıldığı; kimi uçak kullanırken, kimi başka
alanlarda ‘’simülasyona’’ başvuruyor.
Yaşamımızda kullanılan ‘’simülasyon’’ kısaca şöyle tanımlanıyor.
‘’Simülasyon Latince kökenli bir kelime olup sözlük anlamı olarak
’benzeme, benzeşme, taklit, sahte tavır, yalandan yapma, benzer şartları
yaratma’ anlamlarına gelmektedir. Bu tanımdan yola çıkarak; sistem
simülasyonu benzetim yöntemi ile gerçek sistemin tüm özelliklerini
taşıyan aynı girdilere karşılık aynı çıktıları verebilen ve kullanıcılara
sistemi daha kolay, ucuz ve hızlı tanıma imkânı sunan teorik, fiziksel veya
bilgisayar ortamında modellenmiş yapay sistemlerdir.”
Ya rüyalar, simülasyonla yeniden biçimlenebilir mi?
Beynimize çip takılacak diyenler, aslında bizim bu rüyalarla yeniden
biçimlendiğimizi söyleyebilir mi?
Deniz altına inişi, uzaya çıkışı, Ay’a yolculuğu zamanından en az
yüz küsur yıl önce anlatan eski romanlar gibi bugünün bilim kurgu
yazarlarının durmadan kullandıkları ‘’simülasyon sistemi’’ gerçek
yaşamımıza girdi mi?
“Simülasyon, diğer adıyla benzetim, teorik ya da fiziksel gerçek
bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu model
ile sistemin işletilmesi; amacına yönelik olarak sistemin davranışını
anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler
yürütülmesi; bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar
aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir.” diyor uzmanlar.
Simülasyon günümüzde çoğu alanda uygulanan bir sistem…
Günümüzde aktif şekilde kullanılan yerlerden biri ehliyet kursları… Şoför
adayları trafiğe çıkmadan simülasyon üzerinde kendilerini eğiterek
gerçek bir arabayı kullanmış gibi deneyim kazanıyorlar.
Bunlar teknik bilgiler de benzetim neden rüyalara uygulanmasın?
Ehliyet kurslarındaki arabaya binmeden bilgisayar sistemi içinde
arabayı kullanan insanların benzerleri neden terörist veya savaşçı haline
getirilmesin? Ya da dünyanın tüm kaynaklarının eriyip gittiği bir dünya...
Yakın gelecekte insanlığın aç kalacağı bir gerçekte onları evlerine çekerek
en az şekilde tüketerek oyalanması, ürememesi sağlanabilir mi? Anne
baba olduklarına, kalabalık aileler oluşturduklarına inanıp çoğalmayan
insanlara dönüşebilirler mi? Hangisine inanacaklar? Çok çocuklu aile
oluşturduklarına mı, yoksa karantina nedeniyle benzetim rüyalar
gördüklerine mi?
Ya toplumun büyük bölümü çaresizliğin farkına varıp intihar yolunu
seçerse? O zaman dünyanın kalabalıklaşmasından korkan büyükler(!)
insanlara kendilerini öldürterek büyük bir soykırım suçlamasından da
kurtulabilirler.
Neler gelmiyor ki aklıma… Hele gerçek hayal gücümü de işe katarsam
korkunç durumlar yaşanıyor. Güzel bir kadını makinelere bağlayıp
simulasyon rüyalarla en azılı katil veya terörist yapabiliyorlar. İnsan
ilk cinayetinde sarsılır, ondan sonrası kolay gelirmiş; öyle diyor ruh
hekimleri. Geceler boyu binlerce kişiyi öldüren masum birini düşünün;
o da alışacak öldürmeye, sonra gerçek yaşama döndüğünde kim neyi
istese yapacak. Rüyalarla katil üretimi bu olmalı! Ya robot ordu hayalleri
kuranlar… Acımasız, korkusuz ve her silahı kullanabilen gençler... Onlar
da piyasadan toplanır, makinelere bağlanır ve öldürmenin her şekli
öğretilerek istenen orduyu gerçekleştirmez mi?
Yakın zamanda bir dizi izledim. Robota onu yaratan kişiye tapınması

öğretilecek; çünkü mantık sahibi bir robot, emirleri enine boyuna tartıyor.
Onu bir makineye bağlayıp adamla seks yaptırıyorlar, robot artık âşıktır ve
kendine buyurulan neyse yapacaktır. Robot olmaktan çıkmış ve bir seks kölesine
dönüşmüştür.
“Her şey hayal etmekle başlar.” diyorlar. Ya hayalin ötesinde bir şeyleri hayal
haline getiriyorlarsa...
Belki virüs yok da biz hayallerimiz arasında buna inanıyoruz. Evlere kapanarak
virüsten korunduğumuzu sanıp aslında simülasyona açık hale geliyoruz.
‘’Nasıl başarıyorlar?’’ demeyin, en büyük tehlike elimizde… Telefonlar...
Onlara tutkuyla bağlandık, kopamıyoruz ve gelen mesajlar bizi şimdiye kadar
düşünmediğimiz korkunç bir dünyanın içine sokuyor. 4G, 5G ve diğerleri… Bazen
yağan yağmur, aşırı parlak bir güneş, esen rüzgâr, soluduğumuz hava, daha
bilmem neler bizi bu simülasyona mahkûm ediyor?
Eskiden kader derlerdi anlayamadıkları gelişmelerle karşılaşınca.
Ben farklı düşünüyorum.
Zaman değişti, şartlar değişti, insanlar değişti, bilim adamları değişti.
Eski yıllarda hastaları iyileştirmeye çalışır, yolları kısaltabilmek için uçan
bir şeyler, at arabasından hızlı giden vasıtalar yapmaya çalışırlardı. Bunlar
çözüldü. Artık bilgisayarlar var, bilim adamları ve güçlü olanlar daha ötesini
istiyorlar, adeta tanrı olmayı... Paraları var, olanakları yedi soyunu değil binlerce
soyu yaşatacak kadar büyük… O zaman neden insanları bir düğmeye basarak
öldürmesinler, neden kimin yaşayacağına veya öleceğine onlar karar vermesin?
Hastalıkları, salgınları doğadan beklemenin zamanı geçti, artık onlar doğanın
yerini aldılar. Ağaçlar fabrikalarda kullanılabilirse dikkatlerini çekiyor, yoksa
onların yerine betondan bir orman yapabilirler.
Bilim, para, güç onların silahları… Güç büyüdükçe yenilmez olacaklarını
düşünüyorlar. Belki de oldular. Ölümsüzlüğü buldular da bizden saklıyorlar.
Sendikalar, işçilerin gittikçe artan istekleri, sağlık sistemine yatırılan paralar,
hele onun bunun çocuğuna ayrılan eğitim masrafları… Onlara göre kendileri için
yapılmayan her şey boşuna; bir an önce hepsinden kurtulmak gerek.
İnsanı insan yapan en önemli organımız beyin olduğuna göre önce insanoğlunu
bir şeylere inandırmaları gerek. Bunun yolu bulunmuş, simülasyon yöntemi
toplumu rüyalarla çevirir ve herkesten ne bekleniyorsa gerçek sanmaları sağlanır.
İtiraz etmeleri için önce uyanmaları gerek; ama uyanamıyorlar, uyanamayacaklar!
Doğaya sahip çıkan gençlerin rüyalarını merak ediyorum. Onlar da ormanları,
denizleri, hayvanları kurtardıklarını görüyor olmasınlar!
Sanatçılar artık sanat yapamazken konser salonlarından müzik seslerinin
yükseldiğine, tiyatroların sayısının çoğaldığına, insanların akın akın sanata
koştuğuna, kitapların kapışıldığına, dünyanın bir resim ve heykel sergisine
dönüştüğüne inanamazlar mı?
Simülasyon bir kandırmaca, uçağa binmeden uçak kullanıyorsun, araba
kullanmadan acar şoför(!) oluyorsun, o zaman neden herkes kendi
hayalini gerçek sanmasın?
Pandemi dönemi hayal gücümü alt üst etti. Hele durmadan
beni seyahate çıkaran rüyalar… Neden sıkılmıyorum? İnsan
sıkılır, yalnızca rüyalarda sıkıntı yoktur, önüne ne çıkarsa
izlersin...
Tarihi romanları yazmaktan hoşlanıyordum, ya tarih
de yalansa? ‘’Bize tarih diye bir şeyler sunuyorlarsa!’’
düşüncesi takılıyor aklıma.
Yoksa hepimizi yok ettiler de geriye bir hayallerimizi
mi bıraktılar, kitlelerle oynamak için?
Çılgın hayaller, çılgın düşünceler…
Çılgın biraz da delidir ama delilik kime ne zarar
vermiş?
Dünyayı değiştiren adamlara da önceleri deli gözüyle
bakmadılar mı?
Not: Gelecek ay son romanımdan, hayatımızın baş
belası öldürücü virüsü konu alan romanımdan biraz söz
edeceğim!
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Ben
evime
kapanmış yaşarken
her gece kalabalıklar
arasında uzun tatillere
çıkıyorum. Dünyanın
gitmediğim yeri kalmadı!
O kadar çok geziyorum
ki sabahleyin yorgun
uyanıyorum.
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BEKLEME SALONU

Kandemir Konduk & Mustafa Alabora
Bekleme Salonu'nda hayatlar yazılır; kelimeler anlatır insanı. Her ay iki yakın dostu hayali bir yolculuğa çıkarttığımız İstasyon'umuzun
Bekleme Salonu'nda Kandemir KONDUK'a ve Mustafa ALABORA’ya birbirlerinden habersiz, birlikte çıkacakları yolculuğun merak edilenlerini sorduk.
O zaman iki dostla biraz hayal biraz gerçek muhabbetimize buyrun.

n Merhaba Kandemir Bey. İstasyona ilk gelen
siz oldunuz, beklemek mi, bekletmek mi daha
sinir bozucu?
Beklemek tabii... Çünkü kuşku ve kızgınlık
doğurur.
n Bu arada ne içersiniz?
Su içerim.
n Kandemir Abi, hani derler ya ''mahallenin
güzel Abisi'', siz de öylesiniz. Bize mahalleyi,
mahalleliyi, küçük dünyalarda kocaman
sevgiyi anlattınız. Ne güzel insanlardı Perihan
Abla, Mahallenin Muhtarları... N’oldu,
insanlar mı değişti? Mahalleden mi koptuk?
Dünya mı farklılaştı?
Mahalle dizisi deyince İstanbul ve büyük
kentler akla geliyor. Oysa, o dizilerin sevilme
nedeninin altında Anadolu var. Anadolu’nun
yüzlerce kasabasında, ilçesinde yaşayanların
birbirini tanıması, sevmesi, dedikodusu, kavgası,
paylaşımı, yardımlaşması vb. unsurlar hâlâ var.
n Her şeyin hızla tüketildiği zamanlarda
bu insanlar hâlâ unutulmazlar arasında...
Geçmişe duyduğumuz özlemden mi, olmak
isteyip de başaramadığımız insanlar oldukları
için mi?
Günümüzde (ülkemizde) pek çok alandaki
yozlaşma, önceki dönemin hırstan, çıkarcılıktan,
kabalıktan, haksızlıktan kaçınan ve huzuru
önemseyen insanlarını aratır oldu.
n Malum zor günlerden geçiyoruz.
Dayanışmanın en çok hissedildiği zamanlar...
Ne diyorsunuz bu konuda, dayanışmayı
yeniden hatırlıyor muyuz?
İletişimin kopuk olduğu metropol insanları
arasında dayanışma olmaz pek. Küçük yerleşim

yerlerinde olur; ancak, deprem vb. afetlerde
ülkece dayanışma gündeme gelir.
n Hazır yakalamışken son bir soru daha,
yasakların yazarı olarak yakın zamanda
‘Yepyeni Yasaklar’ gelir mi?
Yepyeni yasaklar, yalancılar için gelirse
sevinirim. Halktan gerçekleri gizlemek derhal
yasaklanmalı.
n Yolculuk öncesi hazırlıklarınız neler oluyor,
planlamanız gereken şeyler nelerdir?
Mevsimine göre giyecekler... Temizlik gereçleri...
Kitaplar...
n 5 kelimeyle birbirinizi nasıl tarif edersiniz?
Altın Kalpli-Gerçek Dost-İyi Aktör-Çok MatrakKarafaki(!..)
n Yolculuk nereye ve kim planladı?
Korona bitsin de tahtalıköy hariç nereye olursa!
n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız mı?
Mustafa’yla, Müjdat’la (Gezen), ailelerimizle
çok keyifli yolculuklarımız oldu. Bir kere de
gemiyle gittik ve çok eğlendik.
n Sohbet konularınız genelde ne olur ve kim
daha çok konuşur, kim daha çok dinler?
Genelde memleket ve tiyatro-film konuşuruz.
Mustafa dinlemesini de bilen nadir
tiyatroculardan biridir. İkide bir adamın lafını
kesmez. Kahkaha atınca da yer gök inler.
n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Bir bavul daha... Küçük boy... Alışveriş için...
n Trenler size hangi duyguyu çağrıştırıyor ve
neden?
Oooo! Trenler... Çocukluğum... Vagonların
üzerinde oturan askerler geçerdi. Kara trenin
sesi, dumanı, düdüğü gurbeti, özlemleri,
çaresizliği çağrıştırır.

n Yan kompartımanda kime rastlarsanız
muhabbet doyulmaz olur?
Elbette Mustafa Alabora ile Müjdat Gezen’e…
Perran Kutman da oradaysa harika olur.
n Mutlaka okunması gerekenler için kitap
tavsiyeleriniz ne olur?
“Sahilde Buluşalım- Kandemir Konduk” ŞAKAŞAKA...
ŞEKER PORTAKALI - Vasconcelos
SON CÜRET - Yılmaz Özdil
YALNIZ ADAM - Ionesco
TIMARHANE - Selami Genli ve
Atillâ İlhan -Aziz Nesin...
FİL SAATİ - Tuba Sarıünal
n Oynadıklarınız-yazdıklarınız içinde en
unutamadığınız karakter? Perihan Abla
dizisindeki Perihan... Yani, Perran Kutman.
n Yolculukların sanat üretimlerine katkısı
olduğu söylenir. Siz ne düşünüyorsunuz?
Doğrudur. Bilgilenme ve gözlem için fırsattır.
n Peki hayal?
Dünya turu.
n Gidişler mi, dönüşler mi size daha fazla
huzur verir?
Gidişler.
n Hadi bi’ hayal kuralım. Bir biletimiz var hem
de geçmişe. Nereye ve kiminle karşılaşmak
istersiniz?
Kesinlikle ATATÜRK...
n Son olarak 2021 senesi dilekleriniz için bir
cümle rica etsek?
İnsanlar yerine şu virüs ölsün.
n Merhaba Mustafa Abi, Hoş
geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk! İyiyim. Siz nasılsınız?
n Ne içersiniz?
Sade Türk kahvesi içeyim. Yanında
da bir bardak soğuk su…
n Siz gelmeden Kandemir
Abiyle biraz sohbet ettik. Size
de sormak istiyorum, bu zor
zamanlar size ne hissettirdi,
neyi hatırlattı?
Bir şey hatırlatmadı ama
insanoğlunun bilinçsizliğini
gördüm. Ne hissettiğime gelince
kendim için de dostlarım için de
çok endişelendim.
n Dayanışma için siz neler
söylersiniz?
Dayanışma, kişisel olarak
dayanıklılık ve başkasına dayanak
olmaktır.
n Kültür ve sanat için de zor bir
yıldı. Umutlu musunuz hayat
için?
Ben, daima ileriye bakarım ve
güzellikleri hayal ederim. Yani
umutluyum.
n Yolculuk öncesi hazırlıklarınız
neler oluyor, planlamanız
gereken şeyler nelerdir?

İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül
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Hemen gideceğimiz ülkenin para birimine
göre hazırlıklarımı yaparım. Hava durumu
hakkında bilgi sahibi olur ona göre giysiler
alırım. Gideceğimiz ülkenin iyi yemek yenen
yerlerini, o ülkenin yemeklerini ve özel içkisi
varsa içkisini araştırırım. Bir de önemli
müzelerini öğrenirim.
n 5 kelime ile birbirinizi
nasıl tarif edersiniz?
İyi, kibar, eğlenceli, güvenilir, duygusal.
n Yolculuk nereye ve kim planladı?
Şu anda Londra’dayız. Victoria Tren
İstasyonu’nda. Galler’e, Memet Ali’nin
yanına gidiyoruz. Memet Ali tüm
yolculuğumuzu en ince detayına kadar
planladı.
n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız
mı?
Tabii ki çıktık. Hatta en son, Müjdat Gezen
eşi Leyla, ben ve Banu, Kando ve Jale
arabayla Yunanistan’a gittik.
n Sohbet konularınız genelde ne olur ve kim
daha çok konuşur, kim daha çok dinler?
Kandemir, yazar olduğu için çok konuşmaz.
Herhalde ben daha çok konuşurum.
Seyahatte eğlenceli konulardan konuşmayı
tercih ederiz. Eski dostlarımızı anarız.
Gelecekle ilgili hayaller kurarız.
n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Yürüyüş ayakkabılarım. Tıraş takımım.
İlaçlarım.
n Trenler size hangi duyguyu
çağrıştırıyor ve neden?
Tren deyince aklıma Nâzım Hikmet’in
‘’Memleketimden İnsan Manzaraları’’ eseri ve
Haydarpaşa Garı gelir. Yani özlem duygusu.
n Yan kompartımanda kime rastlarsanız
muhabbet doyulmaz olur?
Müjdat Gezen’e.
n Mutlaka okunması gerekenler için kitap
tavsiyeleriniz ne olur?
Bir tane değil ki… Koca dünya klasiklerinin
hepsi… Türk edebiyatının hepsi… Felsefe
kitapları… Marx’la mutlaka tanışmalarını
isterim.
n Oynadıklarınız–yazdıklarınız
içinde en unutamadığınız karakter?
Macit Koper’in derlediği, ‘’Aslolan Hayattır’’
oyunundaki Nâzım Hikmet rolü.
n Yolculukların sanat üretimlerine katkısı
olduğu söylenir. Siz ne düşünüyorsunuz?
Müjdat’ın önerisiyle resim yapmaya
başladıktan sonra, gezdiğim ülkeler resim
yapma hayallerimi kışkırtıyor ve geliştiriyor.
n Peki hayal?
Ben hep hayal kurarım. Hayal kurmayı
da çok severim. Hayal kurmak insanlığın
gelişmesini sağlayan en önemli şeydir.
Bilim insanları, felsefeciler, matematikçiler,
sanatçılar önce hayal eder sonra hayallerini
somut hale dönüştürürler.
n Gidişler mi, dönüşler mi size daha fazla
huzur verir?
Dönüşler.
n Hadi bi’ hayal kuralım. Bir biletimiz
var hem de geçmişe. Nereye ve kiminle
karşılaşmak istersiniz?
Londra’da, Globe Theatre’da Shakespeare’le
karşılaşmak isterim.
n Son olarak 2021 senesi dilekleriniz için
bir cümle rica etsek?
Bilim insanları tarafından bulunan aşıların
kullanılmaya başlaması ve insanlığın
koronavirüsünden kurtulması.

BARIŞ İNCE

G

Müşterektir
acıların da
umutların da…

ördüğün bir sahneyi daha önce
gördüğünü sanırsın ya, sadece
beyindeki bir aşinalık sinyalinin
yanıltmasıdır. Gelecekte görmeyi umut
ettiklerin var ya, önceden gördüklerinin birer
yansımasıdır. Hakikat ya da delice bir sanrı…
Geçmişin yakamızı bırakmadıkları… Her
şey, geçmişte gördüklerimizin eksiği ya da
fazlasıysa eğer, anıları sıfırlamak da başka
şeyleri sıfırlamak kadar kolay değilse yani,
geçmişe direnelim bir akşamüzeri… Mazinin
izleri, yıldıramaz bizleri!
İlelebet kazık çakacağını sanırsın ya hayata,
sadece içindeki unutulma korkusunun bir
parçasıdır. Herkesin en kıvanç duyduğu an,
kendi kalabalık cenaze töreninin hayalini
kurduğu zamandır. Oysa en itibarlı olduğunu
sandığı o an, poposunda pamuk taşımaktadır.
Cenazesini uzaktan izleyebileceğini sananlar
yalnız değildir. Unutuluş yok tek başına… Ya
hep beraber ya hiçbirimiz.
Zenginleştikçe konuşman yavaşlar da
yoksullaştıkça hızlanır ya, sadece zamanı
elinde tutanlarla yakalayamayanların bir
çatışmasıdır. Dikkat et bak… Zenginlerin
konuşmaları uzun, yavaş ve tekdüze ses
tonundadır. Yoksullarınki ise kısa cümlelerle,
farklı tonlarda ve hızlıdır. Zenginin parası
değil; hovardaca kullandığı zamanı züğürdün
çenesini yorar. Mutluluk paradan değil,

parayla satın alınan zamandandır. Ve
elbette bir gün, zaman direnen züğürtlerin
olacaktır!
Yaşadığın acının en hakiki keder olduğunu
sanırsın ya, sadece mevcudiyetinin egon
tarafından abartılmasıdır. En yüce gönüllü
sensin ya, acıların arasına bile bir yarış
koyarsın ya, koşturtursun ya… Başlatma
acılarına… Adamın, kadının canı gitmiş ya…
Yamukların varaklı koltuk hırsı için çocuğu
gitmiş. Yapma! Müşterektir acıların da
umutların da… Anadolu’nun bütün ağıtları
birleşin, ayırt edici hiçbir şeyiniz yok
şivelerinizden başka!
Kahramanlıkla vatanı savunduğunu sanırlar
ya, ne gam… Savundukları sadece koca
göbekli bir küfürbazın altınlarıdır. Halkına
dipçik sallayıp yükseldiğini sanır ya, girdiği yer
cehennemin de katlarıdır. Orası azabın yedinci
katıdır ki zındıkları, yalancıları ve münafıkları
kucaklayıcıdır! Neye hizmet ettiğini
bilmeyenler için olacaklar ne büyük elem…
Sersemler için yaşasın cehennem!
Her aşkın başında en mükemmeli olduğunu
sanırsın ya, sadece maziyi araştırma evresine
geçtiğin ana kadardır. Çok mutlu ve mesutsun
ya, acaba onun daha mutlu ve mesut olduğu
bir an var mıdır? Bu soruların çekici varlığı
mutsuzluğun kaynağıdır. Sevginin coşkun
yaşandığı bir an yoktur ki içinde şüpheyi
ve korkuyu barındırmasın. Sarılmaların
yoktur ki o an kafanın içinde gizli bir rekabet
yaşanmasın… Ama aşkın onuru yanıtları
yenecek! Ve sorma; sordukça yeni sorular
gelecek…
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Bir kitapla geliyorum İzzet, ismi:

B

“

ir telefon röportajı yapar mısın
İstasyon için?” dendiğinde, hiç
düşünmeden ‘’Celil Nalçakan’’
dostum geldi aklıma. Çünkü eğer bu sohbetin
içinde şiir olacaksa; müzik, sinema, edebiyat,
velhasıl sanat olacaksa; bu alanın her koluyla
alakası olan bir Rönesans ustasıydı Celil, biraz
yanlış çağda dünyaya gelmiş…
Varlığını sanatla anlamlandıran bir gönül
adamı...
Ondan daha iyisi bulunamazdı…
Hemen çevirdim numarasını…
Sordukça sordum, her soruma içtenlikle
cevap verdi; ama iş, geçtiğimiz kış neredeyse
tüm vaktini çekimlerde harcadığı Ahmet
Kaya filmine gelince, ne kadar sıkıştırsam
da ‘’Caağnıım’’ dediği bana bile, ser verip sır
vermedi. Şahsi fikrim Gülten Kaya’dan izin
alamadı belli ki...
Bu telefon röportajından okuyun dostlar,
bundan sonrasını…
Celil’im nasıl gidiyor
karantina
günleri?

İllüstrasyonlar: Ekin Başak Akgül

İzzet’im, karantinanın ilk günlerinde ben de
herkes gibi ne yapacağımı bilemedim. Manasız
ve karamsar bir boşluk... Arapça’da ‘’muallak’’
diye bir kelime var ya... Hah! Tam olarak o işte…
Biraz zaman geçince, ertelediğim bir dosyayı
açabildim nihayet. İkinci kitap... Bazı yazıların
eksikleri vardı, bazı yazılar düzeltilmeliydi,
bazı yazılar ise baştan yazılmalıydı. Konsantre
olmak zor olsa da bir nisan sabahı cesaret edip
açtım dosyayı... Ağustosun son haftası, bir
akşamüstü de gayet içime sinerek, bitmiş bir
şekilde kapattım. Şimdi, burada kitabı sana
anlatmamak için zor tutuyorum kendimi...
Ama kitabın ismi, senin en sevdiğin şarkılardan
birinin adı gibi; söyleyeyim mi?: ‘‘İçimde Söven
Biri Var!’’
İlk merhabada haberin büyüğünü verdin
be Celil, İstasyon okurlarına. Eee, peki daha
daha!
Bu sene kısmet olursa, televizyon izleyicisi
ahbaplarımla kavuşacağız. Ben sete çıkmadan,
kesin konuşamıyorum. Geçen yıllar bunu
öğretti bana. Ama şu kadarını söyleyeyim ki,
bugüne kadar beni hiç böyle görmemiş
olacak izleyenler. Buz gibi bir kötü karakter...
Joker gibi... Çok heyecanlıyım, çok!
Celil, politik meselelere girmek
istemiyorum; çünkü bu bir edebiyat
dergisi. Ama kendini siyasi yelpazenin
hangi tarafında tanımlarsın, açıkçası
bunu merak ediyorum.
İzzet’im, Erkan Can abimiz bir akşam
sohbetimizde şöyle demişti: “Kırmadan,
dökmeden yaşayın oğlum.” Ben buna çok
gayret ediyorum. Beni izleyen, dinleyen
pek çok ahbabım ve onların da
farklı dünya görüşleri var. Bu
sebepten onlarla birlikte,
birbirimize saygı duyarak
‘’kırmadan dökmeden’’
hayatımızı sürdürmek
istiyorum. Fakat şunu
söylemeden edemeyeceğim:
O yelpazenin bir tarafında
mutlu, huzurlu, müreffeh ve
adil insanların yaşadığı bir
yer olduğu umudunu asla
kaybetmiyorum.
Her aktörün muhakkak
gönlünde yatan bir aslan vardır.
“Şunu oynamazsam gözüm açık
gider.” dediğin karakter hangisi?
Ben bu konuda çok şanslı oldum kardeşim.
Çok iyi yönetmenlerle, çok iyi oyuncularla
çalıştım hep. Hatta, şansım bu sezonda

da devam ediyor olacak ki, yıllardır oynamak
istediğim, bugüne kadar oynadıklarımdan çok
farklı bir karakterle pek yakında kavuşacağız.
Bir yanda oyunculuk; bir tarafta
yorumculuk... Hangisinde kendini daha
mutlu hissediyorsun? Hangisinde daha çok
‘’sen’’sin?
Bak şimdi :) Bu şarkı türkü işlerine, bir öğlen
yemeğinde senin ekiple beni ikna eden sen
değilmişsin gibi :))) Şaka bir yana; hayatımın
sonuna kadar teşekkür edeceğim sana bunun
için. Bana kalsa, asla cesaret edemezdim çünkü.
Ama tabii ki, eğitimini aldığım işi yapmak,
benim için her zaman daha önemli. Bir de şey
var tabii... Bir seneyi aşkın süredir, oyunculuk
yapamazken, yaşadığım ‘’Kırmızı Oda’’
macerası, mesleği ne kadar özlediğimi hatırlattı
bana.
Hepimizin mesleğimizde rahle-i
tedrisinden geçtiğimiz ustalarımız oldu.
Senin ‘’el aldığın’’ ustaların kimler?
Ah! Başta Zeki Baba! Zeki Alasya... Devri
daim olsun! Bölüm başkanımızdı okulda. Onun
sayesinde burs aldım, onun sayesinde disiplini
öğrendim. Onun verdiği cesaretle, sahnede
tekstin dışına çıkıp kendim olabildim. Hakkı
ödenmez melek kalpli hocamın...
Cem Davran ustamla, aynı sahnede
ikinci senemizi bitirdik. Hayatımız normale
dönünce, kaldığımız yerden devam edeceğimiz
muhakkak. Ve birlikte çalışmak henüz nasip
olmasa da oynadıkları oyunları, yazdığı kitapları
ezber ettiğim, benim tarafımdan bakınca,
mesleğin Şimal Yıldızı Ferhan Şensoy...
Kitaplarla aranın çok iyi olduğunu
biliyorum. Fikir dünyanın kilometre taşlarını
hangi düşünce mimarları ördü?
Çok şanlı bir çocuktum ben. Annem ve
babam evlenmeden önce de çok fazla kitap
okuyan kişilermiş. Onlar evlilik akdiyle
birleştikleri zaman kütüphaneleri de birleşmiş
haliyle. Memur çocuğuyum. Yoksul bir
aileydik. Ama Allah’tan kitap konusunda
çok yoksul değildik. Rahmetli hacı dedemin
tefsir kitapları, bizimkilerin felsefe kitapları,
bir yandan Fakir Baykurt ve Yaşar Kemal
abiler... Çok öğretmenim oldu yani... Bu
sebepten, çocukluğumun geçtiği Sivas’ın
Kümbet Mahallesi’ndeki o sobalı evi asla
unutamıyorum... Bir de annem ve babamın
ağlayarak, o sobada bazı kitaplarını yakmak
zorunda kaldıklarını...
‘’Şiir, yazana değil; ihtiyacı olana aittir.’’
dermiş rahmetli şair Refik Durbaş. Bir şiir
söyleyecek olsan bize, kim bilir belki bir
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ihtiyaç sahibine ulaşır diye, hangisi olurdu?
Her şiir, başka bir yaraya merhem değil
mi? Gönül ister ki, seninle oturup saatlerce
şiir konuşsak, bu sohbeti izlemek isteyenlerle
kavuşsak… Zira, en yakınlarından biri olarak,
bu konuda benden çok daha bilgili olduğunu
biliyorum... Şimdi, bu yazıyı okuyan bir
ahbabımızın bir yarasına merhem olması
dileğimle.

