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

CAHİT KÜLEBİ
“Bilmez misin ağaçlar sallandıkça

Meyveler dökülür yere,
Gün olur yeniden bahar gelir

Dünyamız yeşerir birdenbire.”

ARKADAŞ ZEKAİ ÖZGER
“şuramızda bir şey var

acıya benzer
umuda benzer

böyle günlerde her şey
hem acıya, hem umuda benzer”

“Mümkün olan her yerde ilimden
İstifade etmeğe çalıştım. İlmimin 

kâfi gelmediği şeyleri hiç 
yazmadım.”

GÜLTEN AKIN
“Gün uzun türküsünü bitirdi 
Karlı dallara yürüdü karanlık 

Yalnızlık çekilmez bu vakit 
Delirdi denizde yosun çayda balık 

Gel artık”

LEV TOLSTOY
ANTON ÇEHOV “Biz 

sevdiklerimizi 
bize yaptıkları 

iyiliklerden 
çok bizim 
onlara 

yaptığımız 
iyiliklerden 

dolayı severiz.”
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MARİO LEVİ

Annemin, çok uzaklarda kalmış o evde, 
pirinçten el değirmeniyle öğüttüğü 
o kahve çekirdeklerinin hafızamda 

bıraktığı kokuyu hep anlatmak istemiştim...
Babamın cuma akşamları Eminönü 

Çarşısı’ndan getirdiği kahvaltılıkların yanında 
mutlaka duran, kurukahveciden alınmış, ılıklığı 
henüz gitmemiş o paketin uyandırdıklarını da...

Bardaktan içilen sütlü kahvenin her zaman 
sevmediğim tadının hissettirdiklerini de...

Babaannemin en çok yemek yapmanın 
yorgunluğunu atmak için büyük bir fincanda 
içtiği orta şekerli kahvesinin yanından çok uzun 
yıllar ayırmadığı Bafra sigarasının dumanını 
da...

Dilimizdeki kahvaltı kelimesinin kahve 
düşkünlüğümüze ve sevgimize nasıl 
tercümanlık yaptığını da...

Orhan Veli’nin “Oysa Kahve içmişliğimiz 
de vardı/’Bu ne hatır bilmezlik’ diyemedim” 
dizelerindeki samimiyeti de... 

İyi kahvenin mutlaka soğuk sudan yapılması, 
telvesinin biraz dibe çökmesi için hemen 
içilmemesi gerektiğini de...

Fal bakmanın bir hikâyecilik ustalığı 
beklediğini ve her hikâyecinin o fincanın 
derinliklerine girmesinin açabileceği kapıların 
ardındaki odaları da...

Beş yüz yılı aşkın geçmişiyle günümüze 
geldiğini bilmenin beni bu topraklara daha çok 
bağladığını da...

Hikâyeler, hikâyeler, hikâyeler…
Halepli Hakem ile Şamlı Şems’in Tahtakale’de 

açtığı ilk kahvehanenin sadece şehrin gönlünde 
değil, edebiyatta açtığı yolu da... 

Kıssahanları, meddahları, âşıkları da... 
Tütün çubuklarında gizlenen tarihi de...
Evliya Çelebi’nin gördüklerini anlatırkenki 

muzip gülümsemesini de...
Salah Birsel’in eşsiz bilgisini ve bilgeliğini de...
Beyazıt Meydanı’nda dolaşan edebiyat 

gönüllülerinin Küllük Kahvesi’ne er ya da geç 
uğradığını da... Masalarına yazarların, şairlerin, 
üniversite hocalarının ve öğrencilerinin 
kahve içmekten çok edebiyat muhabbeti için 
oturduğunu da... Onlara günü geldiğinde 
üniversite reformuyla ülkemize gelen yabancı 
hocaların katıldığını da... Sohbetinden hiç 
şüphe yok ki büyük keyif alabileceğim Reşat 

Nuri Güntekin ile bu masaların birinde 
oturmayı nasıl hayal ettiğimi de... 

Küllük’ün yıkılmasıyla birlikte tarih 
sahnesindeki yerini alan Marmara 
Kıraathanesi’ne edebiyatın yanı sıra dönemin 
toplumsal çalkantılarının ve siyasi çatışmalarının 
yol açtıklarını tartışmaya gelmiş yazarları, 
hocaları, bakırcıları, ayakkabı satıcılarını, 
kumaşçıları, terzileri, kuruyemişçileri, manavları 
ve dolmuş şoförlerini de... 

İkbal Kahvesi’ne önceleri Hasan Âli Yücel ile 
Yahya Kemal’in çok sık uğradığını da... Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın Ahmet Haşim’le tanışma 
hikâyesini de... Dergah Dergisi’nin çıkarılmasına 
buradaki masaların birinde karar verildiğini 
de... Müdavimler arasına sonradan yine bu 
masalarda kitaplarını yazmak için sabahın 
çok erken saatlerinde gelen Orhan Kemal’in 
katıldığını da... 

Halit Ziya’nın, Mehmet Rauf’un, Hüseyin 
Cahit Yalçın’ın da sık sık uğradığı, bir zamanlar 
Yıldız adını taşıyan Meserret Kahvesi’ni 
de… Salah Birsel’e göre şehrin kalbi gibi 
görülebilecek, nerdeyse her edebiyatçının 
yolunun düştüğü, bazı dergilerin yönetim 
yeri gibi de kullanılmış, Orhan Kemal’e göre 
“Bab-ı Ali’den ekmeğini çıkarmaya çalışanların 
başlangıç noktasında” yer alan, anlatılanlara 
bakılırsa Edip Cansever ile Muzaffer 
Buyrukçu’nun tavla oynadığı, Ankara Caddesi’ni 
çıkarken Ebussuud Caddesi’nin köşesinde 
yıllarca kalmış, yaşamış Meserret Kahvesi’ni 
de… Kaderin cilvesi işte. Öyle bir cadde ki, 
‘Kömür derecesinde kavrulan maddelerin 
içilmesinin dine aykırı olduğu’ fetvasını vererek 
yasaklanmasına yol açan Kanuni devrinin 
meşhur Şeyhülislamı Ebussuud Efendi’nin adını 
almış…

Nerelere götürmüş beni anlatmak 
istediklerim… Onlar arasında Salah Birsel’in 
bir gözlem kulesi gibi gördüğü, pek çok 

insanın bu yüzden, Abidin Dino, Arif Kaptan, 
Hüsettin Bozok, Arif Dino, Asaf Halet Çelebi 
ve İlhan Berk’inse kendileri için geldiği, en 
çok da Sait Faik’in yurdu gibi görülebilecek, 
Taksim’de İstiklal’in hemen girişinde yer alan 
Eftalikos Kahvesi de var, hayatımda derin izler 
bırakmış, Beyazıt Meydanı’nda, hep heyecanla 
beklediğimiz aylık edebiyat dergilerini aldığımız 
Sahaflar Çarşısı’nın hemen yanında ve adını 
aldığı beş yüz yıllık çınarın altında bulunan 
Çınaraltı Kahvesi de…

Hikâyeler, hikâyeler, hikâyeler…
Yılların akışında görebileceklerimi gördüm, 

duyabileceklerimi duydum. Vakti geldiğinde 
anlatabileceklerimi anlattım. Hepsi hayatımı 
adadığım edebiyat içindi. Her geçen gün biraz 
daha çok ıssızlaştığını ve kimsesizleştiğini 
hissettiğim bir dünyada, vazgeçemeyeceğime 
inandığım seslerden güç alarak, kendime "Ama 
hâlâ nefes alınabilecek yerler var." diyebilmek 
için… Ötekileştirmeden… Kendimi öteki 
üzerinden tanımlamama adına elimden geleni 
yaparak…

Hikâyeler, hikâyeler, hikâyeler…
Bir tek o uykusuz gecelerde saatlerce, 

sabahın ilk ışıltılarına kadar, bu hikâyelerimi 
yazarken, çalışma masamda bana yıllarca 
yarenlik eden, nice sırrımı paylaştığım o 
kahveyi yeterince gün ışığına çıkaramadım 
henüz. Sadece bu anlattıklarımı değil, başka 
duygu yolculuklarımı da gizlemeyi bilen, bana 
o muhabbet medeniyetini hep hatırlatan 
kahveyi… Neden? İlişki henüz girilmemiş 
karanlıkları hissettiriyor da ondan belki. Bana 
hep yanımda duran fincandan uyumamam, o 
masadan ayrılmamam, hep güç alabileceğim 
öfkeme yenilmemem gerektiğini de söyleyen 
kendisi değil miydi? 

Hikâyeler, hikâyeler, hikâyeler…
Hayatta kalmak için yazdığımı kaçıncı 

söyleyişim bu?
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BARIŞ İNCE

Yeni Yılda…

Yalnızlığımızdan kurtulacak, insana kavuşacağız. Öyle başkasının hayatını riske 
atarak değil ama… Bilime güvenerek, bilim insanlarına inanarak... Hurafeden, 

az bilgiden, çıkarcılıktan uzak duracağız.  

Karşı olduklarımıza benzemeyeceğiz. Onlar bağırdı diye bağırmayacak, 
sustu diye susmayacağız. Birileri istedi diye kutuplaşmayacağız. Farklı 

olanı anlamaya çalışacak, ona saygı gösterecek fakat bunu kendimiz 
olarak yapacağız. Değerlerimizden taviz vermeden yani… Biz 

olacağız.

Kendimize iyilikler yapacağız. Küçük sevinçler arayacağız. İyi 
müzikler dinleyecek, iyi filmler izleyeceğiz. Vasatın hâkimiyetine 

karşı niteliğin zaferi için mücadele edeceğiz. Fareyi cin 
zannedenlerle uğraşmaktansa daha fazla sergiye, daha çok 

kütüphaneye, daha çok konsere gideceğiz.    

Karanlığa ses çıkaracağız, çıkaranlarla dayanışacağız. Korkabiliriz, 
yalnız hissedebiliriz, bunalabiliriz. En azından doğamız için, istediğimiz 
gibi yaşayabilmek için, soğukta direnen işçiler için, tüm canlılar için… 

Ayakta duracağız. 

O kadar da zor değil birine umut olmak. Sadece umut olacağız. Bir gün 
işimizden izin alıp tatilimizden vazgeçip sokağa çıkacağız ve kan 

vereceğiz. Hepsi bu… Öykü Arin ve niceleri için ışık olacağız. Donör olmayı 
kabul edecek, bir kişinin hayatını kurtarmanın hazzını ömür boyu yaşayacağız.  

Daha fazla okuyacağız. Vonnegut’un Mavi Sakal kitabında geçer: “İyi bir 
resmi kötü bir resimden nasıl ayırt edebilirsin? Tek yapman gereken tatlım, 

bir milyon tane resme bakmaktır.” Vonnegut’tan yola çıkıp yazar Mehmet 
Anıl’a kulak vereceğiz ve daha iyi anlamak için yüzlerce ve yüzlerce kitap 

okuyacağız.  

Hem sağlığımıza dikkat edecek hem de üreticinin emeğine saygı 
göstereceğiz. Doğal ürünleri aracıları devreye çıkaran kooperatiflerden 

alacağız. Arayacağız, bulacağız, talep edeceğiz. Beceremiyorlarsa, 
yapamıyorlarsa başlarına kakacağız. Yaptıracağız. 

Bağımsız yayınlara abone olacağız. Birbirimizden haberdar olmak için, 
sonradan eksikliğini duymamak için, bu karanlık düzende ben de bir mum 
yaktım diyebilmek için, cesur insanlara en azından moral olmak için… 

Hayıflanmayacağız, mızmızlık yapmayacağız. Elimizde tuttuğumuz bu dergiye 
sahip çıkacağız.  

Âşık olacağız, şiir olacağız, şarkı olacağız, sarhoş olacağız, ayrılık acısıyla, bile isteye, 
yerlere düşeceğiz ama esir düşmeyeceğiz. Kötülüğe, yoksulluğa, sömürüye direneceğiz. 

Fransa’da, Almanya’da, İspanya’da, Küba’da… Türkiye dahil!

İyi yıllar. 

2021 için 
kendimize 

notlar Kendimize 
iyilikler 

yapacağız. 
Küçük sevinçler 
arayacağız. İyi 

müzikler 
dinleyecek, 

iyi filmler 
izleyeceğiz. 

Vasatın 
hâkimiyetine 
karşı niteliğin 

zaferi için 
mücadele 
edeceğiz.
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SEDA ŞANLI

Beşer olmak mı, insan olmak mı? İnsan 
olmayı becerince birçok şeyin çözüleceğine 
inanırım daima. İnsan olmaya çaba 

göstermek, ezcümle insan olmanın gerekliliği tüm 
o cinsiyetleri, tanımlamaları, sıfatları kabul etmek 
değil midir? Öyleyse kadın  olmak çok zor diye cam 
bezi kıvamında su çeker bir kelam etmeyeceğim. 
Fakat dikkatinizi buyurun söyleyeceğime; kadın 
olmak çok zor! Ve evet, erkek olmak da çok zor. 
Hepimize tüm o öğretilenleri,  belki bin yıllardır 
süregelen, DNA’lara  işlenmiş o kodları sıfırlamak 
mümkün mü, aynadaki su buharına yazılmış da 
üfleyince silinecek gibi. İşte ayrısı gayrısı yok, zor da 
zor. Bilemem…

“Kendi varlığımın sesi olayım dedim, yazık ki 
kadındım”

Bak bir de coğrafyası var bu işin. Hani kader 
müştemilatının emektarı olan. 

Bu konuya geleceğim az sonra. Şimdi kış 
depresyonu ile virüs depresyonu birleşince ortaya 
nasıl bir kaymaklı kadayıf çıkıyor onu tatmaktayım 
kendi demimde.

Sevmem kışları oldum olası, üşüyorum çünkü! 
Ayrıca kat kat giyinmeyi sevmiyorum, ruhum 
sıkışıyor, bedenim değil. Sıkışan ruhum çıkış yolu 
ararken aklıma düşüyor bütün sıkışan kadınlar 
(konuya geri geliyorum az sabır). Sonra aklıma 
aşk düşüyor mesela ve tutku geliyor hazır dar 
alandayken. Hepsi sorunlu. Zaten kadın, aşk, tutku 
kelimeleri yan yana yazılmamalı yazarken bile (öyle 
diyor birileri ve başka birileri cayır cayır yanarken)! 
Neyse ki şiir var ciğerimin köşesi en içerilerimde. Bir 
nebze hafifletiyor yasakların, ayıpların zehrinden 
ağırlaşmış, uyuşmuş benlikleri. 

Furuğ…Canım kadın, ne de gençti göçüp 
gittiğinde. Furuğ Ferruhzad; İranlı şair, yazar, 
oyuncu, yönetmen, ressam. 20. yüzyılda 
İran’da yetişmiş en önemli şairlerdendir yazıyor 
sözlüklerde. İran tarihinin en önemli kadını ve en 
büyük kadın şairi diyor yazı çizilerde. Kadir kıymet 
bilenler mevsiminde doğmuş muydu acaba?  
Bilemem.

“Gecem gündüzüm bunu düşünmekle 
geçiyor,kimsenin söylemediği yeni bir şiir, güzel bir 
şiir söyleyeyim diye...”

 Bakınız, burada biraz durmak, soluklanmak, 
asıl konuya odaklanmak gerek. Birlikte düşünelim; 
bir kadının, dolayısıyla bir insanın doğduğu kara 
parçası nasıl bütün hayatını bir kabusa çevirebilir? 
Sözlükte şöyle yazıyor: Kara; coğrafyada 
yeryüzünün denizlerle kaplı olmayan bölümü, yer, 
toprak... Toprak, Ana!  idi oysaki… Doğumu ve tüm 
hayatın başlangıcını ilişkilendirdiğimiz için Ana!

1935 senesinde üçüncü çocuk olarak dünyaya 
gözlerini açtı. Furuğ ışık demek kelime anlamı 
itibariyle. Geç yatılan bir gecenin sabahında, 
uykuya yeni kavuşmuşken perdenin arasından 
göze vuran, rahatsız eden gün ışığı gibi yedi 
çocuklu ailenin istenmeyeni, aykırısı… Kız 
kardeşler annenin yansıması, erkekler babanın. 
Ordu mensubu babasının dişleri gıcırdadıkça 
kararan dünyasına, haykıran ruhuna belki ilaç, 
sanat okuluna devam ederken 16 yaşında ilk aşk…
Evlendiler, yaşça büyüktü kendinden ama sevilir 
miydi nihayet? Bilemem.

“Ah...Bırak kaybolayım sende, 
Benden iz sürerek, bulamasın izimi kimse…”

Bir oğul doğdu bir sene sonra ve bitti aşk iki sene 
daha geçince, boşandılar.  Ve oğul Kamyar da gitti. 
Coğrafya şeriat dedi, yasa dedi ve babaya verdi 
Kami’sini. O coğrafyadaki o topraklarda, hani Ana! 
olan topraklarda can bulan eril zihniyete kurban 
sundu kendi analığını Ferruhzad. Bir daha asla 
göremedi evladını, öpüp koklayamadı ve kızınca 
terlik fırlatamadı ardından. 

“...bir gün gelir hasret dolu bakışların
bu hüzünlü şarkılarda kayar
benim anam oydu diyerek
beni sözcüklerin arasında arar ”
Şiirlere sığındı, şiirlerden ördü duvarlarını. 

Yazdıkça arttı ağırlığı, ağızlardan çıkan taş gibi 
kelimelerin. Hiç dolandırmadan soruyorum, sebebi 
neydi bu acımasızlığın? Çünkü Furuğ’dan önce 
hiçbir kadın duygularını yazmadı, anlat(a)madı 
bu yoksunluğu. Hiçbir kadın aşk, kadın, tutku 
kelimelerini yan yana getirmedi. Hiçbir erkek de 
bu gerçekle yüzleşmedi ve hiç kimse kirlenmedi. 
Ferruhzad’ın kendisine  göre bile aşktan duyulan 
haz  günah demekti ve günahı ancak tövbe 
temizlerdi. Silinmiyordu öyle çabucak, ezelden 
gelen erkek egemen zihniyetin katran kara izleri. 
Oysa aşkın dile getirilmesinden daha çiçek kokulu, 
daha kutsal bir eylem var mıdır dünya üzerinde? 
Aşkın katmerlisi yok mudur toprağın bağrından 
fışkıran her bir filizde? Bilemem…

“sonraları benim adımı yağmur ve rüzgâr

usulca taşın yüzünden yıkayacak
mezarım adsız kalacak yol kenarında
arın, ayıbın söylencesinden uzak”
Kendi coğrafyasında beş para etmeyen benliğini 

dünyaya bağıra bağıra yazdırdı da yine de huzura 
kavuşamadı bir türlü. Bir nefes olsun diye edindiği 
evladı Hüseyin, film-belgeseller, gelen ödüller, 
itibar ve sanatın hazzı asla yetmedi ruhundaki kırık 
menteşeden üfüren buz gibi havayı ısıtmaya. 

“...su gibi kendi çukurunda kuruyabilir insan.”
Ah Furuğ! Burada olsaydın da sarılsaydım 

sımsıkı sana. Saçlarını okşasaydım okşamayan 
baban gibi. Dizimde uyutsaydım, uyutamadığın 
evlat gibi. Kardeşin olsaydım, uzansaydım yanına, 
upuzun bir yastıkta  yüzlerimiz birbirine  dönük 
bakışırken ve  fısıldaşırken kıkırdayarak, elini tutup 
öpseydim üzerini örtmeden önce. Unutturamasam 
da acıları, anlıyorum seni ve yanındayım kız 
kardeşim diyebilseydim keşke. Yanındayım!

Ve sonrası başka aşklar, başka yolculuklar, başka 
direnişler. Şiirler, şiirler ve yine şiirler… Kısacık 
hayatında umut etmeyi bırakmış mıydı gerçekten 
babasına yazdığı bir mektupta dediği gibi  “...insan 
ne kadar daha az umarsa yaşamında bir o kadar 
daha rahattır. Şimdi, ben kendimi yaşamdan pek 
bir şey ummamaya alıştırmaktayım.”  Ya da kendini 
hep ardında betimlediği o meşhur penceresine 
konduğu gibi konmuş muydu hayatın dallarına bir 
gün uçacağı umuduyla? “Bir pencere yeter bana, bir 
tek pencere.” Bilemem...

O gün ablası Puran gelmiyor kalk gidelim 
dediğinde…  Anasına tek başına gidiyor ve dönüşte 
kendi geçiyor şoför koltuğuna.  Yolda bir okul servis 
aracıyla çarpışmamak için direksiyonu kırıyor, 
dışarı fırlıyor. Hastaneye kaldırılıyor ancak çabalar 
nafile. Ölünce de kurtulamıyorsun. Mollalar 2 
gün bekletiyor cenazeyi defnetmemek için. Sanki 
Toprak Ana kabul etmeyecekmiş gibi kendi kızını… 
Umutla başlayan her doğum gibi, acı ölümle bitti 
hayat. Ölümün kendisi yeterince acıyken, çektiği 
sıkıntılara yeter dermiş gibi vaktinden çok önce 
gelen ama ardında hatırlanacak bir uçuş bırakan 
bir ölümle. 

Bu kadar afili kelime yazınca Ana! fikri kaçırdım 
mı sizce? Kar yağıyordu Furuğ’un kadın bedeni 
toprağa girerken… Kar belki de maviydi. Bilemem…

Sen aşka inanmazdın sen inanmazdın 
Ben maviye inanırdım
Boynumdaki yorgun damarların mavisine
Beyaz dalgaları omuzlayan deniz mavisine
Denizin bittiği yerde başlayan
göğün mavisine inanırdım
Bir de ensemde ki dövmeye inanırdım
Kuş Ölür Sen Uçuşu Hatırla…

KUŞ ÖLÜR 
SEN UÇUŞU 
HATIRLA
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AYŞEN ŞAHİN

Dört duvar arasına sıkışmışken içinde 
özlemler köpürürken ömrüne bir teselli 
arayışıyla dönüp eski fotoğraflara 

bakıyor insan.
Bakıyorum; ufacık bir mekânda altı kişilik 

masaya sıkışmışız onlarca insan, şarkılar 
söylüyoruz dip dibe, kollarımız birbirimizin 
omzunda, belinde, bazen el ele.

Konserlerde videolar çekmişim, binlerce 
insan dans ediyoruz, ter damlacıkları 
havada uçuşuyor, tanımadığımız insanlarla 
kucaklaşıyoruz müziğin coşkusuyla.

Çocukların küçüklük fotoğraflarına 
bakıyorum, oturmuş bir kaldırıma kucağında bir 
sokak kedisini besliyor, bir lokma ona bir lokma 
kendi ağzına. Birinde kar yalıyorlar bir duvarın 
üzerinden, diğerinde herkesin ellediği bir direğe 
sarılıvermişler.

Çalışırken sabahladığımız olmuş koca bir 
ekip, pizza söylemişiz, birer dilim çekip yemişiz 
hepimiz, ellerimizle aynı kutudan. Fotoğraf 
çekmişiz, birisi uyuyakalmış ofisin kanepesinde, 
kalanlar başında şakalı pozlar veriyor. Ne kadar 
yakınız birbirimize, ne kadar korunaksız...

Tren camına başımı yaslayıp bir meyhanede 
sandalyeleri yan yana dizip üzerine uzanıp iş 
yerinde elimi yastık yapıp hatta binlerce kişilik 
bir konserde ezilmeyeceğim bir mesafede yarı 
toprak yarı çim zeminde uyumuş kalmışım 
bazen. Ağzım, burnum zeminle birleşmiş. Neden 
uyumuşum hem, hayat oluk oluk akarken? 

Ne çok insan florası, ne çok mikrop, ne çok 
virüs girmiş bedenimize de aklımıza gelmemiş 
hiç. Öyle akışında ne özgür bir hayatmış da 
başka kölelikler yüzünden farkında değilmişiz. 
Hiç çanta, cüzdan, kimlik, para almadan eller 
cepte ıslık çala çala gezmek gibiymiş.

Hatırlıyor musunuz on ay öncesini?
Bize evde kal dedikleri ilk zamanı?
Nasıl da çareler üretmiştik kendimize, hayat 

böyle de devam edebiliri ispatlamak adına.
Tek derdimiz işe gitmek zorunda olanların 

kollanmasıydı. Mademki evde kalma lüksümüz 
vardı, şanslıydık; yakınmayıp kıymet bilecektik.

Evi kendimize sevdirmeye çalıştık, müzeler 
ücretsiz galeri gezdirdi, internette senfoni 
orkestraları dinledik, kitap okuduk, film izledik, 
ekmekler pişti, yeni lezzetler denendi. Sonra 
belirsizlik, güvensizlik, güvencesizlik, endişe, 
kayıplar, saklanan veriler, biten para derken 
şimdi kimsenin elini una bulayası kalmadı. 

İşe gitmek için evden çıkmazsak günler 
uzar sandık. Kapitalizm azgın bir canavar... 
Evden çalışıyoruz diye yığıldı işler, gecemiz 
gündüzümüz kalmadı. İnsan pabuç giymeyi 

özler mi? Özlermiş.
Dostlarla uzun online sohbetler deniyorduk. 

Üç günde birbirimizi çok özledik sanıyormuşuz, 
biz komşuya bile hasret kalmak nedir 
bilmiyormuşuz.

Ne tedavide yanında olabildik 
sevdiklerimizin ne cenazelerde. Tezini sunan 
oldu, kitabı çıkan oldu, düğünü derneği, bebeği 
olan vardı, kocaman kucaklaşamadık.

Sosyal medyadan yolladığımız kalplerin bir 
anlamı olmasını umduk.

Sevdiğin birinin zaferinde, ellerinle yüzünü 
tutup alnından öpmek istersin, canın sıkılır biri 
gelip sırtını sıvazlasın istersin, bir şey anlatırken 
içlendiğini hissedince dizine elini koyar bir 
sevdiğin, anlaşıldığını fark edersin.

Öylece bıçak gibi kesildi gitti.
Maskelerin ardından ne güldüğümüz ne 

ağladığımız belli.
Ne olacak bundan sonra peki?
Aşı işe yarayacak mı? Herkese yetecek mi? 

Ekonomi bitti, toparlanır mı? Bir gün yeniden 
sarılmak mümkün olacak mı?

Biz nasıl insanlara dönüşeceğiz? Birbirimizi 
artık birer robot gibi hep kameralar ardından mı 
göreceğiz?

Yale Üniversitesi’nden Dr. Nicholas Christakis 
diyor ki; 

“Ancak toplumların %75’i aşılandıktan sonra 
salgından kurtulmayı bekleyebilirsiniz. Belli bir 
süre de bu işi atlatma kısmına gider. Ama sonra 
hedonizm patlaması yaşanır. Açın bakın tarihe 
İspanyol gribi sonrasında da böyle olmuştur bu, 
diğer tüm örneklerde de.”

Ben demiyorum, 2009’da Time Dergisi’nin 
dünyanın en önemli 100 insanından biri seçtiği 

bir bilim insanı söylüyor.
"2024’e kadar sıkın dişinizi!" diyor.
Kimine göre, bir daha asla maskesiz 

çıkmayacağız sokağa. Artık hep uzaktan ve 
çok çalışacağız. Hep mesafeli yaşayacağız 
vesaire. Zaten kapkara bir dönem, karamsarlık 
da ayrı bir virüs gibi. Hiç yanından geçesim 
yok, kendimizi korumaya çalışalım bundan da.

Ben günlük hayatta yaşayıp geçtiğimiz 
anların muazzamlığını keşfedeceğimizi hatta 
çoktan bunu idrak ettiğimizi düşünüyorum. 
Bir çay bahçesinde dilediğince oturmak 
da evde kalabalık sofralar kurmak da 
özleme dahil... Hepsi ne eşsiz anlarmış. Yeni 
birine tattıramadıktan sonra dünyanın en 
güzel ekmeğini pişirsen ne fayda? Herkes 
için ayrı ayrı endişelenmenin yorgunluğu 
kıyaslanmıyor eski yorgunluklarla.

Yokluğuyla sınandığımız arkadaşları daha 
bir bağrımıza basacağız.

Güneşi gördüğümüz yerde uzanıvereceğiz 
olduğumuz yere. Artık para biriktirmeyeceğiz, 
ölümlü dünyanın ne demek olduğuyla 
sınandık. Yerin dibine batsın özel mülkiyet. 
Kazandığımızdan - eğer kalırsa- kalan her 

kuruşu iyi hissetmeye harcayacağız. Belki 
gezeceğiz, belki yiyip içeceğiz belki de güzel 
anılmak, hatırlanmak amacıyla birilerine 
habire hediye alıvereceğiz sair günlerde bile. 
Ya da kalıcı şeylere imza atmayı dert edeceğiz 
kendimize. Genel geçer dertlere üzülmeyi 
bırakıp büyük değişimler için harekete 
geçeceğiz.

Artık baskıya tahammülün kalmayacağını 
düşünüyorum. Salgında güçlenmesi beklenen 
totaliter rejimler, insanların mutluluk 
arayışının, hayatla olan tutkulu bağlarının 
altında sönümlenecekler. "Yaşıyoruz işte, sağ 
çıkmışız size rağmen bu savaştan, rahat bırakın 
artık bizi!" diyecek insanlar.

Sıra gerçekten ukdelere gelecek. İçimizde 
kalmasın, yaşayalım gitsin. Yarın ne olacağı belli 
değil. "Ya yine kapanırsak evlere?" diyeceğiz. 
Günleri ziyan etmeyeceğiz.

O sivri köşelerimizin törpüleneceğini, insanın 
insana tahammüllü olacağını, ufak şeyler için 
can sıkmayı, bir yandan da korkudan boyun 
eğmeyi bırakacağımızı düşünüyorum.

Dünyanın pek çok ülkesinde yüz milyonlarca 
insan, iktidarlara rağmen hayatta kalıyor, 
kalacak. Dünyanın tüm ezilenleri, bir kez de 
hastalıkla savaşta birleşiyoruz.

Ben inanıyorum, kıracağız tüm zincirleri.
Mademki 2024’e kadar dayanın demiş 

Christakis, kendimize en az 3 yıllık bir güç 
toplamalı.

Hayalleri amaca evriltmek için yeterince 
vaktimiz var. Evde yapılabilecek en verimli şey, 
gelecek planları... Yıkıp geçeceğiz bir gün bu 
kasvetli duvarları.

Bir atlatırsak 
pir atlarız
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MÜSLÜM TOSUN

Cemal Süreya, yeryüzünde farklı coğrafyalara dağılmış Pülümür’ün 
seçkin evlatlarından biri olarak ilçemizin gururu olmuştur. 
Toprağından koparılmış olmasına rağmen ve belki de bilakis 

koparıldığı için, gönlü daima coğrafyamıza, kültürümüze dönük olmuştur. 
Bu kısa yazıda fazla bilinmeyen bu yönüne değinmek isterim.

Cemal Süreya (Cemalettin Seber) 1931’de dünyaya geldiğinde, Pülümür, 
Erzincan’a bağlı bir ilçedir. 1935’te ise yeni kurulan Tunceli vilayetine 
bağlanmıştır. Her iki dönemde de Pülümür eski Dersim coğrafyasının bir 
parçasıdır. Cemal Süreya’nın babası Hüseyin, Pülümürlü  Kamer ve Hatice 
Duraklı’nın dört çocuğundan birisidir. Annesi Gülbeyaz Hanım ise (nüfusa 
kayıtlı adıyla Güllü Hanım) Erzincan merkeze bağlı Karatuş 
köyündendir. Cemal Süreya’nın hem Erzincanlı hem de 
Pülümürlü bilinmesinin nedenleri bunlardır.

İkisi de Alevi inancından gelen Güllü Hanım ve Hüseyin 
Bey’in evliliklerinden Cemalettin, Kemal, Perihan ve 
Ayten isimli dört çocukları dünyaya gelmiştir. Cemal 
Süreya’nın deyimiyle büyük, bahçe içinde bir evleri vardır. 
Mutlu ve kendi halinde bir ailedir. Annesinin bir şeyler 
yedirmek içirmek için kulağına fısıldadığı çoğunlukla Alevi 
geleneği hikâyeleri kendisinde derin iz bırakmıştır.

1938’de ilçemizden batının köylerine iskân için gönderilen 
Pülümürlü ailelerin hem endişe dolu yolculuğunu hem de 
bir daha Pülümür’e dönememek anlamına gelen, hayata 
veda öykülerini Cemal Süreya’dan daha etkileyici yazan 
olmamıştır. Çünkü kendisi de ailesiyle birlikte o kafilede 
yer alan kültür ve geleneğin çocuğudur. Cemal Süreya ve ailesi, kendi 
ifadesiyle sanki tarih öncesi bir zamanda bir yük vagonunda bilemedikleri 
bir yere, Bilecik’e gönderilmişlerdir.

1938, Cemal Süreya’nın hayatında çok derin izler bırakmıştır. Kendisi bu 
durumu 1986 yılında şöyle anlatır: “Tarih sıralaması da bende biraz başka 
türlü oynar. Sözgelimi Atatürk 1938’de öldü. Ama ondan üç ay önce (ya da 
kaç aysa işte) küçük kalbimdeki kuş ölmüştü. Sürgün oluşumuz, annemin 
ölüşü de o yıl içerisinde.”

Cemal Süreya, 1960’da Ülke dergisinin yazarlarıyla birlikte Eskişehir’e 
gider. Bu geziye dair 1987 yılındaki şu sözleri içinden geldiği öykünün 
tasviri gibidir: “Bir Alevi köyünü, bir de Tatar köyünü ziyaret ettik. Tatar 

köyündeki evlerin içi nasıl güzel! Renk renk, tüller, kilimler, ibrişimler, bir 
arı peteği sanki. Alevi köyündeki evlerde ise yüksek tavan, boşluk hakim. 
Evde hemen hiç eşya yok. Bu iki evdeki çelişik durum beni çok etkiledi. O 
boşluk (duvarlar da badana edilmemişti) Alevinin ruhsal durumunu çok 
iyi anlatıyordu. Göçebeydi ya da göç zorunda kalabilirlerdi her an.”

Aslında öyküsüne dair örtük anlatılar pek çok başka notlarda da 
karşımıza çıkar. Mesela yatılı okul okuma tecrübesini tanımlarken de 
artık hem sürgün hem parasız hem de yatılı olmuştur. Hatta üniversitede 
Maliye Bölümü’nü seçmesinde bile bu örtük öykü ve onun beslediği 
kaygıların baskın olduğunu anlamak mümkün. Dostlarının onu geçmişsiz 

tanımasının da nedeni aynı öyküye dayanıyor.

Cemal Süreya’nın son yolculuğunun biçimi de arzu ettiği 
gibi değildir. Hayattayken cenaze merasimi istemediğini 
söylemesine karşın Şişli Cami’sinden törenle 
uğurlanmıştır. Daha önce “Öyle çirkin isim mi olur?” 
dediği Kulaksız’daki Kulaksız Mezarlığı’nda, amcası 
Memo’nun yanında toprağa verilmiştir. Yedi ay sonra 
da oğlu Memo yanına defnedilecektir. Annesi ve babası 
ise Bilecik’te yatıyorlar. Hiçbiri memleketinde değil ama 
bütün öykülerin çıktığı kapı memlekettir, Pülümür’dür. 
Eğer bu zaviyeden okursanız...

İşte bu yüzden biz Pülümür Belediyesi olarak ilçemizin 
bu müstesna evladını ilk önce heykeli aracılığıyla 
Pülümür’e taşıdık, köklerinin olduğu topraklarımıza. Bu 
kıymetli çabası için önceki Belediye Başkanı’mız Mesut 

Coşkun’a teşekkür ederim.

Maltepe Belediye Başkanı’mız Sayın Ali Kılıç’ın yapımında katkılarını 
esirgemediği Pülümür Bellek ve Kültür Evi’ne önümüzdeki dönemde 
Cemal Süreya ismini vereceğiz ve aynı bina içinde ona ait bir bellek 
mekânı inşa edeceğiz. Bu inşa sürecinde de Ali Kılıç Başkan’ımız başta 
olmak üzere tüm hemşerilerimizin ilgisi ve manevi desteği bizleri motive 
edecektir.

Sonrasında bu mekân üzerinden geleneksel etkinlikler yapacağız, Cemal 
Süreya ile Pülümür’ün bağını sonsuza dek yaşatmak için. Cemal Süreya’nın 
anavatanı, baba vatanı, gözbebeği olarak Pülümür ve Pülümürlüler her 
daim Cemal Süreya’nın sesi ve nefesi olmaya devam edecektir.

Aslında öyküsüne 
dair örtük 

anlatılar pek çok 
başka notlarda da 

karşımıza çıkar. 
Mesela yatılı okul 

okuma tecrübesini 
tanımlarken de 

artık hem sürgün 
hem parasız hem 

de yatılı olmuştur.
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Ve Hayat Da Sevgi Gibi Uzun Bir Kelimedir
n Üstadım yola çıkmadan önce sizi burada 

bulacağımı biliyordum... 
“Eski kahvemde oturuyorum. Cebimde iki paket 

sigara... Karşıda Haydarpaşa Garı, gri bir ev ödevi 
gibi... Adamlar geçiyor, yüzsüz, gözsüz, gülüşsüz 
adamlar.”
n Aslında sizi kahvede bulacağımı bilmek 

beni şaşırtmıyor değil… 
“Kahve deyip geçme. Önemlidir. Oturup hep 

aynı yerde yazmak eğilimi vardır bende. Evde ya 
da dairede (devlet dairesi) masamın yeri değişse 
düzenim bozulur. Kolum kanadım kırılmış gibi olur. 
Bir süre gerçek havama giremem.”
n Peki  siz sadece alışkanlıklarınızda mı 

böylesiniz?
“İnsanlarda da öyle... Yeni biri, yeni bir arkadaş 

sıkar beni. Neler konuşabilir insan yeni bir kişiyle? 
Yeni bir kişiyle dost olunabilir mi? Bu yüzden diyorum 
ki insan, anılarıdır.”
n Madem insan anılarıdır, sizi hiç tanımayan 

biri sizinle hangi anınızla tanışmaya başlamalı?
“Bizi bir kamyona doldurdular. Tüfekli bir 

erin nezaretinde... Sonra o iki erle yük vagonuna 
doldurdular. Günlerce yolculuktan sonra bir köye 
attılar. Tarih öncesi köpekler havlıyordu. Aklımdan 

hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, polisler. 
Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle 
besleniyor belki. Anam sürgünde öldü, babam 
sürgünde öldü.”
n Bugün sizin gibi sürgün edilen ailelerin 

yaşadıklarını, kırgınlıklarını daha yakından 
görüyor ve anlıyoruz. Her birinin hayatı öyle 
hikâyelerle dolu ki... Ama ortak  çatınız 
sanıyorum mücadele azmi.

“Biz gözyaşlarını gizleyen insanlarız. Biz 
kahkahamızı da gizleriz. Biz koşuyu kaybettikten 
sonra da koşan atlarız.”
n Bazen bugün yaşadıklarımıza bakınca 

yarış bittikten sonra koşmaya takatımızın 
kalmayacağını düşünüyorum. 

“Bundan sonra her şey daha güzel daha iyi 
olacak inan buna. Güçlü olacağız her zamankinden. 
Efendice, dürüst, vakur yaşayacağız bu dünyada.”
n Biz Cemal Süreya şiirini iyi biliyoruz. 

Hayatın içinde Cemal Süreya nasıl biri?
“Öfkem belli olur. Coşkum ortaya çıkar da 

sevincim, üzüncüm dibe akar. Orada büyür.”
n Ben sizin şiirinizle ilk tanıştığımda “Cemal 

Süreya gibi sevmek gerek” dedim. Sonra o 
aşkların yarım kaldığını yine şiirinizde gördüm 

ve çok şaşırdım. Gerçekten uzun soluklu bir 
sevginiz olmadı mı?

“Sevmek ne uzun kelime! Derin deniz mavisi... En 
uzun süren sevdalar, yarım kalanlardır! Bu yüzden 
diyorum ki aşk eskidikçe aşktır, sevgi eskidikçe sevgi.”
nOh be! içim rahatladı şimdi. Üstadım sık 

sık şahit olduğumuz aşklarda insan şuurunu 
kaybediyor,  hoyratlaşıyor. Öyle ki "Bu aşk değil 
sevgi hiç değil!" dedirtiyor.

“O da var. Kişi kimi zaman çok sevmenin getirdiği 
yanlışlıklara da düşüyor. Sevdiği şeyi göğsüne 
bastırırken örseliyor. Ama ben öyle olmamalı 
diyorum. İnsani çizgiden sapmamalı. Aşkı insani 
çizgide bütünlemeli. Mutluluk da sanırsam, o zaman 
bütünleniyor.”
n İnsani çizgide kalmanın sırrı ne peki?
“Ne demiş şair ‘Aşklar tam güven istiyor 

güvenemedin gitti.' Güven mutluluğun temelidir. 
Güven aşkın ve her türlü aşkın, yani cesaretin, yani 
kavganın temelidir.”
n Üstadım kadınlar sorunları masaya 

koymaya başladığında biraz kafamız mı 
karışıyor? 

“Bir kadın şikâyet ediyorsa, ya da erkeklerin 
deyimi ile vıdı vıdı ediyorsa, erkek bilmelidir ki o 

ULAŞ GEROĞLU
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ilişkiden hâlâ ümidi vardır kadının. Yürütmek, birlikte 
yaşamak, sorunları çözerek mutlu olmak istiyordur. 
Daha önemlisi, o adamı hâlâ seviyordur. Erkeklerin 
hiç anlayamadığı durum işte bu kadar basittir.”
n Merak ediyorum, bir şair sevdiğine ne 

hediye eder? 
“Bir şairin sevdiğine en büyük armağanı, 

yayımlanmayan hiç de yayımlanmayacak olan bir 
şiir olabilir.”
n Merakımı bağışlayın ama edebiyata bir 

yeteneğiniz olduğunu ne zaman keşfettiniz? 
“Bir yeteneğim olduğuna çocukluk yıllarımdan 

beri inandım. Daha doğrusu yeteneğe yetenekli biri 
olarak büyüdüm. Gerçekte neye yetenekli olduğumu 
bir türlü anlayamadım.”
n Biraz daha açmanızı rica etsem
“Sanatçılar çoğunca sanatçı oluşlarını “başka 

bir şeye yetenekleri olmadığıyla” açıklarlar. Böylece 
de sanat yeteneklerini bir güzel kanıtlamış olurlar. 
Yetenek bir gerçektir ama belli bir alanda yetenek 
kişi için bir yazgı da olabiliyor. Her insan bir yerde 
parıldar. Yeter ki oraya düşsün.”
n Benim için şiir, evrenin en parlak yıldızıdır.  

Cemal Süreya için  şiirin anlamı nedir?
“Bir mutluluk hastalığıdır şiir. Kırılan dalın 

türküsü... Ne roman ne öykü, bana her çeşidinden 
şiirler getir yolcu! Temiz, tertemiz olayım, serin 
sepserin olayım.”
n Ya şiir üzerse?
“Burkulursam burkulayım…”
n Ama yine de şiir sizin için her şey. Öyle mi?
“Şiirdir kişiyi kurtaran. Bu karanlık, bu yalnızlıkla, 

berbatlıklarla dolu evrende. Bir de sevgiler 
kurtarabilir.”
n Sizin için, güzel şiir nedir?
“Bir yeri güzelse o şiir güzeldir. Ama geri kalan 

bölümleri de ortalama düzeyi tutturmalı. Zaten öyle 
olur. O bir kıymık güzelliği yakalayabilen kimse, daha 
alt düzeye istese de inemez. Bu konuda rastlantı 
olamaz. Ama aynı şiirde.”
n Üstadım İkinci Yeni'yi özel kılan nedir?
“Şiirde azalan verimler kanunu var. Dil bir açıdan 

işlendikçe o alanda elde edilen verimler bir noktadan 
sonra azalmaya başlıyor. Bu, bir bunalıma yol açıyor. 
Dikkat ederseniz şiirde kişiliğe bugün eskisinden 
daha çok önem veriyoruz. Sanırım gelecekte bu daha 
da çok olacak.”
n Size şiirinde  kişiliğini hissettiren bir şair 

sorsam..
“Mesela Fazıl Hüsnü Dağlarca kişilik sahibi bir 

şairdir. Kızılırmak Kıyıları’nı kendi havasından kendi 
kişiliğinden geçirerek yazmıştır. O şiirdeki açı kendi 
açısıdır, eşyayı ve yaşamayı kavrayış kendi kavrayışı.”
n Kızılırmak Kıyıları’nı Fazıl Hüsnü değil de 

başkası yazmış olsaydı.. 
“Şu olurdu herhal, şiir güzel olmazdı ya da hiç 

değilse o kadar güzel olmazdı. Kendinden çok, şiir 
yitirirdi. Diyeceğim, kişilik bugün şiirde bunca önemli 
bir yer tutuyor.”
n Üstadım en büyük eksikliğimiz yaşarken 

sanatçının değerini bilmemek galiba.
“Puşkin’in bir sözü vardır. 'Yalnızca ölüleri 

sevmeyi biliyorlar' özellikle bizim toplumumuzda 
böyle bu. Orhan Veli ölümünün ilk haftası hemen 
herkesçe benimsenmiştir. Yıllarca onun girişimine 
dudak bükenlerin, onunla eğlenenlerin, o girişimi 

değerlendirmeleri, içlerine sindirmeleri için bir hafta 
çok kısa bir süre değil midir acaba?”
n Gerçekten çok üzücü.
“Saymakla bitmez. Kemal Tahir de öldükten sonra 

karşıtlarınca hemen bağışlandı. Orhan Kemal’in 
büyüklüğü çoğunlukla biliniyordu ama öldüğü gün 
oy birliği ile kanıtlandı! Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun 
asıl ününü öldüğü gün kazandığını söyleyebiliriz. 
Gerçekten, acımasız bir toplum bizimki.”
n Sanıyorum Haydarpaşa’nın semasını 

dumanlayan benim trenim. Fazla vaktim 
kalmadı fakat ayrılmadan önce Özdemir Asaf’la 
ilgili konuşmak isterim. Ölüm yıldönümü 
ve  Özdemir Asaf’ı da anıyoruz bu ay. 
Yanılmıyorsam tanışıyordunuz.