Suskun

Sus, kimseler duymasın.
Duymasın ölürüm ha!
Aydım yarı gecede
Yeşil bir yağmur sonra...
Yağıyor yeşil.
En uzak, o adsız ve kimselersiz,
O yitik yıldızda duyuyor musun?
Bir stradivarius inler kendi kendine,
Yayı, reçinesi, köprüsü yeşil.
Önce bendim diyor ve sonra benim...
Ölümsüz, güzel ve çetin.
Ezgisidir dolaşan bütün evreni,
Bilinen, bilinmeyen ıssızlıkları.
Canımı, tüylerimi sarmada şimdi
Kendi rüzgarıyla vurgun...
Sarıyor yeşil.
Rüya, bütün çektiğimiz.
Rüya kahrım, rüya zindan.
Nasıl da yılları buldu,
Bir mısra boyu maceram...
Bilmezler nasıl aradık birbirimizi,
Bilmezler nasıl sevdik,
İki yitik hasret,
İki parça can.
Çatladı yüreği çakmaktaşının,
Ağıyor gök kuşaklarının serinliğinde
Çağlardır boğulmuş bir su...
Ağıyor yeşil.
Yivlerinde yeşil güller fışkırmış,
Susmuş bütün namlular...
Susmuş dağ,
Susmuş deniz.
Dünya mışıl mışıl,
Uykular derin,
Yılan su getirir yavru serçeye,
Kısır kadın, maviş bir kız doğurmuş,
Memeleri bereketli ve serin...
Sağıyor yeşil.
Aydım yarı gecede,
Neron, çocuk kitaplarında çirkin bir surat,
Ve Sezar’sa, bir ad, yıkıntılarda.
Ama hançer taşı sanki
Koca Kartaca!
Hani, kibrit suyu vermişlerdi üstüne
Bak nasıl alıyor, yiğit,
Binlerce yıl da sonra
Alıyor yeşil.
Vurur dağın doruğundan
Atmacamın çalkara,
Yalın gölgesi.
Kuş vurmaz, tavşan almaz,
Ama aç, azgın
Köpek balıklarıydı parçaladığı
Bak, Tiber saygılı, suskun.
Bak nilüfer dizisi zinciri.

Bunlar bukağısı, kolbağlarıdır,
Cihanın ilk umudu, ilk sevgilisi,
Ve ilk gerillası Spartaküs’ün.
Susuyor yeşil.
Sus, kimseler duymasın,
Duymasın, ölürüm ha!
Aymışam yarı gece,
Seni bulmuşam sonra.
Seni, kaburgamın altın parçası.
Seni, dişlerinde elma kokusu.
Bir daha hangi ana doğurur bizi?
Ruhum...
Mısra çekiyorum, haberin olsun.
Çarşıların en küçük meyhanesi bu,
Saçları yüzümde kardeş, çocuksu.
Derimizin altında o ölüm namussuzu...
Ve Ahmed’in işi ilk rasgidiyor.
İlktir dost elinin hançersizliği...
Ağlıyor yeşil.
			
Ahmed Arif
Hayatımızı alt üst etti korona. Sen
bu tuhaf ve zorlu süreci en hafif şekilde
atlatabilmek için ne gibi önlemler aldın
kendi hayatında?
Lanet olsun cidden! Bi’ bitmedi! Bu illetin
çıktığı zamanlar, ben de pek çok insan gibi,
fazla önemsemedim. Ama birkaç gün içinde,
durumun vahameti tokat gibi çarptı suratıma.
Hatırlasana ilk günlerde sosyal medyada
dönen videoları... Korku filmi gibi... Vaka
sayısı ve kayıplar, bugünkünden çok daha
az olmasına rağmen, çok daha fazla ciddiye
alınıyordu kurallar. Ben hâlâ, ilk günkü
kadar hassas olmaya gayret
ediyorum. Hâlâ elimi yıkarken
saniye sayıyorum mesela.
Eldiven takıyorum alışverişe
giderken. Dışarı -zorunda
değilsem- çıkmıyorum.
Ama en acı olan ne biliyor
musun? Anne ve babamı
aylardır görmüyorum, çok
özlüyorum.
‘’Sen mutluluğun resmini
çizebilir misin?’’ demiş ya Nâzım,
dostu ressam Abidin Dino’ya... Ben
de sana desem ‘’Mutluluğun
resmini çiz Celil!’ diye, sahi
neler koyardın o tabloya?
Robin’i koyardım...
Düdük’ü koyardım...
İnsanın zulmüne maruz
kalan, işkence gören, acı
çeken tüm hayvanları
ve onların çektiği acıyı
yüreğinde hisseden tüm
insanları koyar, o tabloyu
kötülerin asla ulaşamayacağı
bir yere asardım.
Sanatçılığın bir meslek
değil; bir yaşam biçimi
olduğuna inandım her zaman.
Fakat sanatçı olmasan, hangi
meslekle uğraşmak isterdin?
Bu soruya tek bir cevabım var:

Veteriner :)
Zor zamanlardan geçiyor dünyamız,
zor günler yaşıyoruz hepimiz. Daha hafif
atlatabilmek için, İstasyon okurlarına neler
tavsiye edersin?
Bir alıntıyla cevaplamak isterim... ‘‘La
Môme’’ filmine bayılırım... Filmin finaline
doğru, bir gazeteci, Edith Piaf ile röportaj
yapar... Sahne şöyledir:
Gazeteci: Şu an yanınızda küçük bir çocuk
olsa, ona ne öğüt verirdiniz?
Edith: Sevmesini...
Gazeteci: Genç bir kıza?
Edith: Sevmesini...
Gazeteci: Yaşlı bir kadına?
Edith: Sevmesini...

Rahmetli hacı
dedemin tefsir
kitapları,
bizimkilerin
felsefe kitapları,
bir yandan Fakir
Baykurt ve Yaşar
Kemal abiler...
Çok öğretmenim
oldu yani...”
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J

Çok havuç yersem
tavşan olur muyum?

SEDA ŞANLI

ohn Lennon, vurulduğu zaman yanına
yaklaşan polis memuru bilincinin yerinde
olup olmadığını kontrol etmek için kim
olduğunu sorduğunda “Ben John Lennon, The
Beatles’ın John Lennon’ı.” cevabını vermişti. Bir
şeylerin birisi olmak değil mi zaten tren misali
ardı ardına dizdiğimiz planların gizli öznesi.
Hiçbir şeyin kimsesi olmaktan imtina ederim
herkesi…
100 kişiye sorduk, gözleri süzmeden
Beyoğlu’nda gezilir mi? 90’ların ortası, bir
gaflet anında tam da 20 olmuşum. Diana ölmüş
bak. Anne babaların kızları hep prensestir ya,
prensesler de ölüyormuş demek ki.
Küçük bir çocukken alışverişe çıktığımız
zaman aldığımız beyaz kabarık elbiseler ve
kırmızı pabuçlar geliyor aklıma, Beyoğlu’nda
rock müzik tınılarıyla simsiyah giysiler içinde
isyan ederken hayatıma.
John Lennon duyuyorum derinden: “Başarısız
olmak istemiyorum anne, ağlamak istemiyorum,
asker olmak istemiyorum anne, ölmek
istemiyorum.”
Lennon 2 yaşındayken, annesi ile babası
boşanınca teyzesi büyütmüş; annesini anca
lisedeyken tanımış. Kısa bir süre sonra da
kaybetmiş. Benim ebeveynlerim de boşanmıştı
ve kabarık elbiseler içerisinde akıllı uslu bir
kenarda oturup benim için yapılan planların
başrolünü kabul etmem, her şeyin yolunda(!)
gitmesi için yeterliydi. Olmamı istedikleri kişi
olamadım.Hiçbir şey yolunda değildi ve kırmızı
pabuç yerine sadece siyah bot istemiştim.
“Eğer herkes başka bir televizyon seti yerine
barış isteseydi, o zaman barış olurdu.”

Milenyumda ikizlere takkeler

Sene 2000... En milenyum çağlarımız...
Elini sallasan kozmik bir şeye çarpıyor. Ergen
çağlarımda 2000 senesini hayal ettiğim zaman,
bir düğmeye basılmış misali her şeyin bir
anda değişeceğini, ortalıkta uzay giysileriyle
arz-ı endam edeceğimizi, herkesin çok zengin
olacağını zannedip şahsıma münhasır planlar
yapardım. Hatta oturacağım evi bile çizmiştim
kafamda; bulutlara en yakın olanı benimki...
Hani 2000 olunca Jetgiller olacaktık. Semt
pazarında bir tezgâh başındaydım oysaki…Yine
kandırıldık!
Kandırılmanın ne demek olduğunu, şahsına
münhasır 99 Depremi’nden öğrendim ben.
2000 kandırmacasına mı yenik düşeceğim? Tüm
acılara inat, cilvesiyle, işvesiyle gelen milenyum
coşkusu… Ceset kokuları hâlâ burnumdayken
herkese her yer gökkuşağı...
Ah o99 senesi! Nasıl da şapa oturduydum
bütün adalet anlayışım ve hayallerim çatır
çatır başıma yıkılırken. Meğer biz yalnızmışız.
Her şey sadece yalnız bir birey olmamızdan
ibaretmiş. Güven duyduğum kurumlar, aidiyet
duygusu veren tüm o kavramlar, sıfatlar

hepsi hikâyeymiş, masalmış.
Bulutlara uzanan ev hayallerimin
yıkıntılarından, kendime 9 şiddetinde depreme
dayanıklı bir hapishane ördüm en mavisinden,
çimento torbaları sırtımda Atlas misali...
Şarkıda Lennon diyor ki; “Bir kuş gibi özgür”
Yangın çıkışı var mıydı buranın?

Buhran filmi galasında
izdiham çıktı

2000’lerin ikinci yarısı... Yine ne hayaller ne
planlar yazılmış hayata dair... Liradan altı sıfır
bile atılmış da olmamış, olamamış;elde kala
kala bir ‘’Ben’’ kalmış. Buhranlardan buhranlara
yaptığım yolculuklar kültür turu olmuş
acentalarda. John Lennon’ın kendi sesinden
nefret etmesi gibi, ben de kendi iç sesimden,
zihnimden geçenlerden, isteklerimden nefret
ediyorum.
“Sesimi bir şeylerle yumuşatamaz mısınız?”
(Beni)
Yok, bildiklerimi yumuşatamıyorum,
bilmediklerimi zaten bilmiyorum. Bilmek neden
bu kadar önemli? Çare nedir? Çareyi aramak
sorunu baştan kabulleniş değil midir? Ne olacak
benim bu halim?
“Ve ne zaman acıyı hissedersen, Hey Jude, pes
etme, omuzlarında dünyanın yükünü taşıma.”
Umudun zerre kırıntısı kalmadığı ve tam
anlamıyla istemekten vazgeçtiğim bir anda,
sakin bir ekim ayında, koskoca plajda tek
başıma kitap okurken gördüğüm uçan balık
sürüsü gözlerimi yaşartabiliyorsa sevinçten, ve

yine değişirken her şey en derinden… Kalktım
ayağa ve yeniden hayata başladım.
Lennon tabutta mı uyuyordu gerçekten?

Senenin son indiriminde olan
BARIŞ’a beklenen ilgi az oldu

5 sene sonrası bir aralık akşamı, tüm
bitişlerin ardından aşkla çizdiğim bir
gökkuşağını dinliyorum. Planlar, programlar
yerli yerinde. Yağmasa da gürlemiş,
gülümsetmiş.
“Tek söylediğimiz şey barışa bir şans vermekti.”
Artık her şey olması gerektiği gibi (mi?) Işıl
ışıl akıp giderken önümden tüm serzenişler,
küsmeler, öfkeler ve isyanlar, ya barışa şans
verdik mi? Ben kelebek gibiyim ama dünya
berbat... İç savaşlar, sızan petroller, sızdırılan
belgeler, referandumlar, değişen iklimler...
O aralık akşamı sakin, sessiz ve dertsiz
otururken bir köşede, hem bak kardeşim
doğmuştu bugün ama ya ölenler?
“1980, 8 Aralık akşamı John Lennon,
New York Central Park karşısında yaşadığı
apartmanın girişinde akıl hastası bir hayranı
tarafından vurularak öldürüldü.”
Hayatımızın ne zaman biteceğini bilseydik
yine aynı şeyleri mi isterdik, aynı şeylere mi
güler, ağlardık? Büyüyünce vitrin mankeni
olacağım ben.
Çok havuç yersem tavşan olur muyum? Sene
2020. Gökkuşağının altından geçtim, üstüne
kat çıkma derdindeyim. Aşklı meşkli insanız,
biz ile başlayan hayallerimiz var. Bir hapşırma
anında, John Lennon ile birlikte The Dick
Cavett Show’a katılan Forrest Gump gibi kendi
ütopyamızı yaratmışız. Üstelik komşu kapısı
önünde gördüğün ayakkabı misali, bildik ve çok
kullanılmış bir hayal…
“Yalnızken kurduğun hayal yalnızca hayaldir,
birlikte kurulan hayaller ise gerçekliktir.”
Ah elimiz ayağımız tutarken kendimizi
bir sahil kasabasına atsak... Ev kiralasak
ucuzundan, ne iş yaparız ki? Var aklımda bir
şeyler. Hadi emlakçı bakalım, Çin’de virüs
çıkmış, eksikleri listele, virüs bulaşıcıymış;
koltuk takımı eski yenisini alırız; yayılıyor
diyorlar başka ülkelere, masa da lazım yalnız,
nakliyeci bakalım yavaş yavaş, ilk vaka görüldü...
Günler geçiyor İstanbul’da, biz planlar
yaparken başımıza gelenlere alışkınız artık, ve
hayal ediyoruz hâlâ sahilleri. Çok istersek belki,
ölmez sağ kalırsak belki, ölenlere üzülmekten
ayağa kalkarsak belki…
Bunları yazarken fonda John Lennon diyor
ki “İşte güneş açıyor ve ben diyorum ki her şey
yolunda.”
Kalkıp camı kapatıyorum, yağmur çok
hızlandı. Karşı komşu ne zaman taşındı kuzum?
Biliyorum ki insan zihni var olduğu sürece
hayaller, umutlar, planlar, programlar
asla bitmeyecek. Ama hayal kırıklıkları,
umutsuzluklar, yıkıntılar da bitmeyecek. Önemli
olanın var olmak olduğunu bilecek kadar yaş
aldık, yaşam verdik. Şarkıda dediği gibi ‘’hayat
biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir ‘’.
Şerden gelen hayra da hayırdan gelen şerre de
selam olsun!
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nadolu Ateşi Dans Topluluğu Pandemi
döneminde Sanatın ve Sanatçının
sürdürülebilir ilkesiyle kesintisiz sanat
için her yolu denedi, Online eğitim, online
gösteri ve pandemi kurallarına uyarak seyircili
gösteriler, arabalı gösteriler yaptı.
Tüm bu çabalara rağmen yüzde 20 kapasite
ile sanat yolculuğumuzu sürdürebildik,
dansçılarımız ve sanat emektarları minimum
yaşanabilinir bir süreç içinde çalıştılar.
Hiçbir resmî ve özel sektörden destek
gelmediği gibi mevcut ve potansiyel tüm
işlerde dolaylı yollarla kısıtlamalara tabi
tutuldu.
Sanat yaşamın can damarlarındandır,
kesintisiz sanat için çalışmaya devam
ediyoruz.
Aspendos Arena, Antalya Belkıs’ta antik
Aspendos’a bir kilometre mesafede bir
açıkhava tiyatrosu... 2008 yılında dansçıların
emeğiyle sanatla örüle örüle yapıldı. 5500
seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin büyük
açıkhava tiyatrosu... 44 metrelik sahnesi
ise dünyanın en büyüğü. Uzun bir süredir
arsa sahibi ve Serik Belediyesi tarafından
yıkılmak isteniyor. Bense şimdi Antalya’da
kurum kurum, mahkeme mahkeme, avukat
avukat dolaşarak bir çare arıyorum. Sanki
memlekette binlerce tiyatro varmış gibi çok
rahat bir biçimde yıkım kararı çıkarabiliyorlar.

HALİL ERGÜN

Serik Belediyesi burayı yıkacak, yıkım parasını
da bizden alacakmış. Bu yazı bir yardım
çağrısı; bir isyan çığlığıdır!
2018 Troya Yılı’ydı. Biz 2008’de başlamıştık
oysa. Troya’yı dünyaya anlatmaya... Çin’den
Meksika’ya... Moskova’dan Mısır piramitlerine
ve Avrupa’nın her yerine ve Mexico City
Meydanı’na Troya Atı’nı kurduk bir ay
boyunca. Oradan Frankfurt Kent Meydanı’na,
oradan Belçika’da Haselt Meydanı’na... 10
okulumuza... 2 bin çocuğumuza... Homeros
dedenin emanetini aktarmaya çalıştık.
Bakanlık çakma Troya yaptı, kendimize
yorduk; “İyi ki biz yaptık.” dedik “Onlar da
yaptı.” Üzülmedik sevindik. Antik Aspendos’a
bir kilometre mesafedeki tiyatromuzda 12
yıl boyunca oynadık her temsilde binlerce
seyirciye. Bakanlar geçti önünden kafalarını
bile o yöne çevirmediler. 2019 Aspendos
Yılı’ydı. Biz antik Aspendos’u, efsanelerini,
arkeolojik serüvenini, Roma’nın kehanetini,
geçirdiği tüm kültür evrelerini anlatan
“Aspendos’ta tarihe yolculuk”u 2016’da
sahnelemeye başlamıştık oysa. Yine hiçbir
Bakan bakmadı! O sene Aspendos’ta Hint
düğünü yapıldı. Şimdi bizim antik Aspendos’a
700 metre mesafedeki Aspendos Arena
tiyatromuzu yıkmaya çalışıyorlar. Yani
dünyanın en büyük sahnesini. İnşaatında
dansçılarımızın teri olan kutsal yerimizi. Arsa
sahibi, belediye, devlet, memur ne varsa
üstümüze geliyor. Direneceğiz ve kazanacağız!
Mutlaka kazanacağız!

Kimi zaman
Ölümün adını yazmak gibi
Seni sevmek
Sırılsıklam üşümek
Çırılçıplak kalmak gibi pencerelerde
Kokunu haykırmadan ağlayabilmek
Şiirler düşünebilmek gibi
Tutuşarak
Kimi zaman
Şimşeklerle vuruşmak gibi
Seni sevmek
Kalbimi susturmadan yere serilmek,
Boylu boyunca uzanmak gibi kapılarında,
Aç susuz
Kimi zaman
Soluksuz kalmak gibi seni sevmek
Çölde kavruk bir soygun
Çakılmak yol ortasında
Yarışmak
Baş eğmez dalgalarla.
İç çekmek denizler gibi
Hep tek başına yürümek
Kan ter içinde
Sahipsiz
Çoğu da
Yalnızlığımı büyütmek gibi
Seni sevmek
Dipsiz kuyulara düşmek
Gecenin hoyrat sesiyle
Solgun yataklarda
Öpüşmek gibi
Çırpınmak
Akrep ve yelkovan misali
Her adımda
Yorgun dala tutunmak
Boğulmak içimin gözyaşında
Ey iki gözümün karası
Yeri göğü inleten ağrılar gibi
Seni sevmek
Dermansız bazen de
Çocukluğum gibi seni sevmek
Sabırsız
Ama artık
Devran dönmeli hey
Havalanmalı sığıntı kuşlar
Yıkılmalı duvarın
Bana seni vermeli elin
İtaatsiz öpüşmelerle gelmeli yüzün
Başımı döndürmeli nefesin
Bi’ dinlesen duyarsın
Fırlatıp kahrımı caddelere
Her güne seninle başlıyorum
Takatim yok
Ve kanunlar gibi istiyorum seni ben
Kurtlar, kuşlar gibi
Dağlar gibi
Taşlar gibi
Erenler, evliyalar gibi
Tapınmalar gibi istiyorum seni
Ölümüne istiyorum
Sebebim var
Ama hâlâ inmedin puslu dağından
Uzanıp dokunmadın omuzlarıma
Oysa bütün sabahlar bilir
Tanığımdır gökyüzü
Tarihimin her sayfasına
Yüreğimin kanıyla kazıdım seni ben
Haberin var mı
Nerdesin Hayat
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Vehbikuş

tlas’ı Ömer Arakon’la
açtık. Ömer daha
taze ölülerimizden...
Üstünden başka ölümler, başka
ahbap, yakın ölümleri geçmeyince
ölmüş sayılmaz dostlar. “Güneş
yalnız dirileri ısıtır.” demesine
HAYDAR ERGÜLEN
benzer Oktay Rifat’ın. Yazı da
yalnız ölülerimizin ardından bizi
teselli eder. Yaşamayı kışkırtmak için olduğu söylenirse de daha çok ölümü
yatıştırmak içinmiş gibi gelir bana.
Yakınlarda eski ölülerimizden Salih Ecer’i anarken hemen hepsini çok
özlediğim, hatta adlarını sayarken Küçük İskender’i unuttuğum; belki o da
daha dünkü çocuk, dünkü ölü olduğundan; Ömer Arakon’u da anmadığımı
fark ettim. Çağırıyordum onları, ‘’Yahu kalkın gelin oralardan, çok değil bir
hafta kalın yahu!’’ diye adeta yalvarıyordum. Yine yalvarırım. Ömer böyle
şeylere aldırmaz, hatta dalgasını da geçer; “Hain Barabas, sen orayı otobüsle
10 gün gidilen Balkan Turu sandın galiba!” derdi. Alınmazdı böyle şeylere.
Olsun ben alınırdım onun yerine, öyle ya arkadaşı değil miydim? Şöyle dedim
içimden Ömer’e: “Sen daha yoldasın, varmamışsındır bile varacağın yere;
ondan saymadım seni. Hem saymak istemiyorum da daha.”
Üç mü demişim? Dört Ömer var sevdiğim. İlkinden başlamıştım: Ömer
Ateş Kızıltuğ; ikincisi yoldaki Ömer, Arakon; üçüncüsü Kel Ömer, Elver;
dördüncüsü çok sevdiğim şairim Ömer Erdem... Bir de Attilâ İlhan’ın
şahane serseriliklerinden, büyük yolların haydutlarından, yoldan, direnişten
yoldaşları var. Hani şiir kişisinin dost kişisi; dost kişisinin yoldaş kişisi olduğu
zamanlardan şiire kalan, onları ve elbette Attilâ İlhan’ın tastamam kendisi
olan Ömer Haybo’yu severim. O “terazi burcunun kötümser çocuğu”nu...
Haydut ve korsan Ömer Haybo’yu...Güzel arkadaşlık şiirleri yazmıştır Attilâ
İlhan. Ben de içinde iki Ömer’in geçtiği iki arkadaşlıkta da kendimizi Attilâ
İlhan şiirlerinde yaşıyoruz sanırdım. Olsun, şiir de bir yaşanırlıktır. Hayatın
eksiğini tamamlar; kötülüğü iyiye, gerçekliği rüyaya, olmayanı hayale çevirdiği
olur. Şiir boşuna değildir yani! İlki liseden başlayan Erkut Tanrıseven ve Ömer
Ateş’le üçlü arkadaşlığımız; ikincisi 40’lı yaşlara doğru Ömer Arakon ve Vehbi
Aykota’yla arkadaşlığımız...Vehbi Aykota ya da Eşbi Kota ya da Arakon’un
demesiyle Vehbikuş! (Birden aklıma geldi de Vehbi, soyadından mülhem hiç
‘’Aragon’’ der miydik Ömer’e, o da bize ‘‘Hadi ordan!’’ çeker miydi?)
Zafer Çarşısı, ‘’80 öncesi Ankara’’da buluşma yerlerinden başlıcasıydı.
Sanatsevenler Derneği, Piknik, sonra Yüksel Caddesi, Mülkiyeliler, Sakarya,
Dost Kitabevi derken biraz daha genişledi nefes alma alanları. Vehbi ve Sedat
Sezgen’le göz aşinalığımız Ankara’dan; gönül aşinalığına dönüşmesi ise
Tuzla Piyade Okulu’ndan... Onlar Hacettepe’den...Sedat felsefeden; Vehbi
kütüphanecilikten; ama ikisi de düşünülebileceği gibi Bilge Karasu tutkunu...
Hem hocaları hem de Bilge Bey bu... Hepimiz uzak yakın öğrencileri sayılırız;
bir de feyz alabilseydik! 3 aylık piyade okulu döneminde, o zamanlar cigara da
tüttürürdük, bir demlik çayı kapıp başlardık sohbete; ama hep Ankara üstüne!
Ankara’nın armudu iyi olduğundan belki de!
Vehbi, İstanbul’da kaldı; Ömer de ben de Kuzguncuk’ta Oğuzhan Akay’ın
da kaldığı evde... Üçümüz de ‘’ayrı’’ydık. “bir de senden ayrılmışım, hepsinden
ayrı...” günleri, Ihlara Brandy akşamları, ‘’brandy’’ filan diye yazdığıma
bakmayın, Tekel’indi. Ellerinden, dillerinden Tutunamayanlar düşmeyip
özellikle Vehbi’nin Turgut Özbenli, Selim Işıklı alıntıları meşhurdur; ama
tutunmaya çalışanlardandık. Kime olacak, elbette birbirimize!
Vehbi’ye 1986’da yazdığım akrostişi buldum, “Alıştırma”
“Vedaları kavuşmalara benzetiyor alışkanlıklar,
Eski bir gövdenin izini sürdüğümüz şehirde!
Haylazlığı geçerli kılmayan bağışlanmalar,
Beyazın içinden geçen kış sesleri kadar,
İnce, ama dokunaklı günlerin defterinde.
Anımsanmış da özlenmek için gölgesi eksik,
Yağmurda kalmıştır: Soylu gecikme, avuntu...
Kapılar gülünç, rüzgar açık, su yakın,
O ki anılardan bir dilin çocukluğu,

Tanımlanmasın isteriz dokunduğumuz büyü,
Açılır arası aşkla, kırılır o piyano solosu...”
(bkz. Sedat Sezgen, Yıldırım Arıcı)

Abidin ile Nakkaş

Abidino... Nâzım Hikmet’in “Abidin”i o: Abidin Dino. Kardeşi de Arif Dino,
‘’Çok Yaşasın Ölüler’’ şiir kitabının adı, “Döner kebap/dönmez olsun” demiş.
Abidin Dino, ressam. Ünü oradan. Nâzım Hikmet tarafından “mutluluğun
resmini çiz”meye çağrılan. “Eller”le uğraşmış en çok; yaratan eller, seven eller,
buluşan, küsen, üreten, reddeden, söylenen, uzanan, sevinen, öven, okşayan,
kızan, çizen, yazan ellerle.
Abidin’in elleri de öncelikle çizen; sonra yazan ellerden...
Gören Göz İçin Fikret Muallâ’da(Kırmızı Kedi, 2018), unutulmaz ‘’Nakkaş’’ın
hem İstanbul hem Fransa günlerini anlatıyor Dino. Muallâ ‘’Nakkaş’’ diyor
kendine, Dino da sık sık öyle anıyor. İlk Kızılbaş Günlerim’i(Sel, 2001) okudum
ondan. Ferit Edgü ortaya çıkarmış bunu da. Hitler faşizminin başladığı yıl, 1941;
buna karşı çıktıkları için, Arif Dino’nun da aralarında olduğu aydınlar, yazarlar,
sanatçılarla birlikte sürgün edilirler. Dino’nun şansına Çorum-Amasya
arasında bir ilçe olan Mecitözü düşmüş: “Demiryollarının ulaşmadığı, ama
olağanüstü halkı olan bir yer… Halk dilinde daha çok aşağılayıcı bir anlamı
olan ve kendilerine ‘Kızılbaş’ denen bu dostlar beni hemen korumaları altına
aldılar.” Bu ‘’sürgün ağa’’ orada büyük bir sevgi, ilgi ve yakınlık görür, devletin
uzağa attığına halk sahip çıkar. Bu küçücük kitapta, ilçeye nasıl ulaştıklarını
‘’Anlatsam roman olur!’’ biçiminde ve 35 maddede özetlediği sayfalar var.
Yazılamamış bir romanın başlıklarını görünce, insan hayıflanıyor, ‘’Keşke
yazaydı!’ diye. 5. Başlık örneğin: “Hapishanede aynı kızı seven iki kardeş var,
başka bir damat adayını güpegündüz birlikte vurmuşlar.” 11. ve 12. Başlıklar:
“Beni görür görmez karakolda bir ‘yazıcı’ jandarma boynuma atılıyor: ‘Sen
Tophane esrarkeş tekkesinde resmimi çizen ağabey değil misin?’ ‘Evet, benim.’
Ondan sonra ikram kıyamet, karakolda kral kesiliyorum.”(agy., s.18)
Fikret Muallâ kitabında coşar Dino, Balık Pazarı’nı anlatır çizgileriyle:
“Önceleri, bir esrarkeş nakkaş ustanın elinden çıkma ayrıntılı ve matrak bir
duvar resmini andıran Balık Pazarı, sonraları akıtmacalı soyut bir suluboya
haline gelir.”(agy., s.67)
Ferit Edgü’nün dediği gibi, Dino’nun Muallâ için yazdığı kitap, tam bir ‘’vefa
kitabı’’, Mualla’ya bir ‘’saygı’’ kitabı. Fikret Muallâ’nın İstanbul’dan Paris’e
hemen her dönem ve koşulda hep yanında olan, elinden tutan da Abidin
Dino. Kitapta bu ‘’derin dostluğu’’ inanılmaz bir ‘’dil şöleni’’yle anlatırken
bulabilirsem yaşamöyküsünü ve öykülerini de hemen okumak istiyorum.
Abidin Dino, mutluluğun resmini çizdi mi bilmiyorum; ama dostluğun ve
vefanın ilmini yapmış.
(bkz. Nâzım Hikmet, Yeditepe Öyküleri)

İllüstrasyon: Onurcan Kaya
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ıllar akıp geçiyor. Biten 365 gün, yıl olarak hem aklımızda hem
geride kalıyor. İnsanlar ise daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek
için her yeni gelen yıla bir başka umutla bakıyor. İş, huzur, sağlık,
barış gibi öncelikler hep yaklaşan yeni yılda ulaşılmak istenen dilekler
oluyor.

patron oldular. Sanat dünyasına imza atıp kendilerini alkışlattılar. Göç,
her zaman kötü sonuç doğurmaz. Yeter ki doğru politikalar üzerine
oturtulsun.
Şiddetle karşı olduğum tek göç: ‘’Beyin Göçü’’dür. Ama içimden bir
istisna yapmak geliyor, siz de duyabilirsiniz. Koronavirüse karşı en etkili
aşıyı bulan Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi Öğretim
Görevlisi Uğur Şahin!