“Özdemir Asaf’la 1955’te belki de biraz 
daha sonra İstanbul’da tanıştık. "Dünya Kaçtı 
Gözüme"nin kapak baskısı için uğraşıyordu. 
Cağaloğlu’ndaki ufak ama lüks Sanat Basımevi’nde. 
Benimle yakından ilgilendi.” 
n Sizin İçin Özdemir Asaf şiiri ne ifade 

ediyor?
“Özdemir Asaf’ın şiiri, usta bir tiyatro 

oyuncusunun ölümünden sonra da aklımızdan 
silinmeyen rolü gibi. “ 
n Hafızanızdan silinmeyen bir şiiri var mı 

Özdemir Asaf’ın?
“Bağırdım kan gibi aktı sesim.” Özdemir Asaf’ın 

bu dizesini çok sevmiştim. O sıralar Haydarpaşa 
Lisesi’ndeydim. Aylarca oyalandım onunla. Bir o 
dizeydi bir de “Eskimo Şiiri” çevirileri.
n Üstadım artık ayrılmam gerek. 

Haydarpaşa’ya birlikte baktığımız bu kahveyi 
ve sohbetimizi unutmayacağım. Çok teşekkür 
ederim. Son olarak sizden bir şiir istesem.

“Ne zaman hürlüğün barışın sevginin aşkına
  Bir cıgara atmışsak denize
  Sabaha kadar yandı durdu”

Cemal Süreya, bazen 
gözyaşımızın ortağı, bazen 
sevincimizin çığlığı... Bazen 

yarım kalmışlığımızın 
gururuyla ettiğimiz son 

söz, bazen hiç başlamamış, 
başlamayacak olanın 

ilk sözü...  O yalnızların 
kalabalığı, o bekleyişlerin 

sabrı, o hatalarımızın 
pişmanlığı... Sözleri 

bu kadar hayatımızda, 
neşemizde, sevdamızda, 
hüznümüzdeyken elbet 

herkesin sahiplendiği bir 
şiiri vardır Süreya’nın. 

Benim şiirim “Biliyorum 
Sana Giden Yollar Kapalı.” 

Ya sizinki?

Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya
Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki

Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi
Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği

Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda;
Hangi şarkıyı duysam, bizimçin söylenmiş sanki

Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor
Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini

Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu;
Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri

Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım
Bu böyle pek de kolay değil gerçi...

Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya;
Bunun verdiği mutluluk da az değil ki

Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa,
Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki

İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem,
Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi:

Bir geceyarısı yazıyorum bu mektubu
Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.

Biliyorum 
Sana 

Giden...

Cemal Süreya
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AHMET TELLİ

Cemal Süreya’yı Anarken Hatırladıklarım
Modern şiirimizin usta şairi Cemal 

Süreya’yı 9 Ocak 1990’da 59 yaşındayken 
yitirdik. Şair kısmı yaşama genellikle 

sezgisel yaklaşır; bu yüzden de çağdaş şamandırlar 
biraz. Süreya da kendi yaşamına dair, “Kehanet 
1985” şiirinde şöyle diyordu: “Lokman şair senin 
hayatın/ Yedi kırlangıcın hayatı kadar/ Altısını 
yaşadın/ Bir kırlangıcın daha var.”  Enver Ercan’ın bu 
mısralara ilişkin sorusuna (kısaltarak alırsak) şöyle 
karşılık veriyor: “Lokman Hekim söylencesinden 
çıkış yaptım. Lokman Tanrıdan yedi kartal ömrü 
dilemiş. Kartalın 80 yıl yaşadığı farzediliyormuş. 
Demek ki Lokman 560 yıl yaşamış. Ben de kendime 
kırlangıcı seçmiştim. Biliyorsun kırlangıç dokuz yıl 
yaşar.” Bu hesaba göre Cemal Süreya bu dünyadan 
alacaklı gitti denebilir. Kehanetin süreği midir ki 
şair, son şiirlerinin birinde “Üstü Kalsın” diyordu: 
“Ölüyorum tanrım/ Bu da oldu işte/  /Her ölüm 
erken ölümdür/ Biliyorum tanrım/ / Ama, aldığın şu 
hayat/ Fena değildir../ / Üstü kalsın..” 

Dersimliydi, evet. Yani daha çocukluğunda 
tatmıştı sürgün olma sancısını. Zühal Tekkanat’ın 

hazırladığı “Cemal Süreya’nın Portresi” ile Feyza 
Perinçek-Nursel Duruel ikilisinin Cemal Süreya 
arşivinden yararlanarak hazırladıkları “Cemal 
Süreya” kitaplarında Cemal Süreya’nın daha 
geniş bir yaşamöyküsünü buluruz. Yıllar sonra bir 
başka Dersimli yazar Hüseyin Cengiz, “Yalnızlığın 
Başkenti” adlı Cemal Süreya romanını yazacaktır. 
Kazancakis’te rastlamıştım: “Giritli doğmak ağır bir 
şeydir.” diyordu. Cemal Süreya’nın yaşamöyküsünü 
okurken yeniden aklıma gelen bu cümleyi “Dersimli 
olmak ağır bir şey.” diye çeviriyorum. Onun trajiği 
kişisel yaşantısı kadar Dersimli oluşundan da ileri 
geliyor diye düşünüyorum.

Cemal Süreya’nın ölüm haberi üzerine, cenaze 
etkinliğine katılmak üzere, 9 Ocak akşamı Mavi 
Tren’le Ankara’dan on-on beş yazar-şair yola 
çıkmıştık. Bütün gece trenin yemekli vagonunda 
Cemal Süreya ile ilgili anılar anlatılıp şiirleri 
okunmuştu.

Süreya defnedilirken Muzaffer İlhan Erdost 
duygulu bir konuşma yaptı. Mezara toprak atılırken 

az ötedeki gözü yaşlı genç bir kız Süreya’nın “Beni 
Öp Sonra Doğur Beni” kitabını mezara bıraktı ama 
Memo (Cemal Süreya’nın oğlu), ölüye kefenden 
başka süs gerekmez diyerek kitabı genç kızın 
yüzüne öfkeyle fırlattı. Memo’nun tavrından ötürü 
çok üzülmüştük. Topluluk doğal olarak Süreya’ya 
bu son görev anında bir tepki vermedi. Herkes 
üzgündü.  Ahmet Erhan, Behçet Aysan ve Abdullah 
Nefes’le birbirimize baktık o an. 

•••
Cemal Süreya’yı 1970’lerin ortalarında tanımıştım. 
O yıllarda Ankara’da sürgündü. 1977’de Ahmet 
Say ile “Türkiye Yazıları” dergisini çıkarıyorlar ama 
iki sayı sonra dergiden ayrılıyor. Yine de dergisiz 
yapamaz o. Papirüs dergisini yeniden yayımlama 
düşüncesini zihninden hiç çıkarmamıştır. 
Ankara yıllarında önce Fahrünissa Kadıbeşegil’in 
yayımladığı “Oluşum” dergisine el atar. 1981’de 
kendisi gibi ikisi de Dersimli olan Vecihi Timuroğlu 
ile Doruk Yayınevi sahibi Dinçer Kişoğlu’nun içinde 
bulunduğu “Yazın” dergisine dışardan destek verir. 
Biraz da Memet Fuat’ın “Yeni Dergi”sini andıran 
derginin yayın yönetmeni Hüseyin Atabaş gözükse 
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de Cemal Süreya’nın yönlendirdiği bellidir.

Cemal Süreya ile ilgili şu anekdotun birkaç 
versiyonu vardır: Darphane müdürüyken bir 
gün Bakan teftişe gelir ve memnuniyetsiz 
tavırla “Burası çok kirli!” der. Cemal Süreya şıp 
diye karşılık verir: “Evet, haklısınız sayın Bakan, 
şimdi kirlendi burası!” Onun hınzır zekâsının 
bir yansımasıdır bu. Düzyazılarında da 
görürüz aynı özelliği. Övüyormuş 
gibi gözükürken iğnelemeyi; 
yüceltiyor sanırken de 
alaysamayı becerir. 
Sözgelimi bir şair 
için “Öztürkçenin 
şairidir o.”  ya da 
bir başkası için 
“Efendi bir şairdir.” 
derken Süreya’nın 
iğneleyici ya da 
alaysayıcı yanını 
sezeriz.

Cemal Süreya’nın 
polemiği sevdiği kadar,  
tartıştırmayı da başaran 
bir yanı vardı. Sözgelimi 
artık vecizleşmiş gibi gözüken şu 
iki cümle onundur: “Folklor şiire düşman” ve 
“Şairin hayatı şiire dahil.” Bu iki yargı cümlesinin 
gramatik anlamının dışına çıkamayanların nasıl bir 
çıkmazda olduğu bellidir. Belli ki Süreya modern 
şiirin iki temel sorununa gönderme yapmaktadır. 
Anonim olanın modern şiire yetmezliği ile şairin 
dünyagörüşünün şiir içinde ergimiş olması.

Ankara’da o kadar çok dostu, tanıdığı vardı ama 
benim tanıdıklarımdan sıkça birlikte olduğu kişiler 
arasında Mareşal diye hitabedilen hikâyeci ve 
özellikle günlük ustası Muzaffer Buyrukçu, eğitimci 
Vecihi Timuroğlu, çevirmen ve dilci Öner Ünalan 
başta gelir sanıyorum. Bu dörtlü akşama doğru 
Remzi İnanç’ın Toplum Kitabevi’nde buluşup 
Dinçer Kişoğlu’nun daha çok hukuk ve tıp yayınları 
yapan kitabevine geçecek, sonra da Köşem, yahut 
Tavukçu ya da Körfez meyhanesine gidecektir. 
Köşem daha kuytuda kaldığı ve tanıdıkların daha 
az uğradığı bir yer olduğu için baş başa olmak 
istediklerinde tercih edilirdi. Tavukçu ise daha 
salaştır. Ankara’da yaşayan sanat insanları için 
Tavukçu “bizim yer”dir. (80 sonrası yıkıldı, yerine 
üstgeçit yapıldı.)

Bu mekânlardaki sohbetler sıcak dostlukların 
pekiştiği yerlerdir. Cemal Süreya’nın Ankara 
günlerinde birçok kez bulundum sohbetlerinde. 
Timuroğlu’nun konuşma yetisi, eski deyimle 
natıkası güçlüdür, daima heyecanlı, abartılı 
ve kesinleyici anlatımı yakışırdı kendisine. 
Buyrukçu, günlüklerinde de görüleceği gibi 
ayrıntı avcısıdır, yaşadıklarını gündökümleriyle 
hikâye ederken de usta bir anlatıcıdır. Orhan 
Kemal’in rahle-i tedrisinden geçmiştir de onun 
için belki. Öner Ünalan’daki bilgiye dayalı inatçı 
mantıksa konuşmaların seviye düşüklüğüne izin 
vermemektedir. Yazılarında Ragıp Gelencik adını 

kullanırdı Öner Ünalan. Dile gösterdiği özen, 
Darwin çevirilerinde de görülür. Ya Cemal Süreya? 
Kışkırtıcıdır o. Bir yolunu bulup karşısındakileri 
kendi istediği konuda sohbete, tartışmaya 
sürükler. Sanatın, edebiyatın, şiirin özgül ve özgün 
alanlarına girilirdi bu buluşmalarda. Doğrusu, 
edebiyat görgüsü kazandığım zamanlardı benim 
için bu sohbetler. Özellikle Gençlik Parkı’ndaki 

meyhanenin (o zamanlardaki Gençlik 
Parkı), salkımsöğütün altındaki 

masada Cemal Süreya ile 
baş başa sohbet ettiğimiz 

akşamı hiç unutamam. 
Sözgelimi dile 

getirdiği edebiyatçı 
portrelerinin 
zamanla, onları 
tanıdıkça 
yerliyerinde 
olduğunu fark 

etmişimdir.

Muzaffer İlhan 
Erdost’a özel bir önem 

verdiğini hissetmişimdir 
her zaman. Erdost’un İkinci 

Yeni ve Cemal Süreya üstüne 
yazdıkları hem İkinci Yeni’yi hem de 

Cemal Süreya’yı birinci dilden anlatan yazılardır. 
Ceyhun Atuf Kansu da onun kıymetlilerindendir. 
Kuşkusuz başka adlar da anılabilir.

Cemal Süreya’nın Bütün Şiirleri Sevda Sözleri’nin 
“Uçurumda Açan” bölümündeki şiirlerin bir kısmı 
Ankara’ya değgindir. “Oteller Hanlar Hamamlar 
İçin Sürekli Şiir”, neredeyse o yıllardaki Cemal 
Süreya’nın ruh hâlini hissettirdiği kadar, Ankara’nın 
da fotoğrafı gibidir:

“Ankara Ankara
Bir kent değil burası, bir acenta dizisi,
Bir İşhanı, bir umumi mümessillik belki,
Büyük mağazalar, bahçeliğe özenen süpermarketler
Tutulmamak üzere verilmiş bir söz gibi.
Sahi kaçıncı sanat oluyor şu mimari?
Birer önyargı gibi uzuyor çağdaş caminin minareleri.
Opera: İçine dikiş gereçleri doldurulmuş ağırlıksız keman 
kutusu,
Osmanlı Bankası davul;
Ve Emlak Kredi’yle başlayan camdan metalden bir melodika 
ordusu;
Dol(An)kara bakır dol!

Biletim öldü:
Gömleğim kirli.

Şiir, “Ağır ol düzyazı,/ Sen ancak uçağa binebilirsin!” 
mısralarıyla biter ki, şiir dünyasında sıklıkla anılan 
bir anekdot olarak dillendirilmiştir. Yine de aynı 
şiirden şu bölümü alıntılamalıyım:

“-Şair arkadaş,
Bir derdin mi var
Bir şeyler çıkartmak mı istiyorsun derdinden
Ankara’ya gelmelisin”

Evet, Cemal Süreya ile Ankara ilişkisine dair o 
yıllarda şu dörtlüğü yazmıştım. (Çocuksun Sen 
kitabındadır)

Posta caddesi, Taşhan, Karpiç ve diğerleri
Ama artık meyhaneler kalmadı Ankara’da
Belki bundandı Cemal Süreya’nın Kızılay’da
Huzursuz bir zürafa gibi dolaşması

HALİL ERGÜN

gözlerim
kirpiklerini indirmemişti
yere
geceler erkendi
ve kimse ağlamıyordu
ormanların sırdaş kokusu
sargın ve sırılsıklam
ve usul usul kuşatıyordu tenimi
buhurlu topraklar
başımı tütsülüyordu
kucağımda zeytin dalları
kısraklarla yarışıyordum
uçurumlarda
omuzlarımda yüklü bulutlar
yıldırımlarla çarpışıyordu
bıçkın yıllarım
telaş içinde
ve artık her köşebaşında
tek tek ateşleniyordu
aşk ocakları
sokaklar tutuşuyordu
ve ben büyüyordum
yaralı yanık

bir gün dedi ki yüzüme
şairin hası
“hepimiz tanrı olduk
kimse mutluyum demesin”
sanki
kılıçlar vurdu kalp ortasına

günü geldi
biz de düşüverdik
aşk yollarına
hesapsız
gözü kara

oysa aşk
yerlere kapanıvermekmiş
her seferinde
kaç kere giyindim
kaç kere yükledim sırtıma
bilirim

ama gel gör ki
dövünüp durmaz buyurgan hayat
kalkışır her seferinde
dikleşir
sonunda yeniden kuşanır
saltanatını
boyun vermez

yani kalbim
hasılı kelam
kim ne derse desin
insan 
kendi kendinin aşkıdır sonunda
tek başına..

TEK BAŞINACemal Süreya’nın 
polemiği sevdiği kadar,  

tartıştırmayı da başaran 
bir yanı vardı. Sözgelimi 

artık vecizleşmiş gibi 
gözüken şu iki cümle 

onundur: “Folklor şiire 
düşman” ve “Şairin 
hayatı şiire dahil.”
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İZZET ÇAPA

Her gün durmadan bunca kötü haber 
yağarken üstümüze adeta her taraftan...
Tam biraz umutlanırken aydınlık bir 

güneşli sabahta, dünyanın başka bir köşesinden 
gelen yeni tatsız bilgilerle ve gelişmelerle tekrar 
tekrar savrulurken o soğuk endişeli bilinmezlik 
denizine…

Mutasyon denilen acayip kelime gelip 
oturmuşken hayatlarımızın merkezine…

Üstelik de baharın sonunda, yazın hemen 
başlarında artık üzerimizden çekti gitti diye tam 
da sevinmişken ve hatta bayram bile etmişken…

Ve fakat havaların soğumasıyla birlikte daha 
da azgın bir halde döndüğünü görünce illet 
felaketin tekrar geriye…

Kurtulabileceğimize dair hayallerimiz bir kez 
daha yerle bir olurken tüm dünyanın gözleri 
önünde çaresizce…

Ve maalesef o her gün baktığımız turkuaz 
tablo da bir gecede tüm inandırıcılığını ve 
itibarını yitirince...

Tabiri caizse güvendiğimiz dağlar kara 
bulutlarla çevrilince…

Her sene bu zamanlar yağarak dünyayı 
mikroplardan temizleyen kar da bir türlü 
gelmeyince…

O pirüpak beyazlık yüzünü hiç 
göstermeyince…

Birileri bize doğruları söylemiyor fikriyle ayan 

beyan, çırılçıplak yüzleşirken…
Tünelin ucundaki o ışık her gelen yeni haberle 

biraz daha solup, kararırken…
İşimizin gücümüzün akıbetine dair şimdiye 

kadar hiç olmadığı kadar büyük kaygılar 
yaşarken hep birlikte, her yerde, her meslekte...

Bakkala bile korkarak giderken...
En sevdiklerimizi ziyaret etmekten imtina 

ederken…
Hani şöyle bir hava alayım diye çıkıp 

yürümeye dahi cesaret edemezken…
Komplo teorileri iyice kuşatmışken 

zihnimizin etrafını…
En yakınlarımızla aramıza 

ne zaman kapanacağını 
bilmediğimiz upuzun 
mesafeler girince ve sosyal 
varlıklar olan türümüzün 
dijital olmayan tüm sosyal 
iletişim biçimleri topyekûn 
yerle bir oluverince...

Nasıl yapacağız da güzel 
günlerin geleceğine dair 
umudumuzu koruyacağız hal 
böyleyken?

Hangi düşünme biçimiyle bu illeti 
yenebileceğimize ve yeniden o eski güzel 
günlerimize dönebileceğimize dair ümidimizi 
muhafaza edeceğiz...

Var mı psikolojik olarak bu sürece 
dayanabilmenin en azından ve elbette de en 
önemlisi ruhen ayakta kalabilmenin bir çaresi?

Satışlarının beşe, ona katlandığını 
duyduğumuz haplara, ilaçlara, antidepresanlara 
falan da sarılmadan ama…

Kendi kendimize…
İçimizdeki hiç sönmeyen o ateşin verdiği 

güvenle…
Var elbette…
Söyleyeyim...
Söyleyeceğim…
Zaten bir cevabım olmasaydı eğer bu soruya, 

böylesi iç karartıcı cümleleri hele de şu ortamda 
asla ama asla etmez, yazmaz, ne kaleme ne de 

dile dökerdim…
Yanıt aslında basit...

Cevap tarihte gizli…
Hep birlikte inşa 

ettiğimiz kadim geçmişimizde aradığımız 
reçete...

Bakın; biz bir şekilde hep yendik dostlar...
Kolerayı, türlü türlü isim verilen gripleri, 

vebayı hepsini mutlaka yendik...
Bir önceki asırda, iki dünya savaşında 

Avrupa’nın orta yerinde yüz milyona yakın 
insanı katlettik kendi ellerimizle...

Ama sonra birbirini boğazlayan o milletler 
topluluğundan, birbirini korumak amaçlı bir 
"Avrupa Birliği" inşa ettik...

Bir zamanların en azılı düşmanları, 
insanlığın ortak çıkarı adına işbirliği 

yapıyor şimdilerde…
Zaten her belanın çaresi 

de bu; birlikte, beraberce 
mücadele etmekte…

Ve ne acayiptir ki en 
büyük sıçramaları da böylesi 
en karanlık zamanların 
ardından yaptık her 

seferinde...
Yaşam biçimlerimiz değişti, 

teknoloji değişti, sınırlar değişti; 
ama insan, yoluna hep devam etti…

Eminim yine edecektir...
Ve dilerim bu defa, neleri yanlış yaptığını 

görüp tekrar etmeyerek tekrar etmeyeceğine 
dair bütün dillerdeki, bütün dinlerdeki, 
bütün inanışlardaki bütün yeminleri ederek 
ilerleyecektir...

Kinden, nefretten, adaletsizlikten, hakça 
olmayandan uzak durmak adına…

İnsan kalabilmek için…
İnsan olan yanlarımızı korumak, bizi biz 

yapan şeyleri muhafaza edebilmek adına…
Kim ne derse desin biraz kapatın kulaklarınızı 

şu sıralar kötü haberlere...
Ve bırakın ruhunuzu özgür ki yeni seneye dair 

güzel şeyler canlanabilsin içinizde...
Çünkü bizi ancak bu umut kurtaracak...
Çünkü bizi ancak, Livaneli’nin o nefis 

şiirindeki dizesinde söylediği gibi sevgi 
kurtaracak; “Sevmekle başlayacak her şey...”

Başımıza ne geldiyse, sevmemektendir...
Tarih boyunca çektiğimiz bütün azaplar 

paylaşmamak, bölüşmemek, hoşgörüyü 
yitirmek ve kendinden olmayanı "öteki" diye 

tarif edip düşman görmektendir…
Nasıl da haklı büyük usta…

“Bir kıyıdan baktım 

Yaşama sevincimizi ve gelecek 
güzel günlere dair ümidimizi 

nasıl muhafaza edeceğiz?