Yaşanan olumsuz gelişmeler genellikle bitmek üzere olan, giden
yıla atfediliyor. Biz, Türkiye’de dünyanın diğer ülkelerine göre farklı
gelişmelere tanık olduk. Üst üste yaşanan depremler ulusça hepimizi
Bir işçi çocuğu olarak Almanya’ya giden Uğur Şahin, üniversite eğitimini
sarstı. Orman yangınları doğamızın ciğerlerini söktü. Çığ düşmesi,
bitirdikten sonra Türkiye’ye dönseydi bugün elde ettiği başarılara
şehit haberleri, pistten çıkan uçaklar, istikrarsız gidişin getirdiği geçim
ulaşabilecek olanaklara ve fırsatlara sahip olabilir
sıkıntısı, umuda yurtdışında sarılmak isteyen gençlerin
miydi? Dünyanın başına bela olan Covid-19 salgınını
umutsuzluğu hep son günlerini yaşadığımız yıla
yüklenecek. ‘’talihsiz’’, ‘’felaketlerle dolu’’, ‘’umutları
alt edecek gözüyle bakılan bu bilim insanının, yazar
tüketen’’ bir yıl olarak 2020’nin bittiğine sevinilecek.
Orhan Pamuk ve Moleküler Biyolog Aziz Sancar’dan
Oysa 2020 bitmiyor,
Oysa 2020 bitmiyor, yerinde duruyor. Bizler, bize
sonra ‘’Nobel’’ ödülü alarak göğsümüzü kabartacağına
ayrılan zaman diliminin 2020 sürecinden geçiyoruz.
yerinde duruyor.
inanıyorum. Bir umut olarak görülen Uğur Şahin ile
Birkaç gün sonra da yerinde duran 2021’e geçmek üzere
sadece biz değil, bütün dünya gurur duyacaktır. İşte bu
Bizler, bize ayrılan
yeni bir yıla -zaman dilimine- adım atacağız.
yüzden hâlâ karşı çıktığım ‘’Beyin Göçü’’nde bir istisna
zaman diliminin 2020 yapmak istiyorum. Eşi Biyomedikal Bilimci Dr. Özlem
Anlayacağınız; sürekli an, dakika, hafta, ay ve yıllardan
sürecinden geçiyoruz. Türeci’nin katkılarını da unutmayarak…
geçen insanlar ve diğer bütün canlılar zamana göre
Birkaç gün sonra
‘’göçmen’’ oluyor. İster evinden dışarı çıkmasın, ister
2021 sürecinde Türkiye’de bebekler gelecek dünyaya
70 yıl önce bizimkilerin Almanya’ya gittiği gibi ülke
da yerinde duran
ve her biri yarınları şekillendirecek, umut taşıyacaklar.
değiştirsin; zaman içerisinde herkes birer göçmendir…
2021’den geçmek üzere 2021 yılında üniversite bitirecek olan gençler atılacak
çalışma hayatına ve her biri yaşamın her alanında
Belki uç bir tanımlama olacak ama koronavirüs de bir
yeni bir yıl-zaman
umut dolu projelere imza atacaklar. Yeter ki olanak
göçmendir. Aradaki ülkeleri aşıp 6 bin kilometre yol
sağlansın, fırsat tanınsın. Gençlerimizin umutları
dilimine
adım
atacağız.
kat ederek Çin’den Türkiye’ye kadar geldi. Yetmedi,
yeşerteceği günler için elimizi taşın altına koyacağımız
Büyük Okyanus üzerinden 12 bin kilometreyi arkasında
bir siyaset üretmemiz kaçınılmazdır. O zaman
bırakıp Amerika kıtasına ulaştı. Dünyayı sardı, teslim
yurtdışında yaşayan değerlerimizi uzaktan alkışlamaz,
aldı. Göç yolunda çok insan var. Afrika, Asya, Avrupa,
yan yana yürüyerek gururumuza sevinç de ekleyebiliriz.
Amerika’da… Yüz binlerce insan, çocuk, yaşlı bu çok zor süreçte başka
ülkelere göçmek istiyor, oralarda istenmedikleri halde... ‘’Bizimkiler’’
diyorum; 1960’lı yıllarda Almanya’ya gidenler... Onları istemeyenler de
vardı. Sonra bu göç dalgası Avrupa’nın diğer ülkelerine yayıldı. Oralarda
da birer göçmen değil; ‘’yabancı’’ olarak görüldüler. Ve sonra, bugünlere
gelindiğinde, bu istenmeyen yabancıların çocukları bulundukları ülkelerde
yasama organlarına kadar girip siyaset belirlemeye başladılar. Alman’a,
Fransız’a, Belçikalıya, her nerede yaşıyorlarsa oranın insanına işveren,

Az kaldı. Birkaç gün sonra birçok sorunla birlikte adım atacağımız 2021
yılında güzel gelişmelere imza atabiliriz.
Haydi o zaman! Ülkemizi güzel yarınlara taşıyacak, umut vaat edenlerin
önünü açacak yeni bir sürecin başlaması dileğiyle...
2021 yılı kutlu olsun…

İllüstrasyon: Onurcan Kaya
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ULAŞ GEROĞLU

Bir Söz Söyledim Bin Zamana

n Efendim, çok uzun yoldan geldim. Sizi
bulmak hiç zor olmadı. Yol demişken, hemen
sorayım: Yolunu bulamayan insanlara
öğüdünüz var mı?
“Sevgide güneş gibi oI, dostIuk ve kardeşIikte akarsu
gibi oI, hataIarı örtmede gece gibi oI, tevazuda
toprak gibi oI, öfkede öIü gibi oI.”
n Bu kadar mı?
“Her ne oIursan oI; ya oIduğun gibi görün ya
göründüğün gibi oI.”
n İşte bu çok zor Efendim... Kimseyi, ne olduğu
gibi ne göründüğü gibi kabul ediyoruz artık! İlk
yaptığımız kusuruna bakmak!
“İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şey görmeyene
ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı
yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür?”
nŞöyle ifade edebilirim: Her şeyi çok
bildiğimizi sanıyoruz; çok bilince kusur görmek
kolaylaşıyor.
“Ayıp hiçbir şey bilmeyen, cahil kişiye göre ayıptır.”
n Ne güzel söylemişsiniz Efendim: “Hepimiz
bir inciyiz.” Fakat aynılığımızın önüne güç,
mevki ve para geçiyor.
“Gerçek insan olmak için, mal, mevki, yemek içmek

gibi şeylere gerektiğinden fazla düşme ki onların
kölesi olmayasın.”
n Ama maddeye duyduğumuz ilgi ne olacak?
“Dünya bağını kopar, maddeyle bağlılıktan kendini
kurtar da özgür ol!”
n Efendim, biz özgür değil miyiz yani?
“Bütün insanlar görülmez zincirlere vurulmuştur.
O zincir onları kazanca, ava, madene, denize doğru
çeker, götürür.”
n Ne yapmak lazım? Nasıl kurtulacak insan
esaretten?
“Kendine yapılmasını istediğini aleme yap.”
n Anladım. Peki sevgi? Biz sevginin gücüne olan
inancımızı da kaybettik. Yani hem esiriz hem
sevgisiz…
“Sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın
olur. Sevgiden bulanık sular duru hale gelir. Dertler
şifa bulur, padişahlar kul olur.”

düşüyoruz.
“Canana ulaşmayan, sevgiliye kavuşmaya
çalışmayan can, binlerce bile olsa, yarım tenden
ibarettir.”
n Siz gönlünüze düşen sevgiyi paylaştınız.
Sizi o günlerde de anlamadılar, bugün de
anlamaktan çok uzak olanlar var. Gönlünüze
düşen sevgiyi nasıl anlatırsınız?
“Kusuruma bakmayın benim dostlar, bağışlayın
beni. Ben davullara, bayraklara aldırmayan bir
padişahın yoluna düşmüşüm, deli divane olmuşum.
Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben,
çok uzaklardan geçen bir hayal gibi... Ama yok da
sayılamam hani, var olan bir şeyim ben!”

n Peki gerçekten sevdiğimizi nasıl anlayacağız?
“Onu bulduğunda başkasını beklemezsin gayri.
Ortada görünüp duran da odur, gizli olan da o!”

n Sevgiye böyle inanmak!.. Efendim,
siz dostunuzu da böyle sevdiniz. Onu
kaybettiğinizde ne hissettiniz?
“Göz gamın ne olduğunu bilseydi, gökyüzü bu
ayrılığı çekseydi, padişah bu acıyı duysaydı, gökler
yıldızlara, güneşle, ayla gece demez gündüz demez
ağlardı. Ölüm acılarını gördü tatlı can, koyuldu
işte böyle ağlamaya... Olanlar oldu, gitti dostum
benim... Şu dünya bir altüst olsa, ağlasa yeri var!”

n Ama sevgiden de karşılık bekliyoruz. Çoğu
zaman sevginin peşini bırakıyor mutsuzluğa

n Gerçekten de tarifi imkânsız, sabrı zor bir
acı... Bu kadar çok acı çekmenize rağmen
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sabır gösterebildiniz. İnsanın güzelliklere
bile sabrı yokken siz sabretmeyi nasıl
başardınız? Sabrın sırrı ne?
“Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen
cilalanmadan nasıl ayna olacaksın?”
n Yani sabır çok önemli öyle mi?
“Maksada sabırla erişilir. Sabır güzel hayallerle
tatlılaşır. Çünkü her şeyden evvel, içinde bulunduğun
sıkıntıdan kurtulma hayali gelir.”
n Nasıl yani?
“Ayın gece sabretmesi, onu apaydın bir hale kor.
Gülün dikene sabrı, onun güzel kokulu bir hale
gelmesine sebep olur.”
n Şimdi oldu! Biz sabır sınavını, korkudan
geçemiyoruz. Korku bizim aciz yanımız...
Korkmaktan korkuyoruz; çünkü korku,
ümidimizi yok ediyor. O zaman da olmaz işlere,
olmaz düşüncelere sarılıp çıkış arıyoruz.
“Herkes derdine bir derman, yarasına bir merhem
arar. Bu yüzden alem ayakta durur. Herkes korku
yüzünden bir işe sarılmıştır. Bir yandan korkuya
bir yandan ümide düştün mü, iki kanadın olur. Bir
kanatlı kuş katiyen uçamaz, acizdir.”
n “Korkmaktan korkmayın!” diyorsunuz. Peki
diğer kanadımız ne olacak? Diğer kanadımız
eksik Efendim, ümidimiz kırgın; çünkü biz
yaşadığımız çağdan korkuyoruz. Sanırım sizin
yaşadığınız çağ daha ümitli...
“Bu zamanda sırlar alacalı öküze benzer. Gece,
güneş gizli... Kurdun devri, Yusuf kuyunun dibinde...
Kıptilerin nöbeti, Firavun padişah şimdi...”
n Aslında bizden pek de farklı değilmiş.
Değişmiyor öyleyse.
“Zavallı İnsan! Kendini gereği gibi bilemedi,
tanıyamadı. O çok değerli bir atlas kumaş gibiydi.
Tuttu, kendini bir hırkaya yamadı.”
n Efendim, sizi anlamak da anlatmak da
zor. Malum, ben insanın insanı anlamaktan
uzaklaştığı bir zamandan geliyorum.
“Anlatılanı anlamaya, söyleyeni dinlemeye liyakatin
yoksa, söz söyleyenin söyleme kabiliyeti seni görür,
anlar, yatar uyur! Bu söylediğim söz de senin
anlayacağın derecededir. Ham kişi, olgun kimsenin
halinden hiç anlamaz. Ben, doğru anlayan kişilerin
hasretiyle ölüyorum. Hakikati duyacak, anlayacak
bir tek kulak bile bulamıyorum ki!”
n O halde anlatmayayım; konuşmayayım,
vazgeçeyim öyleyse!
“Dinleyen susuz ve arayıcı olursa, vaaz eden ölü bile
olsa söyler. Dinleyen yeni gelmiş ve susamış olursa,
dilsiz bile söz söylemede bülbül kesilir. Bil ki ağızdan
bir kere çıkan söz, yaydan fırlayan ok gibidir. Oğul, o
ok gittiği yerden dönmez.”
n O zaman konuşayım!
“Sükut denizdir, söylemek ise ırmağa benzer. Deniz
seni aramaktayken, sen ırmağı arama!”
n Biraz kafam karıştı! Anlatmak ve susmak...
İnsan söze bu kadar açken nasıl sükutla karnı
doyar? Şimdi yaşadığımız dönemde söz ilimdir;
bilen de konuşuyor bilmeyen de!
“Sözde kalan ilim, ruhsuzdur. Dinleyicileri üzerinde
etki yapmaz. İlim, Süleyman mülkünün saltanat
mührüdür. Bütün alem cesettir, ilim ruhtur.”
n İnsan bildikçe, ilim deryasından
nasiplendikçe kendini kaybeder oldu.
“Kötü tabiatlı bir kişiye ilim ve fen öğretmek, yol
kesen bir eşkıyanın eline kılıç vermeye benzer! Sarhoş

bir eşkıyaya kılıç vermek, adam olmayana bilgi
belletmekten daha iyidir. Bilgi, mal, mevki ve hüküm
kötü tabiatlı kişilerin elinde fitnedir.”
n Efendim, mal, mülk, makam, mevki, hüküm
sahibi herkesi yukarıda görüyoruz.
“Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok; nice
elbiseler gördüm içinde insan yok! Ben, bu çalışıp
çabalama dünyasında, iyi huydan daha iyi bir
ehliyet görmedim.”
n Ama iyi huyu görmekten kaçıyoruz. Biz daha
çok gözün gördüğüyle ilgiliyiz.
“Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan
et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun; diken
düşünür dikenlik olursun.”
n Peki aşk için dış güzellik önemli mi?
“Sadece dış güzelliğe dayanan aşklar gerçek aşk
değildir, hevesten ibarettir. Böyle aşkların sonu
utanç verici olur. Hakiki maşukun sureti yoktur.
Sevilendir manası... İster bu dünyaya âşık olsun ister
mana alemine âşık olsun, bu böyledir.”
n Neden?
“Çünkü kalp şeylerdeki o hoşluk, o güzellik eğretidir.
Gönül verdiğin o şeyin altın yaldızı aslına gidip de
bakır meydana çıkınca, yani sevdiğin güzelliğini
kaybedince, tabiatın ona doyar, ondan hoşlanmaz,
onu boşlayıverir. Bu yüzden ey salik, eğreti
güzelliklere bakma da sen onun aslını ara!”
n Sizin düşünceleriniz, sözleriniz bugün tüm
dünya tarafından biliniyor. İnsanlar için çok
özel bir makama sahipsiniz. Bize hayatımızda
yaşayacağımız her duygu için bir çıkış kapısı
gösterdiniz. Merak ediyordum da sizin için
gerçekten isyan edilecek bir şey yok muydu?
Hiç mi isyan etmediniz?
“Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman
çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle
bir zerreyim ki, bütün âleme isyan etmişim. Havaya,
toprağa isyan etmişim; ateşe, suya isyan etmişim.
Altı yöne isyan etmişim. Beş duyuya isyan etmişim.”
n Efendim, sizinle konuşmak çok kıymetliydi.
Bineceğim trenin sesi duyuluyor, gelmek
üzere olmalı. Son olarak, hepimiz hayat
yolculuğunun sonuna geldiğimizde birkaç
sözle yaşadıklarımızı özetleriz. Siz nasıl
anlatırsınız kendi yolculuğunuzu?
“Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Yaşamayı
öğrendim. Doğumun, hayatın bitmeye başladığı
an olduğunu; aradaki bölümün, ölümden çalınan
zamanlar olduğunu öğrendim. Sevmeyi öğrendim.
İnsan tenini öğrendim. Gitmeyi öğrendim. Sonra
dayanamayıp dönmeyi… Daha da sonra kendime
rağmen gitmeyi… Düşünmeyi öğrendim. Sonra
kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Sonra sağlıklı
düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olduğunu.
Sonra dozunda acının, yemeğe olduğu kadar
hayata da ‘lezzet’ kattığını öğrendim. Her canlının
ölümü tadacağını, ama sadece bazılarının hayatı
tadacağını öğrendim.”
Dokunduğun yanılsamadansa, görmediğin
gerçekliğe tabi olabilmektir Mevlana. Aşkı,
sevgiyi, iyi insan olabilmeyi anlatır sözü. Güneşi
tutmuş avuçlarında, ayın yüzünde görmüş
sevgiliyi... Dosta derya olmuş gönlü, sözü yol
olmuş yolcuya... Her insan için vuslat diler,
kendi vuslatına Şeb-i Arus der Hz. Mevlana.
Bu dünyayı anlamak, hayatın parçası olmak,
sevmek, sevilmek, iyi olmak isteyen herkesin
kendini bulduğu bir Mevlana sözü vardır. Benim
sözüm “Diyorlar kötülüğe götürür insanı,
insanın içi. Ama biz o iç’e emrederiz.” Ya sizinki?

Muharrem Ertaş
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Belki iyi
niyetliydiler ama
“cehenneme giden
yolun iyi niyet
taşlarıyla döşeli
olduğu” gerçeği bir
kez daha ortaya
çıkıyordu. Türkiye’ye
dönmek istiyorduk.
Bizim için vatandan
kopuş yoktu.

Umudu Kesme
Yurdundan
ZÜLFÜ LİVANELİ
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’li yıllarda bir ara Stuttgart’ta
Lizststrasse’de oturmuştum.
Karanlık günlerdi.
Türkiye’den kötü haberler geliyordu. Alman
kentlerinin merkez istasyonlarında satılan Türk
gazeteleri, yan tutsanız kan akacak kadar zulüm
ve şiddet haberlerine gömülmüştü.
Binlerce yurttaşın canına kıyan kanlı iç savaş,
tarafsız, soğukkanlı ve geleceği düşünen dikkatli
kişiler eliyle bastırılmıyor; tam tersine yeni kan
davalarına yol açacak ve toplumu on yıllarca
sarsacak yanlış uygulamalar yapılıyordu.
Belki iyi niyetliydiler ama “cehenneme giden
yolun iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğu” gerçeği
bir kez daha ortaya çıkıyordu.

•••
Ne var ki ülke düzelmeyecek gibiydi.

dönüştürdükten sonra ikinci bölüm de sökün
etti:

Onca ölüm kalım arasında, nasıl olup da
düzenliğe çıkacaktık.

Şah damarı vurulsa da
Dört bir yandan sarılsa da
Işık yener karanlığı
Bak çocukların gözlerine
Umudu kesme yurdundan
•••
Şarkıyı tekrarladıkça, içimdeki düğüm biraz
olsun çözülüyor ve bir ferahlık yayılıyordu:

Bu hale gelmiş bir ülke nasıl düzelirdi? Günlerce,
beynimi burgu gibi oyan bu düşüncelerle
boğuştum.
Sonra tarihi, Türkiye’nin başına örülmüş
çorapları, ayaklanmaları, İstanbul’da kanın
gövdeyi götürdüğü günleri, Kurtuluş Savaşı
öncesinin yoksulluğunu hatırladım ve kendi
kendime güç vermek için bir şarkı yazmaya
koyuldum.
Önce sözleri yazmak için bir kâğıt çektim
önüme:

Dünyanın cennet köşelerinde bile olsak,
yüreğimiz Türkiye ile birlikte çarpacaktı.

Nasıl başlarsa fırtına
Öyle diner birdenbire
Bir ışık parlar yeniden,
Karanlıklar arasından
Umudu kesme yurdun
•••
Birinci bölüm çıkmıştı işte.

Mayamız, kökümüz, varoluşumuz buydu.

Sözleri, hicaz makamında bir melodiye

Türkiye’ye dönmek istiyorduk.
Bizim için vatandan kopuş yoktu.

Kara kışın buzu bile
Sürmedi sonsuza kadar
Bahara döndü sonunda
Filiz sürdü kar altından
Umudu kesme yurdundan
Bu şarkı beni 1980’lerde kurtarmıştı.
Bugünlerde yine dilimde.
Konserlerde, plaklarda söyleyip duruyorum.
Size değil, kendime güç vermek için.
Ve içten içe, derinlerde bir yerde, Türkiye’ye
inandığımı ve umudu kesmediğimi
hissediyorum.
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undan tam 43 yıl önce bir 13 Aralık gününde
ayrıldı aramızdan Oğuz Atay.
Dilimizin en rafine, en nadide, en özgün
eserlerini bırakarak ardında…
Bilgisayarın, internetin, cep telefonlarının
hayatımızın merkezine oturmadığı zamanlardı.
Ve var olduğundan beri aynı dertten mustarip
maalesef insanoğlu…
Oğuz Atay da buna vurgu yapıyordu başlıktaki
Tutunamayanlar’da kaleme aldığı o cümlesinde
büyük ihtimalle.
Belki de gözlerin, kulakların tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar açık olduğu ve
doyduğu; ancak yüreklerin yine tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar birbirine kapalı olduğu,
aç kaldığı bir felaketi anlatmaya çalışıyordu.
Öyle ya, hiçbir zaman bu denli kolay değildi
dünyanın öteki ucuyla aynı anda iletişim kurmak.
Hiçbir çağda bu kadar çok çeşitli, çok seçenekli
değildi iletişim mecraları.
Mamafih tam da teknolojinin
bize sunduğu muazzam imkânların aksine, hiçbir
çağda bu kadar sağır da değildi insanlık birbirine.
Gözlerinin önünde yaşanan bin türlü vahşete bu
derece kayıtsız değildi.
Edebiyat bu kadar çaresiz, şiir bu kadar öksüz,
resim bu denli mahzun kalmamıştı.
Sanat, insanlığın düştüğü cehennemi tarif
ederken, hiçbir zaman bu kadar zorlanmamıştı.
Ve insan yaratısının gerçeklikle bağının gittikçe
incelmesinin cevaplarını da içinde bulunduğumuz
zihinsel üretim kısırlığını da kim bilir belki de
işte bu ürkütücü, metalik, hüzünlü, yapayalnız
mesafede aramalı.
Peki ne yapmak lazım?
Küçücük bir azınlığın kendi izole dünyalarında
mutlu olduğu ancak öte yandan dünyanın
çoğunun, çok büyük bir çoğunluğun kesin bir
mutsuzlukla ve umutsuzlukla sınandığı, bu tabiri
caizse ‘’modern karanlık çağdan’’ kurtulmak nasıl
mümkün olacak?
Bu ‘’milenyumun mağara devri’’ nasıl son
bulacak?
İnsanlığın acilen ihtiyaç duyduğu o ‘’Rönesans’’

nereden, kimden gelecek, nasıl başlayacak?
Şimdiki zamanın Da Vinci’si kim olacak?
Bana kalırsa, bir an önce insan olmaya dair
ortak bir ‘’yeni yol haritası’’ çıkarmalıyız.
Hemen, acilen…
Hâlâ yapabilmek mümkünken…
Ve yeni bir değerler manzumesi yazmalıyız
hepimizin etrafında gönül rahatlığıyla, umutla,
inanarak buluşabileceği.
Yoksa modern çağın internet hesapları,
cep telefonları ve sosyal medya aplikasyonları
üzerinden hepimize dayattığı bu bireyselleşme
yüzünden kimse kimseyi anlamaz hale gelecek.
Bu, bizi kendi sosyal medyamızın ve maaş
bordrolarımızın kölesi haline getiren tekillik,
hepimizi ruhunu yitirmiş, kalbi hissizleşmiş, adeta
bitkiselleşen ve şifa bulma ümidi de tükenmiş
hastalara dönüştürecek.
Büyük bir coşkuyla ellerimizle inşa ettiğimiz
Avatar’larımızın kölesi olacağız.
Çağlar sonra bu defa da görünmez ve üstelik
de kırılıp parçalanması da mümkün olmayan
zincirlerle kuşatılacağız...
Ve asla bir Spartaküs çıkıp gelmeyecek dağların
ardından, ‘’Zincirlerinizden başka kaybedecek bir
şeyiniz yok!’’ diye haykıran…
Yeni bir ‘’Ütopya’’ya ihtiyacımız var.
Yepyeni bir ‘’Güneş Ülkesi’’ne...
Çünkü kutsal metinler de durduramadı
içimizdeki vahşeti.
Öte dünya korkusu, ilahi vurgu, görünen o ki
hiçbir işe yaramadı.
Daha da fenası din adına işleniyor hâlâ
cinayetlerin çoğu !
Tanrı adına katlediyor insanlar birbirlerini!
Ölen de öldüren de O’nun ismini haykırıyor.
Ortak iyilerimiz tükendi; ortak kötülerse
algılanması çok zor bir hale geldi artık; bin bir türlü
renge boyandı, allandı pullandı, iyice çeşitlendi.
Hiçbir ekonomik model, hiçbir sosyolojik tarif
anlatamadı, anlatamıyor şimdi bizi.
Eksik kaldı bilinen tüm söylemler.
Eskidi, eski zamanların dili haline geliverdi bir
gecede.
Tam da arifesinde olduğumuz bu muazzam

bilişim çağının sorularına, artık yapay zekâyla
dünyayı bölüşeceğimiz bir devrin sorunlarına cevap
olamıyor hiçbiri. Daha da acısı farkında bile değil;
üzerine kafa dahi yormuyor.
Barış, adalet, paylaşım, merhamet, inşa
ettiğimiz hiçbir medeniyetin temel taşı değil.
İtiraf edelim, mağlup olduk biz içimizdeki kötüye.
İyiliği çoğaltamadık, adalet dağıtamadık,
kötülüğü azaltamadık...
Cesetleri kıyılara vuran o bebeklerin günahı
hepimizin boynuna.
Sınır boylarında tekmelenenlerin, farklı olduğu
için zulüm görenlerin, günde on altı saat çalışsa da
evine ekmek götüremeyenlerin vebali hepimizindir.
Öylesine ağır bir vebal ki bu üstelik kimse bu
suçun masumu da değildir.
Biz... Güya modern zaman insanları...
Teknolojinin zirvesinde, iletişimin en tepesinde
kibirle etrafa bakınan bizler…
Hammaddesi erdem olan bir medeniyet asla
kuramadık.
Korona, korkunç musibet olmakla birlikte,
muazzam bir fırsat aynı zamanda bana kalırsa
şimdi insanlığın önünde…
Oturup neleri yanlış inşa ettiğimizi düşünmek
ve sahip olduğumuz, o çok önemsediğimiz bir sürü
şeyin aslında hiçbir kıymeti olmadığını çıplak gözle
görmek için mükemmel bir imkân...
Tuvalet kâğıdı kuyruklarında birbirini çiğneyen
modern çağ insanına, onu kendine getirecek
kudretli bir şamar…
Bir an önce yüzleşmeliyiz kendimizle.
Özene bezene çizdiğimiz o sınırları kafamıza
bir paçavra gibi fırlatan şu illetten çıkartılacak çok
ders var şimdi hepimize.
Yeniden, daha insani, daha medeni, doğaya ve
kendinden olmayana saygılı bir uygarlık inşa
etmeliyiz.
Ama yok, eğer hâlâ böyle olmayacaksa…
Eğer durup bunlar üzerine kafa yorup çözüm
aramayacaksak hâlâ…
O halde yine Oğuz Atay’ın bir cümlesiyle veda
ediyorum size kendi payıma.
“Ben iç dünyama dönüyorum. Çünkü orada
hayal kırıklığına yer yok!”