Sevgisizliğe bir aşı 
yok henüz… Ama 

bana sorarsanız buna 
gerek de yok! Çünkü 

insan sevmesini bilerek 
doğar… Sevgi, insanın 

doğasında var…
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KEREM FIRTINA

Ummaktan doğan güven duygusu. 
Bu duyguyu veren kimse ya da şey. 

Beklenilen iyi sonuç.

Umudun sözlük anlamları bunlar. 
Güven duygusu, bir süredir hakkında en 
çok konuşulan. Hissedemeyen insanların 

sayısının çokluğu. Yokluğu kaygı hâli yaratan. 
Yaygın durum.

Bu duyguyu veren kimse ya da şey; en çok 
ihtiyaç duyulan ama bulunamayan. Bulunduğunda 
hapsedilen. 

Beklenilen iyi sonuç; asla bitmeyen. Uğruna 
mücadele edilen. Her defasında yeniden başlatan.

Yığınlar hâlinde gri renkteyiz. 
Şimdilik.
Artık rahat değiliz. 
Tam da umudun yeşermesi gereken yer; aşağısı... 

Burası... Umuda ihtiyacın olduğu yer. Karanlıkta 
aklına gelir umut. Bu yüzden en çok karanlığın 
sahipleri tedirgindir aslında. Her şeylerini koyarlar 
ortaya. Bir yerden umut çıkmasın diye. Değişmesini 
bekleme diye. Böyle devam et diye..

Yaptıklarının yanında ellerini kollarını 
sallayarak dolaşanlar. Sen umudunu kaybet diye. 
Düzelmesini hiç bekleme diye. 

Hareketlenme diye beline beline vururlar. 
Çocuğa vururlar, kadına, hayvana... 

Çekinmeden vururlar. Rahat rahat yaparlar. 
Cezasız. Serbestçe. Sen umudunu yitir diye.
Tek çaren onlara sıkı sıkıya tutunmak olsun diye.
Hayvanseverlerin sayısı, onlara zarar 

verenlerden daha çok olmasa hayvanların 
insanlara bu kadar yaklaşmaları imkânsız olurdu. 
Sayılarla oynarlar. Sayıların etkisiyle... Yasasız, 
korunmasız bırakarak yaparlar bunu. Seslerini 

kalabalıklaştırırlar. Sen hiçbir şey anlama diye, 
sadece kork ve geri çekil diye. Azalan umudunun 
yerini itaat duygusu alsın diye. Kurtuluş aklına bile 
gelmesin diye. 

Bütün bunlar sen umudunu yitir diyeyse, tam 
da bu sebeple bir kez daha umuttan bahsetmek 
gerekmez mi?

Umutsuzluk nasıl önüne kattığı her şeyle 
kuvvetli bir rüzgâra dönüştüyse umut da çığ gibi 
büyümez mi? 

Evet, bazı topraklarda daha yavaş büyür ama 
ille de büyümez mi? 

“Biz görebilecek miyiz?” sözü umudun 
karşısına konmuş en popüler tuzak değil mi? Her 
şeye karşı harekete geçmeye karar verdiğin an 
önüne çıkarılan derin hendek... “Değişse bile biz 
göremeyiz.” dedirtirler.

“Bu noktadan ileriye gitme!” diye, “Değmez!” diye.
Muhtemel haklı da olabilirler. Hatta haklı 

oldukları belki de “görememe” ihtimalinin yüksek 
olması. Oldukça yüksek. 

Duralım mı o zaman? “Umudumuz 
kalmamıştır!” deyip ıskalayalım mı kalan ne 
varsa? İstediğimiz gibi oturamuyoruz diye hiç mi 
itmeyelim göğsümüzü sıkan şeyi?

Bir sonuçtan bahsediliyor.
"Hiçbir şeyi değiştirme!" diye önüne bir “sonuç” 

konuyor. Uzağa bir yere... Ulaşama diye. Hiç 
yerinden kalkma diye. 

Yanılmıyorsam Lenin’e aitti, yanılıyorsam 
düzelteni bol olur; “Eğer İngiliz işçiler ‘Biz 
göremeyiz!’ diye mücadele etmeselerdi, bugün 
işçiler hâlâ günde on sekiz saat çalıştırılıyor olurdu.” 

2021 de biter, umut bitmez.
İyi seneler.

dünyaya
mavilik, bir açıklık
Ellerimde tuz, avucumda sedef
Bir Özgürlük hasreti
Yüreğime vuruyor
Nerede nerede insanlar?
Dünyayı güzellik kurtaracak
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey”
Tarih boyunca karşılaştığımız bütün illetler 

gibi, bu da çekip gidecek elbette…
İnsanın o muazzam zekâsı ve yaratıcılığı 

buna da mutlaka bir çare bulacak 
nihayetinde…

Ama asıl illetin ilacı bulunamadı işte…
Sevgisizliğe bir aşı yok henüz…
Ama bana sorarsanız buna gerek de yok!
Çünkü insan sevmesini bilerek doğar…
Sevgi, insanın doğasında var…
Sevgisizlik, nefret, kin ve düşmanlık ise 

sonradan öğrenilen duygular…
İşte bizim asıl düşmanımız da bunlar…
Yeneriz vakti gelince biyolojik tüm illetleri; 

şüphem yok…
Ama hele de modern çağın hepimizin 

alışmakta güçlük çektiği bu ayrıksı yeni 
dünya düzeninde sevgisizliğe karşı nasıl 
savaşacağız…

Üzgünüm ama asıl endişem budur benim 
ve buna dair ürkütücü alametler beliriyor her 
yerde, her coğrafyada, her köşede…

Ve hem de iyilikten de ziyade, güzellikten 
de daha çok…

İşte şimdi asıl meselesi de budur artık 
insanlığın…

Yani tam da Nâzım’ın “akrep gibisin 
kardeşim” dediği yerdeyiz...

Bundan sonra neye dönüşeceğimizi de yine 
biz, kendi ellerimizle seçeceğiz...
“Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, 
kardeşim.
Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
Ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi 
eziliyorsak
kabahat senin,
— demeğe de dilim varmıyor ama —
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim...”
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BİLGE ÇOLAK

İçinde bulunduğumuz zor günlerde, canını dişine 
takıp çalışan kıymetli sağlık çalışanlarımıza ve 
Türk halkına doğru bilgiyi ulaştırabilmek için 

çalışan gazetecilerimize çok şey borçluyuz. Değerli 
gazetecilerimiz, bize “doğru” bilgiyi ulaştırabilmek için 
virüsün tüm dünyayı esir aldığı şu günlerde dahi aynı 
çaba içinde çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. 
Gazeteciliği, Türkiye’nin kıymetli gazetecilerinden biri 
olan İsmail Küçükkaya’dan dinlemek ister misiniz? 
Yanıtınız, “evet” ise İsmail Küçükkaya ile yaptığımız 
kıymetli söyleşiyi okuyabilirsiniz efendim…
n Çok başarılı bir gazetecisiniz ve yıllardır bu 

işin içindesiniz. Peki, neden gazetecilik?
Çünkü ben, hak arama mücadelesini 

önemsiyorum ve hak arama mücadelesi için 
gazetecilik çok önemli bir misyon üstlenmiş 
durumda. Aslında yola gazeteci olmak için 
çıkmadım. Lisede gazeteci olmak gibi bir fikrim 
yoktu ama hayat beni oraya akıttı. Tabii, ben 
hep yazı yazıyordum. Ortaokulda, lisede hep 
kompozisyon yarışmalarına katılırdım. Yarı zamanlı 
gazetelerde çalıştım, lisede de üniversitede de. 
Demek ki bir ilgim varmış; yazma, çizme, okuma 
işlerine… Üniversite sınavında da basın-yayın yani 
iletişim fakültesinin gazetecilik bölümünü yazdım 
ve kazandım, bu şekilde gazeteci oldum. Çok da 
sevdim.
n Gazeteciliğe adım atmanızda birileri ön ayak 

oldu mu, ne etkiledi sizi?
Hayır. Aslında gazetecilik, ilk tercihim değildi. 

Yanlış hatırlamıyorsam, altıncı veya yedinci 
tercihimdi. Önce hukuk fakültelerini yazmıştım. 
Hukuk fakültelerini kazanamadım. Altıncı veya 
yedinci tercihim olan Basın ve Yayıncılık Bölümü'nü 
kazandım. O zamanlarda, 1989 yılında, yeni 
televizyonlar çıkmaya başladı. Daha doğrusu, 
TRT’den sonra özel televizyonlar yeni çıkmaya 
başladı. Gazetecilik, popüler bir iş... Ben, kendi 
kararımla gazetecilik kariyerime başlamış oldum.
n Hukuk fakültesini ilk tercihiniz olarak 

yazmanızın özel bir nedeni var mıydı?
Benim için hak arama mücadelesi önemliydi. Hep 

babamdan görürdüm hak arama mücadelesini. Hak 
aramak için ya hukukçu olacaksın ya da gazeteci 
olacaksın, diye düşündüm. Hayat, beni oraya doğru 
ittirmiş oldu. 
n İyi ki gazeteci olmuşsunuz; ülkemiz, sizin gibi 

kıymetli ve başarılı bir gazeteciyi kazanmış. 
Bu bilgece sözlerin için içtenlikle çok teşekkür 

ediyorum. İnşallah, layık olmaya çalışırım her zaman…
n Teşekkür ederim İsmail Abi. Gazeteciliğe 

adım attığınız ilk gündeki gazetecilik ile günümüz 
gazeteciliğini değerlendirdiğinizde ne gibi 
farklılıklar açığa çıkar?

İşin özü değişmedi. İşin özü: Haber aramak, 
bulmak; halkın çıkarı olan haberi kamuoyu ile 
paylaşmaktır. Ama bu işi yapış biçimi değişti, 

teknolojinin getirdiği imkânlar sayesinde… Artık 
çok daha hızlı haber alabiliyoruz, 

aldığımız haberleri çok daha 
hızlı yansıtabiliyoruz. Mesela 

ilk başladığım yıllarda cep 
telefonu falan yoktu, 

faksla gönderiyorduk 
ya da sabit bir 

telefon bularak 

yazılarımızı gönderebiliyorduk. Günümüze 
baktığımızda; bir tane cep telefonuyla bile yazıları 
yazıp gönderebiliyoruz, internete girebiliyoruz… 
Dediğim gibi, işin özü değişmedi ama işin özünü 
gerçekleştirebilmek için kullandığımız araçlar 
değişti. Teknoloji, bizim işimizi kolaylaştırdı.
n Yanlış bilmiyorsam Ankara’da okumuşsunuz. 

Ama şu anda İstanbul’da devam ediyorsunuz 
gazeteciliğe. Neden İstanbul’a gittiniz, Ankara’da 
kalmadınız?

Aslında ben, Ankara gazeteciliğini çok 
önemserim ve bu işi yapmak isteyenlerin, mutlaka 
bir Ankara tecrübesine sahip olması gerektiğine 
inanırım. Ama ben, Akşam gazetesinin genel yayın 
yönetmeni oldum; bu nedenle, zorunlu olarak 
İstanbul’a geldim. Bence bir gazetecilik kariyeri 
Ankara’da başlamalı, İstanbul’da devam etmeli. 
Çünkü İstanbul, çok daha büyük bir kent; reklam 
dünyasına, iş dünyasına, sanat dünyasına, spor 
dünyasına çok yakın bir kent. Habercilik açısından 
Ankara çok önemli ama İstanbul’un da başka bir 
önemi var. Birinde daha siyaset, bürokrasi, devlet 
mekanizması; öbüründe de özel sektör ağırlıklı bir 
ilişkiler ağı kuruyorsunuz. 
n Gazetecilik yaptığınız yıllar boyunca, sizin 

için dönüm noktası olan bir olay yaşadınız mı?
Hayallerimden biri, bir gazetenin Ankara temsilcisi 

olmaktı. Çünkü Ankara temsilcisi olunca; asker, 
sivil, iktidar, muhalefet… Bütün haber kaynaklarına 
daha çabuk ulaşıyordunuz ve bir Ankara bürosunu 
yönetiyordunuz. Bu, benim için bir dönüm noktasıydı 
ve bunu; beş yıl boyunca zevkle yaptım. Hayatımdaki 
bir başka dönüm noktası, bir gazetenin genel yayın 
yönetmeni olmamdı yani bir gazeteyi yönetmeye 
başladım. O zaman da hayalini kurduğunuz şekilde 
işinizi yapıyordunuz, manşetleri siz atıyordunuz. 
Beş yıl boyunca da genel yayın yönetmenliği yaptım. 
Onun da hakkını vermeye gayret ettim.
n Gazetecilik mesleğinde, bu denli önemli 

dönüm noktaları yaşamışsınız. Bu dönüm 
noktaları, hayatınızda nasıl etkiler yarattı?

Sevdiğim bir işi yapmanın verdiği mutluluğu 
yaşadım her zaman. 1989 yılında iletişim fakültesine 
başladım. 1992 yılında gazeteciliğe başladım. 
Otuz yıla doğru gidiyor iş, yirmi sekiz yıl olmuş. 
İnsanın sevdiği işi yapması; onun hayatına olumlu 
yansıyor, mutluluk veriyor, anlamlı işler yaptığını 
düşündürüyor. Huzurlu bir hayat yaşadım ama 
son sekiz yılda, yazılı medyadan görsel medyaya 
geçildi ve bir de şöhretle tanışmış oldum. Eskiden, 
yazılı basında, biraz daha perde arkasında kalırken 
televizyona geçince daha tanınır oldum. Bu kadar 
tanınır olmayı ister miyim; o ayrı bir soru. Peki, 
şöhretli olmak faydalı mı, o da ayrı bir soru. Bunlara 
uzun uzun yanıt verilebilir ama ben, elimden geldiği 
kadar kendi hayatımı gözlerden uzak yaşamaya 
çalışıyorum.
n Ben, henüz on üç yaşında bir çocuğum İsmail 

Abi. Çalar Saat’i hiç sıkılmadan, çok severek 
izliyorum. Çünkü kattığınız yorumlar vb. benim 
gazeteci olmak istememin en büyük nedenlerinden 
bir tanesi. Sekiz yıldır Çalar Saat’i sunuyorsunuz. 
Peki, bu sekiz yıl size neler kazandırdı?

Sekiz yılda tanınır bir insan haline geldim. 
Dediğim gibi, bunun avantajları da var ama 
sorumluluğu da çok yüksek. Çok daha dikkatli 

İSMAİL 
KÜÇÜKKAYA

Çünkü ben, 
hak arama 

mücadelesini 
önemsiyorum 
ve hak arama 

mücadelesi için 
gazetecilik 
çok önemli 
bir misyon 
üstlenmiş 
durumda
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olmanız gerekiyor, hiç hata yapmamanız 
gerekiyor. Gözler hep sizin üzerinizde oluyor. 
Mutlulukla yaptığım bir işim var. Dolayısıyla 
bu, benim hayatımı, pozitif manada etkiledi. 
Bunun dışında hayatımda pek değişiklik 
olmadı. Çünkü öteden beri yaptığım işi 
yapıyordum, öteden beri hayalini kurduğum 
yerlerdeydim: Ankara temsilciliği, genel yayın 
yönetmenliği. Şimdi de aynı işi yapıyorum. 
Yani mutluyum ve huzurluyum. 
n Bunca işle uğraşıyorsunuz. Bir 

gazetecisiniz, gündemi takip etmenin çok 
önemli bir yerinin olduğu bir meslek; aynı 
zamanda bir yazarsınız. Bunların da çok 
büyük sorumlulukları var ve çok yoğun 
işler… Peki, İsmail Küçükkaya bir sanat 
dalıyla ilgileniyor mu veya vakit bulduğunda 
yapmaktan hoşlandığı bir hobisi var mı?

Ben, hayatımın büyük bir bölümünü, 
günümün büyük bir bölümünü kitap okuyarak 
ve müzik dinleyerek geçiriyorum. Bu, beni 
hem geliştiriyor hem de mutlu ediyor, 
ruhumu terbiye ediyor. Bir de günde mutlaka 
en az bir saat, bazen bir buçuk veya iki saat 
yürüyüş yaparım; doğada veya sahilde. 
n Daha çok hangi tür müzikleri 

dinliyorsunuz ve hangi tür kitapları 
okuyorsunuz?

Ben, aynı anda üç ya da dört kitap 
okuyorum. Okuduğum kitaplardan biri, 
mutlaka şiir kitabı oluyor. Biri, daha öğretici 
bir kitap oluyor. Bazen roman da okuyorum, 
edebiyatı mutlaka hayatıma katmaya 
çalışıyorum. Felsefe kitapları okurum; 
Ankara’da, uzun bir süre boyunca, bir felsefe 
grubunun üyesiydim. Çalışırken klasik müzik 
dinliyorum. Onun dışında müziğin her türüne 
kendimi yakın hissediyorum. Çünkü müzik, 
evrensel bir dildir. Bazen gündüz uykumu 
klasik müzikle yapıyorum. Bana terapatik bir 
etkisi oluyor klasik müziğin. 
n Son olarak, geleceğin gazetecilerine 

neler söylemek istersiniz?
Şunu söylemek isterim: Bütün gazeteci 

arkadaşlarımın bol bol kitap okuması 
gerekiyor. Mutlaka yabancı dil öğrenmeleri 
gerekiyor. Dünyaya açık olmaları gerekiyor. 
İşimiz, çok zor bir iş. Gazetecilikten zengin 
olunmaz. Para için değil bu iş. Bu iş; zevk 
için, keyif için, anlamlı bir iş için yapılır. 
Dolayısıyla, gazetecilik mesleğini seven, 
hayatını mutlulukla geçirir bu işte. Ama bu 
mesleğin fedakârlıklarını da baştan göze 
almak gerekiyor.

Sevgili Bilge Çolak; sen de on üç 
yaşında olmana rağmen bu söyleşiyi 
gerçekleştirebilmek için çok akıllı ve ısrarlı 
bir şekilde takipçiliğini konuşturdun. 
Amerika’daki kız kardeşime ulaştın. Bu da 
gazeteciliğe dahildir. Eminim sen, gazeteciliği 
seçersen çok başarılı olacaksın.

Kıymetli gazetecilerimiz, içinde 
bulunduğumuz şu zor günlerde dahi canla 
başla çalışıyorsunuz. Her şey için çok 
teşekkür ederiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nüz kutlu olsun!

Bazen birden çok isim kalır bu hayatta…
Belki hakiki akan gözyaşlarıyla, belki neşeyle 
söylenen şarkılarla...
Biri için “Yaşar” gibi kalırken yaşadıklarınla
Başka biri için “Mesut” olursun yaptıklarınla
Ama hep hatırlanırsın “Özkul”la…

Dedesi "Paşa"... Bir Osmanlı asilzadesi 
ve disiplinli bir adam... Haliyle 
Ayastefanos’un denize ıhlamur kokusu 

kardığı ahşap bir konağın bahçesinde çocuk 
oldu Münir. Haylaz, muzip ve disipline 
edilmesi zor bir çocuktu. Meraklıydı, genç 
Cumhuriyet'in Bakırköy Halkevi’ne akın eden 
gençlerini takip etti ve tozlu sahneye ilk defa 
15 yaşında attı kendini. Sahnede olmayı, 
başka bir dünyada başka bir gerçeklikte başka 
biri olmayı sevdi. Çoktan gerçekleştirmeye 
başladığı hayalleri vardı artık. Halkevi dar 
geldi; Ankara ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 
büyüttü hayallerini. Ve sanat yaşamının 
dönüm noktası, adı Küçük kendi adından 
büyük bir sahnede gerçekleşecekti…

Yeni oyunlar, yeni sinema senaryoları… Hep 
başkası olmak ve hep başka dünyalara yol 
almak… Münir olmaya  az zaman kalıyordu. 
Ve artık sorumluluklar değişti, oynadığı 
sahne ağırlaştı, aşkla yaptığı oyunculuğun 
artık başka bir yolu vardı. 1971 yılında İsmail 
Dümbüllü “Kanlı Nigar” oyununu izlediğinde 
başından eksik etmediği orta oyuncular 
kavuğunu çıkartıp Münir’in başına taktı ve 
“Tiyatro sana emanet!” dedi.  

Münir için artık bambaşka bir serüven 
başlamışken aynı zamanda sinemanın dili ve 
teması da değişim göstermeye başlamıştı. 
Bugün hâlâ ilk günkü etkisiyle severek 
izlediğimiz filmler sinemanın altın kalemi 
Sadık Şendil ve büyük şansı Ertem Eğilmez 
ile beyaz perde birbiri ardına yerini almaya 
başladı. Yeşilçam, izleyicisine 1972 yılında 
Sadık Şendil kalemiyle, Ertem Eğilmez gözüyle 
“Sev Kardeşim” dedi. Münir, Sev Kardeşim’in  
"Mesut"u olarak çok sevildi. Başarıyla ortaya 
koyduğu oyunculuk, Münir’e, Altın Portakal En 
İyi Erkek Oyuncu ödülünü beraberinde getirdi.

Ertem Eğilmez’in kalabalık kadrolu filmleri  
toplumun tüm yapısına hitap etmeyi başardı. 
Neşeli Günler’de aile çatışmalarına tebessüm 
ediyor; Bizim Aile ile birlikteliğin gücünü 
görüp mutlu oluyorduk. Gülen Gözler muzip 
yalanlarla bizleri kahkahaya boğuyor; Mavi 
Boncuk saflığın ve temizliğin ne yaparsak 
yapalım kirletilemeyeceğini anlatıyordu. 

Münir Özkul da tüm bu serüvenin yükselen 
değeri olarak hafızalarımıza kazınıyordu.

Münir Özkul, 1974 yılında Hababam Sınıfı 
için kameraların karşına geçti. Rıfat Ilgaz 
bir sınıfta tüm ülkenin resmini çekmişti ve 
Ertem Eğilmez bu unutulmaz eseri sinemaya 
uyarlamıştı. Sınıf adı Hababam, öğrencileri 
İnek, Damat, Güdük, Tulum, Hayta olursa 
onlara saçının her telini binlerce öğrenciye 
verdiği emekte döken Kel Mahmut gerekti… 
Kel Mahmut eğitim sistemine sanatla verilmiş 
en büyük eleştiriydi ve “Ben tüccar değilim, 
eğitimciyim.” diyerek gönüllerde yükseldi.

1996 yılında sahneye son kez çıktığında 
alkışlar koptu. Herkes ayaktaydı. Bir süre 
kalabalığa baktı, sesleri dinledi. Hâlâ o 15 
yaşındaki çocuk gibi heyecanlıydı ve aşkla 
sahnedeki yerini almıştı. Yarım asırdan 
fazla o sahnede kalmış, kendisini alkışlayan 
dostlarıyla aynı sahneyi paylaşmıştı. Ve 
son tiradını attı büyük usta. Yine ilk günkü 
arzuyla, yine büyük bir aşkla son kez yerini 
almıştı. Bir bıraksa kendisini, bir an kalabilse 
gençliğiyle tekrar baş başa kim bilir kaç 
karaktere daha hayat verecekti. Artık 
yorgundu ve sağlığı "Bu son, Münir!" diyordu.

Eskide kalmış bir zamanın "zamansız 
kahramanları"ydı onlar. Öyle şimdikiler gibi 
absürt kostümlerin, tanımsız maskelerin 
ardında saklanmazlardı. Çoğu zaman kareli 
gömlek, yamalı pantolon ve yağmurdan 
korkan ayakkabılarıyla gördük onları. 

Havalı meslekleri de yoktu. Pazarcıydı, 
öğretmendi, fabrikada işçi, marangoz, usta, 
limon suyu kokan köşe başında turşucu... 

Afili isimleri de yoktu hani. Biri Yaşar’dı; 
hem insan gibi güzel yaşardı hem de zamana 
direnirdi ismi, Mahmut’tu diğeri; saçlarını 
40 yıllık öğretmenliğinde tel tel bırakmıştı. 
Yaşamın gırgırında Emin, zenginle fakir 
arasındaki ince çizgide Derviş. Kadir’di, 
Kamil’di, İbiş’ti isimleri. 

 Baktığında gözlerine, sevgiye inanırdın. 
İki kelam ettiğinde, hayallerine daha güçlü 
sarılırdın. Lakapları vardı. Bizden... Sözleri 
var yürekten... Ne mal mülk ne de yaşamın 
ücret yarışı... Gerçekten mutluluk gözyaşını 
öğreten, perdede gölgesi sahnede replikleri 
fısıldaşan kahramanlardı onlar.  

 Hepsi de iyi, güzel, usta insanlardı ve hepsi 
tek bir adamdı.
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İllüstrasyon: Ekin Başak Akgül

ALİ KILIÇ

365 günlük yeni bir zaman dilimine adım attığımız ocak ayında bütün 
güzelliklerin hepimizi, herkesi selamlamasından daha iç açıcı bir gelişme 
olamazdı. Ancak ne yazık ki yaşam biçimimizi belirleyecek kadar güç 
kazanan koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını hâlâ yakamızı 
bırakmış değil. Buna karşın kâh sahnede, kâh kuliste, kâh seyirciler 
arasında yer alan bir sanatçı misali her zaman var olan 
"umut" benliğimizi yine sarmaladı. Bilim insanları 
geçtiğimiz yılın sonlarında bütün bilgilerini-
birikimlerini zorlayarak insanlık için umut taşıyan 
çalışmalara imza attılar. Aralık 2020’de 
gururla sözünü ettiğimiz Uğur Şahin ve sevgili 
eşi Özlem Türeci başta olmak üzere, birçok 
bilim insanı ve kuruluşu, insanlığa umut 
olan aşı çalışmalarıyla koronavirüsü alt 
edeceğimizin sinyalini verdiler.

İşte bu nedenle güne neşeli başlamak gibi bir 
duygu yaşıyoruz yeni yılın ilk ayı ocakta…

Neşeli…

Umudumu gölgelemese de ocakların söndüğü yıllar 
gelir aklıma ocak ayında, birçoğumuzun aklından çıkmadığı 
gibi… Yıllarca gazetecilik yaptığım için değil, önce insan olduğum için 
bir türlü kabullenemediğim gelişmeler yaşandı ocaklarda; bir birliği yok 
edecek güçte bombayla katledilen Uğur Mumcu, elleri kolları bağlı, bir 
birliği yok edecek darbelerle dövülerek öldürülen Metin Göktepe, sinsice 
yaklaştığı bir birliği yok edecek kalleş kurşunun arkadan saldırarak canını 
aldığı Hrant Dink… Bu meslektaşlarımız her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nde yıllardır çalışamıyorlar. Benim de aklımdan 
yıllardır çıkmıyorlar. Bugün de -nasıl oluyorsa- basın özgürlüğüne saygı 

duyulan dünyanın birçok ülkesinde gazeteciler özgürce çalışamıyor. 
Şili’de Augusto Pinochet, İtalya’da Benito Mussolini, İspanya’da 
Francisco Franco, Almanya’da Adolf Hitler, Türkiye’de; mutlaka 
yargılanması gerektiğini ilk dile getirenlerden olduğum Kenan Evren’in 
basın emekçilerine kan kusturduğu gibi… İktidarda oldukları süreçte 

gücün zirvesini aşan bu diktatörlerin her biri bugün lanetle anılıyor. 
Sadece kendi ülkelerinde kendi dillerinde değil, dünyanın her 

bir köşesinde İngilizce, Türkçe, Almanca, Rusça, İspanyolca, 
İtalyanca, Japonca… Bu isimler İnsanca düşünüp 

konuşabilen herkes tarafından lanetlenirken dünyanın 
neredeyse her bir köşesinde; Romanya’da, Küba’da, 

İsrail’de, ABD’de, Meksika’da, Avustralya’da, 
Kazakistan’da, Azerbaycan’da, Kırgızistan’da, 
Japonya’da, Türkmenistan’da, Peru’da da; 
“Basın milletin müşterek sesidir.” diyen Mustafa 
Kemal Atatürk’ün heykelleri selamlıyor basın 

emekçilerini…

Farkı görebiliyorsunuz elbette…

Halkın-milletin haber alma özgürlüğünü bir devlet adamı 
ancak bu kadar güzel anlatır, bu denli samimi bir şekilde 

sahiplenir…

Koronavirüsü alt edecek umudun gün yüzüne çıktığı gibi, basın 
emekçilerini rahatça çalıştırabilecek özgürlüklerin de kol gezeceği günlere 
dair umut hep vardı.

İşlevsellik kazanabilmesi için görelim ve onun da bizlere yaptığı gibi;

"Umut"a şans verelim, yeter…
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OSMAN BALCIGİL

Sıra dışı insanlar ve olaylar 
işaretlerini önceden verirler. 
Tıpkı Nâzım Hikmet ve genç 

Türkiye Cumhuriyeti gibi. 
Nâzım biraz annesi Ayşe Celile Hanım, 
biraz babası Hikmet Bey, epey de dedesi 
Nâzım Efendi’dir tabiatıyla.

Genç Türkiye Cumhuriyeti nasıl biraz 
Batıcı İttihat ve Terakki ve mutaassıp 
Anadolu’ysa Nâzım da odur.

Batılılar “Like father like son.” derler. 
Biz “Armut dibine düşer.” diye çeviririz.

Modernitenin -ki her zaman medeni 
değildir- galebe çaldığı bir kuruluş ve kurtuluş öyküsüdür genç Cumhuriyet. 

Nâzım da öyledir.
Usta şair, en çok da insandan yana çoğalmak demektir. 
İnsanın devletin değil, devletin insanın hizmetinde olduğu bir dünya hayal 

etmesi esasen ne “ham”dır ne de “hayal”. 
Sadece Nâzım değil, dünyanın üçte biri bu hayali kurar çünkü. 
Ardı hüsran olacaksa da iyi insan olmak “yârin yanağından gayrı her şeyi” 

adaletli bir şekilde paylaşmak demektir.
Nâzım ülkesinin insanına ve bütün insanlığa bunu teklif eder.

•••
Geçen yıllarda iki kitap yazdım Nâzım’a dair. Biri annesini, Celile 

Hanımefendi’yi anlatıyordu (Ela Gözlü Pars: Celile), öteki doğrudan Nâzım’a 
dairdi (Putlar Yıkılırken).

Güzel bir Türk atasözü vardır “Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.” der. 
Başta da dediğim gibi, Celile Hanım’ı anlamadan Nâzım’ı anlamak zordur. 

Nâzım’da konuşan, Celile Hanım’ın kültürü, “nobranlığı” ve inceliğidir 
aslında. 

Ve tabiatıyla, bir çocuğun, babasının (Hikmet Bey) “Bakalım ne olacak?” 
diyerek oturuşuna tepkisidir Nâzım’ın ayaklanması.

Dede Mehmet Nâzım’ın Nâzım Hikmet’te zuhur etmiş Mevlevi 
derinliği, tevekkülüdür, şairimizin derinlerinde yatan.

Ela Gözlü Pars: Celile isimli çok okunan kitabımda 
-sanıyorum 300.000’i geçti okuyanların sayısı- Nâzım’ın 
“derinlerini” çözmeye çalıştım. 

Kuşkusuz genlerimiz hayatımızı önemli anlamda 
belirler. Uzun vadede böyledir de kısa vadede 
ben daha çok içine doğduğumuz hayata, onun 
belirleyiciliğine inanırım. “Doğduğun ev 
kaderindir.” denir ya -kimileri coğrafya kor bunun 
adını- bunu çok önemli bulurum. 

Ela Gözlü Pars: Celile daha çok Celile Hanım’ı 
mercek altına alan bir kitaptır. Celile Hanım’ı 
çevresiyle birlikte anlamaya çalışacak, Nâzım’a 
gidecek yolun taşlarını döşeyecektir.

Tabiatıyla Nâzım da olacaktır kitapta ama “asıl 
çocuk” o değildir bu kez. Annesinin gölgesindedir 
Nâzım. Öte yandan illaki genç olacak, annesinin 
hatta tüm ailesinin en çok dikkat çeken parçası 
halini alacaktır.

Hatta, annesini hasta yatağından kaldırıp 
kendisini ikinci kez doğurtacak kadar!

•••
Nâzım Hikmet’e dair yazdığım ikinci kitap ise 

Putlar Yıkılırken.
İnsanı insan yapan eylemidir. 
Yine bir Türk atasözünün desteğini alayım. “Ayinesi 

iştir kişinin lafa bakılmaz.” der Anadolu’nun binlerce 
yıllık -on bini devirdiği anlaşıldı- kültürel geleneği.

Putlar Yıkılırken’de Nâzım’ın şiirinden kalkarak 

dünyasını anlamaya, anlamlandırmaya çalışmadım. 
Tersine, Nâzım’ın ayak izlerini takip ederek şiirini hissetmenin çarelerini 

aradım.
Nâzım’ın ayak izlerini, en çok da yaşadıklarında, bir başka deyişle o 

gün mahalli, ulusal ve evrensel olarak yaşanmakta olanda bulabileceğimi 
düşündüm.

•••
Lütfen dünyanın yıkılıp yeniden kurulduğunu hayal edin!
Birinci Dünya Savaşı -ki hiç bitmemişti- ve ardından gelen İkinci Dünya 

Savaşı dünyanın yıkılıp yeniden kurulduğu zamanlardı. 
Dünyanın en büyükleri olan Osmanlı, Rus, Alman, Japon, İngiliz 

imparatorluklarının tepeden tırnağa silkinip beraberlerinde altlarındaki halı 
olan dünyayı da silkeledikleri yıllardı.

Etkilenmeyenin kalmayacağı bu büyük altüst oluştan, hayatı o önemli 
günlere denk gelen Nâzım da payına düşeni alacak, katkısını koyacaktı.

Putlar Yıkılırken bir anlamda kendisinden önceki kitabım olan Ela Gözlü 
Pars: Celile’nin bıraktığı yerden nefes almaya başladı.

Nâzım’ın Sovyetler Birliği’nin Türkiye’deki bir numaralı adamı olduğu 
günlere geri döndü, gözlerini Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden inşası 
serüvenine açtı.

Tabiatıyla Nâzım Usta’nın yanına iki genç komünisti, Ömer ile Leyla’yı 
koyarak.

Aslında Putlar Yıkılırken daha çok Ömer ile Leyla’dır. Çünkü hiçbir siyasal 
hareket, kendini sonrakilere aktarmadan var olamaz.

Ömer ve Leyla, Nâzım ağabeylerinin peşinde İkinci Dünya Savaşı’nın ağır 
havasını teneffüs edecek, genç Cumhuriyet’in -haklı bir kendini koruma 
refleksiyle- ağır tepkisini çekecek, zorluklarına katlanacaktır.

İki sevgili (Ömer ve Leyla) kendilerinden önceki nesiller gibi Sanasaryan 
Han’ın, tabutlukların, “tadına” bakacak, biri taşıyabilecek; öteki 
taşıyamayacaktır.

İnsanlar ve organizasyonlar, yaparken ve yaşarken düşünürler de. 
Bazen akıllarıyla eylemleri birlikte yürür, bazen akılları ayrı 

işleri ayrı gider.
Tıpkı TKP’nin iki genç “elemanı” Ömer ve Leyla 
örneğinde olduğu gibi. 

Nâzım’ın ürettiği -esasen SSCB’den 
aktardığı- ideolojinin tutarlılığı su götürse 

de usta’ya, ağabey’e sevgi ve saygıda kusur 
edilmeyecektir.  

Bu bağlılığın sonuçlarını yıllarca 
düşünecek, değerlendirecek hatta 
punduna getirip Nâzım’la tartışacaktır 
Ömer. 

•••
Hasılı kelam, Nâzım’ı ölümsüz kılan, 

içine doğduğu her neyse odur.
Büyük bir altüst oluş, geride 

inanılmaz bir hasar bırakarak bir 
biçimde yerine oturacaktır. 

Kan ve gözyaşı, üzerine en çok söz 
söylenmesi gereken -ihtiyacı duyulan- 
konulardır.

Eylemli olmak da insanın kendisini en 
iyi hissettiği haldir. 

Nâzım, eylemli olma halini iliklerinde, 
kemiklerinde hissetmeyenlerden büyük 

şair çıkmayacağının somut delili gibidir.
Gidilecek yolu sadece göstermekle 

kalmaz Nâzım; o yoldan yürür de. 
Ve arkasına dönüp “Haydi!” der.

Anısının önünde saygıyla eğiliyorum.
İyi ki doğdun Nâzım.

Ustalar Gökten Zembille İnmez…
CELİLE HANIM, NÂZIM’A GEBEYKEN
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TURGAY FİŞEKÇİ

Nâzım Hikmet’in ne denli büyük bir değer olduğunun kanıtlarından 
biri de hayatı boyunca çevresine yaydığı sevgi ışığıdır. Nâzım’dan 
yayılan bu ışık öylesine güçlüdür ki, onu tanıyanlar etkisinden hiçbir 

zaman kurtulamamış, bütün ömürlerince o ışığın peşinden gitmişlerdir. 
Neruda, Pasternak gibi dünyanın dev şair ve yazarlarından, cezaevinde 
tanıştığı okuması yazması olmayan köylülere dek bu sevgi bağlarının ucu 
bucağı yoktur.

Belki büyük bir aile çevresinde yetiştiğinden, ne kadar bildiği gibi yaşasa 
da ailesinin öteki bireylerine çok bağlıdır Nâzım. Annesini, babasını, 
kardeşlerini, arkadaşlarını, uzak yakın tanıdıklarını çok sevmiştir.

Daha yirmili yaşlarının başında, Sovyetler’de yaşadığı devrim heyecanı 
içinde bile, kız kardeşine yazdığı mektuplarda nasıl bir evlilik yapması 
gerektiği üstüne öğütler verir.

İstanbul’a döndüğünde –Artık yirmi altı yaşında ünlü bir şairdir, babası 
annesinden ayrılmış, yeni bir evlilik yapmış, bu evlilikten de ikizleri 
olmuştur.– yine babasının kalabalık evinde, ailesiyle yaşar. Babasının ani 
ölümüyle de ailenin sorumluluğu üzerine kalır.

Piraye ile evlenmeye karar verdiklerinde kiraladıkları Mithatpaşa Köşkü’nde 
birlikte oturduklarını bir sayalım: Piraye, oğlu, annesi, iki kız kardeşi ve 
bunlardan birinin kocası; Nâzım, kız kardeşi ve kocası, toplam dokuz kişi. 
Aynı salonda oturup aynı mutfakta pişirip yiyorlar.

Nişantaşı’na, bir apartman dairesine taşındığında da bu “çokluk” sürer: 
Nâzım, Piraye, iki çocuğu, Nâzım’ın babasının dul kalan ikinci eşi Cavide 
Hanım ve ikiz çocukları. Hatta bu beraberlik Nâzım’ın hayatındaki dönüm 
noktalarından birinin de nedeni olur: Sonradan “orduyu isyana teşvik” 
suçundan askeri mahkemede on beş yıla hüküm giymesine gerekçe 
gösterilen Harp Okulu öğrencisi Ömer Deniz’in bu evde kendisini ziyarete 
geldiğinde Nâzım ve Piraye evde yoktur. Kapıyı Cavide Hanım açar. Ömer 

Deniz’in “Nâzım Hikmet’le randevum var.” demesi üzerine de onu içeri alır.

Özellikle de siyasal düşüncelerini paylaşmayan insanların onu insan yanıyla 
çok sevmeleri nasıl açıklanabilir?

Nâzım’ın evdeki daktilosuyla bildiriler yazıp bunları işçilere postalaması 
nedeniyle bir gece evleri basılır. Polis suç delili daktiloyu arıyor. Piraye’nin 
“Et kokan Kasap İbrahim Efendi’yle” yan yana oturamayacağı için, 
komünizme kesinlikle karşı olan annesi, aranan daktiloyu eteğinin altına 
gizleyip üzerine oturmuş. Sonra da gözlüğünü takıp pirinç ayıklamaya 
başlamış. Polisler aradıklarını bulamadan evden ayrılmışlar.

Yine Piraye’nin ilk kocasının babası olan Mehmet Ali Paşa’nın, oğlunun 
eski karısıyla evlenmiş olan Nâzım’ı, kendine oğlu denli yakın duyması, 
sürekli öğütler vererek onu komünizmden vazgeçirmeye uğraşması da onun 
çevresine yaydığı sevgi halkalarının etkisinden başka nedir?

Nâzım’ı bu denli sevilen kılan bir neden de komünizmin yasalarla 
yasaklandığı bir ülkede, düşüncesini cesurca savunması olmalı. Yargıçların 
karşısında, “Ben komünistim.” diyebilmesi, bir milletvekili eşinin Nâzım’ı 
savunmak için, “Bırakın bir tane de namuslu insan olsun memlekette.” 
deyişi de buna örnek.

Nâzım için ülkemizde yaşadığı yıllarda sıkça söylenen bir söz de onun 
değerini karşıtlarınca bakın nasıl saptıyor: “Nâzım’ı asacaksın, sonra da 
oturup altında ağlayacaksın.”

Nâzım’ın yetenekli gençleri sanatçı yapabilmek için nasıl çaba harcadığı 
da bilinir. Kemal Tahir, Orhan Kemal, A. Kadir, ressam Balaban onun 
cezaevinde yetişmelerine katkıda bulunduğu sanatçılardır. 

KEMAL TAHİR
Kemal Tahir, daha yirmili yaşlarında Nâzım Hikmet ile tanışınca yayın 
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dünyasına girmiş, gazetelerde, dergilerde çalışmaya başlamıştı. 1938’de 
Donanma Komutanlığı Davası’nda Nâzım Hikmet’le birlikte yargılanıp 15 yıl 
hapis cezası aldı. İstanbul Sultanahmet Tutukevi’nde ve Çankırı Cezaevi’nde 
birlikte yattılar. Çankırı Cezaevi’nde Kemal Tahir’in Fransızcasını 
ilerletebilmesi için çabalarken onun dalgacılığı sürdürmesi üzerine söylediği 
söz insanlarımızı nasıl da anlatıyor: “Yaz günü ayağında çizmelerle 
dolaşarak katlandığı sıkıntıya, Fransızca öğrenebilmek için katlanmıyor.”

1940’ta Nâzım Bursa Cezaevi’ne gelince Malatya, Çorum ve Nevşehir 
cezaevlerinde yatan Kemal Tahir’le yakından ilgilenmeyi sürdürdü. Ona 
yazdığı uzun mektuplarla romancı olarak gelişmesi için önerilerde bulundu, 
sanat konularında bilinçlenmesine yardımcı oldu, iyi bir yazar olması için 
cesaretlendirdi.

Bu mektuplar ilk kez 1968’de kitaplaştırılarak Kemal Tahir’e Mapusaneden 
Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu mektuplar bugün 
edebiyat öğrenmek isteyen herkes için temel başvuru 
kitaplarından biridir.

ORHAN KEMAL
Nâzım Hikmet 1940 yılı aralık ayında Bursa 
Cezaevi’ne geldiğinde oda arkadaşı olarak komünizm 
propagandası yapmaktan 5 yıla hüküm giymiş 
Raşit Kemali adlı, şiir yazmaya meraklı gençle 
tanıştı. Birlikte üç yıla yakın bir süre ağabey kardeş, 
öğretmen öğrenci gibi yan yana yaşadılar. Önceleri 
Nâzım etkisinde şiirler yazan bir şair adayıyken 
ustasının etkisiyle düzyazıya yöneldi. Orhan Kemal 
imzalı öyküleriyle kısa sürede ünlendi. İlk doğan 
çocuğunun adını Nâzım koydu. Yıllar sonra ortak 
günlerini Nâzım Hikmet’le 3,5 Yıl adıyla yazıp kitap 
olarak yayımladı.

KADİR
1938 Harp Okulu Davası sanıklarından A. Kadir, 
dava boyunca Ankara Askeri Cezaevi’nde birlikte yattığı Nâzım Hikmet’ten 
çok etkilenerek şiire başladı. Nâzım’ı ustası kabul etmiş, onun gibi şiirler 
yazmaya çalışıyordu. Ancak Nâzım’ın kendi özgün şiirini yaratması 
konusundaki ısrarları sonucu şiiri giderek kendi kişiliğini kazandı. 1940 
Toplumcu şairler kuşağı içinde kendine özgü bir yer edindi.

BALABAN
Nâzım Hikmet’in 1941’den 1950’ye kadar kaldığı Bursa Cezaevi yıllarında en 
yakınındaki insanlardan biriydi. Cezaevine adam öldürdüğü için girmişti. 
Nâzım Hikmet’in resim yaptığını görünce resme merak sardı. Nâzım ondaki 
resim yeteneğini fark ederek  boyalarını ve tuvallerini verip resim yapmasını 
özendirdi. Yanı sıra sanat konularında bilinçlenmesini sağladı. Nâzım, 
açlık grevine başlayacağı 8 Nisan 1950 günü son yemeğini gün doğana 
kadar Balaban ile birlikte yedi. Cezaevi yılları sonrası ünlü bir ressam olan 
Balaban, Nâzım’a ilişkin anılarını Şair Baba ve Damdakiler (1968) ve Nâzım 
Hikmet ve Biz (1998) adlı kitaplarında anlattı.