ÜÇÜNCÜ MEVKİ

İZZET ÇAPA

‘’Cennet insanların birbirlerini
dinlemeleri demektir.
Birbirlerine aldırmaları, birbirlerinin
farkında olmaları demektir.’’
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Deprem Türkiye’nin
kaderi değil gerçeğidir
NASUH MAHRUKİ

T

ürkiye’de son 120 yılda, büyüklüğü 6.0 ve
üstü olan 220’ye yakın deprem yaşanmış.
Bunların bazıları şehirlerde büyük
hasarlara ve büyük can kayıplarına yol açmış.
Son 25-30 yılda, 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998
Adana-Ceyhan, 1999 Gölcük, 1999 Düzce, 2011
Van-Erciş, 2020 Elazığ-Sivrice, 2020 İzmir-Sisam
depremleri başta olmak üzere, bu depremler
yaklaşık 87.000 cana mal olmuş. 600.000
civarında konut ağır hasar görmüş.
Buradaki fotoğraf son derece açıktır. Bu konu
bir kader, fıtrat, tevekkül, kısmet meselesi değil;
düpedüz akıl ve bilimle gelecekteki depremlere
bütün gücümüzle hazırlanma veya depremlere
yine hazırlıksız yakalanıp sonradan hiçbir işe
yaramayacak dövünmeye, karşılıklı birbirimizi
suçlamaya, deprem yaralarını sarıyoruz diye,
toplumun bu konudaki hassasiyetini istismar
edecek yeni hırsızlar türetmeye devam etme
meselesidir. Yasa, yönetmelik, kalite, standart,
güvenlik, denetim, eğitim ve çağdaşlıkla
toplumumuzu afetlere dayanıklı hale getirme
ve önlenebilir sebeplerle insanlarımızın artık
ölmediği bir Türkiye’ye hep birlikte ulaşma
meselesidir. Bu da bir an önce
yapılmalıdır.

Deprem Türkiye’nin kaderi değil, gerçeğidir.
Bunu herkesin, hepimizin anlaması lazım.
Depreme uygun inşa edilmemiş binalar,
depremlerde yıkılarak insanların ölmesine,
yaralanmasına ve maddi kayıplara yol açıyor.
Depremden korkmaktansa depreme hazırlıksız
yakalanmaktan korkmalıyız. Depreme
hazırlanmalıyız. Bunun için depremin bir
kader değil gerçeklik olduğunu, Türkiye’nin bir
deprem ülkesi olduğunu ve gelecekte de büyük
depremlerin geçmişteki gibi meydana geleceğini
bilmek, kendimizi kaderci bakış açısından
kurtarmak ve bütün gücümüzle, imkânlarımızla
hazırlanmak zorundayız. Bütün sistemlerimizi bu
çalışmalara uyumlandırmak zorundayız.
Yıkıcı depremler gündüz veya gece herhangi bir
zamanda, hiçbir uyarı vermeden, aniden ve büyük
bir şiddetle gelir. İstanbul gibi aşırı kalabalık ve
nüfus yoğunluğu fazla olan bir yerde meydana
gelebilecek böylesi bir depremde, daha önce
görülmemiş ölümlere ve yaralanmalara, aynı
zamanda büyük ekonomik kayıplara yol açacaktır.
İBB’nin Deprem Çalıştayı Sonuç Raporu’nda,
beklenen İstanbul Depremi’nin 120 milyar TL
ekonomik kayba yol açacağı değerlendirilmektedir.

GEZGİN PERONU

Önlemler alarak ve hazırlık yaparak bu ekonomik
kaybı azaltabiliriz. Risk azaltma için harcanacak
emek ve bütçe her zaman afet sonrası yeniden
inşa sürecinde harcanacak olandan çok daha
az olacaktır. 20 yıl önceki rakam 1’e 36’ydı,
bugün belki 1’e 40 belki daha yüksek olacağını
düşünüyorum. Enkaza dönüşecek binalardaki
geri dönüşü mümkün olmayan can kayıpları
ise tarifi de telafisi de mümkün olmayan
büyük acılara yol açacaktır. Bu nedenle bütün
gücümüzle deprem öncesindeki, şimdi, şu andaki
sürece odaklanmalıyız. Mevcut yapı stoklarımız

içinde yıkılma riski bulunanları yani yıkıcı bir
depremle karşılaştığında ağır hasarlı olma
ihtimali olan, çürük binaları tespit edip mutlaka
şimdiden, depremden önce boşaltmalıyız.
Riskli binalarımız mutlaka boşaltılıp yıkılmak
zorunda. Bunu biz deprem öncesinde yaparsak
can kayıplarını en aza indirmeyi de başarabiliriz.
Yok eğer beklenen İstanbul Depremi’nden
önce yapmazsak, yapamazsak, zaten o deprem
riskli binalarımızın hepsini kendisi, içinde
insanlar varken test edecektir. Bunun sonuçları
yönetilemez derecede zor ve sıkıntılı günler,
haftalar anlamına gelebilir.
Yapılan son araştırmalara göre söylenen:
“İstanbul’da yakın bir gelecekte 7’den büyük
bir deprem bekleniyor.” 1999’dan sonra
beklenen İstanbul Depremi + - 30 yıl içinde diye
öngörülürken artık + -15 yıl içinde diye yenilendi.
Bu deprem en fazla Gölcük Depremi’ndeki gibi
7,4 büyüklüğünde olabilir. Beklenen İstanbul
Depremi aynı büyüklükte olduğu takdirde,
Gölcük Depremi’nin yaşandığı yerin en az 10
katı nüfus yoğunluğu olan bir yerde meydana
gelecek. Bu tabii daha büyük sorunlara
yol açacak. Dolayısıyla bu nüfusla, bu yapı
stoklarıyla; 48 bin ağır hasarlı, 150 bin civarında
orta hasarlı, toplamda 200 bine yakın ağır ve
orta hasarlı bina yığınının beklendiği bir depreme
hiç hazır olmadığımız apaçık ortada.
Tüm şehri ve binaları kapsayacak mikro
bölgelendirme çalışmaları tamamlanarak o
48.000 bina içinde olduğu tespit edilenlerin
derhal boşaltılması, insanların o tabut binalarda
yaşamasına müsaade edilmemesi en önemli konu.
Bu binaları boşaltmadığımız sürece, hazır olma
şansımız yok. Bunu yaptığımızda da depreme
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hazır olmayacağız elbette ama en azından, can
kayıplarını minimuma indirmeyi başaracağız.
Orta ve hafif hasarlı binaları, kitlesel afete
dönüşen depremlerde dert etmiyoruz. Çünkü
onlar insanları öldürmüyor, enkaza dönüşüp
altında bırakmıyor, sadece maddi hasara yol
açıyor veya binanın içinde sağa-sola fırlayan
eşyalar, yapısal olmayan hasarlardan dolayı
yaralanmalara yol açabiliyor. Ama neticede
kimse enkaz altında kalmıyor.
İzmir-Sisam Depremi’nin yıkıntıları arasından
91’inci saatte kurtarılan Ayda bebeğe hepimiz
çok sevindik, umutlandık, gururlandık; ama
o depremde 116 yurttaşımız da hayatını
kaybetti, bunu unutmamalıyız. Afetlere
hazırlık, 91’inci saatte Ayda bebeği enkazların
altından sağ salim çıkaracak ekiplere sahip
olmak kadar, 48.000 ağır hasarlı binayla
asla karşı karşıya kalacak kadar hazırlıksız
olmamakla da yapılır. Önemli olan deprem
öncesinde gerekli zarar azaltma çalışmalarını
yapmak ve olası tüm riskler için de şimdiden
önlem almaktır. Her şeye rağmen gözden
kaçabilecekler için de yetkin, donanımlı,
güçlü kurtarma ekiplerine sahip olmaktır.
Türkiye’nin hali, ne yazık ki sorunun
aciliyetine, yıkıcılığına ve tüm korkunç
risklerine rağmen mevcut yapı stoklarını bir
türlü depreme dayanıklı hale getiremeyen,
getiremediği için de hâlâ depremden günler
sonra gerçekleşen mucize kabilinden
kurtarmalarla avunan, geri kalanına da
razı gelen 25-30 yıl önceki halimizden bile
daha zor ve sıkıntılı bir durumda. Çünkü
şehirlerimiz çok daha kalabalık, riskli
bina sayımız çok daha fazla, şehirlerde
boş alan çok daha az ve hemen bütün
büyük şehirlerimizde, dünyada bu kadar
muazzam sayılarla örneği görülmemiş
bir mülteci sorunu var. Bugüne dek
maalesef bu konularda sonucu değiştirecek
ilerlemeler kaydedemedik ve depremlerde
incinebilirliğimizin göz göre göre artmasına
engel olamadık. 1999’da 10 milyon olan
İstanbul nüfusu bugün 20 milyona ulaştı.
1999’da bile İstanbul depreme karşı çok
riskliyken, bugün iki katına çıkan nüfus ve
mülteci sorunu yüzünden daha da riskli
durumdayız.
Hemen bütün büyük şehirlerimizde, eski
yönetmeliklerle yapılmış mevcut yapı
stoklarının bir bölümü ciddi bir problem.
Bunlar içerisinde doğru mühendislik hizmeti
almamış, kötü tekniklerle, kaçak olarak ve
malzemesinden çalınarak yapılmış yapılar
var. 1999 Depremi’nden önce yapılanlar eski
deprem yönetmeliğiyle yapılan, daha az
güvenliği olan binalar ancak yine de eğer o
kurallara uygun ve doğru yapıldılarsa, böyle bir
binada enkaz altında kalma olasılığımız düşük
olacaktır. Orta veya hafif hasar alsalar da
ayakta kalacaklardır. Kitlesel afete dönüşen bir
depremde bu da kabul edilir bir sonuçtur.

Depremlerle mücadelemizi zorlaştıran kötü
yapılaşmanın altında plansız kentleşme
var. Kaçak yapılaşmanın köküne inmek
lazım. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin 31
büyükşehri Türkiye nüfusunun yüzde 80’ini
taşıyor. Diğer 50 şehir Türkiye nüfusunun
sadece yüzde 20’sini taşıyor. İstanbul tek
başına nüfusun neredeyse dörtte birini,
50 şehrin taşıdığı kadar nüfusu taşıyor.
Bunlar sağlıksız fotoğraflar ve sorunlarımızı
iyice çözülemez, içinden çıkılamaz hale
getiriyor. Şehirlerimizin çoğunda kaçak
yapılaşma ve plansız kentleşme sorunları
var. Bunun bir sebebi kontrolsüz göç...
Yani insanlar doğdukları yerde karınlarını
doyuramadıkları, insanca yaşama imkânı,
istihdam olanakları,çocuklarına düzgün
eğitim imkânı, yaşlılıklarında düzgün
sağlık hizmeti bulamadıkları için ve
bulamayacakları endişesiyle de mecburen göç
ediyor. Bu da beraberinde kaçak yapılaşmayı,
plansız kentleşmeyi getiriyor. Dolayısıyla,
bu kontrolsüz göçü önleyecek önlemler
almak gerekli. Diğer sebebi de inşaat
sektörünün siyasetin rant kapısı olması ve bu
nedenle şehirleşme sorunlarımıza gerçek ve
sürdürülebilir, kalıcı çözümler bulunamaması.
Kentsel dönüşüm gibi, İstanbul ve benzeri
durumdaki diğer şehirlerimiz için çözümün
önemli bir bileşeni olabilecek çok önemli,
gerekli ve hayat kurtarıcı bir konu bile,
tamamen siyasetin rant oyunlarıyla boşa
harcandı gitti, sorunlarımız daha da
derinleşti. Plansız kentleşme ve plansız
endüstrileşme, aşırı nüfus ve siyasetin sebep
olduğu istikrarsızlık gibi kök sorunlarımız
incinebilirliğimizi artırıyor.
Hem inşaat sektörünün siyasetin rant
kapısı olmasının önü kesilmeli hem de
göçü tersine çevirecek önlemler alınmalı.
Mesela Anadolu’da yeni cazibe merkezleri
oluşturulmalı. 1-3 milyonluk yeni kentler
tamamen sıfırdan kurulabilir. Altyapısı,
üstyapısı, iklime, coğrafyaya ve bölgeye
uygun organize sanayi bölgeleri, okulları,
hastaneleri, rezidansları, parkları, otoparkları
ve her şeyiyle yeni kentler kurulabilir,
tamamen özel seçilmiş bölgelerde. Büyük
şehirlerdeki nüfusun bir kısmı daha sağlıklı
yaşam alanları bulabileceği yeni kurulacak bu
şehirlere kaydırılabilir.
İstanbul’da şu anda son dönemdeki
kontrolsüz inşaat furyası yüzünden ihtiyaç
fazlası bina var. Ancak ekonomik sıkıntılar
ve belirsizlik nedeniyle şu anda kimse ne
daire alabiliyor ne evini değiştirebiliyor.
Binaların çoğu boş duruyor ve görünen o ki
bir süre daha boş duracak.Yıkıcı bir depremde
yıkılmayı bekleyen o 48.000 bina ilçe ilçe,
mahalle mahalle tespit edilebilir ve o tabut
binalarda yaşayan insanlar depremden önce
kurtarılarak boş binalara kaydırılabilir. Bu
süreç iyi bir planlamayla ve mal sahipleriyle
uygun bir anlaşma yapılarak sağlanabilir.

AHMET ÜMİT

Bir uçarı sevda dolanır başımızda.
Çeperlerine kadar zorlayarak,
Deli deli akar kan damarlarımızda,
Hoş kokulu baharı da severiz
Sarı sıcağında.
Sararmış günlerde, yağmurlar fısıldar
Sevda türküleri.
Bitmeyen gecelerde, karlar düşlerimize yağar.
İstemedik, istemiyoruz.
Acının uğursuz gölgesi düşmesin üzerimize,
Ne fidan boylarımızı toprağa verecek çağımızdı,
Ne yosun tutmuş taşların ardında çürüyecek yaşımız.
Ama vurulmuşuz bir kere,
O rüzgâr güzeli gözlere.
Öyle garip garip bakmayın yüzümüze,
İçiniz kaldırırsa eğer,
Yüreğimizde eriyen yağlı kurşunları
Çıkartın birer birer.
Çözün boynumuzda çürüyen sabunlu ilmikleri.
Sıcak nefesimizin nemlendirdiği
Kalın duvarlara bir dokunun,
Bir dokunun ve anlayın bizi.
Bırakın ılık rüzgârlar okşasın
Zulmün soldurduğu yüzümüzü,
Başak renkli ışıklar ısıtsın
Donmuş tenimizi,
Dağ pınarlarında yıkansın yaralarımız.
Ve ne olur bağışlayın çaresizliğimizi
Çocuk ellerinde cıvıl cıvıl çiçekler yerine
Kendi kanımızı sunduğumuz için yeryüzüne.

İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül
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. yüzyıla doğmuş iki sanatçı kadın. Biri Paris’te, biri
Yemen’de.
Biri Batı’da, sanatın orta yeri bir şehirde; diğeri çölün yanı

başında.
Birine asker babası Serap adını vermiş bu yüzden, bir de bir erkek ismini:
Mücahid! Savaşla geçmiş hayatı, belki de bu yüzden… Diğerine annesi 1.
Dünya Savaşı’nda Alman askerlerin kurşunuyla Brüksel yakınlarında infaz
edilen İngiliz hemşire Edith Cavell’in adını vermiş; o da savaşıp durmuş
hayatı boyunca yoksullukla da varlıkla da şöhretle ve parıltıyla da..
Bir yıl arayla doğan bu iki kadın: Edith Piaf ve Cahide Sonku...
Doğdukları yüzyılda iki büyük savaş var; çalkantılar, sıkıntılar, yokluklar,
yoksulluk ve çaresizlik var. Bir yandan da edebiyattan sinemaya, romandan
fotoğrafa sanatta yenilikler, arayışlar, dönüşümler...
İki kadın da yetenekleriyle, sanatlarıyla adlarını yazdırmışlar;
dönemlerinin zor koşullarına rağmen biri sinemada, biri sahnede
kişiliklerini katarak var olmuşlar, diğerlerinden farklı olmuşlar...
Savaşta öldürülen İngiliz hemşirenin adını taşıyan mini minnacık
kadının da asker babasının ‘’savaşçı’’ ismini verdiği sarışın, güzel kadının da
hayatı her cephede savaşla geçmiş, ama siper kazıp saklanarak değil; hep
göğüs göğüse mücadele ederek... Her adımın bedelini misliyle ödeyerek...
İkisi de “Hiçbir şeyden pişman değilim.” diyerek göçüvermiş dünya adlı
oyun sahnesinden...
Edith Piaf günü gününe yaşayan bir Fransız ailenin, anneanneye
terkedilmiş çocuğu. Çocukluk yıllarını anneanne ve babaanneyle yaşadığı
Paris yakınlarındaki köyde geçirmiş Edith. “Neşeyle geçirdiğim yıllardı.”
demiş sonradan. Ama yoksulluk ve bakımsızlık yüzünden çelimsiz, küçük
vücudunun geçirdiği hastalıklar geçici körlük bile yaşamasına sebep
olmuş. Gençlik yılları fakirlik içinde geçmiş, o kadar ki; 2 yaşındaki mavi
gözlü kızı Marcelle’i menenjitten kaybedince cenazeyi kaldırmak için on
frank’a muhtaç kalmış, yaşı daha 19’muş!
Bu minik vücuttan öyle bir ses, öyle bir gırtlak ve öyle hisseden bir kalp
çıkmış ki, genç kızlığında keşfedilmiş, Paris sirklerinde şarkı söylemeye
başlamış. Öyle bir sesmiş ki bu, duyan gelmiş yanına büyülenip yakından,
en yakından dinlemeye... Derken konserler dolup taşmış, onu ne ülkesinde
ne dünyada tanımayan kalmış. O artık ‘’Kaldırım Serçesi Edith Piaf’’ olmuş;
1950’lerin romantik döneminin de simgesi...
Cahide, Yemen’de, paşa torunu ve subay kızı olarak dünyaya gözlerini

açsa da babasının annesini terk etmesi üzerine yoksullukla büyümüş,
erken yaşta çalışmaya başlamış. Halkevleri’nde tiyatro oyunlarında
görünmeye başlamış genç kızlığında. Muhsin Ertuğrul tarafından
keşfedilip Şehir Tiyatroları’na seçilince yıldızı yükselmiş. Shakespeare’den
Tolstoy’a pek çok yazarın oyununda rol almış, ardından da sinema
filmlerinde.. Muhsin Ertuğrul’la başladığı sinema, Türk sinemasının da ilk
yılları... ‘’Bataklı Damın Kızı Aysel’’le ünlüdür artık, hem de çok... Şaşalı
bir yaşamın, tartışmalı da olsa Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni
olmasının, güzelliğinin, uğruna köle olan aşkların keyfini sürdüğü o
yıllarda, şöhretin altından kalkamadığı bir yaşamın başkahramanı olur
kısa sürede. Kendi seçimidir evet, sinemadaki rolleri azalıp tiyatrosu
da iş yapmayınca alkol en yakın dostu olmuştur sanatçının. Düşüş
yılları gelir ardından. En son görenlerden biri Selim İleri’dir, Beyoğlu
sokaklarında, elinde mavi ispirtoyla dolaşan kadın... Ağırdır yaşadığı, tek
kızıyla kuramadığı, sonunda kopan bir ilişki, kapanan ya da elinin tersiyle
kendisinin ittiği kapılar...
Bir zamanlar adının neonlarda parladığı Pera’nın ara sokaklarında bir
ailenin yanına sığınmıştır sessizce. Kaderin garip cilvesi, bir sinemada,
Alkazar Sineması’nda yenik düşecektir her şeye yorgun kalbi...
Kaldırım Serçesi diye çağrılan Edith Piaf kendi dilinden kendine has
vurgusuyla söylediği şarkılarını, dilini bilmeyenlere bile ezberletmiş,
plaklar doldurmuş, okyanuslar aşıp konserler vermiş, ödüller kazanmış.
Aşkların da sevdaların da en koyu renklisini yaşamış, en kurşun gibi vurup
yaralayanını... Sevgilisini Paris’ten New York’a çağırdığı uçak düşünce
ağır bir depresyonun içinde bulmuş kendini. Son yıllarını geçirdiği,
hastalıklarıyla mücadele ederek yaşadığı Cannes’da 1963’te hayatını
kaybetmiş. Paris Başpiskoposu ‘’iyi bir yaşam sürmediği için’’ dini tören
yapmayı reddetse de on binler Paris’teki Pere Lachaise Mezarlığı’na yürür.
Charles Anzavur’un dediği gibi; savaşın bitiş kutlamalarından sonra
Paris’in gördüğü en büyük kalabalıktır bu. Ölümünün ardından Atillâ İlhan
“Edith Piaf’ın ölmesi gerçekse, kıyısından köşesinden bizim de tanıdığımız
eski Fransa’nın ölmesi demekti.” diye yazar.
Ölümleriye bir dönemi kapatan kadınlar: Edith ve Cahide.
20. yüzyıldan bize miras, iki başkaldıran sanatçı kadın, küçük-büyük
zaferlerinde de yenilgilerinde de hep kalplerinin rotasında ilerleyen,
hissederek yaşamayı seçen, siper kazıp saklanarak değil; göğüs göğüse
savaşarak kazanan ve kaybeden; şarkılarda, filmlerde yaşayan iki kuş kadın...
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ocuklarla salgını konuşuyorduk.
“Sen çocukken nasıldı peki
pandemi?” dediler.
‘’Böylesi olmadı ki hiç.’’ dedim. Böylesi
yüz yıldır olmamış.
AYŞEN ŞAHİN
‘’Bizim zamanımızın bayramları...
Bizim zamanımızda internet mi vardı?’’
diye anlatınca bizim zamanımızı merak etmişler, her çocuk pandemiyi
yaşar sanmışlar. Çocuk aklı...
Aslında bilmek istedikleri, bizim zamanımızda vardıysa o pandemi
nasıl geçmişti? Bir günde mi, yavaş yavaş mı, ne kadar yavaş?
“Seneye geçer mi?” dediler. Bilmiyoruz ki, dedim. Geçecek mi
bilmiyoruz.
‘’Sevdiklerimizi bir daha ne zaman kucaklarız, ne zaman halay
çekebiliriz, ne zaman rahat nefes alarak koşabiliriz?’’ bilmiyoruz.
‘’Neyse hele şu aralık da bir geçsin de...’’ dediler.
Dedim, ‘’Geçmesin! Aralık ömrümüze dahil değil mi? Neden
kaldırıp çöpe atalım?’’
Aralık ayına acıyorum aslında.
Herkes, ‘’Bitsin de yeni bir yıl gelsin.’’ diye bekliyor. Bütün hedefler
onun gidişine erteleniyor.
Kimse demiyor ki ‘’Aralık ayında spora başlayacağım, arkadaşlarıma
daha çok zaman ayıracağım, sağlıklı besleneceğim...’’
‘’Aralık gidiyor!’’ diye sokaklar ışıl ışıl süsleniyor. Kırmızılar,
kadifeler, kurdeleler ‘’Gidişin bayram olsun!’’ der gibi.
Geçmiş bütün ayların faturası yükleniyor aralığın sırtına ve “Ne
lanet yıldı, bitse de kurtulsak!” istemleriyle anılıyor adı.
Aralıkta doğanlar bile öfkeli oluyor doğum günlerine. 3-5 gün erken
doğdu diye bir yaş önden gidiyor olmanın acısı.
Yazık aralığa!
Oysa 1 Ocak günü pek de bir şey değişmiyor; elimizdeki yeni ajanda,
duvardaki yeni takvim ve attığımız tarihteki rakamlar dışında.
Bir de ‘’Umut değişiyor!’’ diyorlar işte. Sanki 31 Aralık’ta toprağa
gömülü bir tohummuş da 1 Ocak’ta bir anda filizlenivermiş gibi.
Aralığa beklentisizliğimizin suçunu sadece ona fatura edemeyiz;
biraz da bizden ötürü...
Dünyanın dengesini bozduk.
Düzeltmek için de yeterince hevesli değildik. Başımıza bir işler
geleceği belliydi.
Mevsimler kaymıştı, iklimler değişmişti, susuz kalacaktık,
kıtlık olacaktı, su seviyesi yükseliyordu, tehlike yaklaşıyordu, biz
kalabalıklaşıyorduk ve doğanın inlemesini görmezden geliyorduk.
Televizyondaki savaş haberlerini izleyerek akşam yemeği
yiyebilecek kadar kanıksamıştı şiddeti insanlar; karaya vurmuş
bebekler için gözyaşı döker gibi yapıp ertesi gün ‘’Her şey mülteciler
yüzünden!’’ denilebiliyordu.
Mal mülk çok önemliydi, inşaatlar her yerde yükseliyordu,
zincirleme bir zenginlik yaratılıyordu, o zincirin dışındaki herkesi
fakirleştirerek.
Gündelik telaş zaten yoruyordu, gidişatı yekten değiştirecek gücü
toparlamakla uğraşmıyorduk.
Salgın dünyayı bir vurdu, bize sanki seri ateş etti.
İnsanlar sevdiklerini, vedalaşamadan, giderken elini tutamadan,
son görevini bile yapamadan toprağa verdiler.
Her dakika kendimiz ve sevdiklerimiz için endişeyle doldu. Bunlar
olurken bir de hızla fakirleşiyor, işsizleşiyor, çaresizleşiyorduk. Kime,
neye üzüleceğimizi şaşırıp artık üzülecek yerimiz kalmadı sanırken
beteriyle sınanır olduk!
Deprem oldu. Salgının orta yerinde!
Kimdi suçlu, kimdi gerçek dost eli? Sınavların en ağırına salgın
ortasında girdi birileri.