 Yalnız bu saydıklarıma değil, cezaevinden çıkışta tüccar olmak, bazı 
yabancı firmaların Türkiye temsilciliğini almak isteyen mahkûm Vehbi’ye 
de yardım ediyor. Vehbi’nin firması yok, ama varmış gibi, dünyanın dört 
bir yanındaki firmalarla yazışıyor. Uygun öneriler arıyor. Cezaevinde 
dokumacılık yapanlara karaborsa nedeniyle bulunamayan iplikleri bulması, 
dokunan kumaşların satışının sağlanması da gene onun geniş çevresi içinde 
çözümlenen işlerden.

PİRAYE
Nâzım’ın çalkantılı hayatı içinde en istikrarlı, en uzun ilişkilerinden biri 
Piraye ile olanıdır. 1930’da başlayan ilişkileri 1950’ye dek tam yirmi yıl 
sürmüştür. Piraye yalnız eşi olmamış, şiirlerine getirdiği eleştirilerle 
Nâzım’ın Sovyetler’den döndükten sonra “devrim şarkıları” diyebileceğimiz 
yüksek sesli şiirlerden daha lirik, içten bir şiir diline geçmesine de katkıda 

bulunmuştur. Nâzım, Saat 21-22 Şiirleri gibi en güzel aşk şiirlerini Piraye için 
yazmış yine başyapıtı sayılan Memleketimden İnsan Manzaraları’nı da bu 
dönemde yazmıştır.

Bu yirmi yıllık beraberliğin büyük bölümünde Nâzım cezaevindedir, Piraye 
ise iki çocuğuyla tek başına. Nâzım, Piraye’nin mektuplarından kimilerini 
şiirleştirerek “Ayşe’nin Mektupları” başlığıyla Memleketimden İnsan 
Manzaraları’na almıştır.

Dahası Nâzım, 1951’de yurtdışına çıkmak zorunda kalınca, Memleketimden 
İnsan Manzaraları’nın kopyalarını bıraktığı bütün güvendiği arkadaşları 
polis baskını korkusuyla bu müsveddeleri yakmışlar, yalnızca Piraye, bu 
kitabı koruyarak bugüne ulaşmasını sağlamıştır.

Nâzım Hikmet’in 1933-1950 arası çeşitli hapishanelerden yazdığı mektuplar 
1998’de Piraye’ye Mektuplar adıyla iki cilt olarak 
yayımlandı.

MEMET FUAT
Nâzım ile Piraye tanışıp birbirlerine âşık olduklarında 
Memet Fuat, 4 yaşındaydı. Tam yirmi yıl boyunca 
Nâzım ona babalık etti. Onun yönlendirmesiyle 
edebiyatçı oldu. Cezaevlerinden Memet Fuat’a yazdığı 
mektupların toplandığı Cezaevinden Memet Fuat’a 
Mektuplar kitabı bu baba oğul ilişkisinin en güzel 
kanıtıdır.

Sonraki yıllarda Memet Fuat, kurduğu yayıneviyle 
Nâzım Hikmet’in birçok kitabının Türkiye’de ilk 
basımlarını gerçekleştirdi. 1980’lerde Nâzım 
Hikmet’in bütün eserlerini yayıma hazırladı. 

Nâzım Hikmet – Yaşamı, Ruhsal Yapısı, Davaları, 
Tartışmaları, Dünya Görüşü, Şiirinin Gelişmeleri adlı en 
kapsamlı Nâzım Hikmet yaşamöyküsü kitabını yazdı. 

Ayrıca A’dan Z’ye Nâzım Hikmet adlı bir de Nâzım Hikmet ansiklopedisi 
hazırladı.

Nâzım ile Piraye’nin ortak evlerinde kullandıkları Nâzım Hikmet’in kendi 
elleriyle yaptığı kimi eşyaları hayatının son yıllarında Nâzım Hikmet Vakfı’na 
bağışladı. Bugün bu eşyalar Vakıf binasındaki anı odasında ziyaretçilere açık 
olarak sergileniyor.

•••
Nâzım’ın cömertliği ve yardımseverliği yurtdışındaki yıllarında da 
çevresindeki insanları etkiler. 1960’ların yeni kuşak Sovyet yazarlarından 
Yevtuşenko, anılarında, Nâzım’ın ne zaman eline para geçse, telefon edip 
paraya gereksinimi olup olmadığını sorduğunu yazar.

Elindeki parayı kimseye dağıtamadığında gider, genç ressamların tablolarını 
alıp onlara destek olurdu.

Bu denli bir yürek genişliğine şaşmamak elde mi?

Nâzım Hikmet’in çevresi her zaman çok çok çok genişti. Bütün bu genişliği 
tam olarak bugün bile kavrayabilmemiz güç. Çünkü Nâzım bulunduğu her 
ortamda insanları kendine çeken bir büyülü kişilikti. Onu hiç tanımayanlar 
şiirleriyle büyüleniyorlar, biraz tanıyanlar hayran olunası kişilik özelliklerine 
bağlanıp kalıyorlardı. Nâzım hayatı boyunca bulunduğu her ortamda 
yalnızca sevgi, bağlılık, vefa, özveri, yaşama sevinci dağıtmıştı.

Bu yüzden onu tanımak ne yalnızca şiirleriyle ne de yazılmış anı, 
yaşamöyküsü kitaplarıyla tam olarak olanaklı. Nâzım kendisine elinde 
olmadan öyle büyülü bir imge yarattı ki, her birimiz onu okudukça, 
tanıdıkça hayranlık duyacağımız kendi Nâzım’ımızı yaratabiliriz. Çünkü o 
hepimize dünyanın en güzel şarkılarını söyledi, insanlığı en güzel gelecek 
masalına inandırdı.

Nâzım kendisine 
elinde olmadan 

öyle büyülü bir imge 
yarattı ki, her birimiz 

onu okudukça, 
tanıdıkça hayranlık 

duyacağımız 
kendi Nâzım’ımızı 

yaratabiliriz.
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AYŞE KULİN

Şiire olan sevgimi, şiirin sürekli ve üstelik 
sesli okunduğu bir evde büyümem 
tetiklemiş olabilir. Ama şiire tutkuyla 

bağlanmamın ve yaşadığım şehirlere şiir gözüyle 
bakmamın; aşkta, doğada, müzikte, resimde 
hatta öfkede, kavgada, savaş ve ölümde dahi 
şiiri aramamın nedeni Nâzım’dır.

O, hayatıma ben ön dört yaşındayken girdi 
bir yaz akşamı. Bir daha hiç çıkmadı. Onun 
peşinde koşadururken “...daha başka şiirler, geniş 
sevdalar için/ açıldı nefesim, fikrim, canevim.”(ı)

Yoğun duygulara kapıldığımda, aşklara, 
umutsuzluklara ve gurbete düştüğümde, Nâzım 
şiiriyle hep el uzattı bana. Onun şiirlerine 
tutunarak yukarı çektim kendimi. Kızgınken 
Nâzım okudum, mutluyken Nâzım okudum, 
üzgünken Nâzım okudum. Kendimi tepeden 
tırnağa milli, hislerle donanmış hissettiğim 
anlar, Kurtuluş Savaşı Destanı’nı okuduğum 
zamanlardı. 

Hümanist duyguların zirvesine 
tırmandığımda onun ilk dönem şiirleri vardı 
elimde; Anadolu insanıyla, Antepliyle, 
Karadenizliyle, Rumeliliyle özdeşleştiğimde 
hep dudaklarımda onun Şu 1941 Yılında adıyla 
basılan kitabının mısraları... 

Nâzım’ın şiirlerinde insana dair ne aradıysam 
buldum. 

Özellikle de ne zaman âşık olsam, içimde mis 
kokulu kızıl bir gül gibi dururdu zaman; çünkü 
ben âşık olmaya biraz da Nâzım’ın yüzünden 
öykünürdüm. Kadınlarına öylesine duygu yüklü 
şiirler yazmıştı ki ben erkeklerin sevgililerini, 
kırgınken Nâzım’ın Nüzhet’e duyduğu sitemle; 
gurbetteyken Piraye’ye duyduğu özlemle; yanı 
başındayken Vera’ya olan taşkın tutkusuyla 
sevdiğini hayal ederdim. Ama en sahici aşkta 
dahi sadakatin daim olmayacağını da yine 
Nâzım’dan öğrenmiştim. 

Çünkü çapkındı Nâzım. Ömrünü her çiçekten 
bal almak için geçiren bir kelebek gibiydi; kalbi 
daldan dala konar, hiç uslanmazdı. Aşk onu 
gurbette bulurdu, sılada bulurdu, mahpusta 
parmaklıklar arkasında, hastane odalarında 
dahi bulurdu. Ve aşkları satırlara döküldüğünde, 
biz okurları en samimi, en tutkulu aşk şiirlerine 
kavuşurduk. 

Evet, Nâzım kadınları için hisli ve tutkulu 
şiirler, vatanı için müthiş bir destan, halkı için 

benzersiz dizeler kaleme almıştı; ama benim 
içimi acıtan mısraları, vatan hasretiyle yanarken 
yazdıklarıydı. 

İstanbul, özleme batırılmış fırçalarla 
resmedilmiş, sislerin gerisinde bir yağlıboya 
tablo gibidir; mahzun, erişilmez, masalımsı bir 
hayal şehirdir onun şiirlerinde. Vatan özlemi ve 
İstanbul, onun yorgun yüreğinin sürekli kanayan 
yarasından damlalardır, adeta.

Gelin bazılarına birlikte göz atalım.

Koparmış ipini eski kayıklar gibi yüzer/kışın, 
sabaha karşı rüzgârda sallanan tahta cumbalar/ 
ve bir sac mangalın küllerinde/ uyanır uykudan 
büyük İstanbul’um.

 Bir başka dörtlük: 
Çok yorgunum, beni bekleme kaptan./Seyir 

defterini başkası yazsın.
Kubbeli, çınarlı mavi bir liman./ Beni o limana 

çıkaramazsın...
Bir başka şiir ise şöyle:
Kapıyı çalıyorum./
Bu evde ben de senet vereceğim şeytana,/ben 

de kanımla imzaladım senedi./
Ne altın istiyorum ondan/ ne bilim, ne gençlik. 

/ Hasretlik cana yetti,/pes!/
Beni İstanbul’uma götürsün bir saatlik...
Ve...
hey Hikmet’in oğlu, Hikmet’in oğlu/Tuna’nın 

suyu olaydın
  Karaorman’dan geleydin/Karadeniz’e 

döküleydin/
 mavileşeydin mavileşeydin mavileşeydin/ 
geçeydin Boğaziçi’nden/ başında İstanbul 

havası/

    çarpaydın Kadıköy iskelesine/ çarpaydın 
çırpınaydın

                       vapura binerken Memet’le anası.
Bir şiir daha
Bir vapur geçer Varna önünden/ uy 

Karadeniz’in gümüş telleri,/
     Bir vapur geçer Boğaz’a doğru. /Nâzım 

usulcacık okşar vapuru
                                   yanar elleri...
Bir başkası:
Mavi çanakta cacık./peynirli pide getirdiler,/
-İstanbul’dayım sanki-/peynirli pide getirdiler,/
susamlı, sıcak sıcak, yumuşacık.../
Varna’da bir yaz günü,/ çok hasta, çok 

muhacir şair için bile,/ bütün büyük laflardan 
uzak/ bir bahtiyarlıktır - yaşamak.. 

Ve serpintiler halinde mısralar...
(...) uzak bir şehir ve şarkı vardı./ Bu şarkı 

nihaventtir/ve beyaz tenteli sandalları,/
siyah mavnaları,/güneşli karpuz kabuklarıyla/

bir deniz kıyısındadır şehir.
Uzakta Balıkpazarı./ Kuruyemişçiler/ Yemiş 

İskelesi’ndeyiz :/ o, sandalları, mavnaları/
güneşli karpuz kabuklarıyla/ yüzüne hasret 

kaldığım deniz...
İşte, eğer ben bu yaşımda dahi dayanıyorsam 

vatanımda, bin bir eziyetine feleğin, Nâzım’ın 
dizelerinde vatan hasretinin ne çekilmez, ne 
devasız bir dert olduğunu öğrendiğim içindir. 
Nâzım’a gönlüme, gözüme, kulağıma ve 
yüreğime bahşettiği güzellikler, heyecanlar ve 
ibret alınası satırları için, doğumunun yüz on 
dokuzuncu yılında, binlerce teşekkürle... 

(ı) Can Yücel
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Bir söz, bu bir 
Tanrı kelamı da 
olsa, şiirsellikle 
daha etkileyici 
oluyordu. Öte 
yandan, şiirin 

kendisi de 
akılla birlikte 
ruha da hitap 
ederek sanki 
bu kutsallığa 
yaklaşıyordu.

ATAOL BEHRAMOĞLU

Vera Tulyakova’nın anılarında, Nâzım Hikmet’in ölümünden sonra 
bir başka şairin onun için söylediği bir söz bende iz bırakmıştı.

Bu şairin adını da ülkesini de anımsamıyorum şimdi.
Söylenen ise şuydu:
“Doğu’nun üç büyük şairi vardı. Nâzım Hikmet’le bunlar şimdi dört 

oldu…”       
Adları sayılan “Doğu’nun üç büyük şairi”nin 

kimler olduklarını da anımsayamıyorum ne yazık 
ki…

Fakat "Firdevsi, Fuzuli, Hayyam" gibi geçen 
yüzyılların büyük  şairlerinden, aralarında belki 
bu adlarını saydıklarımdan bir ya da ikisinin de 
bulunduğu üç büyük şairdi sözleri edilen.

Bu gibi  genellemeler her zaman tartışmaya 
açıktır.

Benim ilgimi çeken, bu sözlerdeki “Doğu şairi” 
nitelemesiydi.

Nasıl biriydi bu Doğu şairi ve Nâzım neden 
Doğu şairi diye adlandırılmaktaydı?

Düşündüm ve kendi gözlemlerimden de yola 
çıkarak şu sonuçlara vardım:

Bütün peygamberler Doğu’dan çıkmıştı.
Kutsal kitapların en azından üsluplarındaki 

şiirsellik çok açıktı.
Bir söz, bu bir Tanrı kelamı da olsa, şiirsellikle 

daha etkileyici oluyordu.
Öte yandan, şiirin kendisi de akılla birlikte ruha 

da hitap ederek sanki bu kutsallığa yaklaşıyordu.
Bu nedenle “Doğu’nun büyük şairi” sadece güzel söz söyleyen 

biri değil, bu sözle dinleyenin ya da okurun aklıyla birlikte ruhunun 
derinliklerine seslenen bir bilge kişi, bir derviş, Mevlana için olduğu gibi 
adının başına “Hazreti”  sıfatı da eklenerek kutsanabilecek bir insandı.

Böyle düşününce Nâzım Hikmet  adının klasik Doğu’nun büyük 

şairleriyle birlikte anılması da anlaşılır oluyordu.
Nâzım Hikmet, yaratıcılığının destansı ve anlatısal genişliği, 

epik (öğretisel, bilgilendirici) üslubu ve içeriği, kendi yaşamının ve 
çağdaşlarının yaşamlarının derinliklerine nüfuz eden (işleyen, giren) 
şair kimliğiyle, Doğu’nun bilge şairlerine Batı şiirine olduğundan daha 

yakınlıkla akrabaydı.
Öyle sanıyorum ki kimi şiirlerinin bugün aşılmış 

sayılabilecek teknik özelliklerine karşın,  hem 
bizde hem çevrildiği bütün dillerde günümüzde 
de etkileme  gücünü sürdürebilmesinin başlıca 
nedeni, söz ettiği şey ne olursa olsun, sesindeki 
yalın, aydınlık, yapmacıksız, içten tınıdır.

Bizim kuşağımız 1963’teki ölümüne kadar, gizli 
kapaklı aranıp bulunabilecek birkaç şiiri dışında, 
onun şiirinden ne yazık ki yoksun kaldı.

Bu şiirin büyüklüğü, ancak bu tarihten sonra, 
edebiyat ortamına birbiri ardına çığ gibi boşanan, 
“Kuvâyi Milliye Destanı”nın, içinde bu destanın 
da yer aldığı muazzam bir epik yapıt olan 
“Memleketimden İnsan Manzaraları”nın, “Şeyh 
Bedreddin Destanı”nın; “Dört Hapishaneden” adı 
altında toplanan liriklerin, “Benerci...”, ”Jokond 
ile Si-Ya-U”, “Taranta Babu…” gibi şiirin yanı sıra 
-roman-tiyatro-sinema özellikleri taşıyan özgün ve 
öncü yapıtlarının yayımlanışıyla anlaşıldı.

1940-60 arasında kesintiye uğratılan muazzam 
etkisi de çağdaş şiirimizin uzun bir aradan sonra bir 

kez daha en büyük kazanımı oldu.
Bu büyük şaire ve kişiliğine  yapılabilecek en büyük kötülük ise, şirini ve 

kişiliğini tek ve dar çerçevelere sıkıştırarak anlama çabasıdır.
Çünkü çok bilinen şiirlerinden birindeki dizelerle söyleyecek olursak, 

"yaşama yüz bin elle dokunan, onu yüz bin gözle gören, yüreği yüz 
bin yürek gibi çarpan" bir şairdir söz etmekte olduğumuz.

“Doğu’nun büyük şairi”
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SERHAN ASKER

Cemal Süreya... Unutulmaz şiirlere, 
anılara, aşka savrulan bir ruh... Bunlara 
dair çok şey yazıldı, çizildi, anlatıldı. Ya 

onun futbol aşkına ne demeli? O da futbola 
dair kelamı olanlardanmış. Koyu Fenerbahçeli 
ve Lefter hayranıymış. Demiş ki bir dergiye 
yazdığı yazıda Lefter ve Metin Oktay için: “...
Yalnızlığın büyük serüveninden dönen Ulysseus.

Evde kimseyi bulamadı. Attığı golleri bir de 
İstanbul surlarının burçları arasından geçirirdi. 
Metin Oktay jimnastikçi... Lefter sanatçı... 
Metin’de destan. Lefter’de roman...”

Durun durun! Sadece Cemal Süreya mı topa 
sarmış? Ya Nâzım Hikmet?

Buyurun. Dinleyin. 
Hem de Orhan Kemal’den... Kemal de bir 

topçuydu. Adana Demirspor lisanslı hem de...
Mikrofonlarımız Orhan Kemal’de:
“Günün birinde aramıza uzun boylu, sarı 

saçları kıvır kıvır, kırk yaşlarında, mavi gözlü bir 
de şair karıştı.

Hem de takımın en zor yerinde oynuyordu: 
Ortahaf!.. Şiirdeki kadar usta, yahut nefesli 
olmadığı için, onu ve ona dayanan defansı 
kolaylıkla geçer, onu çıldırtırdık. Öyle sinirlenirdi 
ki... Kurşuni kasketinin siperini hırsla geriye 
çevirir, santrafora geçer, beklere, haflara (kanat 
oyuncularına) çıkışır, oyuncuların yerlerini 
değiştirirdi ama oyun başladıktan az sonra 
her şeye rağmen... İnerdik kalelerine veeee 
GOOL! İfrit olurdu... Kıpkırmızı yüzü, masmavi 
gözleri ve yüzünün kırmızılığında kaybolan sarı 
kaşları...”

"FUTBOLDA ESKİ KURT"
Evet Orhan Kemal’den öğreniyoruz, mavi 

gözlü devin topa hükmedişini. Bursa Cezaevi’nin 
avlusunda kıran kırana maçlar oynanırmış. 
Nâzım Hikmet de fazla teknik değil ama 
sert futbol anlayışıyla rakiplerine sahayı dar 
edermiş.

Sunay Akın anlatmıştı. “O maçlarda Nâzım 
Hikmet topları daima cezaevinin dışına atınca 
gardiyanlar şüphelenmiş. ‘Bu mahkûm acaba 
zulacı mı? Dışarıya topun içinde bilgi yolluyor 
olmasın!’ diye tedbir bile almışlar!”

Nâzım Hikmet’in “Fulbolda eski kurdum. 
Santıradan alınca pası/ çakarım/ Hoop!” diye 
devam eden futbol üzerine şiiri bile var. Bir gün 
GS-FB maçı izledi. Sunay Akın’a göre maçın 
hakemi Müjdat Gezen’in babası Nejdet Gezen’di. 
Bakın ne diyor?

KAFKA’NIN FUTBOL SEVDASI...
Edebiyatçıların futbolla muhabbeti hep 

ilgimi çekmiştir. Futbol gerçekten de bir tutku 

ve sınırı yok. Bakmayın siz edebiyatçıların 
futbolla muhabbeti olmaz laflarına. Kafka 
hafta sonlarında sevgilisi Felice ile Berlin 
Tren İstasyonu’ndan Leipzig’e gidermiş. 
Almanya futbol tarihinin ilk resmi şampiyonu 
Lokomotiv Leipzig’i izlemek üzere.. Lokomotif 
tirübünlerinde bağırıp çağırdığı da olurmuş.

OOO, CAN BABA BİLE  
TOPU SEVMİŞ!

Belki de şaşıracaksınız. Can Yücel bile bir 
gün futbola sarmış. Kim bilir kaç defa futbol 
topuna da oynayanlara da saydırmıştır. Ama 
gelin görün ki, Üsküdar iskelesindeki iki lostracı 
çocuğun konuşmasından esinlenerek nefis iki 
dize döktürmüş işte.

“Öyle bir gül atıcam ki size gelecek maçta 
Âdem abim bilem tutamaz elleri yanar.”

NÂZIM...  
BİR DÜNYA MARKASI...

Ancak Nâzım Hikmet bunların içinde bir 
yıldız gibi parladı. Hani diyoruz ya uluslararası 
alanda dünyanın tanıdığı bir futbol starımız 
olmadı, işte size Nâzım Hikmet... Bursa 
Cezaevi’nin bıçkın futbolcusunu bütün dünya 
tanıyor..

Berlin’de de bilinir, Krakow’da da... 
Onu Hiroşima’nın güzel çocukları da tanır, 
Tiananmen Meydanı’ndaki Çinliler de... 
Moskova’da Puşkin Caddesi’nin sakinleri 
de Nâzım Hikmet’e hayrandır, Kiev’in Şevçenko 
Bulvarı’nda yürüyenler de... Mexico City 
de Nâzım’ı anar, Havana da...Şili’de Pablo 

Neruda’nın Pasifik kıyısındaki evinde de o var, 
Prag’da tarihi Slavia Cafe’de de... Prag denince 
aklıma Nâzım’ın içli bir şiiri gelir. Dr. Faust’un 
Prag’daki sembolik evinin önünden geçtikten 
sonra yazdığı şiir (Goethe’nin ölümsüz 
eserinde Faust, mutsuzluğunu gidermek adına 
şeytana ruhunu satar.)

“Kapıyı çalıyorum./ Bu evde ben de senet 
vereceğim şeytana./ Ben de kanımla imzaladım 
senedi./ Ne altın istiyorum ondan,/ Ne bilim, ne 
de gençlik./ Hasretlik canıma yetti,/ Pes!/ Beni 
İstanbul’uma götürsün bir saatlik.”