Şimdi hepsi aralığın sırtındaki yükten mi? Ocakla atıverilecek mi?
Z Raporu’nu okumayı da iyi bilmeli.
Bu sene geride kalırken ‘’Ey Sevgili Aralık, gel seninle bir hesaba
duralım!’’
Sana gelesiye, sevdiklerime sarılmanın kıymetini öğrendim. O vasat
görünen günlerin aslında ne çok güzel yanı varmış.
Bir kaldırım kenarına çökebilmenin, bir çay bahçesinde rahatça
oturabilmenin, çalan telefonda irkilmemenin değerini anladım.
Zor günlerde gücümüz birbirimize yetermiş, gördüm. Askıda
faturalar ödendi, yaşlılara erzak taşındı, market alışverişleri
bölüşüldü, depremzedeye ev bulundu, eşyalar düzüldü.
Öyle hepten ‘’kötü insanlar değilmişiz’’ meğer.
Ama birbirimize sırt dayamak sürekli çözüm değil, gün gelecek
birbirimizi doyurmaya yetemeyeceğiz. Belki de gün geldi bile. Hep bize
güvenen devlete güvenebilmenin açlığını yaşadık, içimiz kıyıldı.
Ne talep edeceğimizi de öğrendik. Sağlık, eğitim karambolde
kaynayacak işler değilmiş anladık.
Şimdi, gel el sıkışalım!
Çok vahim bir yılı temsilen gidiyorsun; hızlı gitme, bir iki çözüm
bırak da öyle ayrıl. Biz anlayacağımızı anladık. Sana yetişemesek de
neleri değiştirmek gerek gördük, aciliyetiyle de sınandık. O işler bizde;
ama sen de biraz sırtımızı sıvazlayıver.
Biz de her gününe beklentiyle uyanalım; en azından uyanmayı
isteyecek kadar yaşamak heyecanı kalsın içimizde.
Umudu yeni bir yıla ertelemeyelim artık. Böylece aralığa ayıp
etmemiş, içindeki onca günü de ziyan etmemiş oluruz.
Belki de yılın en büyük sürprizini yapacak olan ‘’aralık’’tır.
Belki de son üç gününde öyle bir değişime gebedir ki giden yıl,
birkaç günle adını hezimetle anılmaktan kurtarıp neşeyle, zaferle
süsleyecektir.
Belki ‘’aralık’’ta bir hak yerini bulacak, bir dava olsun içimizi
soğutarak kapanacak ya da belki umulan bir dava sonunda açılacaktır.
‘’Olmaz!’’ dememeli; belki bir esaret aralıkta sona erer, beklenen bir
kavuşma içimizi ısıtıverir.
Ve ileride lanet okurken bu döneme “aralık hariç” deriz, belli mi
olur?
Bir umut işte benimki, ne erteleniyor ne sönümleniyor. Senin
ayazında bile içimde yeni yıl süslemeleri gibi ışıldıyor.
Ne dersin Aralık? Diyeyim mi çocuklara, belki bazı şeyler, hemen
yarın bile rayına girer?
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Can Yücel’in Adana’sı…
Adana’nın Can Yücel’i…
NEBİL ÖZGENTÜRK

Ö

mrümün güzel günleri, güzel zamanlarıydı.
Adana’da, çocukluktan ergenliğe geçtiğim
70’lerin başını hiç unutmayacağım. Kalabalık
çekirdek ailelerde ‘’evin en küçüğü’’ olmak şanslı olmaktır.
Sevilirsin, ihtimam gösterilirsin! ŞIMARTILIRSIN! (Ama
fazla şımarmadım emin olun!) İşte, öyle zamanların ve
hatıralarımın Adana’sı... Ki şehrin Toroslar’a yaslanan
kuzeyinde, tek bir yapının olmadığı (Şimdi göz gözü
görmüyor sıra sıra apartmanlardan!); şehrin güneyininse dar
ve bakımsız sokaklarıyla, romanlara, filmlere konu olmuş
macera dolu özellikleriyle ünlendiği dönemler! “Eski Adana”
da diyebiliriz sözünü ettiğim bölgeye. Adana’dan çıkan tüm
şöhretlerin yetiştiği semtlerin bileşkesi! Binbir özellikli doğal
plato!..
Evet evet... Tabii ki cümbüşlü, bahçeli-çiçekli evleri
unutulmazdı. Bulvar ve kaldırımlardaki turunç-portakal ağaçlarından her
ilkbaharda muazzam koku salınırdı...
Kısacası... Ve en önemlisi insan kalabalıklarında dayanışma, cömertlik,
mertlik, sempati eksik olmayan, gecekondu tadında ama mutlulukferahlığında yaşandığı eski zaman, eski şehir! Ve... Hem insan hem de
topraktan fışkıran için bereketin sıradanlaştığı günler, yıllar! Benim de
Yılmaz Güney’i ve Can Yücel’i de tanıdığım dönem! Ki Can Yücel’in Adana
Cezaevi’nden (74 affıyla) tahliye edildiği... Yılmaz Güney’in (74 affıyla) tahliye
edilmesinin ardından Adana’da, ‘’ARKADAŞ’’ filminin özel galası ve ‘’ENDİŞE’’
filminin çekimleri için Adana’da bulunduğu; ancak ‘’ENDİŞE’’nin çekimlerinin
2’nci gününde “cinayet iddiası”yla cezaevine girdiği günler!

Mustafa Kemal ve İsmet Paşa dönemlerinin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli
Yücel’in de oğluydu…
Edip ve politikacılar arasında geçen çocukluk yıllarının ardından Londra’da
Cambridge Üniversitesi’nde yıllarca eğitim görmüş, sonra ülkesine dönüp
şiirler yazmaya başlamış, bu arada da gönül verdiği bazı yabancı eserleri
Türkçeye çevirmişti.
Arkadaşları ve dostları tarafından “çok iyi şair ve çevirmen” olarak
tanınmasının yanı sıra, nüktedan konuşmaları, hoş sohbeti ve güzel içki
içmesiyle de anılırdı hep. Bu arada, Adana Cezaevi’nde dahi içkiden mahrum
kalmadı! (Gülümseyelim ve anlatalım biraz, kara mizah tadında yine!!)

HATIRA PERONU

Ama şimdi, 2 yıl öncesine 1972’ye gidelim. Her evde Yılmaz Güney posterleri
O zamanlar mahkûmlara dışarıdan yiyecek getirmek serbestti.
var; benim odamda da!.. Her öğrenci masasında hemşerimiz Yaşar Kemal
kitabı var; benim masamda da!... Ve bunların yanı sıra aile kontenjanından Can Koğuşlara taze sebze, meyve alınıp yemek yapılabiliyor ve kalabalık sofralar
Yücel’i tanımışım. Nasıl mı? 12 Mart 1971 faşist darbesi sonrası “şiir ve çeviri
kurulabiliyordu.
suçundan hüküm giymiş Can Yücel!”, Selimiye Cezaevi’nden Adana
Birçok mahkûm gibi Can Baba da haftada bir gün yiyecek
Cezaevi’ne sürgüne yollanmıştır! Eşi Güler Yücel ve çocukları da
alıyordu. Güler Ablalar ve babamlar dönüşümlü
hafta sonları Adana’ya Can Baba’yı ziyarete geldiklerinde
götürüyordu.
bizim evde kalıyorlar. Yıllar boyu, her hafta! Yücel Ailesi,
Çocukluğumun
2 yıl boyunca evimizin kutsal konukları olacaktır ve
Yaz mevsiminde ise meyvelerden daha çok üzüm
anlamlı ve büyük
aslında olan biten, karşılıklı başlayan büyük sevginin
bırakılıyordu.
hatırasıdır, altın
ilk tohumlarıdır!.. Abim ve babamın muazzam
destek ve dayanışma duygusudur bir de… Ve benim
Bir gün aklına ilginç bir fikir geliyor Can
değerindedir benim
de Güler Abla, oğul Hasan ve kızlar Su ve Güzel’in
Baba’nın. Artan üzümlerden şarap yapacaktı!..
için; bir yanı Deniz’e
sıkça gelişlerine bayram yapışımdır!
Birkaç arkadaşıyla el ele verip koğuş
açılır, diğer yanı
Bu arada... İÇERDEKİ ADAM... Canım Can Baba...
penceresine üzümleri sermeye başlıyor…
Can’dır. Öte yanı
Adana’nın yakıcı güneşi üzümlere vurunca yaş
Tabii ki Adana’yı, şehir içini tahliye sonrası az biraz
baba evidir ve en
üzümler kuruyor, sonra fermantasyonla bunları
gezecek, lezzetine, insan sıcaklığına katılacaktır
şaraba dönüştürüyor vs.
önemlisi de göz
ama... O daha çok Adana mahpus damını ezber
yaşartıcıdır.
Evet, başarmıştı ve ilk “tadımcılığı” da o yaptı.
edecektir!
“Fransız şarabı kadar kaliteli olmasa da lezzetli bir
Hayat işte... Af ertesi, 74 yazında, Can Baba başta, Yücel
şarap!” diyecekti. Ne de olsa cezaevinde yapılmış bir
Ailesi’nin tüm fertleri ve Özgentürk’ler... Bizim evin avlusunda
şaraptı ve kendisi için büyük anlamı vardı. O akşam güzel
özgürlüğü kutlayacaktık; Akdeniz sofrası eşliğinde… Yöresel sevinç
bir sofra hazırlayıp arkadaşlarıyla birlikte meylenecek; fazla
ezgileri de fonda... Sevindiğimiz, kutladığımız durum (!) aslında kara mizaha
dedikodusu çıkmasın diye de kadeh yerine termostan içilecekti şarap…
konu olurdu! Öyle ya şiir ve çevirinin cezası mı olurdu! Edebiyatla ilgilenmenin
“mahpus acısı” mı olurdu?.. Olmuştu, oluyordu işte ve 2,5 yıllık mahpusluktan Derken aradan birkaç gün geçecek. Cezaevinde siyasi olmayan mahkûmlar
arasında tekme tokatların savrulduğu bir kavga çıkacak ve hemen ardından bir
sonra, (şiir yazan, çevirmenlik yapan) Can Yücel’in çıkışını affedilmesini(!)
arama yapılacaktı. Ve ne olacaksa bu arama sırasında olacaktı. Arama yapan
kutluyorduk!..
gardiyanlardan biri tesadüf eseri şairin termosunu eline alacak, koklamaya
Öyle ya CAN YÜCEL... Şair ve çevirmendi…
başlayacak, termostaki bir kadehlik şarabı fark edecekti. Olay açığa
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çıkınca, şaire hücre cezası verilecekti!.. Kendi deyimiyle,
“dipkapalıya” atılacaktı…
Gardiyanlar buraya atmakla kalmayacaklar, klasik işkence
usullerinden biri olarak üzerine tazyikli su sıkacaklardı.
Rambo filmlerinin acımasız “kötü adamlarına” benzeyen
gardiyanlar, üzerine üzerine gelecekti şairin…
Ve “cezaevinde şarap imal etmek” suçundan dolayı üç
gün üç gece hücrede kalacaktı… Sonra normal koğuşuna
geçip cezasını tamamlayacaktı. Adana’daki yıllarını
hapiste geçirmiş bir edebiyat adamının hatırası elbette
mahpus hatırası olur. Çok anlattım, dostlarımın çoğu
bilir “SARDUNYAYA AĞIT” hikâyemi. Ama burada da
anlatmam lazım…
Çocukluğumun anlamlı ve büyük hatırasıdır, altın
değerindedir benim için; bir yanı Deniz’e açılır, diğer
yanı Can’dır. Öte yanı baba evidir ve en önemlisi de göz
yaşartıcıdır.
Bir de şiire uzanır, içinden sardunya ve darağacı geçen bir
şiire...
Yücel Ailesi, git gel, gel git, derken, zaman 72’nin ilkbaharına
varmıştık. Yine evimize dolup taşmıştık. Can Baba’nın bir
isteği olmuştu görüşmecilerinden! Saksıda bir sardunya
çiçeği istiyordu şairlerin şairi. Ranzasının hemen üstündeki
pencerenin dibine koyuvereceği ve baktıkça mutlu olacağı bir
sardunya!
“Kolay!” dedi babam. Ve ertesi sabah erkenden, ortanca
ağabeyim Ahmet’i katıverdi Güler Ablanın yanına. En nefis,
taze lezzetlerin, portakal çiçeği kokularının kenti esir aldığı,
baharın, börtü böceğin patlayıverdiği Adana nisanıydı zaten.
Tanıdık bir çiçek üreticisine gidildi, sonra bir başkasına,
derken, ancak dördüncüsünde bulundu sardunya! Ve sardunya
mevcuduyla, tabii ki gülümseyerek yeniden eve uğrayan Güler
Abla, çocuklarını da alıp Adana Hapishanesi’nin yolunu tuttu.
Akşam evimize döndüklerinde çok keyifliydiler.

Arada babamın hep hayran olduğu, lideri gördüğü İsmet Paşa için “Belki son
anda o engeller” diyor Güler Abla.

Çünkü Can Baba mutluydu, gerisi lafügüzaf.

Doğrusu yaşıtlarım olan üç çocuğu göreceğim için
ben de havalara uçuyordum her defasında. Okuldan
dönüp de yüzü asık bir aile kalabalığı görünce
şaşırdım. Güler Abla anlatıyor, bizimkiler ah vah
çekiyor. Birkaç kelimeyle bana da özetlediler.
Ama tam anlamamıştım o ergen halimle.
Ancak delikanlılık çağımda, yani 5-6 yıl sonra
kavrayabilmiştim asık yüzlerin sebebini. O
akşamı...

Ben yatıya geçiyorum. Sabahın 5’i, 6’sı... Yani 6 Mayıs sabahı...

Yine delikanlılık
çağımda kavrıyor
ve ayrıntılı
öğreniyorum o
sabahın
beşindeki ağlama
seslerini. Gelip
geçen isimleri..

Vahamet şuydu; Sardunya, sadece ve sadece
24 saat süsleyebilmişti Can Baba’nın ardındaki
pencereyi. Başgardiyan bir teftiş anında gelmiş ve
sorgusuz sualsiz sardunya saksısını alıp hapishane
çöplüğüne atmıştı. Çiçek Çocuklar, yani 68 Kuşağı, dünyanın
dört bir yanında motorları maviliklere sürmenin hayalini
yaşıyordu o günlerde. 12 Mart faşizmine ayak uyduranların, şakşakçılarınsa
derdi başkaydı.
Kısacası, Can Yücel’in sardunyası, bir dipkapalıda çürümeye terk edildi.

15-20 gün sonra, 5 Mayıs 1972’de evimiz yeniden şenlendi benim için. Güler
Abla, Hasan, Güzel ve Su bir kez daha bizdeler. Ama yine çok keyifli değiller!
Selam sabah tamam ama bir şeyler var. Bir keyifsizlik... Valizler bırakıldı ve
Adana Hapishanesi’nin yolu tutuldu yine. Baba ve eş özlemi çeken Yücel Ailesi,
Can Baba’yı ziyaret edip akşam döndüler.
Akdeniz akşamları zaten güzeldir, sofralarla daha da şenlenir ama yüzler yine
asık. Ben yine anlamıyorum. Babamla Güler Ablanın konuşmaları arasında
“Deniz” geçiyor, “Yusuf” ve “Hüseyin” geçiyor.

Salondaki ağlama sesleri uyandırıyor beni. Özellikle Güler
Abla hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yine delikanlılık çağımda
kavrıyor ve ayrıntılı öğreniyorum o sabahın beşindeki
ağlama seslerini. Gelip geçen isimleri...
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan.
Tek bir kişinin burnunu dahi kanatmamış yiğit,
delikanlı, yurtsever, üç genç adam...
Genç fidanlar!

O sabahın beşinde Ankara’dan haber almış Güler
Abla. Belki Ankara’da, darağacının kurulduğu
Ulucanlar’ın Ankara’sından bir dosttan, belki radyo
ajansından... İdamların gerçekleştiğinin dakikasında
hıçkırıklara boğuluyor. Oğlu kadar sevdiği, tanıdığı
Deniz’lerin asılmasına, bir ana yüreğiyle feryat ediyor bizim
Adana evinde.

2005’te kaybettiğimiz babam Süleyman Özgentürk’ün vasiyeti üzerine, şimdi
600 çocuğun eğitim gördüğü evimizin üst kat salonunda.
O karanlık saatlerin ardından, yine Adana Cezaevi’ne gidiyor çocuklarını alıp
olan biteni kocasına anlatıyor, dertleşiyor tabii. Ve Güler’in Can’ı... 74 affıyla
serbest kaldığının hemen sonrasında ‘’Bir Siyasinin Şiirleri‘’ kitabını yayımlıyor.
Orta sayfalarında, Sardunyaya Ağıt şiiri, bir anıt gibi yükseliyor. Ve böylece
Can Baba sardunyanın kurutulmasıyla üç fidanın, Deniz’lerin hayattan
koparılmasını bir şiirde buluşturuyor... CANLARIN GÖZLERİ YAŞTA... YASTA…
Ülke makûs talihini yenemedi, sıkça yasta ve yaşta olduğu canların yüreği ve
gözleri. O günlerden bugünlere...

HATIRA PERONU

İki hafta sonra yeniden geldiler bize, Adana’ya,
mahpushaneye.
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Her şey renksiz!

Güzin Dino ve Abidin Dino:
İki Kişilik Bir Dünya

V

MELDA DAVRAN

efatından çok kısa bir süre önce bir sergisi
için geldiği Antalya’da tanışma fırsatı
bulmuştum Abidin Dino’yla. 90’lı yılların
başıydı. “Çıralı'nın geceleri, çıldırasıya kokular,
yıldız kaynaşması, apaçık gözlerle görülen...”
diye tasvir ettiği, çok sevdiği Çıralı sahilinde
Güzin ve Abidin Dino’nun efsane aşkına da tanık
olmuştum. Yıllar sonra bir belgesel çekimi için
Nebil Özgentürk ve Coşkun Aral’la, Güzin Dino’yu,
yaşadığı Paris’te, başucunda kitaplarıyla, Türk
motifleriyle bezeli, 60’ların entelektüel, bohem
ruhunu yansıtan sade çatı katında ziyaret ettik.
90’lı yaşlarını sürüyor, anılarıyla yaşıyor, tek başına
yaşamayı ‘başarı’yla sürdürüyor; “Doktorlar her
gün et yememi söylediler, şükür hâlâ et alacak
param kaldı, merak etmeyin!” diyordu gülerek.
“Tantanalı bir tarafı yoktu, gösterişi sevmezdi,
sadeydi.” dediği Abidin’i anlatıyordu. Büyük aşkın
geride kalan kahramanıydı Güzin Dino; bu sessiz,
kendisi gibi mini minnacık çatı katında.
“Ne iğne ne hap, ilaçların ilacı sensin. Sanırım
en önemlisi damla damla sevgili gözlerin.
İyileşeceksem, onlar iyileştirecek…” Böyle diyordu
adam, hasta yatağından sevgilisine yazdığı
mektupta. Bir başkasında “Telefonda, sesini bir
sevdim ki, ne kuytu bir insansın, limana varmış bir
gemiyim sesini duyunca.” diyordu. Bir diğerinde de
“Seninle bir arada, bir çatı altında olmak gözümde,
alnımda, elimde, omzumda tütüyor.” diye yazmıştı.
Bir sayfada “Sevgili Güzin’im, dünkü buluşmanın
sevinci hâlâ içimde parendeler atıyor. Sevgimizde
aşınma şöyle dursun, yepyeni dalbudaklar fışkırmış
her taraftan, hangisine bakacağımı şaşırdım,
hem de ne güzelleştin.” yazmıştı. Bir diğerinde,
“Sevgilim, varlığın öylesi büyük bir sevinç benim
için, ya yeryüzüne gelmeseydin, ne yapardım
diye düşünüp duruyorum. İşte böyle...” diye dile
dökmüştü duygularını..
Kadın da yazmıştı elbet... Sevgilisi... Güzin’i:
“Abidin’ciğim, sade kendine iyi bakabiliyor musun?
Tek arzum yanında olup sen yorgun olduğun
müddetçe sana istediğim gibi bakabilmek, sanki
böyle olunca sen harikalar yaparsın gibi geliyor
bana, halbuki, asıl bensiz yapıyorsun harikaları,
kendi aptal kuruntum, ama herkese de bir
kuruntu gerek. Düşündüm de kendi üzerime, ben
belki sadece değen kişilere kendimi harcamaya,
yazmaya, üzmeye ve sevinmeye razı olurum,
halbuki bu ayıp, insan herkese karşı her şeyi
yapabilmeli…”
Abidin, “Güzin’cim sensiz hiçbir şeyin tadı yok,
tatsızlıkların bile.” diyordu satırlarından birinde..
Güzin ve Abidin’di bu mektupların sahipleri, bu
aşkın kahramanları.. Hayatları boyunca çalışmış,
üretmiş, yaratmış iki insan...
Abidin Dino, karikatürist, sinemacı, dekoratör,
yazar, afişçi, illüstratördü ama her zaman ressam...

Hatta dostu Picasso’nun
“Dünyada böyle el çizen bir
sen varsın, bir de ben.” diyeceği
kadar ressam!..
Nâzım Hikmet’in
sevgilisi Vera için yazdığı ‘’Saman
Sarısı’’ adlı şiirde sorduğu “Sen
mutluluğun resmini yapabilir
misin Abidin?” sorusunun belki
de cevabıydı bu aşk.. Çünkü
Güzin de Abidin de mutluluğu
birbirlerinde, birbirlerine
duydukları aşkta bulmuşlardı.
Güzin Dikel, dilbilimci,
yazar ve çevirmendi. 1943
yılında evlendiler, yarım
asır sürecek hikâyelerine
imzalarını attılar.
Birinci Dünya
Savaşı’ndan bir yıl
önce doğmuştu Abidin
Dino. Ailesi Cenevre’ye
yerleşmişti; sonra da
Fransa’ya.. Anne ve babasını
erken yaşta kaybedince Robert
Kolej’deki eğitimini yarıda
bırakarak tutkusunun peşinden
gitmeyi seçti. Tutkusu karikatür
ve resimdi. Resimlediği ilk kitap da
Nâzım Hikmet’in ‘’Sesini Kaybeden
Şehir’’iydi.1937 yılında hem filmcilikle
uğraşıp hem de Paris’e yerleşen Dino, ülkesine
döndükten sonra siyasal nedenlerle Adana’ya
yerleşir. Sürgündür bunun adı.
Mesnevi’yi dilimize çeviren, Sultan Abdülhamit
vezirlerinden ünlü Abidin Paşa’nın torunu,
İstanbul kültüründen gelen Abidin, Adana’da kendi
deyimiyle “Anadolu’yla, Türk köylüsüyle” karşılaşır,
tanışır. Kardeşi Arif Dino’yla birlikte küçük
heykeller yapar; Çukurova’nın pamuk işçilerini
çizer. ‘’Kel’’ adlı oyunu yasaklanarak toplatılır.
Toros eteklerinde ‘’Sıtmalı Adam’’ konulu bir oyun
denese de fazla etkili bulunup grup dağıtılır. ‘’Toros
Destanı ‘’ adlı senaryosu yasaklanır.
İşte bu yasakların canını sıktığı yıllarda tanışır
Güzin’le. İstanbul Üniversitesi’nde asistandır
genç kadın. Adana’ya gelerek Abidin’le evlenir
ve öğretmen olarak çalışmaya başlar. Güzin,
Ankara Üniversitesi’ne doçent olarak atandığında
Ankara’ya yerleşirler. Piyesler yazar, dergi
çıkarır, sergi açar, kültür ve sanattan kurdukları
dünyalarında yaşarlar. Yasaklar peşini bırakmaz
Dino çiftinin. İstanbul’a döndüğünde ‘’Çingeneler’’
senaryosu da yasaklanır sanatçının.
“Artık canıma tak etmişti, özgür olmak,
düşüncelerimi özgürce dile getirmek, özgürce
yaratmak istiyordum. Neyse, eşin dostun
yardımıyla pasaport alıp Türkiye’den ayrıldım.”
Böyle diyecektir yıllar sonra bir ropörtajında.
Ağırlaşan siyasal koşullar onu yine Avrupa’ya
yönlendirecektir. 1950’ler... Önce Roma; sonra
Paris.. Ekonomik olarak sıkıntıdadır. O yıllarda
sanatın başkentidir Paris, üstelik burada eski
ressam arkadaşları da vardır: Fikret Muallâ, Avni
Arbaş. Picasso ile tanışır, ondan destek alır. Evet,
yanlış okumadınız! Picasso... Ülkesinde kendisi

bulunamayınca ‘’yaptığı
seramikleri tutuklanan’’
Dino’nun seramiklerinden
anlayan, “Hadi gel, başka
seramikler yap.” diyen işte
bu büyük sanatçıdır.
Bir seramik atölyesinde
çalışıp maddi durumunu
düzeltmesine yardımcı
olur Picasso. Nâzım
Hikmet’ten Çetin Altan’a,
Yaşar Kemal’den Orhan
Veli’ye pek çok dostu
vardır yanı başında, en
sıkıntılı günlerinde de...
O günlerde eşi Güzin de
pasaport almayı başarıp
yanına gelir. Güzin,
Ulusal Bilim Merkezi’nde
çalışmaya başlar; Doğu
Dilleri Enstitüsü’nde
öğretim üyeliği yapar.
Abidin Dino, 1955’te
ilk Paris sergisini açar:
‘’İşkenceler ve Atom
Korkusu’’... Ardından
sergiler açmaya devam eder.
Güzin Dino’nun dediği gibi
hep kulaç atarak yaşamıştır
Abidin Dino; tıpkı gençliğinde
Boğaz’ın sularında yaptığı gibi...
1993’te Paris’te ölümünün ardından bir başka
usta, John Berger, yakın dostu için şu satırları
kaleme alır:
“Abidin bu hafta Paris’te Villejuif Hastanesi’nde
öldü. Sesini yitirdikten, konuşamayacak hale
geldikten üç gün sonra... Ona ait aklıma gelen
imgelerin hepsi ister istemez yollar, kervansaraylar,
yolculuklarla ilgili... Gezginlerin tetikte olma hali
vardı onda. Stüdyosundaki küçük kitaplığının
ya da geceleri kaldırdığı portatif şövalesinin
önünde Abidin durmadan yolculuklara çıkardı.
Gezegenlere dönüşen kadın resimleri yapardı.
Sonra çiçek resimleri yapardı, onların boyunlarını,
aşka giden Boğaziçi geçitlerini...Şimdi acaba Abidin
gene yolculuğa mı çıktı?”
7 Aralık’tır öldüğünde. Bir gün önce, 6 Aralık’ta,
sesi gitmiş, nefesi daralmışken yazdığı bu şiirle
veda eder mücadeleli, yasaklı, sürgünlü ama çok
renkli ve aşklı dünyasına:
Nefes... Gittikçe daralıyor.
Bakış... Gördüğüm ne ki?
Yatak... Kurşun bir kalıp.
O hastabakıcı, havai fişek...
Bir borusun. Beş paralık.
Baş ağrısı olmasa.
Dünya fır dönüyor.
Ama kafamın içinde, belki de dışında?
İğne... Amma da sivri...
Damla damla serum... Bunca acı suyun
ne işi var kanımın içinde?
Ölüm mü?
Ne buluş!

(6 Aralık 1993)
Kaynak: “Abidin Dino Bir Dünya” Sabancı Üniversitesi SSM
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Mehmet Âkif’in
“Safahat”ı...

900’lü yılların başı... Memlekette aydınların ve aydınlanmaya
rica eder. Münasip bir para alır ve çekip gider adam. Bu karşılaşmadan
çalışanların sansürden başını kaldıramadığı yıllar... Gazeteler,
birkaç ay sonradır. O köşe yazarının gözüne tek sütunluk bir haber çarpar.
kitaplar, dergiler, tiyatro oyunları, romanlar, hikâyeler, makaleler,
İstanbul sokaklarının bir köşesinde, bir çöp bidonunun yanı başında
şiirler… Yazıcısı, yayınlayıcısı, okuru, izleyicisi... Hepsi sarayın sansüründen
bulunan ceset haberi... Adamın kimsesizliğinden, sahipsizliğinden söz
geçmekte... Bir kısmı da sansürden sürgüne gönderilmekte... Mehmet
edildiği haberin üst köşesinde fotoğrafı da vardır. Evet, o Mehmet Âkif’in
Âkif ilk defa o zor yıllarda adını duyurmaya başladı.
bir diğer oğludur, Âkif’ten yadigârdır...
Şiiriyle eleştiriyordu kültür ve sanata yapılan zulmü.
Yarışma için konan
Önce İstiklal Mücadelesi; sonra İstiklal Şiiri... O;
Yıl 2002... Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanlığı’na
mücadelesini karşılık beklemeden sürdüren bir
Aydemir Güler’in geldiğini yazar gazeteler. Güler ki
para ödülünü
siyaset adamı, korkmadan düşünceleri söyleyen bir
Mehmet Âkif’in torunudur, Âkif’ten yadigârdır.
almayacak, devlete
aydın, İstiklal Marşı’yla sonsuzlaşmış bir edebiyatçı…
bırakacaktır.
Ve 1921... Ankara hükümetinin açtığı ‘’Ulusal Marş
Kitabına, yani
1991 yılıdır... Beyoğlu’nda yıllardır oturdukları
Yarışması’’na 700 kişi katılmış, hiçbiri beğenilmemiştir.
evlerinden kira ödeyemediği için yaka paça atılan bir
Sonunda Âkif’e başvurulur. Âkif, şiiri yazacaktır ama tek
Safahat’a da
kadın ve torunlarını görürüz. Atanlar, hırpalayanlar,
şartla... Yarışma için konan para ödülünü almayacak,
almayacaktır
soyuna sopuna bakmaz, kimin nesi olduğuna da
devlete bırakacaktır. Kitabına, yani Safahat’a da
o mısraları;
aldırmaz çekirdek ailenin. O kadın ki Mehmet Âkif’in
almayacaktır o mısraları; yayınevlerinin ticari çarkı
yayınevlerinin
ticari
kızıdır, Âkif’ten yadigârdır.
arasında dişlenmesin diye.

çarkı arasında

Yıl 1982’dir... Emekli maaşıyla geçinmekte olan
Ve 27 Aralık 1936, İstiklal Şairi’nin bu yaşamdan
dişlenmesin diye.
bir adam, sigorta hastanesinde zor ve bakımsız
koptuğu gündür. Mehmet Âkif ki daha üç yıl önce kendi
günler geçirmektedir ve tedavi edilemediği için
sürgünden dönmüş, yedi yıl yaşadığı Mısır’da ülke
küçük bir hastaneye taşınmıştır. Ama olmaz, olamaz; kafi gelmez
hasretini, toprak hasretini Kahire’deki Hacı Bekir dükkânlarının önünde
çabalar ve nihayetinde bu hayattan göçüp gider. Masraflarını
giderecek kadar doğduğu topraklardan uzak kalmıştır.
Üsküdar Belediyesi karşılamıştır bir de. Mehmet Âkif’in oğlu Tarık
Ersoy’dur, Âkif’ten yadigârdır...
Ve 2007… Bir gazete sayfasında bir haber şöyle başlar “Âkif’in,
İstiklal Marşı’nı da kaleme aldığı, duvarlarına kazıdığı Ankara’daki evi
1962 yılıdır... İstanbul’da bir köşe yazarının odasının kapısından içeri tıraşı
bakımsızlıktan inliyor.” Ve hayata bakın ki bütün bunlar yer, gök İstiklal
gelmiş, üstü başı bakımsız, orta yaşı geçkin bir adam girer ve para yardımı
Marşı dinlerken olup bitiyor!
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-FATMA GIRIKY

YILDIZLAR KOMPARTMANI

ıldızlar kompartımanında bu kez
Sevgili Fatma Girik ile yolculuğa
çıkıyoruz.
Sevgi, ilgi arsızı... Çocuk kalpli... Hep
onaylanmak, öğrenmek, paylaşmak ve
sevgiyi çoğaltmak isteyen dünyanın en
güzel kadınlarından biriyle yani...
Onunla o kadar çok yolculuğumuz
oldu ki... Yurtiçi, yurtdışı… Günlerce süren
gezilerimizde onu daha da iyi tanıdım.
Okyanusun kenarında heyecanlandık.
BİRCAN USALLI SİLAN Sahne arkasında birbirimize “Çak!” yaptık.
Arabanın camlarını açıp çığlık çığlığa şarkılar söyledik.
Bir dönem yaşanan yoksulluk, azla yetinmeyi öğretirken galiba insana
kalıcı bir güzellik de katıyor. Mutlu olmak, anlık sevinçler, dostluklar, bir simidi
bile paylaşmak farklı anlam kazanıyor. “Babam bana kitap alabilmek için tek
ceketini satmıştı” diyen ve böyle bir gerçeği olan insan elbette hayatı daha dolu
dolu kucaklıyor. Başka çocukların yüreklerinde de hiç kabuk bağlamayan bu
yaralardan oluşmasın diye -elinden geldiğince- paylaşıyor parasını, pulunu.
Mücevher gibi gözleri olduğu için belki de çok takısı yok. Bilirim; iki üç tane
küpe, birkaç yüzük. Ama iste, hemen verir. Vermediği tek takısı minicik bir
küpesidir. Sevdiğinden armağan…
Onunla hep çok eğlendim, çok mutlu oldum. Ünlü bir sanatçıyla değil de
gerçek bir dostumla seyahate çıkmışım gibi mutlu oldum. Ve yaşama dair, kadın
olmanın gücüne dair pek çok şey öğrendim.
İş gezisinden öteydi onunla yaşadıklarım…
Hakiki insan… Olduğu gibi… Sevgilisinin elini son nefesini verinceye kadar
bırakmayan, ölmüş dostlarının resimlerini evinin duvarlarından eksik etmeyen,
anılarıyla da o anmış gibi yaşayan tuhaf bir kadın…
Ha, bu arada çok da güzel şarkı söyler!
12 Aralık onun doğum günü... Tam 78 yaşında artık…
Mutlu yılların olsun güzel Fato’m…
Onunla biraz dünü, biraz bugünü elbette bir de geleceği konuşacağız. Blucini,
hardal rengi botları, gazeteleri, gözlükleri sırt çantasında. Bir de yolluklarımız
var elbette. O da ben de severiz ıvır zıvır yemeyi. Ana yemek için elbette beyaz
masa örtülü kompartımana geçeriz…
n Nasılsın Fato’m? (Eyvah, ben bilirim bu bakışları! Dilinin ucuna
gelenleri... 9 boğum da değildir onun boğazı. Soru ağızdan çıktı bir kere.)
Bak bizim filmlerimizi küçük görüyorlar. Senin dediğin gibi uyuşturucu
gibi bakıyorlar ya, onlar halt ediyorlar. Dünyada o kadar kötü şeyler var ki,
sabahtan akşama haber dinleyip gazete okuduğum için benim kendi adıma
mutlu olma şansım hiç yok. Seller var, depremler var, salgın hastalıklar,
aşağılık politikacılar, kendi menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapan işverenler ve
kanaat önderleri var. Şu halimize bak! Salgın hastalıkta saklanılan rakamlar
yüzünden yaşadığımız pembe yalanlar ve sonrasında ölümlerde edindiğimiz
Avrupa birinciliğimiz var. Hakları için yürüyen maden işçilerimiz, traktörleri
haczedilen çiftçilerimiz, aldıkları kredi borcu yüzünden işe girmeden ödenecek
borçları olan gençlerimiz var. Eğitim problemimiz var. Çocuklarımızın,

gençlerimizin halleri içler acısı... Yarınlarımızı emanet ettiğimiz
gençlerimize yaptığımız haksızlıkları anlatmaya kalksak kitap olur.
Suskun, umutsuz ve mutsuz bir toplum olduk. Her gün öldürülen
onlarca, yüzlerce kadınımız var.
Sonra da gel bizim elli yıl önce çektiğimiz filmlerimize kötü de!
Saatlerce izliyoruz o filmleri; çünkü onlarda sevgi, saygı, şefkat var. İyilerin
de mutlu olduğu bir düzen var.
Neredeyse 35 yıldır tanırım Fatma Girik’i. Yıllar yazarken ve söylenirken
kolay da ya yaşanırken? Nasıl gençtim, hevesliydim, meraklıydım. Nasıl
güzeldi Fatma Girik (Hâlâ çok güzel ama). Kafalarımız da uyuştuğu için ne
güzel yarenlik ederdik. Şişli Belediye Başkanı olduğunda beraber çalışalım
istemişti. Gazeteciliği seçmiştim. Ama oğlumun ilk kırk gezmesinde
Fatma Girik’i ziyaret etmiştik ve o, oyuncak bebek gibi tutmuştu
Umutcan’ımı.
n Niye politikaya devam etmedin?
Yine ters ters bakıyor yüzüme.
Yaşadığımız dünyayı beğenmiyor ve eleştiriyorsak politika yapmanın
zorunluluğu çıkıyor ortaya. Ben de sosyal demokrasiye inanan biri olarak
bulaştım politikaya. Dün de bugün de kadınların politikaya girmesini,
Türkiye’nin özgürleşmesini, büyümesini, güçlenmesini, güzelleşmesini
çok ama çok istiyorum. Kadınlar kendileri, evlatları ve ülkelerinin daha
iyi yarınları için girmeli politikaya. Ben girdim. Elimden gelenin en iyisini
yapmaya çalıştım. Boğazımdan tek lokma haram geçmeden, alnım ak,
başım dik yaptım görevimi. O kadarı yetti de arttı bana. Ben yapamazdım
o dünyada. Haklıyı, hakkı, kadını savunan filmlerimle kendimi daha iyi
ifade ettiğimi düşündüğüm için …
n Sizin Yılmaz Güney ile “Acı” adlı filminiz vardır ya, Yılmaz
Güney’in yazıp yönettiği... Çok severim o filmi. Senin, önce düşmanın
sonra yârin olan Seyid Ali’nin başına vurduğun tokmakla iki gözü
görmez olur. Sevgilisinizdir… Sonra dağlara kaçarsınız. Sen de elinde
çıngırak, ses ile uyarırsın, görmeyen gözünün yerine geçersin onun. Ve
sonra ölüm gelir… Müthiş bir filmdi… Halen içim titrer. Şimdi sana o
malum soruyu bir kez daha sormak istiyorum. Siz niye sevgili olmadınız
bu güzel adamla? Ne güzel olurdunuz be Fato’m…
Gülüyor Fatma Girik. Gülünce güller açıyor o güzelim gözlerinde…
Ben, Memduh’un ilk filminde oynarken aynı yerde bir başka film daha
çekiliyordu. Yılmaz Güney de o sette... Arada sırada rastlaşıyorduk,
kesiyorduk birbirimizi. Ama ben Memduh ile flörtleşiyordum. Sonra
Memduh beni sepetledi. “Senin yaşın çok küçük, kendi dengin birini
bul!” falan diye. Neyse, Beyoğlu’na gitmek için tramvaya biniyorum,
bir bakıyorum vagonun içinde Yılmaz... Yürüyorum, arkamda… Ama o
kadar genciz ve çocuğuz ki… Ve o kadar iç içeyiz ki... Arkadaşlık etmeye
başladık. O bana tatlı ısmarlıyor, ben ona çay… Elimi de tutsa bir fenalık,

bir başkalık yok gibi geliyordu bana. Bir gün Cağaloğlu’nda yürürken
yine “Pat!” diye karşıma çıktı. “Sana kitap alayım mı?” dedi. “Al” dedim.
Hemen beni kitapçıya soktu “Fareler ve İnsanlar” ile “Değirmenimden
Mektuplar” adlı kitapları aldı ve bana verdi…
n Sonra ?
Kim bilir, belki gerçekten oynuyordu. Ama beğenen bir genci değil,
büyük adam birini oynuyordu. Sürmedi elbette… Benim başka büyük
adamım zaten vardı. Yılmaz ile çok iyi dost olduk ve çok güzel filmler
yaptık. Güzel yürekli adamdı ve gerçek bir sanatçıydı.
Fatma Girik; her daim çok şıktır, asla abartılı giyinmez; ama sadeliğindeki
şıklık müthiştir. Paltosu ayakkabısı illaki aynı renktir. Kıyafetleri hep ütülü,
tiril tiril askısındadır. Ödül almak için sahneye çıktığında, o sade şıklığı
içinde, bir anıt heykele dönüşür. Saçlarını briantinle kendi yapar. Kirpiklerini
bir bir boyar. Dudağına belli belirsiz bir ruj sürer. Alkış yetmez ona. İllaki ona
bakan gözlerdeki sevgiyi arar durur. İster ki sevgiler buluşsun ve dans etsinler
sarmaş dolaş…
Oyuncu arkadaşlarından birisi: “Fatma o kadar güzeldi ve giydiğini o
kadar umursamazdı ki, üstüne pazardan bir penye alır giyer ve yine kendine
çok yakıştırırdı. Bizim gibi terzilere dünya paralar vermedi” demişti bir
sohbet esnasında.
Doğru. Şimdi şuraya dünyanın en şık, en güzel kadını gelsin; beş dakika
bakarız. Sonra, kafası çalışmıyorsa ve dünyayı algılayamamışsa sıkılır
sırtımızı döneriz. İnsanlar beni, oyunculuğum ve güçlü kadın kişiliğimle
tanıyor; giysilerimle değil... Bu da beni mutlu ediyor.
n Mücadele senin yaşamında ne kadar önemli, değil mi?
Kendi yaşamım büyük bir mücadeleyle geçti. Kendimi büyük savaşlar
sonrasında var ettim. Bu nedenle kendimle gurur duyuyorum ve başka
hiçbir şeye özenmiyorum. Bin kere daha yaşasam yine Fatma Girik
olmak isterim. Yaptığım her şeyle gurur duydum. Günlük pişmanlıklarım
dışında hiç pişmanlığım yok. Ama yapmak istediklerim var hâlâ. Bir film
yönetmek istiyorum. Suna Kıraç’ı oynamak…
Kendisiyle barışık olması, yaşamın ona en güzel armağanlarından biri…
Korkusuzluğu… Bir de Atatürk Sevdası…
n Atatürk desem sana?
Anam, babam, ağabeyim; sevgilim, dostum, arkadaşım; çınar ağacım,
parlayan güneşim, bitmeyen umudum... Gazi Mustafa Kemal Atatürk
benim en kıymetlimdir bu yaşamda. Bayrağım... İlkelerim… Nutuk asla
değişmeyen başucu kitabımdır. Evimin boyunda Atatürk afişimi astığımda
benden mutlusu yoktur. Dünüm... Bugünüm... Yarınım... En güzel
melodim... En güzel ağıtım…
Nice yıllara...
Vatansever, insansever, hayvansever, doğasever güzel Fatma Girik…
Nice mutlu yıllara…
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vet, ömrümün sonuna kadar o donları
yıkayıp asacağım!” diye bağırdı Gül,
elindeki mandal torbasını masaya
çarparak. Masanın üzerindeki saksı büyük bir
gürültüyle devrildi. Halide’nin verdiği reyhan
dikiliydi içinde. Toprağın tümü saçılmıştı balkona
şimdi. Gül, elindeki bembeyaz atletle baktı kaldı
dalı kırılmış reyhana.
Gözünü açtı sabahın sekiziydi daha. Yuh! Bunca
gürültüyü bu saatte mi yapıyorlardı? Aşk nasıl
da devşiriyordu kendini? Bugünkü buluşmasını
anımsadı birden. Kollarını uzatıp kediler gibi
gerinirken gülümsedi. Onun aşkı bambaşkaydı.
Turgut’un geçen derste nasıl yanına nazikçe
oturduğunu düşündü. Mutluydu.
Babasının hızlı hızlı vestiyerden bir şeyler
aldığını duydu. Kalkıp sabahlığını geçirdi üzerine.
Camı açtı. Soğuk. Karşı apartmandaki üçüncü
katın perdesi oynamıştı sanki. E duyulmuştur
tabii! Balkondan bağırılır mı ele güne karşı bu
saatte? Valla, amaan! Duyan da duysundu! Sanki
onların evde bal börek yeniyor. ’’Her kadın kendi
yalnızlığında çırpınıp duruyor işte.’’ diye geçirdi
içinden.
Ama o böyle olmayacaktı.
Turgut’un bakışı geldi yine aklına. Elaya çalan
bal rengi gözleri vardı. Yepyeni bir yıl... Aşk ona
gülümsüyordu işte, o ise her şeye... Salak bir
sırıtışla çıktı odadan. Holde babasıyla göz göze
geldiler. Burnundan soluyarak bakan babası, bir
an şaşkınlıkla gözlerini dikmiş, sonra da kapıyı çat
diye çarpıp çıkmıştı.
Mandalları rengarenk almıştı Gül; mor,
kırmızı, turuncu, yeşil. Tam da böyle zamanlarda
çamaşırları sinirle çırpıp renkli bir mandalla assın
diyeydi. İyi geliyordu. Her bir çileye biraz kırmızı,
her bir damlaya biraz
mor... Yeşildi,
sarıydı

derken sıfırlıyordu boğazındaki yumruyu.
Aynada yüzünü gördü Zeynep. Şu salak
sırıtışa da bak sen, gözlerine kadar yerleşmişti.
Umut, insanı pembeleştirirmiş böyle demek ki.
Saçları daha güzeldi sanki, kirpikleri de... Annesi
anlamasın diye ciddi olmaya çalışarak odasına
döndü. Hızlıca dünden ütülediği mavi gömleği
ve kotunu giydi. Sadece bir ruj, hafif de bir rimel
sürdü. Aynada hâlâ sırıttığını fark edip tekrar
ciddileşerek balkona doğru bağırdı:“Ben çıkıyorum
anneee!”
-Fatoş da saklama kapları ile konserve
kapaklarını pötikareli alıyor. Dolaşması gerekiyor,
kolay mı bulmak? Yok yok canımı yakmak istedi
o, başardı da. Ne yaptı gitti değil mi şimdi ? Söyle
sözleri, çık git tabii! Her gün sil baştan temizle,
kirlensin. Kimin umurunda?
-Yok ya annecim olur mu hiç öyle şey aşk
olsun! Kendine nefis bir kahve yap. Dinlen. Ben de
çıkıyorum. Akşama geç kalmam ama.
-Sekizde sofradayız bak!
-Tamam tamam.
-Baban için o kazağı almayı da unutma.
-Tamam anne tamam! Kavga etmediniz mi siz?
-Ya o başka, o başka!
Buz gibi hava.
Yılın bu son günü için kar diyordu hava
durumunda. Gömlekle çıktı bir de sahile. Turgut:
’’Biraz yürüyelim mi?” diye sorunca dün, “Yarın
olsun.” demişti. Hediyesini verecekti. Bakır
bir çerçeve almıştı eski elişi. Dün gece el ayak
çekilince paketlemiş, çantasına yerleştirmişti.
Yılın bu son günü tıklım tıklımdı yollar, kafeler,
dükkânlar. Kırmızı beyaz balonlarla süslüydü
tüm çarşı. Sahil yoluna sapınca kalbinin çarpışını
kulaklarında duydu. Hiç böyle olmamıştı Zeynep.
Ufak tefek flörtleri olsa da lisede vazgeçebileceği
türdendi hepsi; üniversiteye adım attığı an
unutmuştu hepsini.
ilk gün görmüştü bahçede Turgut’u. Hızlı
hızlı yürürken arkadaşına hem anlatıyor hem de
önünden her geçişinde çaktırmadan bakıyordu.
Kumral dalgalı saçları vardı. Gürül gürüldü. Ne
giyerse giysin o kahverengi el örmesi atkısını
geçiriveriyordu üstüne. Aşağılara kadar sarkan
atkısından mı kaymıştı Zeynep’in kalbi Turgut’a
doğru, henüz çözememişti. Bile bile gözlerini
dikip tam üç ay bakmıştı ne zaman kantine
inse. Camdan bir asansör ikiye bölerdi kantini.
Camın ardından Turgut’u takip ederdi Zeynep.
Farkındaydı o da, birkaçında yakalamıştı çünkü.
Gülümsemişti. Sonra tanıdık ortak bir arkadaş
tanıştırıvermişti onları. Bir aydır da her gün
kampusta bir şekilde kahve içiyor, sohbet
ediyorlardı. Bugün Turgut çağırdığına göre,
diyeceği bir şey vardı belli ki.
Geçtiği her vitrin camında kendine baktı
durdu. İçinden geçen binlerce kuşa
engel olmaya çalışıp hepsine bir
yol haritası çiziyordu. Uzaktan
bir yerden Kızılok
duyuluyordu:“Gecenin
tam üçünde…”
Hah! Oradaydı işte.
Ardı dönüktü.
Kalbi duruverecekti
neredeyse. Hediyesini yokladı,
çantadaydı. Teklifine evet deyip
verecekti çerçeveyi. Ya etmezse?
“Kafamıza kapüşonu geçirip
titreye titreye yürüyüş yapmak da
aklına nereden geldi?” diye sordu. Turgut
gülümseyerek, “Anısı olsun dedim son
günün. Akşama annemlerleyim, istedim bu
son günün birkaç saati de olsa…”

“Er değil, eren değil
Geç değil, erken değil…”
Ne dediğinden ne anlattığından ayrı Turgut’un,
sadece gülümsemesine karşılık veriyordu Zeynep.
Yılbaşı hediyesini almıştı. Âşıktı. Deli gibi. Boyu
çok mu uzundu, kendisi çok mu kısa?
“Bir gül biter içimde
Tam bildiğin biçimde...”
Fikret Kızılok’un sesi usulca yok oldu, geriye
denizden gelen dalga sesi ve Turgut’un sesi kaldı.
Ne zaman yepyeni bir yıl gelse, çocukluğumun
yeni yıl geceleriyle uğurlarım zamanı. En son
örülen kazağın, en temiz giysilerin giyilip sofraya
oturulduğu, güzel yemeklerin pişirildiği, umutlu
dileklerin gizlide saklandığı, gülüşerek yemek
yenilen zamanlar. Birlikte uğurlayalım istedim, o
günlerin duygusuyla... “Kim bilir belki huzur içinde
kadehimi kaldırırım akşama diye düşündüm.” dedi
Turgut.
Gülümsedi Zeynep. Ne uzun parmakları vardı.
Anlatırken bolca kullandığı.
“En kötü zamanımız böyle olsun o halde.”
diyerek “Şu ileride bir çay ocağı var. Kadeh değil
ama çayımızı kaldırabiliriz, ne dersin?” dedi
Zeynep. Göz gözeydiler. Gülümsedi Turgut: “Olur.”
“Babamla gideriz çoğu zaman oraya, güzeldir
çayı, çubuk tarçınlı.” Gülüştüler. Zaman, istekler,
kavuşup ulaşamadıklarımız... Hayallerimiz...
Habire konuştu Turgut. Çok da bakınmadılar, ilk
gördükleri masaya oturdular. Zeynep seslendi
içeriye: “İki tarçınlı çay!”
“Önce hangisi gitti bilmiyorum.” dedi. “Neşe
mi? Umut mu? Coşku mu? Masumiyet mi?
Yaşamın baskısına ne zaman boyun eğdik, yenildik
anımsamıyorum. Ama ben, bildiğimden beri bir
yerlerde birilerinin canı yandığını, kadehimi hüzne
kaldırır oldum. Baharla birlikte içimiz de ısınsa ne
iyi olur Zeynep.”
Havaya rağmen terlemesi, telaşlanmasına,
diyeceklerini diyememesine neden oluyordu
Turgut’un.
’’Ben de bu yıl umut istiyorum artık.’’ dedi
Zeynep, denize bakarak. Turgut’un onu izlediğinin
farkındaydı. Elleri masanın üzerinde, onunkilere
yakın bir yerdeydi; tutmamak için zor duruyordu.
Beklemeyecekti. Aşktı bu! Sanki uçmasından,
gidivermesinden, düşüp kırılıp dökülmesinden
korkuyordu. ‘’Ne zaman bu kadar cesur oldum,
bilmiyorum ama...’’ dedi, ‘’seni seviyorum!’’
Ellerini Turgut’unkilerin üzerine koydu. ‘’Bu
yıla birlikte girelim istedim ben de. İlk kez
böyle kelebekler gibi geldim. Teklifsiz, ellerim
bulutlarda, uça uça.’’
Soğukta, ateş basan yanaklarının kıpkırmızı
olduğunu düşündü.
‘’Seni seviyorum Zeynep.’’ dedi Turgut
suskunluğu bozarak.
Göz gözeydiler. O an, ne kadar sürdü
bilemedi Zeynep; ama içinden tüm dünyanın
trenleri son hız geçti, tüm nehirleri çağıldadı.
Yan masadan gelen öksürük sesiyle irkildiler.
‘’Kızım hadi eve geç kalmayalım!’’
Duyduğu sesle kulakları uğuldadı. Babasıydı.
Zeynep utanmasın diye de ‘’Ben yokuşu anca
çıkarım, yetiş bana sen!’’ diyerek kalkmıştı.
Babasının ardından öylece bakakalan
Zeynep’e, Turgut eğilip sarılmış; ‘’Akşam tam
12’de bizi düşün.’’ diyerek ellerini öpmüştü.
‘’Seni seviyorum.’’ Diyebildi Zeynep yokuşa
doğru koşarken. Yetişti.
‘’Güzel delikanlıymış.’’ dedi babası. Zeynep
telaşla: ‘’Yaa! Baba bak aramızda ama!’’ dedi.
‘’Tamam tamam’’ dedi babası, ‘’Söz! Annene
şu yılbaşı kokinalarından alalım hadi! O çok
sever.’’
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alondan içeri girdi. Salonu hınca hınç dolduran basın mensupları aynı
anda deklanşöre bastı. Yüksek tavanlı ve ihtişamlı salonun orta yerinde
uzun, oldukça büyük, ahşap bir masa bulunuyordu ki o masanın
üstünde ‘’Hasta Adam’’ olarak nitelendirilen ve organları parçalanmak
istenen bir devlet vardı. Masanın etrafında güzel kokuları, pahalı kumaştan
frakları, sahte tebessümleri ile oyun kurucuların temsilcileri yerini almış
Hasta Adam’ın temsilcisinin salona girmesini bekliyordu. O ise masada yerini
almasını istemedikleri tek kişiydi. Öyle ya, kusursuz kurulan bir oyunun oyun
bozanlarının ve yeni kuralları koyacakların temsilcisi olarak yer alacaktı orada!
O, masada oturanlara uzun uzun baktı ve masada kendisine gösterilen yere
doğru birkaç adım attıktan sonra duraksadı. Kaşları çatılmıştı. “Bu sandalye
neden diğerlerinden farklı?”diye sordu.
Ona gösterilen sandalye diğerlerinden daha alçaktaydı ve kolçakları
yoktu. “Aynı koltuktan bulamadık, bu önemsiz detay için daha fazla zaman
kaybetmeyip görüşmelere bir an önce başlayalım.” yanıtını aldı. Duruşunu
dikleştirdi, öfkelenmişti. Gözlerini masadaki diğer delegelere dikti. “ Beyfendi,
eşit şartlarda buraya geldik ve eşit şartlarda görüşeceğiz. Benim zamanım
var. Koltuğu değiştirdiğiniz zaman beni tekrar çağırınız.” dedi ve yükselen
homurtular eşliğinde salonu terk etti. Fazla değil birkaç dakika sonra
depodan koltuk bulundu ve Paşa salona tekrar davet edildi. Konferansın
başkanlığını yürüten Lord Curzon, ‘’Mondros ve Sevr’’i anımsatarak gelinen
durumu özetlemek istedi. Paşa’nın kaşları yine çatılmıştı. Parmakları avuç
içlerine gömülmüştü; 3 Ekim 1922’de Mudanya’da mermer masayı kıran
demir yumruk, Lozan’da ahşap masayı parçalamaktan hiç çekinmeyeceğini
göstermekteydi. Göğsünü çelikleştirip hafifçe masanın üstüne eğildi ve
Curzon’un sözünü keserek “Bir saniye, hatırlatmak isterim; ben buraya
Mondros’tan değil Mudanya’dan geliyorum!” dedi.
Mudanya... Savaş ve barışın bıçak sırtında dansettiği; bağımsızlık için
ölümüne savaşılacağının haykırıldığı; sonuçta 14 maddelik ‘’Mudanya Askeri
Sözleşmesi’’yle işgallerin sona erdirildiği; Yunanların geri çekildiği; İstanbul ve
Boğazların teslim edildiği; TBMM’nin ilk siyasi zaferi...
‘’Mudanya’’, kırmızı çuha kaplı ahşap masaya beş bin yıllık milletin voroluş
tecrübesi ve öfkesiyle ok gibi fırlatılmıştı. Sessizlik ve şaşkınlık içindeydiler. Bir
Türk diplomat ilk defa emperyalistlerin kurduğu bir masada sesini yükselterek
çıkışmıştı. “Hasta Adam” ın temsilcileri Paris ve Mondros’ta azarlanmışlar ve
seslerini çıkartamamışlardı. İtilaf temsilcileri, “Hasta Adam”ın diplomatlarına
onlarca yıl üst perdeden konuşmuş yer yer azarlama cüreti gösterip dediklerini
yaptırmıştı. Ama bu adam başkaydı! Diplomasi diliyle konuşmuyor, sürekli
bir savunma halinde, dolaylı dolaysız ülkesini ilgilendiren her kelimeye kulak
kesiliyor ve şahin bakışlarını konuşanın üstünden çekmiyordu. Masadaki herkes
anladı ki kendi ütopyalarında pay ettikleri Küçük Asya’nın temsilcisi değildi
karşılarındaki. Karşılarındaki Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Komutanı İsmet
Paşa’ydı ve ‘’diplomatik savaş’’ için hazırdı.
Askerdi ve diplomasi dilini bilmiyordu. Hiç öğrenmedi, öğrenmek istemedi.
Kendisini net ve sade bir dille ifade ediyordu. Uzlaşılması zordu ve genel
refleksi ‘’kazanana kadar mücadele’’ydi. Taviz vermek karakterinde yoktu.
Kaldı ki milletinin geleceği söz konusuyken taviz vermek... Mümkün değildi. Bu
sebeple barış görüşmesindeki delegeler sık sık “ Ben diplomatik cilveleşmeleri
bilmem. Bir saat sonra savaşa tutuşuruz deyiveririm!” ayarını işitecekti.
İsmet Paşa’nın sert tavrı, oyun kurucuları harekete geçirdi ve diplomatik
bir oyun kurgulandı. Barış görüşmeleri tüm taraflar için kolay uzlaşılabilecek,