YABANCI ELLERE TRANSFERİ 
FUTBOL YILDIZI GİBİ OLDU

O öyle ünlü bir futbolcuydu ki yurtdışına 
transferi bile büyük bir operasyonla 
gerçekleşti. Refik Erduran’la birlikte önce bir 
motorla Üsküdar’dan Karadeniz’e açıldı. Oradan 
da Rumen şilebi Plehanov’la Köstence’ye kaçtı. 
Daha sonra Moskova’ya yerleşti. Aslında sadece 
Moskova’ya değil, bütün dünyanın kalbine 
yerleşti. İyice...

Sevgili Nâzım Hikmet,
Özgürlük, sevda, hasret, yurtseverlik 

haykıran dizelerin dilden dile dolanıyor. Ben 
bugün biraz da topçuluğundan dem vurdum. 
Spor sayfalarına o kadar güzel yakışıyorsun 
ki anlatamam. Hani diyorsun ya, “Futbol 
potinlerim, Kurşunkalemimden öğrendi bu 
zanaatı!”

Rahat uyu kaptan. Seyir defterini bugün 
on milyonlar yazıyor. Bugün 119’uncu doğum 
gününde ortalık yıkılıyor.. “Nâ-zım.. Nâ-
zımmm...” diye.

Cemal Süreya’nın 
taçsız kralı, Nâzım'ın 

futbol potinleri...
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METİN UCA
Yasaklar dünyasındayım. 
Yârin yanağını koklamak : 
yasak. 
Çocuklarınla yemek yiyebilmek aynı sofrada : 
yasak. 
Aranızda tel örgü ve gardiyan olmadan 
konuşmak kardeşinle, ananla : 
yasak. 
Yazdığın mektubun kapatmak zarfını 
ve zarfı yırtılmamış mektup almak : 
yasak. 
Yatarken lambayı söndürmen : 
yasak. 
Tavla oynaman : 
yasak. 
Ve yasak olmayan değil, 
yüreğinde gizleyip elde kalabilen şey : 
sevmek, düşünmek ve anlamak.

1928’de SSCB dönüşündeki gözaltı sonrası hep 
yasaklarla geçti hayatı. 
Sadece onun değil onun şiirini okuyan, 

yanında duran, onu seven herkesin derdiydi yasak.
28 yıl hapis cezası aldığı, İsmet İnönü’nün 

tanımlamasıyla “Bu destanla Kurtuluş 
Savaşı’nı bir kez daha kazandı.” dediği, 
İstanbul, Çankırı ve Bursa’da tamamladığı, 
1991’de ünlü 141 ve 142. maddelerin 
kaldırılmasına kadar onlarca yıl yasak kalan 
Kuvayi Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan 
Manzaraları.

Yasak öyle bulaşıcıydı ki, genç bir askeri 
okul öğrencisiyken şiirini gizlice kız arkadaşına 
ulaştıran Attilâ İlhan’ı da rahat bırakmıyordu.

Bir kere yasağı tadan bir daha iflah 
olamıyordu.

Aynı Attilâ İlhan büyüyüp ünlü bir şair 
oluyor, “Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi” 
dizeleriyle başlayan "Cinayet Saati" şiirini "Sisler 
Bulvarı" kitabında yayımlıyor, 43 yıl önce yazdığı 
şiir Ahmet Kaya tarafından bestelenince 90’lı 
yıllarda Alanya Müftülüğü’nün şikâyeti üzerine 
kendini mahkeme kapısında buluyordu.

Haliç’te yanan gemi için Attilâ İlhan, şiirinin 
dizelerinde “Allah’ına kitabına sövdüm” deyince 
vapuru kimin yarattığı tartışması yasakların 
gülünç tarihinde dolaylı Nâzım Hikmet 
bağlantısıyla yerini alıyordu.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Çetin Altan, 
Nâzım’ın dizelerini Meclis kürsüsünden 
okuyunca linç tehlikesi yaşıyor, 1965’te Mehmet 
Fuat, Saat 21-22 Şiirleri’ni kitap haline getirince 
15 yıl hapis tehlikesiyle yüz yüze kalıyor, 
1968 yılında bütün eserlerinin birinci cildini 
yayımlayan yayınevinin yöneticisi ünlü öykücü 
Nezihe Meriç yine hapis tehlikesiyle yüz yüze 

kalıyordu.
Nâzım’ı okumak, yazmak tehlikeliydi.
Bu ülke aslında sansür tarihinin gülünç 

örneklerinin cennetiydi.
En sevilen müzikalimiz Lüküs Hayat’ın 

“Şişli’de bir apartıman” diye başlayan nefis 
müziğinin sözlerini Nâzım Hikmet’in yazdığını 
kimse bilmemişti. Ama Nâzım Hikmet’in 
herhangi bir dizesi bir yerde geçtiğinde 
“Amirlerimden almışım terbiye.” diye fırlayan 
Murtazalar hep durumdan vazife çıkarıp 
kendisini ortaya koyuvermişti.

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim kitabının 
yayımcısı Mehmet Ali Ermiş, 1969 yılında 
mahkeme koridorunda yargılama beklerken 
hayatını kaybetmiş, kitap beraat etmişti.

1950’li yıllarda korka korka şiirlerini 
çoğaltmaya çalışanlar ise zor günler geçirmişti. 
Sadece yakın dostlarının bildiği şiirler Yön 
Dergisi’nde tepkileri ölçmek için küçük küçük 
basılıyor. Nâzım’ın dizeleri elden ele dolaşıyordu.

Sennur Sezer, İstanbul’da sadece 1-2 noterde 
bulunan fotokopi makineleriyle şiir çoğaltmaya 
çalışıyor ya da arasına karbon kağıdı konmuş, en 
fazla 10 kopya yazabilen daktilo makinelerinde 
gizlice yeni okurlar yaratıyordu.

Sezer, şiirleri yalnızca güvenebildiği kişilere 
veriyor, yıllar sonra kalkacak yasaklara kadar 
başta komünist tüm zararlı sözcükler kopya 
kâğıtları üzerinde boş kalıyordu. 

Münevver Hanım’ın arkadaşı Peride Celal’e 
verilen eserlerin bir kısmı ise tutuklanma 
korkusuyla yakılıyor, Nâzım Hikmet’in 
dizelerinin sıcaklığı fiziksel anlam kazanıyordu.

Namuslu yurtsever Cumhuriyet aydını Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, uzun hapis 
yıllarında destek olmak için Nâzım’a parasını 
ödeyerek çeviriler yaptırıyor, dünya klasiklerinde 
Nâzım’ın da izi görülüyor ama Yücel 
“Komünistleri koruyor!” propagandasından da 
kurtulamıyordu.

Nâzım ve yasakların hiç istemeden vurduğu 
bir diğer isim de kadın haklarının yılmaz 
savunucusu sevgili Duygu Asena oluyordu. 
Can Yücel’in, Duygu Asena’ya Nâzım Hikmet’in 
şiirlerinin kartpostallarda yer almasıyla ilgili 
verdiği iddia edilen yanıt, Nâzım Hikmet 
sevgisine kurban gidenlerin arasına Asena’yı da 
ekliyor, dedikodular alıp yürüyordu.

Duygu Asena yakın çevresine yaptığı 
açıklamada, Nâzım Hikmet’e asla kartpostal 
şairi demediğini, Ece Ayhan’ın o dönem 
çok popüler olan kartpostallarda Nâzım 
Hikmet’in şiirlerinin sıkça yer almasıyla ilgili bir 
saptamasını ne demek istemiş diye Can Yücel’e 
sorduğunu, kabağın başına patladığını söylüyor. 
Nâzım için bedel ödeyenler listesine buruk bir 
gülümsemeyle Duygu Asena da katılıyordu.

Siz sanıyor musunuz sadece 50’lerin 60’ların 
yasakları…

Daha geçtiğimiz yıllarda, Oyun Sandalı 
ekibinin Nâzım’ın Taranta Babu’ya Mektuplar 
eserinden uyarladığı Taranta Babu adlı 
oyun, politik olduğu gerekçesiyle Amasya’da 
yasaklanıyordu. 

Erzincan’da bir lisenin öğrencileri tarafından 
hazırlanan hali ise müftülüğün engeline 
takılıyordu. Çünkü Erzincan’daki tiyatro salonu 
müftülüğe bağlı bulunuyordu.

Nâzım yasaklarının en garibi ve en gülünç 
olanı da hapiste Nâzım’la 2,5 yıl geçiren ve sonra 
Bursa’nın İznik ilçesindeki Müşküle Köyü’ne 
dönerek “Tepemde bir de çınar olursa, taş maş 
da istemez hani” dizeleriyle ölümsüzleştirdiği 
çınarı kendi köyüne dikme girişimidir.

1964’te Nâzım’ın ölüm yıl dönümünde 
köyüne bir çınar ağacı dikerler. Çınarın namı 
ülkeye yayılır ve 12 Eylül yönetimi jandarmaları 
gönderip çınarı kestirir. 9 yıl sonra faşizm 
biraz zayıflayınca kimselere yeri söylenmeden 
bir çınar daha dikerler. Ama 90’lı yılların 
hoyratlığında bu çınar ağacı da kesilip yakılır.

İsmail Başaran ve onunla yol arkadaşlığı 
eden Fevzi Kavuk bir kez daha çınar diker. Ve 
o çınar bedel ödeyenlerin Nâzım sevgisinden 
vazgeçmeyenlerin simge çınarıdır. Ama 
tüm Nâzım sevenler öyle ya da böyle bedel 
ödemiştir. Tüm yasaklara göğüs germiştir.

Türkiye’yi ve insanını en iyi, en yürekli, en 
çarpıcı Nâzım anlatmıştır.

Ama hep kuşkuyla, engelle, yasakla 
kuşatılmıştır.

Hep sansürlenmiştir.
“Gözünün üstünde kaşın var.” diyenler işi 

ilerletmiş, gülünç durumlar, trajikomik haller 
hayatın her alanına sirayet etmiştir.

İşte o yüzden Metin Erksan’ın Âşık Veysel’in 
hayatını konu edinen Karanlık Dünya filmi 
“Anadolu’daki ekinler yakın plan cılız gösterildi.” 
diye sansürlenmiş, Göksel Arsoy’un bir pilotu 
canlandırdığı Şafak Bekçileri filminde bir uçağın 
düşmesi “Türk uçağı düşmez.” gerekçesiyle 
kesilmiş, Yılmaz Güney’in Umut filmi “Giysiler 
aracılığıyla zengin fakir ayrımı yapıldı.” diye 
sansürlenmiş, Tunç Okan’ın Otobüs filminde 
“bayat ekmek ve soğan yenmesi” ve “erkeğin 
ayakta işeme sahneleri” sansüre kurban gitmiştir.

Şimdi anladınız mı tüm dünya polisine kök 
söktüren İtalyan çizgi roman karakteri Killing, 
Çamlıca tepelerinde sevgilisi Suzi (Suzan Avcı) 
ile yakalandığında neden “Dünya polislerine 
illallah dedirttim ama Türk polisinden 
kaçılmazmış öğrendim.” diye teslim oluyor.

Nâzım’ın yasaklarıyla başlayan, sevenlerin 
ödediği bedeller silsilesinde böyle trajikomik 
detaylar günümüzde de farklı boyutlarıyla 
hayatımızı kuşatıyor.

Hiçbir şey değişmedi.
Ne Nâzım gibi yürekli insanların savaşı ne de 

onları severek bedel ödeyenlerin arayışları...

Nâzım Hikmet’in 
bedeli var mı?
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AHMET ÜMİT

Bu metinde anlattıklarım, 1985-86 yılında 
Moskova’da Sosyal Bilimler Akademisi’nde 
okurken yaşadığım düş ve gerçeklerden 

derlenmiştir.
 Parti Okulu’nun kapısından öfkeyle çıktım. 

Çıkar çıkmaz gecenin serinliği çarptı yüzüme; kuru, 
kar kokan bir soğuk. Az önce yoldaşlarla sıkı bir 
ağız dalaşı yapmıştık. Biraz daha kalsam kavga 
çıkacaktı. Parti Sekreteri arkamdan:

“Tek başına gitme!” diye bağırdı, iplemedim; 
vurdum çıktım kapıyı. Oysa tek başımıza 
Moskova’da dolaşmak yasaktı. Düşman yalnızca 
ülkede değil, dünyanın her yerindeydi; hatta burada 
bile olabilirdi. Ama bu gece bunların hiçbiri aklıma 
gelmiyordu. Nereye gidecektim, ne yapacaktım, 
bilmiyordum. Metronun ışıklarını gördüm, o yana 
yürüdüm. Kara gömülen adımlarımın çıkardığı 
sesten başka bir şey duymuyordum. Hızla indim 
metronun merdivenlerinden. Mavi fayansların 
içinde gölgem hızla kayıyordu. Hızla kayan gölgem 
iki karaltıya çarptı, önemsemeden istasyona 
ulaştım.

Gelen ilk metroya atladım. Vakit geç 
olmamasına karşın bindiğim vagonda kaba bir 
Rusçayla tartışan iki adamla, yanındaki dünyalar 
güzeli kızla ilgilenmeyen sarışın bir gençten başka 
kimsecikler yoktu.

Metro sarsılarak tünele daldı. Bakışlarım 
metronun camında takılmıştı. Metronun camı, 
kaşlarının üzerine düşmüş siyah kalpağının 
altından öfkeyle bakan bir adamın irkiltici 
görüntüsüyle yanıt verdi bana. İlk şaşkınlığımı 
atlatıp da bu ürkünç adamın kendim olduğunu 
anlayınca artık toparlanmam gerektiğinin farkına 
vardım. Koltuklardan birine oturmak için döndüm. 
Yaşlı adamların arkasında dikilen iki kişi dikkatimi 
çekti. Baktığımı görünce başlarını çevirdiler. 
Renk vermeden yandaki koltuğa yerleşip yeniden 
pencereye döndüm. Bunlar da kimdi? Yoksa 
beni mi izliyorlardı? Göz ucuyla yeniden baktım; 
yoktular. Belki de başka bir vagona geçmişlerdi. 
Ayağa kalkıp ara kapıdan yandaki vagona baktım, 
orada da göremedim. Belki de yanılıyordum, 
belki de geçirdiğim öfke nöbeti bana sanrılar 
gördürüyordu.

Birkaç istasyon sonra inmek için kalktığımda 
genç kızla göz göze geldik. Yosun yeşili çekik 
gözlerinde yumuşak bir anlam vardı; bir an bana 
gülümser gibi oldu, karşılık vermedim. Metronun 
sessizce açılan kapısından adımımı dışarı attım. 
Merdivenlere yürürken az önceki iki adamı gördüm 
yeniden. Ne zaman metrodan inmiş, buraya nasıl 
gelmişlerdi bilmiyorum, ama kesin olan bir şey 

varsa o da beni bekledikleriydi. Geri dönmeyi 
düşündüm ama çok geçti, metro hareket etmişti. 
Soğukkanlılığımı yitirmemeliydim. Sakin adımlarla 
merdivenleri tırmanmaya başladım. Adamlar da 
beni izlediler. Caddeye çıktığımda geriye baktım, 
takipçilerim on beş yirmi basamak aşağıdaydılar. 
Hızlanarak soldaki sokağa yürüdüm. Adamlar 
merdivenin başına yetişemeden sokağa saptım, 
koşmaya başladım. Elli metre kadar koştuktan 
sonra sağa kıvrıldım. Birkaç kez düşme tehlikesi 
geçirmeme karşın hızımı hiç kesmedim. Sonunda 
soluk soluğa kalmış bir halde durdum. Takatim 
tükenmişti, sağ karın boşluğumda bir sancı 
başlamıştı. Dönüp geriye baktım, sokak boştu. 
Onları atlattığımı düşünürken sesler duydum. 
Bakınca iki adamın üzerime geldiğini gördüm. 
Gücümü toplayıp geldiğim yöne doğru son bir 
umutla koşmaya başladım. Köşeyi dönerken 
ayağım kaydı, düşmek üzereydim 
ki, güçlü bir el beni yakaladı. 
İrkilerek beni tutan adamdan 
uzaklaşmaya çalıştım.

“Korkma,” dedi. “ Ben 
düşman değilim.”

“Kimsin öyleyse?” dedim 
karanlıkta kalan yüzüne 
korkuyla bakarak.

“Önce seni şu 
adamlardan kurtaralım da 
sonra konuşuruz.” diyerek 
beni bir binanın içine çekti. 
Duraksadım ama fazla seçeneğim 
yoktu, çaresiz adamın isteğine uydum. “Işıkları 
yakmayalım.” diye fısıldadı adam. “Fazla merdiven 
çıkmayacağız.”

Gözlerim karanlığa alışıncaya kadar birkaç 
kez tökezleyerek adamı izledim. İkinci katta bir 
dairenin önünde durduk. Kapıyı açtı, içeri girdik.

Kapıyı kapatıp ışıkları yakan kurtarıcıma baktım. 
Yüzünü hâlâ göremiyordum, uzun boyluydu, 
sarışındı. Bana doğru döndü. Karşımda aşina 
olduğum bir yüz vardı. Kimdi bu adam? Sanki onu 
bir yerlerden tanıyor gibiydim; eski bir arkadaş... 
Aileden biri?.. Birden tanıdım. Tanır tanımaz da 
büyük bir şaşkınlığa kapıldım.

“Siz... Siz Nâzım Hikmet’siniz!” diye kekeledim 
şaşkınlıkla. Şaşkınlığıma anlam verememiş gibiydi.

“Polis olsam daha mı iyiydi?”
“Hayır ama nasıl söylesem? Siz ölmemiş 

miydiniz?”
Mavi gözlerinde muzip bir ışık yandı söndü.
“Yoldaş, şairlere ölüm olmadığını bilmiyor 

musun?” Sonra omzuma dostça vurarak ekledi.

“Hadi kalpağını, paltonu çıkar da içeri geçelim. 
Üşümüşsündür, sana sıcak bir çay vereyim.”

“Çay filan istemiyorum.” dedim giysilerimi 
çıkartırken.” Bana olanları anlatın yeter.”

“Anlatacak bir şey yok cancağızım. Bana 
ihtiyacın vardı geldim. Hepsi bu.”

Salona geçmiştik. Burası bir müzeyi andırıyordu; 
resimler, yontular, Anadolu motiflerini taşıyan 
dokumalar... Koltuklardan birine otururken

“Her şey tuhaf bir şaka gibi.” dedim.
“Neden şaka olsun? İşte şurada oturmuş 

konuşuyoruz.”
“Ama ben maddeden ayrı ruha inanmam.”
“Benim inandığımı kim söyledi? Bu mucizeyi 

yaratan tanrı değil, sanat.”
“Anlayamıyorum.”
“Her şeyi anlamak gerekmez.” dedi. “Neyse 

bırakalım bu ağır konuları. Sana sıcak bir çay 
vereyim, yoksa votka mı isterdin?”

“Bu durumda votka içsem daha 
iyi olacak.” diye mırıldandım.

Nâzım konuksever bir ev 
sahibinin tez canlılığıyla 
mutfağa yollandı. Odada 
tek başıma kalmıştım. 
Merakla, salondaki 
tablolara, yontulara, 

dokumalara bakmaya 
başladım. Az sonra içinde iki 

votka kadehi ve bir turşu tabağı 
olan küçük bir tepsiyle döndü.

“Kusura bakma seni yalnız bıraktım. 
Ama Vera olmayınca böyle oluyor işte.”
Sahi o neredeydi? Nâzım sanki sorumu duymuş 

gibi:
“Eski kocasına gitti.” dedi tepsiyi yandaki 

sehpanın üzerine koyarken. Yüzü gölgelenir gibi 
olmuştu. Otururken açıklama gereği duydu. 
“Biliyorsun çocuğu var. Haftanın belirli günleri 
gidip onları görüyor. Neyse hadi içelim. Geleceğe...”

“Geleceğe...” diyerek kaldırdım kadehimi. İkimiz 
de Ruslar gibi bir dikişte bitirdik kadehimizdekileri.

Nâzım kadehini tepsinin içine koyduktan sonra 
eksikliğini duyduğu bir şeyi ararcasına kederli 
gözlerle salonun kapısına baktı. Başını çevirince 
göz göze geldik.

“Okulda âşık olduğun kimse var mı?” diye 
sordu.

Yunan bir kadın vardı; uzaktan bakışıp 
dururduk. Ondan bahsetsem mi, diye düşünürken 
“Ben Doğu Halkları Üniversitesi’nde okurken 
aşklarım olmuştu.” dedi.

Bir an Nâzım’ın gençlik günleri geldi aklıma. 

Kimdi bu 
adam? 

Sanki onu bir yerlerden 
tanıyor gibiydim; eski 
bir arkadaş... aileden 
biri?.. Birden tanıdım. 

Tanır tanımaz da 
büyük bir şaşkınlığa 

kapıldım. Siz... 
siz Nâzım 

Hikmet’siniz..."
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Ayağında asker postalı, üstünde kaba bir palto, 
"gözünde ölümün boyu bir karış, şarkıların boyu 
kilometrelerce" genç bir devrimci.

“O günlerde âşık olmak, bir başkaydı.” diye iç 
geçirerek tamamladı sözlerini.

“Ama sizin aşksız geçen yıllarınız yok ki yoldaş.” 
dedim yarı alaycı bir ifadeyle.

“Fena mı?”
“Fena değil ama bu kadar sık âşık olmanıza 

şaşıyorum. Ben de âşık oldum. O delice duyguları 
ben de yaşadım ama bir kez oldu bu. Karşımdaki 
kadın beni ne kadar çekerse çeksin, aynı acıyı, aynı 
tutkuyu yaşayacağımı bile bile yeniden böyle bir 
ilişkiye girmek artık anlamsız geliyor bana.”

Düşünceli gözlerle bir süre süzdü beni.
“Seni çok iyi anlıyorum.” dedi. “İlk karımdan 

ayrılınca ben de böyle düşünmüştüm. Aynı 
duyguları yaşayacağıma göre yeniden âşık olmanın 
ne anlamı vardı. Sonra öyle düşünmenin yanlış 
olduğunu anladım. Aşk karar verilen bir şey değil, 
geldi mi gelir, sen de apışıp kalırsın. Hem hiçbir 
ilişki ötekine benzemez. Bir yıkandığın suda bir 
daha yıkanamazsın meselesi.”

“İyi de yoldaş, can bu! Sürekli alt üst oluşlara, 
fırtınalara nasıl dayanır insan?”

Keyifle güldü: “Ama bir de tersinden düşün, 
coşkunu, duygunu, heyecanını yitirirsen ne 
olacak?”