ehemiyeti daha az olan konuların öne alınmasıyla başladı. Plan belliydi.
Planın ilk aşamasında, görüşmelerde önemsiz konularda hızlıca uzlaşma
sağlayıp dünya kamuoyuna barışa hevesli görüneceklerdi. İkinci aşamada ise
‘’Boğazlar, Kapitülasyonlar, Azınlık Hakları, Sınırlar’’ gibi Türk Milleti için hayati
önem taşıyan konularda İsmet Paşa’yı köşeye sıkıştırıp görüşmeleri uzatarak
Türkleri savaş tamtamları çalmakla suçlayacaklar ve Sevr’i iyileştirip masaya
koyacaklardı.
Plan işlemeye başladı. Herkesin yüzünde tebessümler yer aldı. Verilen
aralarda kadehler kalkıyor; siyasetten başka insani paylaşımların yer aldığı
sohbetler de salonda yankılanıyordu. Gazeteler barış görüşmelerinin hız
kazandığını yazdı. Ankara’da hemen herkes ‘’Bu iş bitti!’’ diyordu. Uzakta
duran barış yakınlaşmaya başlamış, güneş yüzümüze doğrulmuş, önümüz
açık… Bir an herkes inanmıştı barışa, İtilafsa onlarca yıldır ön gördükleri Küçük
Asya yapılanmasına… Diğer adıyla paylaşımına...
Barış havası esmeye başladığında bir kişi hariç herkes bu rüzgara yelkenini
açtı. Ve başarıya doğru giden planlarında küçük bir detayı atlayan oyun
kurucular, İsmet Paşa’nın yeni çıkışıyla ‘’o detayla’’ yüzleşti. Sıradaki görüşme
konusuna geçilmeden önce temsilcilere ‘’Türkiye için kapitülasyonların
kaldırılmadığı bir zeminde barış söz konusu olamaz” dedi. Israrla bu
konuyu sona taşımak isteseler de İsmet Paşa, görüşmenin seyrini değiştirip
kapitülasyonları konuşmaya zorladı. İtilaf kabul etmedi.’’ Rüzgar tersine
döndü, İngiltere ve Fransa, dünya kamuoyunda ‘’savaş sevici’’ olarak lanse
edilmeye başlandı. Lord Curzon diplomatik bir hezeyana uğradı.
Paşa, görüşmeler kesilince vakit kaybetmeksizin trene atlayıp yurda dönüş
yoluna koyuldu. Meclis’te büyük bir kavganın ortasına geldi. Muhalif gurup
kendisiyle birlikte Mustafa Kemal Paşa’nın da vekilliğinin düşürülmesini
tartışıyordu. İsmet Paşa meclise ilk çıktığında Lozan’da Curzon’a söylediği aynı
cümleyi söyledi: “Bana kimse memleketimi esaret altında bırakacak bir belgeyi
imzalatamaz!’’
Onun kararlılığı, dirayeti ve savaşı meyvesini verdi. Lozan’da görüşmeleri
tekrar başlatmak için TBMM’ye davetiye gönderildi. O saatten sonra Lozan
kendi savaş alanıydı ve eli daha da güçlenmişti. Üstelik Dünya diplomasi
tarihine geçmiş dünya siyasetine yön veren birkaç adamdan biri olan 64
yaşındaki Lord Curzon’u da mağlup etmiş ve İngiltere’yi oyuncu değişikliğine
zorlamıştı.
24 Temmuz 1923’te ‘’Lozan Barış Antlaşması’’ imzalandı. İsmet Paşa;
hukuki, siyasi ve askeri bir zaferle ‘’memleketinin tapu seneti’’ni alıp tam
bağımsız bir yurt için verdiği savaşı kazandı. Milletinin yüzlerce yıldır belini
eğen zinciri söküp attı ve gelecek nesillerin sahip çıkacağı, sınırları, havası,
suyu, doğal kaynakları, zenginlikleriyle bir memleket getirdi.
Kendisi de Dünya Diplomasi Tarihi’ne, elinde neredeyse hiç bir kozu
olmaksızın, keskin bir zeka ve hamlelerle kazanılmış en büyük diplomatik
zaferle geçti.
İsmet Paşa’yı 25 Aralık 1973’te yitirdik.
Onun mücadelesi, Sakarya deltasından Lozan’a, Kocatepe’den Ankara’ya
bir kahramanlık hikayesi...
Onun siyaseti, demokrasiden bağımsızlığa bir milletin özgürleşme
serüveni... Onun kararlılığı ve dirayeti, bir ulusun gelecek nesilleri için doğan
umut güneşi... Geleceğimizi çalmak isteyenlere “Bir saniye!” dediğin için,
bağımsızlığımızı almak istedikleri o sandalyeye oturmadığın için, bizlere sahip
çıkabileceğimiz bir yurdu söküp aldığın için sonsuz teşekkürler Paşa’m…
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

MALTEPE BELEDİYE TİYATROSU
“Merhaba söylenememiş en güzel söz,
merhaba güzel yarınlar, merhaba gelecek
aydınlar, merhaba!”
ökülen ilk replikleriydi tam 5 yıl önce
Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun…
Anton Pavloviç ÇEHOV ve Aziz NESİN’in
kısa hikâyelerinden “Yer Altındakiler” ismiyle
uyarlanan oyunla ‘’Merhaba!’’ dedik Kardelen
Salonlarımızdan…
Aziz NESİN’in yazdığı, bizim o dönemlerde
dillendirdiğimiz “Merhaba güzel yarınlar!” dileği
ya da temenni ettiği günlere verilen selamı/
selamımız ne denli yerini buldu bilmiyorum
ama tiyatromuz açısından kuruluşundan bu
yana birçok güzellik gerçekleşti, bunu rahatlıkla
söyleyebilirim.
İSTASYON’ da eğer bizim peronda iseniz
bizden hikâyeler ararsınız… Aralık sayısında ne
yazmalıyım diye düşündüğümde “kendimizi”
yazma fikri oluştu bu nedenle. Maltepe’nin
içinden, yüreğinden doğmuş; oyuncularından
idarecilerine, öğrencilerinden teknik ekibine
kadar bizim çocuklar: Maltepe Belediye
Tiyatrosu…
Farklı ülkelerden ve ülkemizin önemli
festivallerinden davetler alan, yurtiçi ve
yurtdışında yaklaşık 300 bin izleyiciye ulaşmış,

D

birçok ödülü bulunan, sosyal sorumluluk
projelerine imza atmış, yeni tiyatro insanları
yetiştiren, gerçekleştirdiği festivallerle
Maltepe’mize her sene 10 farklı ülkeden dünya
tiyatrosunun en iyi örneklerini izlettiren,
coğrafyamıza barış adına ve kültürel birliktelik
anlamında çok şey katacak olan Avrasya
Tiyatrolar Birliği’ni kuran güçlü ve adından çokça
söz ettiren bir kurumdur Maltepe Belediye
Tiyatrosu…
“Sınır”da arkadaş olmuş iki farklı ülke
askerinin savaşa inat duruşuyla Muzaffer
İZGÜ’yü; örnek talebe, uysal delikanlı, gönüllü
asker, dürüst vergi mükellefi, model vatandaş
Vicdani Yurdakuler’in baştan sona bütün
bir hayat hikâyesini anlattığımız “Gözlerimi
Kaparım Vazifemi Yaparım” ile Haldun TANER’i;
alaturka ibretlik komedi, modernize edilmiş
ortaoyunumuz “Memurin Faslı” ile Coşkun
IRMAK’ı; Aksenti İvanoviç Poprişçin’i akıl
hastanesine sürükleyen ‘’Bir Delinin Hatıra
Defteri’’ nden uyarladığımız “Deli” ile Nikolay
GOGOL’ü ağırladık Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde…
Tiyatro, aklınıza gelebilecek bütün sanat
disiplinlerinden, bütün bilim dallarından
beslenir elbet ama en çok da edebiyattan

beslenir. Yazıyı söze dökmek, işidir oyuncunun.
Yazarın dünyasına girebildiyseniz tadından
yenmez bir hal alır replikler. Seyirci zamanın
nasıl geçtiğini anlamaz ve doğru yorumla ayrılır
tiyatro salonundan. Maltepe Belediye Tiyatrosu
da üstüne düşen bu sorumluluğu yıllardır
yerine getirmekte olup yerli ve yabancı yeni
yeni hikâyelerle edebiyat dünyamızın en seçkin
eserlerini izleyicisi ile buluşturmaya devam
edecektir…
Pandemi nedeniyle fazlasıyla sarsılmış olan
tiyatro sektörü, eskisinden de güçlü şekilde
çıkacaktır bu kaostan. İlkçağdan beridir kesintisiz
yaşamış, seyircisi sayesinde var olmuş tiyatroya
yine seyircisi sahip çıkacaktır.
Uzun zamandır sahneye çıkamamaktan mı
bilmem, yazıyı yazarken önümden geçti tüm
yaşadıklarımız… İnce bir sızı çöktü. Oyunlar,
turneler, festivaller, söyleşiler, atölyeler,
ödüller, dersler, provalar, okumalar, kahkahalar,
tartışmalar, danslar, ağlamalar, dayanışmalar,
emek… Evet, en çok emek…
Bu emeği ortaya koyan Maltepe Belediye
Tiyatrosu’nun bütün kadrolarına, ekibin içinden
biri olan Ali Başkan’ımıza ve tüm yöneticilerimize
saygılarımla…
“Hayat Sahnede!”
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Mahalle maçlarından fışkıran umut...

Maradona...
F

“

utbol halktan çalındı ve artık onlara ait
değil.”
Kim diyor bunu? Menotti. 1978
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin’in teknik
direktörü... Cear Luis Menotti, bundan 14 yıl
önce Buenos Aires’teki buluşmamızda, “Bırak
3-5-2, 4-3-1-2’yi. Bunlar telefon numarası!”
diyerek yazının girişindeki çarpıcı sözle röportajı
noktaladı. Futbol filozofu, isyanlardaydı...
Yaşlı Kurt, güzel oyundaki saf duyguların
kaybolmasından ve onun yerine gelen
sadece para odaklı değişimden yakındı.
Haksız mı? Kapatın gözlerinizi ve hatırlayın
çocukluğunuzu... Mahalle maçlarını...

MAHALLE’NİN J.R.’I
SOKRATES OLAMAZDI

Ne güzel günlerdi o günler... Dünya Kupası
zamanlarında ne rollere bürünürdük. Kimimiz
Maradona, kimimiz Zoff, kimimiz Platini,
kimimiz de Dassaev olurduk. Bazen Rıdvan,
Tanju, Feyyaz, Hami... Sadece futbol kahramanı
olmaz, film yıldızı da olurduk.
Hiç unutmam bir gün bir arkadaşım, “Ben
Brezilyalı Sokrates olmazsam oynamam!”
demişti. Bütün mahalle ona, “Sen, dün
Dallas’ta J.R. oldun. Kötüsün sen. Sokrates iyi
adamdır. Olmaz!” diye çıkışmıştık. O da “O
zaman ben de Gentile’yim!” diyerek hepimize
gözdağı vermişti. Libya asıllı İtalyan Gentile,
sert oynardı ve lakabı ‘‘Kasap’’tı!

TOPU OLAN
MAHALLENİN KRALIYDI

Mahallede top sahibi olmak büyük
ayrıcalıktı. Hele o top, dikişli bir top ise, üffff...
Maçta oynayacağı kişileri o topun sahibi
belirlerdi. Hepimiz onun ağzına bakardık.
Topu sağ ayağının altına alır; “Sen, sen,
sen...” diyerek takımını oluştururdu. ‘’Küçük
diktatör…’’ Biraz da ‘’faşizanlık’’ yapardı. Pas
almadığı zaman kıyameti koparırdı. İsyan,
topu alıp gitmeye kadar varırdı. Yalvartırdı tüm
mahalleyi kendisine. Anlayacağınız, topu olan
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’na direkt
katılan ev sahibi ülke gibiydi... Ön elemesiz
oynardı!
‘’Topu patlatan, yenisini alır.’’ kuralı vardı.
Patlatan, bu cezayı karşılayabilecek durumda
değilse, cebinde parası olanlar ona yardım
ederdi.

ASKERİ DARBELER BİLE
UMURSANMAZDI

Mahalle maçları öyle maçlardı ki, yer
yerinden oynasa da durmazdı. 12 Eylül
Darbesi’nde sekteye uğramayan tek
sosyal aktivite mahalle maçlarıydı. O gün
sokakta askeri arabalar vızır vızır dolaşırken
büyüklerimiz evin bahçesinde kitap gömmekle/
yakmakla meşgulken biz, güle oynaya maçımızı

YABANCI YASAĞI DA
HEP VARDI!

Günümüzde hâlâ tartışılan yabancı oyuncu
oynatma işi bizim çocukluğumuzda kesin
hükme bağlanmıştı. Yabancı mahalleden
oyuncu oynatmak yasaktı. Nadir zamanlarda
sadece bir oyuncu başka bir mahalleden
oynatılırdı. Kiralık gibi...
Kimi zaman mahallelerarası turnuva
düzenlenirdi. İnanın o maçlar, oynayanlar için
şimdinin Şampiyonlar Ligi’nde oynamak kadar
heyecanlıydı. Gece uyumadan önce dua edilirdi:
“Allah’ım, ne olur yarın yağmur yağdırma;
sahamız çamur olmasın!”

''ATAN BİTER'';
ALTIN GOL OLDU!

Skor ne olursa olsun akşam saati
yaklaştığında ‘’Golü atan kazanır kuralı’’
uygulanırdı. Demek ki, UEFA’nın ‘’altın gol
kuralı’’ 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda
Alman Bierhoff’un golüyle başlamamış!
Hava kararınca, ezan okununca, anne-baba
çağırınca maç biterdi. Değil! Kimi zaman da
bitmezdi! Ne kondisyondu bizdeki be! Bazen
durmaksızın 6-7 saat top peşinde koşardık. Bir
türlü doyamazdık...

ÇOCUKTUK AMA CENTİLMENDİK

Centilmenlik vardı. Maçlardan sonra su içme
sırasına girme kuralı tıkır tıkır işlerdi. Saha
yokuş aşağıysa topu, sahadan uzağa kim attıysa
o getirirdi. Sakatlanan biri olursa da arkadaşının
sırtında evine götürülürdü.

sağ ayağıyla kapıyı kapatır ve giderdi evine.
Hepimizi süzerek, yavaş adımlarla... Bizler de
yumruklarımızı ve dişlerimizi sıkar, çaresizce
dağılırdık.

VEE... SOKAĞIN EN GÜZEL
HEDİYESİ: MARADONA

İste bu mahalle maçlarından nice yıldızlar
çıktı ama ‘’Altın öykü’’yü futbolun kralı yazdı.
Diego Armando Maradona, Boca’nın tozlu
topraklı arsalarında oynarken keşfedildi.
Maradona, 8 yaşındayken yoldan geçen
Los Cebollitas takımını çalıştıran Francis
Cornejo’nun dikkatini çekti ve büyüleyici öykü o
günden sonra geldi.
Cornejo, saçları tozdan ve terden birbirine
yapışmış Maradona’ya “Gel, seni bir dünya
yıldızı yaparım.” der ve masumiyetten evrene
hükmedecek bir yolculuğu başlatır.
Sonra mı?
Dünya bir yıldızı doya doya izledi...
Büyülendi... Acıdı... Kızdı... Ama çok sevdi...
Erken gitti ve maç bitti... Artık dünyanın en
iyisini seçebilirsiniz; çünkü artık o yok!

MASUMİYETİN BOL
YILDIZLI HEDİYESİ...

Haklısın Menotti. Hiçbir mahalle maçı
sadece mahalle maçı değildi. ‘’Futbol, halktan
çalındı.’’ Hele de şu günlerde halktan gelen
Maradona’nın bu gezegene “Adios!” deyip
çekip gitmesi... Hüznü yapıştırdı ruhumuza.
Çocukluğumuzu yerle bir etti!
Hani futbol yorumcuları bazı maçları
küçümsemek için ‘’Mahalle maçı’’ der ya... Halt
etmişler! Keşke bütün maçlar mahalle maçları
gibi ‘‘masum’’ olsa! Onlara “Maradona o
masum mahalle maçlarından fışkıran bol yıldızlı
bir umuttu.” demeye gerek bile duymuyorum.

İLK DAYAĞIMIZI TOP
YÜZÜNDEN YEDİK

Anne-babalar eve sakatlanıp gelen çocuğuna
neler saydırırdı. Hepimiz anne-babadan
ilk dayağı top yüzünden yemedik mi? Hele
maçlarda yırtılan pantolonlarımıza dikilen
yamalar... İşte o yamalar yeri geldi en ünlü
modacılara esin kaynağı bile oldu!
Bu maçlarda teknik, takım oyunu ön
plandaydı. Bir nevi doğal altyapı platformu...
Topa ayak burnuyla abanan ayıplanırdı.
‘’Abanmak yasak!’’ Pas vermeden sadece
çalım atarak gol atılırsa da sayılmazdı. Sanki
Barcelona’nın altyapı akademisi La Masia!

TOP SAHASININ SAHİBİ
KORKULU RÜYAMIZDI

‘’Top sahası’’ denirdi maç oynanan yere...
Ve oranın mutlaka despot bir sahibi vardı.
Başa belaydı. Tam da maç oynanırken -her gün
yıkayıp cilalattığı- arabasını getirir sahanın
ortasına bıraktırdı. Pos bıyıklı, deri ceket ve
kravatlı, Jilet Hayri... Arabasından usulca iner,
İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül

İKİNCİ SINIF KOMPARTMANI

SERHAN ASKER

oynamıştık. Evelallah protest yanımız da vardı!
İlginçtir, mahalle maçlarındaki kurallar
ülkemizin her yerinde aynıydı. Gaziantep’te
de Kars’ta da aynı şartlarda maçlar oynanırdı.
3 korner 1 penaltı, Eskişehir’de de vardı,
Diyarbakır’da da... Sanki UEFA kriterleri!
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Akşam oldu...
Sen olmasan da...

ul Hüseyin’in miydi bozkırın göğsünde burgaçlanan insan
iniltisi? “Buna dünya derler hepisi geçer/ Hangi günü gördün
akşam olmamış.” İnsan, çaresizliğinden bu kadar engin bir
umut çıkarır. Keder bu kadar güçle, bu kadar tevazuyla inanır
yaşamaya. İnanmak bu kadar baskın gelir hayıf duygusuna. Üstelik
bu “kolay” bilgiyi bize söylemek zorunda olmanın mahcubiyetini bu
kadar saygıyla sezdirerek… Yenilmişlerin hayatında ucu sonsuzluğa
varan bir yarın olacaktır hep; bugünü bir iyiliğe taşıyan, acıdan
güven duygusu yaratan bir yarın… Bu yarın, “bir kuru hayal”
değildir; hayatın diyalektiğine ilişkin bir arif bilgisidir. Otlarda, ay
ışığında, akıp giden suda, taşların sesinde sonsuzluğu gören insanın,
kendini doğaya ekleme, bir başka ifadeyle kendini sevme arzusuna
ilişkin bir çaresizlik bilgisidir. Bugünü olmayan insanı, yarından
başka ne ayakta tutabilir ki? Yoksa biz hepimiz, ilk zorluğun
zehriyle bütün bir hayatı kötürüm ederdik. Bize söylenen ilk yalanda
biterdi insan. İlk gözyaşı ölüme kadar yıkardı dünyayı. İlk sevgiden
öte gidemezdi kalbimiz. Tanık olduğumuz ilk ölümden sonra göğüs
kafesimizde bir tabutla varırdık mezarlığa. Dağıstan’da Avarların
mezar taşlarına yazdığı şu sözü, biz alnımıza kazırdık: “Yüz yaşına
kadar yaşadı ama bu dünyaya gelmedi…”
Gün akşama döndü. İçimde, uzayan gölgelerle menevişlenen bir
geçmiş... Yalnızlıkla yavaşlamış bir şimdi... Kirpiği kaşına değmeyen
bir gelecek... Zaman bir tek eşyada sürüyor. Sürmek değil bu; pul
pul dökülen heves... Ucu vazgeçmeye varan bir yılgınlık, bir gönül
yorgunluğu... Dünya etimde ürperiyor. “Ben nerede değilsem

orada mutlu olacakmışım gibi gelir.” mi diyordu Baudelaire? Bir
insana bir söz söylemek istiyorum. Ne olursa olsun. Bir insandan
bir söz duymak... Yoksa varlığımı duymayacağım. Yoksa kalbim
bir kötülüğe düşecek. Gidip kalabalığa teslim olacağım. Yoksa
acı duyma yetimi yitireceğim. Kalktım yürüdüm. Sokaklar,
bahçeler dolusu bir ilkyaz... Sabah ayrı çiçekleniyor, akşam ayrı...
Gülhatmiden zeytin ağacına bir ışıklı, bir gölgeli iki gülümseme...
Sonsuzluk parmaklarımın ucunda yanıyor. Ağaç değil, salkım
salkım toprağa değen bir güneş... Uzak bir denizde uzak bir kadın,
göğüsleriyle gamzeler açıyor suya. Kumların ana rahminde iki
gecikmiş çocuk… Zaman, aşktan ödünç alınmış bir dünya mucizesi...
Taşlar kanatlanıyor. Aklımın ortasında kıpkırmızı bir nar ocağı;
kadının ağzı halka halka büyüyor gecede. Sözleri henüz ipek. Frenk
incirlerinden bir avludayız. Ay ışığı, suçluluk duygusunu kurtarmış
gündüzün elinden. Dağ, yatağımızı almış göğsüne sermiş. Ayrılık
şarkılarda bile yok. Dünyanın bütün kadınları, bütün erkekleri
gövdemizde can buluyor. İç içe geçmiş iki halka, geçmiş ve gelecek;
hayal ve hatıra; suç ve sevinç... İnsan döner döner yalnızlığını
severmiş. Bunu o gün kim bilebilirdi ki?
Akşam oldu. Kadın denizden çıktı. Sarı bir zamana kapandı kapılar.
Gülhatmi sustu. Ay ışığı puslu bir hançer... Yarının lambaları
yandı evlerde. Sokak, sahipsiz bir hayal... Kendinden başka her
şeyi konuşuyor kalabalık. Ey üç zamanı birden zehirleyen gerçek!
Odalarda bir yılkı atı Kul Hüseyin’i söylüyor: “Hangi günü gördün
akşam olmamış.” Akşam oldu… Sen olmasan da…
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Onlar, aile olmayı, haksızlıklar karşında dik durmayı, birlik olmanın gücünü anlattı.
Hayallerimizde, tebessümlerimizde, yaşamak istediğimiz o güzel dünyanın içinde hep onlar vardı
ve onlar tüm sahicilikleriyle gerçek birer kahramandı…
ağaçların arasından geçip hastaneyi caddeye bağlayan yola çıkarken daha
çok uzun yıllar dedemi görebilmeyi diledim ve aynı gün akşam evde dedemin
vefat haberini almıştık.
Oysa birkaç saat önce elimi sıkıca tutup gözlerimin içine bakmıştı. O gün
koca bir çınar yıkılmıştı. Sanki kimsesiz kalmıştım. Bana hep çocuk olduğumu
hissettiren ve şımartan dedem artık olmayacaktı! Kolay mıydı bir dağı bir
vuruşta yok etmek? Ama birden yok olmuştu işte! Hiç yaşamamış, hiç benim
dedem olmamış gibi…
Tabii o ağaçlıklı yolda yürürken neler düşünüyordum,
hepsini anımsamak çok zor; ama şu an aklımdan
geçenleri sizinle paylaşmam mümkün.
ÖZLÜYORUM!
Hem de çok. Mesela ilk aklıma gelen
sabah kahvaltılarımız... Biz dedemle mutfak
masasında yan yana otururken
babaannem kahvaltı hazırlardı
ve dedem başlardı benim en
sevdiğim şarkıyı mırıldanmaya:
Erken yatarım, erken
kalkarım
Bir yumurtayı sütle
çırparım
Bazı anlar vardır
Birazcık ekmek biraz da
hafızalarımızdan hiç silinmez.
peynir
Benim de dedemle ilgili
Aman efendim ne güzel
hatırladığım birçok anım
yenir
var; ama en belirgin, gözümün
Hiç unutmadım bu şarkıyı;
önünden gitmeyen bir görüntüsü
ama dedem gittikten sonra
var ki hâlâ hatırladıkça içim acır,
onun sesinden dinleyemediğim
gözlerim dolar.
bu şarkı da anlamını yitirdi.
O SON GÜN!
Yıllar geçtikçe hiç söylenmemeye
Birkaç gün önce yaşlılığa bağlı
başladı.
solunum yetmezliği sebebiyle
Benim için çocukluk, dedemin o
Marmara Üniversitesi
gür sesiyle bana seslenmesiydi; kapıda
Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Her
duyduğum ayak sesiydi; bahçesinde
gün düzenli ziyaretine gidiyorduk;
koşturduğum zamanlardı. O gitti,
ama o gün son olduğunu bilmeden
İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül
çocukluğum da bitti; çünkü bir çocuğu
gittik. İçeri girdiğimizde bembeyaz çarşaflı
dedesi gibi kimse şımartamaz, kimse öyle
yatağının içinde gözlerini tavana dikmiş
sevemez.
öylece hareketsiz yatıyordu. Tek kişilik bir odada
Hakkında anlatacak, yazacak o kadar çok şey var ki…
içeri girdiğimizi fark etmedi. Baş tarafında serum şişesi asılı, başucundaki
Henüz genç bir denizciyken tüberküloz teşhisi konuyor ve hastaneye
komodinin üzerinde bir sürahi içinde su, bir bardak ve bir gazetenin
yatışı veriliyor. Ordudan ihraç edilecek; ama mesleğini o kadar çok seviyor ki
çözülmüş bulmaca eki duruyordu. Babaannem iyi günlerinde yanında
son bir umut Atatürk’e mektup yazıyor. İhtimal vermiyor çünkü tüberküloz
olduğu gibi kötü gününde de yanındaydı dedemin. Saçları pamuk gibi,
olduğuna. Çok geçmeden Atatürk doktorunu yolluyor. Tetkikler, muayeneler
kamburu çıkmış bir köşede sessizce oturuyordu. Daha bir yaşlanmıştı sanki.
sonucunda yanlış teşhis konulduğuna kanaat getiriliyor ve dedem kısa bir
Ben odada göz gezdirirken birden gene dedeme takılmıştı gözlerim. Bu sefer
tedavi sürecinden sonra çok sevdiği mesleğine geri dönüyor.
yüzünü pencereye çevirmiş, hareket eden ağaçların yapraklarına bakıyordu.
Mesleğini aşkla yapan insandan zarar gelmez.
Ya da bana öyle gelmişti, bilmiyorum. Hâlâ geldiğimizi fark etmemişti.
Kısa ve öz olarak dedemi anlatmaya çalıştım; ama onu sayfalar dolusu da
Yanına gittim, elini tuttum. Ancak o zaman döndü uzun uzun bana
yazsam gene eksik bir şeyler kalır. Umarım zevkle okursunuz.
baktı. Öptüm. Sarıldım. Zar zor, sık sık mola vererek konuşmaya başladı.
HULUSİ KENTMEN
Vefasızlıktan yakındı. “Kimse gelmiyor!” diyordu. Cevap veremedim.
DEDEM
Hastaneden çıkarken babamın ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok
Melek Kentmen
merak ettiğimi hatırlıyorum; ama sormadım. Sadece SUSTUM! Ve bahçedeki