“Kavga var ya?”
“Kavga, aşkın yerini tutmaz.” dedi kesin bir 

ifadeyle.
“Kavga da bir tür aşk değil mi?”
“Değil. Aşkın toplumsalı olmaz. Aşk 

bencilliğimizin en uç noktası.”
“Ama aşkı için kendini öldüren yüzlerce insan 

var.”

“Kendini öldürmek de bir tür bencillik değil 
mi? Böylece ne kadar büyük bir âşık olduğunu 
göstermek istiyorsun.”

“Çoğu kez biz kavgayla aşkı özdeşleştiririz.”
“Ama yanlış. İkisini birleştirmek isteyişimiz 

sanırım âşık olmaktan gizliden gizliye utanç 
duymamızdan.”

“Neden utanç duyalım ki?”
Alaycı bir ses tonuyla yanıt veriyor. “Büyük 

idealimizin yanında, küçük duygusallıklara 
kapılmanın vicdanımızda açtığı derin yara 
yüzünden.”

Yeri gelmişti, “Ama siz, boş gecelerini, hazım 
zamanlarını değil / boydan boya ömrünü ver 
ihtilale.” demiştiniz.

Suçunu kabul eden bir adamın rahatlığı içinde 
gülümsedi: “Tamam, tamam, ben de aynı yanlışı 
yaptım. Kimseyi suçladığım filan da yok zaten. Ben 
insanın hem toplumsal hem de bireyci bir yaratık 
olduğunu kavrayamadığımızı söylemek istiyorum. 
İnsanın bu yönlerinden birini yaşayamazsa mutsuz 
olacağını düşünemedik. Kapitalizm insanın 
yalnızca bireyci yanını dikkate aldı. Biz de yalnızca 
toplumsal yanını...”

“Ama toplumsal özgürlüğe kavuşmadan, 
bireysel özgürlüğe ulaşamayız.” diyecek oldum, sağ 
elini boşversene dercesine sallayarak kesti sözümü. 
“Hayır efendim, insan yüzyıllarca bekleyemez. 
Devrim içimizdedir, bugün yaşanırsa bir anlamı 
vardır. İnsanın elinden kişiliğini, ötekilerden farklı 
kılan yanlarını alıp din adamlarının cennet vaadi 
gibi toplumsal ideallerle onu oyalayamazsın.”

“Ütopyamız...”
“Kişiliksiz, renksiz, giderek daha çok birbirine 

benzeyen insanlarla ütopya kurulur mu?”
Sesinin sertleştiğini hissettim. Ama benim de 

alttan almaya hiç niyetim yoktu.
“İyi de yaşarken bunları niye söylemediniz?”
Derin bir soluk aldı, heyecanını dizginlemeye 

çalıştığını sezinledim.
“Evet, belki yeterince söylemedim. Belki geç 

farkına vardım bunun. Ama yine de bir şeyler 
yaptım. Sen, ‘İvan İvanoviç var mıydı, yok muydu’ 
adlı oyunumun Moskova’da üç gün oynanıp sonra 
kaldırıldığını biliyor musun?”

“Biliyorum, biliyorum.” diye mırıldandım. 
Ama kafam allak bullak olmuştu. “Tuhaf bir gece 
bu.” diye sürdürdüm sözlerimi. “Önce karanlık 
görünüşlü adamlar beni kovaladı, sonra sizinle 
karşılaştık. Neler oluyor anlamıyorum.”

“Tuhaf olması iyi. Yalnızca gerçek çok sıkıcı olur.”
Bunlar pek alışık olmadığım düşüncelerdi. 

Nâzım’a karşı çıkmaya hazırlanırken bir elin 
beni sarsaladığını hissettim. Gözlerimi açınca 
başucumda iki milisin dikildiğini gördüm. Çok içmiş 
olduğumdan söz ediyorlardı. Toparlanıp kalktım. 
Kaçarken ayağım kaymış olmalıydı. Düşmüşüm. 
Ne kadar süredir burada yatıyordum acaba? 
Üstüme başıma bulaşan kar tanelerini silkelerken 
çevreye baktım. Sokakta bu genç iki milisten 
başka kimse yok. Beni takip eden adamlar nerede 
acaba? Yoksa kimse takip etmedi mi beni? Okul 
kartını çıkarıp milislere gösterirken bu sokağa 
daha önce geldiğimi anımsadım. Başımı kaldırınca 
Nâzım Hikmet’in penceresindeki Hacivat Karagöz 
desenlerini gördüm. Demek farkında olmadan 
Nâzım’ın evine doğru gelmişim. Milisler bana pek 
saygılı davranmasalar da bir taksi bulana kadar 
ayrılmadılar yanımdan.

Okula dönerken yaşadıklarımı düşündüm, 
inanılmazdı; yoldaşlara anlatmaya kalksam, 
biliyordum, onlar da inanmayacaktı.
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Çok söyledim ama yazmış mıydım, 
hatırlamıyorum. Çok mu önemli? 
Düşünüyorum. Önemli ya da değil ama 

bana ilginç geliyor. Orhan Veli’nin altbaşlığı 
“moro romantico” olan “Anlatamıyorum” şiiri, 
Türkçenin en çok okunan şiiri seçildi. Hatta 
Berlin Şiir Festivali’yle bağlantılı “lyrikline.org” 
sitesindeki okunma oranlarına göre de dünyanın 
en fazla okunan ikinci şiiri. Ne güzel. Orhan Veli’nin 
Türkiye’de en çok okunan 10 şiirlik listede 4 şiiri var, 
2’nci sırada “Hürriyete Doğru”, 7’nci sırada “Denizi 
Özleyenler İçin” ve 8’inci sırada da “Güzel Havalar” 
şiirleri yar alıyor. Nâzım Hikmet “Masallar Masalı”, 
“Angina Pektoris” ve “Büyük İnsanlık” adlı 3 şiiriyle, 
Behçet Necatigil “Sevgilerde”, Can Yücel de “Belkim 
Bir Kertenkeleydim” şiiriyle listede.

5’inci sırada ise “İdiller Gazeli” var. Böylece 
listenin 10 şiirini de saymış olduk.

Şiirle ilgili rivayetler de var, ki olasılıkla benden 
iyi biliyorsunuzdur. Hiç oralara girmeyelim, yazının 
konusu da değil zaten. Konu, bu şiirin ‘en az Orhan 
Veli şiiri’ olduğu bana göre! Üstelik de adında 
‘romantico’ olan bir Orhan Veli şiiri, olmayacak 
şey! “Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda” 
türünden bir romantizm Orhan Veli şiirine yakışır 
mı sizce? Dahası da var, ama şiiri nerdeyse herkes 
ezbere bildiği ya da şiiri okumaya başlayınca gerisi 
bir anonim şiir gibi, sular seller gibi kendiliğinden 
geldiği için tamamını almıyorum buraya, 
“Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel/kelimelerinse 
kifayetsiz olduğunu/bu derde düşmeden önce”  
dizelerini bu Gariplerin en Garip şairine yakıştırabilir 
misiniz? Ben, hayır!

Bunu yakıştıramıyorum da diğerini 
yakıştırabiliyor muyum, hayır, Özdemir Asaf’ın da 
“Lavinia” şiirini, ona yakıştıramıyorum: “Sana gitme 
demeyeceğim/Üşüyorsun ceketimi al” dizeleriyle 
başlayıp, “Sana gitme demeyeceğim,/Ama gitme, 
Lavinia/Adını gizleyeceğim,/Sen de bilme, Lavinia” 
dizeleriyle biten bu şiiri de Özdemir Asaf’ın şiiri 
saymak kolay değil! Okumadım, ama duydum, 
bu şiirin de bir öyküsü, bir kişisi var elbette, ama 
konumuz bu değil!

Tam böyle derken ikidir, yakaladım kendimi! Ne 
demek konumuz bu değil, konumuz belki tam da 
bu! Türkçenin önde gelen, en çok okunan, sevilen 

iki şairinden ve onların en çok okunan iki şiirinden 
söz ediyoruz. Ben bu iki şiirin de, o şairlere uzak 
olduğunu söylerken, şairlerin bu şiirleri ‘yakınlık’ 
bildirmek istedikleri kadınlara yazdıklarını unutup 
görmezden geliyorum! Unutulacak, görmezden 
gelinecek şey mi, değil hiç kuşkusuz! 

Öyleyse her ikisi de şiirden çok birer ‘name’ 
sayılmaz mı, birer ‘aşk mektubu’ yani? “Eh ilahi 
Haydar Efendi, Orhan Veli de sevgilisine ‘bir elinde 
cımbız/bir elinde ayna/ umurunda mı dünya?’ şiirini 
yollayacak değildi herhalde, aşkı için o kadar da 
‘Garip’ olmayan bir şiir yazmak istemiş, yazmış 
da, ne var bunda?” diyebilirsiniz. Üstelik bu şiir de 
sevgilisine yâr olmamış ama, en çok okunan ve 
sevilen şiiri olmuş ki az şey mi bu da?” derseniz 
daha da haklı çıkarsınız!

Özdemir Asaf’a gelince, “o sevdiği kadına 
hangi şiiriyle seslenseydi Haydar Efendi, ‘Bütün 
renkler hızla kirleniyordu/Birinciliği beyaza verdiler’ 
şiiri uygun olur muydu?” deseniz, ne diyebilirim 
ki? Hiçbir şey elbette! Demiyorum da. Sadece 
dikkatimi çekti, ilginç geldi ve sağda solda habire 
tekrarladığım bu görüşümü bir de yazılı olarak 
bildireyim istedim.

Bu arada naçizane, konuyla ilgisi bakımından bir 
kitabımdan ve kitapla aynı adı taşıyan şiirden de 
söz etmek isterim. Daha doğrusu bkz. bölümünde 
o kitabın ve şiirin adını bulacaksınız, bir bakın, 
gelecek aya da onun konumuzla ne ilgisi var, ondan 
söz edeyim!

(bkz. Haydar Ergülen, “Üzgün Kediler Gazeli”) 

Sormuş bulundum! 
1. Kadını erkeği kafa tokuşturarak selamlaşan 

bir ülkenin insanları birbirlerini gerçekten seviyor 
mudur, sevebilirler mi?

2. “Helikopter yapmayan bir millet nasıl 
yükselsin?” (Seyhan Erözçelik)

3. ‘Mütedeyyin’ yazarlar ve şairler, şiir, edebiyat, 
sanat ve kültür dergilerine, gazetelere neden 
‘mütemadiyen’ Batı ülkelerinde ‘çekindikleri’ 
fotoğraflarını verirler?

4. Dinsel cumhuriyetler olabiliyor da, muz 
cumhuriyeti, kabile cumhuriyeti neden olmuyor, 
neden herkes onlardan olmadığımızı iddia ediyor?

5. Kadın kahkahasını kınayan bir adamın, Cahit 
Zarifoğlu okuyarak haddini bilme olasılığı var 
mıdır?

6. “Matematik niye zorunlu ders ki?” diye soran 
birinin, şiirle en küçük bir ülfeti sözkonusu olabilir 
mi?

7. Adasını yazan bir adamın, üstelik dilinin en 
mavi, en özgür yazarıdır, (Burgaz) adasına giden 
vapura 70 yıldır adının verilmemiş olduğu bir kent 

olabilir mi? Sonra da niye “Deniz Küstü” diye 
sorulabilir mi? 

Sevme Biçimleri 
Liberal yalnızca kendini sever. Milliyetçi sadece 

milletini sever. Dindar yalnızca ümmetini sever. 
Sosyalist ise, ezenler, sömürenler dışında tüm 
insanları sever, dünyayı sever, doğayı sever, hatta 
kendinden başka herkesi sever! 

Memleketimden İnsan Manzaraları 
2021, Nâzım Hikmet’in 119’uncu doğumgünü. 

939’da tevkifanede başladığı ve ‘dünyanın en 
iyi kadını, dünyanın en güzel kadını’ olan karısı 
Hatice, Piraye Pirayende’ye adadığı büyük 
kitabı, büyük şiir, memleket ve insan yolculuğu 
olan Memleketimden İnsan Manzaraları’nın da, 
1941 baharında Haydarpaşa Garı’ndan sefere 
çıkmasının tam 80’inci yılı.

Ne yapmak lazımdır? Aklıma bazı şeyler 
geliyor, onları buraya yazıyorum, aklına yeni, 
başka şeyler gelenler de yazsınlar ki, bunu 
bir büyük şenliğe dönüştürelim memleketin 
insanlarından, Nâzım’ın memleketlilerinden 
olarak. Olmaz mı? 

-“Roman Kahramanları” dergisi ilk çıktığı 
yıllarda bir roman kahramanları festivali 
düzenliyordu. Dostoyevski’nin, Joyce’un, 
Proust’un, vb. yazarların romanlarındaki 
kahramanlar gibi giyinmiş oyuncularla bir yürüyüş 
gerçekleştirilip, sonra da okuma, tartışma 
etkinliklerine geçiliyordu hatırladığım kadarıyla. 

Memleketimden İnsan Manzaraları konulu bir 
festival yapılabilir, orada kitaptaki her sınıftan, 
karakterden, inanç ve dünya görüşünden insan 
canlandırılabilir. Nâzım Hikmet’in onlardan söz 
ettiği şiirlerden bölümler okunabilir. 

-“Memleketimden İnsan Manzaraları 40 yıl 
sonra” diye bir yenidenyazım süreciyle, yapıt 
günümüz şairlerince yeniden yazılabilir ve Nâzım 
Hikmet’in yapıtındaki kişilerle, 40 yıl sonra, yani 
günümüzde yeniden yazılan kişilerin düetleri 
biçiminde bir sunum olabilir. 

-Tıpkı Kars’a giden Doğu Ekpresi gibi bir 
tren kiralanıp, Nâzım Hikmet’in yapıtındaki 
güzergâhın aynısı gidilerek, hem yolboyunda 
şiirler yazılıp hem de yapıtla ilgili çeşitli yazınsal 
etkinlikler ve gösteriler gerçekleşebilir. 

-Memleketimden İnsan Manzaraları kitabıyla 
trene binen yolculara vagonrestoranda rakı, 
şarap, bira ikram edilebilir. Değil mi TCDD? 
Yaparsın bilirim! Cumhuriyet’in en büyük 
şairinden söz ediyorum, onun da hatırını kıracak 
değilsin a!

HAYDAR ERGÜLEN
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ZÜLFÜ LİVANELİ

NÂZIM’A HASRET
Nâzım Hikmet, 
Şahdamarı şiirimizin 
Sen gideli beri 
Güneşin etrafında elli dört kere döndü dünya 
Ama bizim gönlümüzde 
Hâlâ aynı insanlık rüyası, 
Aynı kavga 
Aynı hülya

Nâzım Hikmet, Nâzım Hikmet 
Şahdamarı şiirimizin, 
Merak edersin elbet 
Bunca yıldan sonra 
Nasıldır diye memleket 
Yani bu cehennem, bu cennet 
Sen gideli beri, 
Daha da semirdi kanımızı emenler, 
Günümüzü geceye çevirenler 
Sömürgenler, sürüngenler, kemirgenler 
Ama umut tükenmedi 
Yaktığın meşale, 
Sönmedi 
Milyonlarca evladın sana hasret 
Ve şiirlerinle çınlıyor artık memleket

Nâzım Hikmet, Nâzım Hikmet 
Şahdamarı şiirimizin 
Sen gideli beri 
Aynı insanlık kavgası, 
Aynı karanlık, aynı aydınlık 
Aynı zindan, aynı hasret, aynı ayrılık 
Değişen sadece şekil; 
Otomobil, televizyon, eşya, giysi, kap kacak 
Ama senin gür sesin, 
Senin o namuslu sesin 
Hiç susmadı 
Hiç susmayacak

Nâzım Hikmet, Nâzım Hikmet 
Sen memlekete vurgun 
Memleket sana hasret

Zülfü Livaneli 
03.06.2017

Nâzım Hikmet çok ilginç bir insan. 
Bazı şairlerin işlevi çok büyük olur 
ve içinde yaşadıkları toplumda 

büyük dönüştürücü güç olurlar dönem 
olarak. Namık Kemal gibi... Bazılarının da 
toplumsal dönüştürücü rolü olmaz ama 
anlamı derin şiirler yazarlar. Şiirleri büyük 
olur. Şimdi Nâzım Hikmet bu ikisini üst 
üste çakıştıran birisi. Yani hem toplumda 
dünyada dönüştürücü bir rol oynuyor 
hem işlevi hem de estetik düzeyde 
şiiri çok büyük. Bir de buna o fırtınalı 

kişiliğinin, yarattığı o cazibenin, karizmanın da etkilerini eklediğiniz 
zaman ortaya çok benzersiz bir şey çıkıyor. Yani Nâzım Hikmet kadar 
20. yüzyılın çalkantılarını yüreğinde hissetmiş ve bunu yansıtmış, bu 
kadar samimi, bu kadar doğal, bu kadar iyi ifade edebilmiş bir insan 
yoktur. Onun için dediğim gibi Nâzım bizim deniz fenerimizdir.

Zülfü Livaneli’nin Nâzım’a mezarı başında okuduğu şiir:
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ULAŞ GEROĞLU

Doğdu şair Kasım’ın 20’si, yılı 1902, saati 
belli değil… Bir dede var evinde, özgür 
düşüncesiyle biraz şiirin peşinde. Dönemin 

valilerindendir dede, adı Mehmet Nâzım bir de  
Paşa’sı vardır. Nâzım Paşa, evde sesini yükseltir 
zaman zaman. Aruz vezninde yazılmış şiirlerdir 
dedenin sesini yoran. İşte şair ilk o şiirleri ezber 
eder dedesinin sesinden. Dışarısı aç, dışarısı çıplak 
ve dışarısı az zaman sonra savaşa tutuşacak.  

“Yanıyor! Yanıyor! Müthiş terrakeler
Çekiyor aguşuna o adüvv-i beşer
Valdeler haneler yetimler
Semâya kalkmış istimdat eden eller”
Komşu yanıyordu… Komşunun geçmişi, 

yarını yanıyordu. Dedesinin yangın sönsün diye 
ettiği dualar hafızasında kalıyor şairin. Gördüğü 
ilk yangını böyle kaleme döküyor. Biz, şairin 12 
yaşında yazdığı “Feryad-ı Vatan” şiirini bulana 
dek, ‘uydurma’ dediği “Yangın” şiiri için “ilk şiirim” 
diyecek… 

“Yeşil deniz gibi gözleri vardı
Beyaz tüyleriyle bir küme kardı
Ağzını süsleyen sedef dişlerdi
Baygın nazarı tâ ruha işlerdi”
Yazdı şair Samiye’nin Kedisi’ni... “Sen bu pis, 

uyuz kediyi böylesine övebiliyorsan, şair olursun.” 
dedi başka bir usta şair, görünce Samiye’nin 

Kedisi’ni… Heybeli’nin genç subay adayı, Yeni 
Mecmua’nın  hececi şairiydi artık. Baktığı 
her yer imgeselleşiyor, ruhu askerliğe hiç 
elvermiyordu. Derslerinde takdire şayan, 

askerlik icraatında pek kırılgan. Hasta oldu genç 
şair bir nöbet sonrası. Sağlık raporları elverişsiz 
dedi, bitti askerlik rüyası.

“İki arkadaş tuttuk dağlara giden yolu
Öyle yükselmişiz ki sahilde İnebolu
İnce sokaklarıyla ufaldıkça ufaldı.”
Zaman sadece üniformayla askerlik yapma 

zamanı değildi. Yıl 1920, İstanbul işgal altında 
ve direnmek gerekliydi. Direndi şair kalemiyle. 
Hürriyet ve vatan sevgisini şiirlerine sardı,  
yayımladı peşpeşe.  Vala dostu yanında… 
Sonrası İnebolu, sonrası istiklal yolu ve merhaba 
Anadolu…

“Yüreğim çarpıyor
Sert bir mavilik gördüm.
Sonra bir altın sarısı..”
9 günlük taban eskiten yolculuktan sonra Ali 

Fuat Paşa’nın yeğeni genç şair, Meclis’te Mustafa 
Kemal’in huzurunda... İmbatla taralı sarı saçları, 
gözleri deniz yansıması... Şairin niyeti cephede 
olabilmekti; Bolu’da muallimlik oldu yeni görevi.  

“Sen! Ezilmez hakkını çiğnettirenleri ez!.
Ey! Sade âcizleri düşkünleri titreten!.
Ey! Daima zulmette arkadan hücum eden!
Ah ey! Adalı Haydut şunu unutma ki biz
Mukaddes haklarını ezdirmiyenlerdeniz!..”

Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! 
Sizi canımda canımın içinde, 

kavgamı kafamda götürüyorum
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Şiirinden attı efsaneleri, masalları. Simgelerden 
kaçtı, genç şair dosdoğru ne varsa onu anlatmaya 
başladı. Kırmızı içli kalpağı, uzun paltosu, daha 
önce söylenmeye cesaret edilemeyen sözleriyle 
gerici zihniyetin hedefi oluyordu dostuyla birlikte. 
Vala Nurettin’in ince çerçeveli yuvarlak gözlüğü, 
Kuvvacı komutanları anımsatan duruşu bile iki 
dostun huzurunun kaçmasına yetiyordu. Aslında 
başlarındaki kalpak bile sarığın baskısına sebepti. 
Gitmek gerekti. Bu gidişin menziliydi devrim şehri 
Moskova. Belli ki yol uzun, yol anlaşılmaz, yol 
arşınlanacak bahanelerin gölgesinde. Ve gözleri, 
şairin o denizden içeri gözleri şahit olacaktı savaşın 
arkasında bıraktığı yıkıma… 

“Açlar dizilmiş açlar!
Ne erkek, ne kadın, ne oğlan, ne kız
sıska cılız
           eğri büğrü dallarıyla 
                           eğri büğrü ağaçlar!”
Şiir büyüdü, şair tanındı. Yepyeni bir ülke, 

yepyeni hayaller ve fikirlerle yurda dönüldü. Şiir, 
dergilere ve gazetelere yetişemiyordu. Her yayımcı 
genç şairin,  hem uyak ahengini yakaladığı hem 
serbest nazımla kaleme aldığı şiirlerine yer verme 
yarışına girdi. Sonrası bir şubat kararı, sonrası 
yasaklar ve kapatılmalar. Şair tayfa kılığında, şair 
mecburen yine yollarda ve şairi saklıyor deniz. 
Tekrar merhaba Moskova…

“Çaldı birinci kampana :
koşuşmalarla dolu istasyon
Çaldı ikinci kampana
sarsıldı penceresinden baktığım vagon
İkinci kampana
 son kampana, 
son…”
Özlem başka...  Özlemek toprağını, ağacını, 

insanını... Dayanamadı şair daha fazla. Bir 
istasyonda başladı geri dönüş yolculuğu. Ülkesi 