Halam enteresan bir kadındı.16 yaşındaki oğlu Ahmet’i kalp
rahatsızlığından dolayı kaybetti. Ahmet çok büyük ve iyileşmeyen bir yara
açtı içinde. Bu üzüntü bağırsaklarına vurdu ve kanser oldu. Kemoterapiyi
reddetti, bu kayıptan dolayı hastalığa direnci de kalmadı. Yaklaşık 3 yıl
beraber yaşadık. O dönemde her akşam rakı masasına oturur, Maltepe
sigarasını yakar, ağlamaya başlardı. Sonra bir anda göz yaşını siler, hayat
dolu olurdu. Bu ritüel istisnasız her akşam gerçekleşirdi. Eğlenmesini
ve eğlendirmesini bilirdi. Ben gerçek bir sanatçının nasıl
olabileceğini halamda gördüm. Hiçbir zaman sinirlenmez,
paraya tamah etmezdi. Meşhurken kol kola girer; çarşı,
pazar gezerdik. Tüm hayranlarını sevgiyle
kucaklar, hepsiyle konuşurdu. yaşadığı
büyük acıya rağmen sevgi doluydu
halam. Halamın yüzü bir tiyatro
maskı gibiydi; hem ağlayan hem
gülen...
ADİLE NAŞİT
HALAM
Naşit Özcan
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HALIL İBRAHİM ÖZCAN

YARATICILIĞININ
SÜREKLILIĞI IÇINDE BOL
ÇIÇEKLI NARIN BIR DAL:

B

u sayıdaki konuğum, tanımaktan sonsuz mutlu olduğum; kendisini
dinlerken her zaman bir şeyler öğrendiğim; sinema eleştirmeni, bir romancı,
gazeteci, çevirmen ve radyo programcısı Sevgili Sevin Okyay.

n Sizi, yazdıklarınız dışında, fiziki olarak Bilar’daki söyleşilerde sırtınızda
içi dolu bez torbanızla merdivenleri çıkarken ve film festivallerindeki
koşturmanızdan biliyorum. Sonra sizin Sevin Okyay olduğunuzu
öğrenmiştim. Ve sizi yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Eleştirilerinizdeki
hep olumlu yönleri yazmanız benim ayrıca hoşuma giderdi, bunu müzik
eleştiri yazılarınızda da görmekteyiz.
İlk sorum şu olsun istedim, siz ne dersiniz? Sizi tanınır kılan ilk yazılarınız
sinema üstüne eleştiri yazılarınız mıydı yoksa bana mı öyle geliyor?
Aslında sporu bile daha önce yazmıştım ama o zamanlar kız çocuklarının
spor yazması pek hoş karşılanmıyordu. Ben bunu aşmış kişi olarak devamlı
yazan bir tek Gül Sökmen’i hatırlıyorum. Ancak o sıralar amatör denen
sporları yazarak ağabeylerin futboluna (oysa özellikle o sıralar çok severdim)
bulaşmamanın faydasını da görmüştüm. Gerçi iki ayrı yerde (Tempo, NTV Spor
online), öteki işlerin yanı sıra Beşiktaş muhabiri de oldum, NTV Almanak’ın
sporunun epeyce bir kısmını yazdım ama o kadar. Bir ara bir gündelik gazetede
çalışırken Spor Yazarları Derneği’nde idareci düzeyindeki bir arkadaşa ''Arada
spor yazabilir miyim?’’ diye sormuştum. Hiç unutmuyorum, asansördeydik.
Şöyle bir dönüp baktı. “Başka şeyleri yazana spor yazdırmıyoruz Sevin!” dedi.
“Nasıl yani? Okuma yazması olanlara mı?” deyip kendi önümü yıllarca kesmiş
oldum.
Gerçek anlamıyla sinema yazmaya ise, bir avuç insanın çıkarttığı ve çok
sevdiğim “Nokta, Ne -Nerede’’ de başladım. Ama imzalı yazdığım enderdi.
Orada zaten sadece ismimiz ve soyadımızın ilk harflerini kullanırdık. Yani
ben SO’ydum. Kültür-sanat etkinliklerinin tamamını yazardık, seçmezdik.
Böylece Star TV’nin haftada 15-20 taneyle başlayıp sonunda sayısı 60’ı bulan
filmlerinin hepsini yazardık. Aynı yoğunlukta bir de (gene çok sevdiğim)
Radikal Cumartesi’nin Televizyonda Sinema bölümünde yazmışımdır.
Gene imza yoktu. Ancak sinema üzerine yazıları, oyuncu portrelerini imzalı
yazardım.
Sonraları imzalı çok sinema yazısı yazdım. Ama SİYAD’ a kabul edilmek
için on yıl bekledim. Bir meslektaşım bana haksız yere “magazin muhabiri”
dendiğini söylemişti. Aslında iyiymiş… O unvanla daha fazla para alabilirdim.
Çünkü son yıllardaki kısa ömürlü bir “düzeltme’’ dışında daima komik denecek
kadar az para almışımdır.
Olumlu yönleri yazmaya gelince, onca filmi mecburen yazdıktan
sonra seçme hakkım olunca beğendiklerimi yazmaya başlamıştım. Niye
beğenmediğim filmleri seçeyim ki! Özellikle ne emeklerle, zorluklarla
çekildiğini bildiğim yerli filmlere kötü demek istemezdim. Yazmazsın, olur
biter. TRT2’de 5,5 yıl yaptığım “Ve Sinema” nın seyircilerinin bir kısmı bunu
paralarını ceplerinde tutmalarını sağlamak olarak yorumlardı.

n Çok kıymetli kitapları Türkçeye çevirdiniz. Yapayalnız (H. Fast,
1983), Hayvanlar Çiftliği (G. Orwell, 1984 – 2021’de yeni baskısı olacak),
J.K. Rowling’in Harry Potter kitapları 2-7 (Kutlukhan Kutlu ile), Arzunun
Botaniği (M. Pollard), Hayali Yerler Sözlüğü (Alberto Manguel, Gianni
Guadalupi, 2005), Yol (Cormac McCarthy), Ben Senin Zencin Değilim (James
Baldwin/Raoul Peck), Okumalar Okuması (Alberto Manguel), Yükseltin
Tavan Kirişini Ustalar (J.D. Salinger) ve Özgürlük (Jonathan Franzen). Ama
Harry Potter ile daha bir bilinir oldunuz çeviride, yanılıyor muyum?
Mukayese bile kabul etmez. Çocukların hâkim olduğu bir döneme düştük.
Ben de çok okuyan bir çocuktum. Kardeşim ve çocuklarım da öyledir. Ama
eskiden kendi istediğimiz kitapları bile annelerin onaylaması gerekirdi. Bazen
(nezaketen) size danışırlardı ama onların uygun bulmadığı kitapları alamazdık.
Dergileri de… Şahsen eve Doğan Kardeş dışında bir dergi aldıramamıştım.
Oysa aklım hep Çocuk Haftası’nda, ille de Pekos Bill’de kalmıştır. Neyse bir
yakınımızın evinin tavan arasında koleksiyonu vardı da okumak nasip oldu.
Ama şu son yıllarda bakıyorum da durum tamamen değişmiş. Kitap
fuarlarına anneleriyle gelen çocuklar onların önlerine düşüyor, niyetlendikleri
kitabın standına koşuyor. “Bu!” diyor, ya da kitabı parmaklarıyla gösteriyor.
Alıp gidiyor. Bayılıyorum buna. “Biz mi iyice pısırıkmışız, âdet mi öyleydi?’’
bilemiyorum.
Harry Potter, benim bütün bildiğim çok satan çocuk kitaplarını bu yönden
kat kat aşan bir kitap oldu. Birinci kitabı “Ülkü Tamer’’ çevirmişti. Sonra sırayla
gidecektik ama olmadı, Ülkü, başka kitap çevirmedi. Kutlukhan, fantastik
edebiyatı ve sinemayı benden çok daha iyi bildiği için, danışmanım olmasını
rica ettim ikinci kitapta. Ancak kitabın çeviri takvimi de sıkışıktı. Son 100
sayfayı da çevirir mi diye sordum. Çeviri ortaklığımız “Sırlar Odası” ile başladı.
Ama kapak basılmıştı. Onun için o kapakta adı yoktur. “Azkaban Tutsağı”
ndan son kitap dâhil beş Harry Potter macerasını beraber çevirdik. Hemen
söyleyeyim; hiç de kolay çeviriler değildiler.
Fuarlarda kitap da imzaladık. 10-12 yaşındaki bir kız çocuk grubu isteyince,
“Ama biz çevirmeniz. Çevirmen kitap imzalar mı?” demiştim. Birisi omuz
silkti. “Amaaan! Yazarı nerde bulacağız şimdi?” İmzaya da başlayınca bir
anda çocukların gözünde şöhret olduk. Böylece beni, çocuklarına “Sinema
yazarıdır, yok caz yazarıdır!’’ diye tanıtıp eller arkada, yüzde sıkıntılı bir ifadeyle
ödüllendirilen arkadaşlarım da mahcup olmaktan kurtuldu. Hemen atılıp “Sen
annene/babana bakma. Ben aslında Harry Potter çevirmeniyim.” diyordum.
Kulaktan kulağa gülümseyerek “Sahi miii?” diyorlardı. Nerde ne diyeceğini
bileceksin.
n Romanlarınızdan da bahsedecek olursak… Neler söylemek istersiniz?
Romanlarım diyebilecek sadece “İlk Romanım” var. Uğursuz bir admış ki
ikincisini yazamadım. Ama haksızlık da etmeyeyim; çünkü çok baskı yaptı.
Mina Hocam (Urgan), “çocuk kitabı yazdım, doğru dürüst roman yazmadım’’
diye üzülmüştü. Beni en çok şaşırtan, diyelim on yıl önceki kız çocuklarının

Mesudiye'de mesuduz,
daha ne isteriz ki Ayten?
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ellili yılların başındaki bir kız çocuğunun hayatıyla,
başından geçenlerle bu kadar ilgilenmeleri oldu.
Demek ki doğru düşünüyormuşum demiştim,
önemli olan karakter…
Olay örgüsü de önemlidir elbet, “olmazsa
olmaz” dır. Ama bence bir kitabı sürükleyip
götüren, akışını değiştirebilen karakterlerdir.
Hatta zaman zaman yazara başkaldırırlar. İlk
Romanım’ın başkarakteri ve anlatıcısı Sevin
de olmuş bitmiş şeylerin gerçekliğine rağmen,
adımı taşımasına hiç aldırmadan zaman
zaman kafasına göre takılırdı. Eh, hiç değilse
paylaştığımız bir özellik! Ama Sevin aynı
zamanda, “iki haneli yaş”larına henüz gelmiş bir
kız çocuğuydu. Bilgisayarı olmasa, cep telefonu
nedir bilmese de o yaştaki kızlar ne hissederse
onu hissediyordu. Büyümenin zorluklarıyla
savaşıyordu ama tadını da çıkarıyordu. Yaşıtları
da onu bu yüzden sevmiş olsa gerek.
“İlk Romanım” bir çocuk kitabıdır. Büyükler
de okusa bile, sonunda yanlış noktaya varıyorlar.
Pek çok kadın okurum benden kitabın devamını
yazmamı istemiştir. Annesiyle ergenlik çağının
anlaşmazlıklarını yaşamasını istiyorlardı. Oysa
bana göre “Sevin” daha o çağa gelmemiş olsa da
yeterince sorunlu bir çocuğumuzdu. Annesi de
çok akıllı bir kadındı. Eğer Mina Hocamı memnun
etmek için ille de usulüne göre bir roman yazacak
olsam, olsa olsa ileri yıllarda onların birbirlerini
nasıl tanıdıklarını yazardım.
Ama başından beri korktum roman yazmaktan.
“Novella” yazmak da bana kolaycılıkmış gibi gelir.
Ben hep kısa hikâye yazmayı sevdim. Gerçi hatırını
kıramadığım birileri benden istemedikçe onu da
tamama erdirmedim. Başlanıp bitmemiş bir sürü
hikâyem vardır. Hatta bir-iki tane “romanımsı”
m bile. Ama Allah’a şükür onları da bilgisayarla
soylu mücadelem sırasında kaybettim. Resmen
kayboldular, uzaya uçtular, yanıp gittiler.
Başlangıçları bile kalmadı. Ben hep kısa hikâye
sevdim, kısa film sevdiğim gibi... Ancak bu durum,
başkalarının elinden, kalbinden çıkma romanları,
uzun metrajları okuyup izlememi, sevmemi
engellemedi. Sadece ben o sabra, disipline
gelemedim.
n Demokrasi mücadelesinde hâlâ bir şeyler
yapmak için yoğun emek harcıyorsunuz.
Birlikte yönetiminde yer almış olduğumuz
PEN de bunun örneklerinden biri. Her yerden
sıkıştırılmışken yine de pes etmeden cümle
kuruyorsunuz gelecek kuşaklar adına.
Örgütlülük nasıl bir şey?
Hepten umut kesecek biri değilim. Hele
gençlerin böyle davranacaklarına hiç inanmam.
İnsanı umutsuzluğun eşiğine iten durumlarla
gereğinden sık karşılaştığımız bir gerçek. Ama
ben “Dur bakalım, daha bir şey görmedik. Daha
neler neler olacak!” demenin bilgelik ya da
tecrübe sahibi olmak değil; kısa vadeli ve cesaret
kırıcı bir Nostradamus taklitçiliği olduğuna
inanıyorum. Evet, görmedik belki... Ancak,
beterin beterine kendimizi şimdiden hazırlamak,
karşımızdaki durumla mücadele etmemek,
bugünden yenik düşmek anlamına gelir.
Örgütlülüğe gelince, çok iyi bir şey… PEN
dünyanın her yanında ne vakittir haksızlıkla,
özgürlüğün kısıtlanmasıyla mücadele ediyor.
Günümüzdeki olumsuz gelişmeleri yok etmeye,
geri döndürmeye çalışan pek çok etkin örgüt var.
Böyle şeylere pek cepheden dalmayan biri olduğum
halde ben de bütün meslek örgütlerime dâhilim.
FABİSAD’ın kurucularındanım, üyesiyim. Çeviri
Derneği üyesiyim. SİYAD ve POYABİR’in onursal
üyesiyim. Birlikten kuvvet doğar!

KENAN BAŞARAN
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’lerde Özal’la birlikte kısa
yoldan köşeyi dönme kültürü,
toplumsal yozlaşmayı da
hızlandırır. Yılbaşı piyangosu da küçük
hayatlara, altından kalkamayacakları düşleri
kurdurur.
Mesut (Şener Şen), şefliğini yaptığı
Mesudiye Tren İstasyonu’ndaki
Yapım Yılı:
Yönetmen:
Senaryo: Ümit Ünal,
Ertem Eğilmez
Kartal Tibet
1986
müştemilatında mutlu mesut yaşamaktadır.
Herkesin selamlaştığı, güvendiği, sevdiği
Oyuncular:
Müzik:
Şener Şen, Münir Özkul, Tuluğ Çizgen,
Mesudiye’sinde daha ne isteyebilirdi ki? Yeni
Attila
Müge Akyamaç, Uğur Yücel, Ergün Köknar
Özdemiroğlu
bir çamaşır makinesi! Artık canına tak eden
Ayten (Tulu Çizgen), bir gün yine bozulan
çamaşır makinesini pencereden istasyonun
ortasına fırlatır. Leğende çamaşır yıkarken kızı
Atıf’ın cenazesinde de gıybet vardır; kimdir
Sema’yı (Müge Akyamaç) da arkasına alan Ayten, bu yeni milyarder? Mesut’un evi ise tımarhaneye
“Mesut’un küçük dünyası ömre bedeldir.” diyerek dönmüştür. Biletinin çalınacağından korkan
lafını sokar.
Mesut, paranoyaklaşır. Karısından bile duyduğu
Mesut’un dünyası ne Ayten’e ne Sema’ya
şüphe kendisine yönelir. Rüyasında Mesut,
yetmektedir. Kasabanın zengini Dombili’nin
Mesut’u boğazlar bilet için.
(Ergun Kökhan) oğlu Dombili Halis’in (Uğur
Avukatın önerisiyle notere bileti adına
Yücel) Sema’ya talip olması anne-kız için bir talih tasdikletmeye gidince tüm kasaba duyar
kuşudur. Görgüsüz Dombililer, habersiz, çamaşır
milyarderin Mesut olduğunu. Sonrası malum;
makinesi alırcasına gidip Sema’yı isterler.
herkes hısım akrabası olur. Belediye Reisi,
Düğünde ahali Mahzuni’nin 12 Eylül zulmü için istasyona heykelini diker. Mesut şaşkındır. Koza
yazdığı Domdom Kurşunu’yla halay çekerken,
gibi sığındığı Mesudiye’sinin insanlarını artık
Dombili birden susturur ve dünürü Mesut’u,
tanıyamamaktadır.
itibar vermek adına, tavuk çiftliğine müdür
Kızı bile piyango vurduğunu öğrendiği için
yaptığını duyurur. Mesut ise dünürüne patlar:
gelip özür dilemiştir. Sonradan öğrenir bunu da.
“Kızımı aldın beni de alamazsın…”
Ayten’in yatlı katlı, ayrobikli yaşam hayali artık
Sema ise babasının düğününü rezil ettiğini
Mesut’un karabasanıdır. Mesut’un, parayla hakiki
söyler ve taze kayınpederinden özür dilemesini
yüzü ortaya çıkan Mesudiye’de nefes almasının
ister. Yıkılan Mesut, özür dileyip salonu terk eder. mümkünatı kalmamıştır.
Öte yandan Mesudiye’de herkesi piyango
Evi terk edip Mahmut Hoca’ya gider. Sabaha
heyecanı sarmıştır. İlla da Dişçi Atıf’ı (Necati
kadar onun omzunda ağlar. Sabah erkenden
Bilgiç). Kadere şart koşmaktatır ve herkese
kasaba dışına doğru yürürken aralarında kısa bir
milyarın kendisine vuracağını söyler durur.
konuşma geçer:
İstanbul’da Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük
Mesut: Gideceğim buradan
dişçisini açacaktır. Çünkü büyük şehir insanının
Mahmut : Kendinden de kaçabilecek misin?
ağzı bile farklı korkmaktadır!
Mesut: Ne demek o?
Piyangoları, yatalak olan eşi Cennet (Adila
Mahmut: Tren geliyor...
Naşit) yaşayan ve kızlarını genç yaşta kaybeden
Mesut, koşup treni durdurur. Kompartımanda
Mahmut Hoca (Münir Özkul), satmaktır.
tek başınayken, tren ömrünü
Emekli öğretmen Mahmut Hoca, Hababam
geçirdiği Mesudiye
Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı ile akrabadır veya
İstasyonu’na gelir. Önce
ta kendisidir.
evine, sonra diğer
Mahmut Hoca, kalan biletleri iade
yanda dikili büstüne
etmek için trenle şehre giderken
bakar. Tren hareket
istasyonda Mesut ile karşılaşır. Şef de bir
eder. Aile ve toplum
bilet alır ve yazgı değişir.
baskısıyla kendisine
‘’Eski Türkiye’nin yılbaşı
yeten hayatı zenginlik
kutlamasındayız. TRT’de dansöz, masada
hayaliye parçalanan
hindi, rakı, bira, çerez ve mandalinalar...
Mesut, yapayalnız bir
Biraz sonra tombala ve nihayet piyango
bilinmez yolculuğa
çekilişi... Bir milyar Mesudiye’de satılan
çıkar; milyarlık
bilete çıktı!” Mesut havalara uçup yerlerde
biletini yavaş yavaş
yuvarlanırken diğer hanelerde üç Mesudiyeli
parçalarken... Ve ardında
tek rakamla milyarı kaçırmaktadır. Belediye Reisi
değer yargılarını yitirmiş;
hastaneye kaldırılır. Murat Öğretmen kafayı
aslında hiç de mesut
üşütüp kendini IV. Murad ilan eder. En ağırını ise
olmayan Mesudiye’yi
Atıf yaşar: Kendini asar.
bırakır...

İçinden İstasyon Geçen
Filmler-2

MILYARDER

46

Agatha Christie'nin
torunu Mathew Prichard İle röportaj
BİLGE ÇOLAK

Y

ılların eskitemediği tek şey nedir? Elbette kelimeler. Yalnız, iki dudağın
arasından çıkan o basit söylemlerden bahsetmiyorum, kâğıdın üzerinde
kalıcılığını koruyan, manaları oluşturan kelimelerden bahsediyorum.
Belki de zoru seviyorum. Çünkü konuşurken kelimeyi evirir çevirir, bir şekilde
anlatmak istediğini anlatırsın. Ancak ağacın o kalın gövdesinden oluşan
narin kâğıdın üzerine damlayan mürekkebi hafifçe onun üstünde gezdirerek
aklındakileri açıklaman zordur. Fakat bir kere değdi mi o mürekkep kâğıda,
bağımlılık yapar adeta. Sadece yazarlar değil, okurlar da fark eder yazılanın
anlaşılır olması için yüklenilen ağırlığı. Fakat kitabın son noktası konduğunda
o yük gittikçe hafifler ve mis kokulu bir kitap çıkar ortaya. Kelimelerin
görülmeyen taçları ve bilinmeyen bir kraliyetleri vardır. Bu kraliyetin kraliçesi
de Agatha Christie. Hangimiz tanımıyor ki onu? Eminim, bu soruyu siz sevgili
okurlara sorsam, “Tanıyoruz!” diye sesler yükselirdi. Bundan tam yüz yıl önce
kendisine verilecek tacı korumaya aldı. 1920 yılında ilk polisiye romanı olan
“The Mysterious Affair Style” kitabını yayımladı. Böylelikle biz okurlara,
seçilen kelimelerin müthiş uyumunu, olayların heyecana heyecan katarak
ilerleyişini, yani kendini, kendi yorumuyla hikâyeleştirdiği olayları tanıttı.
Kiminiz onu, “Mary Westmacott” takma adıyla aşk romanları yazan bir yazar
olarak da tanıyor olabilirsiniz. Agatha Christie daha tanınmıyorken kısa
hikâyeler yazıyordu. Kim bilir, belki de aşk romanlarını yazmayı tercih ediyordu
çoğunlukla. Peki, neden biz onu daha çok polisiye romanlarıyla ön plana çıkmış
olarak görüyoruz? Ya da şöyle bir soru yönelteyim size: Polisiye roman yazmaya
nasıl başlamış? Neden yazılmış “On Küçük Zenci”, “Noel’de Cinayet”, “Üçüncü
Kız” gibi niceleri? Hepsinin kökü ortak: Agatha Christie’nin kız kardeşi ile girmiş
olduğu bir iddia... ( Biz bu iddiayı kimin kazandığını biliyoruz ve görüyoruz :)
Bir söyleşinizde Agatha Christie’nin eğlenceli bir kişiliğe sahip
olduğunu söylemiştiniz. Fakat romanları polisiye (dedektiflik) üzerine…
Neden polisiyeyi tercih etmiş olabilir?
Agatha Christie, kendi ailesi de içerisinde olduğundan, farklı bir kişiliğe
bürünüyordu yazılarını yazarken. Kendimi bildim bileli polisiye hikâyeleri
konusunda kendini kanıtlamış, kabul görmüş bir yazardı ve bu, onun
mesleğiydi. Aslında “Mary Westmacott” takma adıyla romantik romanlar
da yazdı ama bundan hoşlanmış olabileceğini zannetmiyorum.
Günümüzde, polisiye kitapları konusunda uzmanlar, Agatha
Christie’nin, polisiye edebiyatın öncüsü olduğu konusunda hemfikirler.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Büyük bir Sherlock Holmes hayranı olmasına rağmen, Agatha
Christie’nin kendi tarzında polisiye hikâyelerinin mucidi olduğunu
düşünüyorum. Elbette ki benzer tarzda birçok şiddet ve casusluk içeren
gerilim hikâyeleri de vardır. Ben şahsen Agatha Christie’nin bunların mucidi
olduğu iddiasında olduğunu zannetmiyorum. Ancak şunu söylemeliyim ki,
“polisiye roman” konusunda öncü olmaktan gurur duyuyordu.
Sizce, büyükannenizin öne çıkan kitapları hangileridir?
Benim favori kitaplarım Cinayet İlanı (A Murder is Announced) ve Bayan
Marple (Miss Marple). Çünkü bu kitapların içerisinde benim favori katillerim
bulunuyor. Fakat son dönem kitaplarından olan ve dikkat çekici bir hikâyeyi
barındıran Sonsuz Gece (Endless Night) kitabını da okumanı önerebilirim.
On Küçük Zenci (Ten Little Niggers) Türkiye’de ilk defa sahnelendi.
Agatha Christie romanlarının tiyatroya uyarlanması hakkında ne
düşünüyorsunuz?
On Küçük Zenci tiyatro oyununun hoşuna gittiğini umuyorum. Agatha
Christie’nin tiyatro için yazdığı eserleri de vardı. Bu eserlerden bazılarının
tiyatroya uyarlamalarını beğendi; bazılarını ise hiç beğenmedi. Bu nedenle
bu eserlerin hepsi tiyatroda sahnelenmedi. Tiyatro için yazdığı eserlerin
uyarlamasını kendisi yapmak isterdi; fakat buna ayıracak zamanı yoktu. Ben
de bu uyarlamalardan bazılarını gerçekten hiç beğenmedim.
Agatha Christie’nin torunu olmanızın size fazladan bir sorumluluk
yüklediğini düşünüyor musunuz?
Kesinlikle… Ben de benim oğlum da bu sorumluluğu hissediyoruz. Örneğin:
Poirot eserindeki -Agatha Christie’nin dünya çapındaki en ünlü dedektifiHercule Poirot’u canlandıran David Suchet’i (Kenneth Branagh’ı) veya Bayan
Marple eserindeki Bayan Marple’ı canlandıran Joan Hickson’ı kendisi seçemedi.
Büyükannemin yazarlıktaki başarısını beyaz perdede perçinleyecek bu
karakterleri canlandıracak aktör ve aktrisleri biz seçtik. Büyükannemin seçme
imkânı olsaydı aynı kişileri seçer miydi, bilemiyorum. İşte bu, çok büyük ve
üstlenmesi zor bir sorumluluk. Şahsen, yanlış yaptığımızı düşünmüyorum.
Çünkü şu anda, Agatha Christie’nin -senin gibi gençlerin de içinde bulunduğuhiç olmadığı kadar hayranı var ve sanırım kendisi de bundan büyük gurur duyardı.
Agatha Christie ile tanışabilmeyi çok isterdim. Fakat torunu Mathew
Prichard ile Agatha Christie hakkında röportaj yapabilmek beni çok
onurlandırdı. Başta Mathew Prichard’a ve kendisine ulaşmama yardımcı olan
sevgili Sarah ve Lydia’ya çok teşekkür ederim.
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BAŞKALARININ ACISI
DERYA ERKENCİ

H

erkesin hayatta bir tane
de olsa değerli hikâyesi
vardır. Herkes en güzel
hatırasını seçip ölene dek
her fırsatta bir başkasına
anlatır. Şimdi uzaklarda
olan ya da çoktan
ölmüş insanların sözleri
saklıdır sizde. Yaşlanıp
hafızanız zayıfladıkça
kendi hatıralarınıza
karışır. Kimseyi gerçekten
unutamayız. Hiç kimse
aslında değildir kendisi.
Kendin üzerine başkalarının
fikirlerini yürütmeye
başladığında, bir süre sonra
artık “sen” bir başkasıdır.

B

azen sesli düşünürsün. İnsanlar, ağzından dökülen sözleri
yargıların zanneder. Hâlbuki anlatımı kusursuz olan bir imgeyi
hiç kimse istismar edemez. Dünya iyilikten müteşekkil bütün ruhları
eninde sonunda mahveder. Yine de bazıları hiçbir şey olmamış gibi
davranma ustasıdır. Herkes kendi acısına katlanır. Başkalarının acıları
katlanılır gibi değildir. Yaşamak denen şey, varlık ya da yokluktan çok,
bir “miktarı ayarlama” meselesidir.

İ

nsanlar en vicdansızca davranışları onlara güvenen, içini kolayca
açan içtenlikli arkadaşlarına karşı gösterir. Kimisi o denli “kötü
gün” dostudur ki, daima sendelemenizi ister gibidir. Dostluğunuza
anlam katan şey sanki sizin hep bedbaht gezmenizdir. Sence
sorun hep sendedir. Habire kendini didiklersin. Hayatına gayet
normal bir şekilde devam ederken, ‘’Herkes nasıl oluyor da
hayatına normal bir şekilde devam ediyor?’’ diye hayret edersin.

B

ilincin kıyıları hiç olmadığı kadar sığ...
Başkalarına kederlenmekten vazgeçersek
bir karış suda boğuluruz. Her günün, bir gün,
geçmiş güzel günlerden biri haline geleceğini
bilmek yetmez bize. Hayatın belirgin bir anlamı
olsaydı, yaşıyor olmamızın anlamı olmazdı belki
de. Vazgeçmeden, delicesine özleriz kimsenin
anımsamak istemediği günleri. Geleceğin, ilk aşkı
andıran masumiyetini genellikle unuturuz. Ertesi
sabah yine, akşam uyuyarak kurtulduğumuzu
sandığımız acılara tutunuruz.

İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül

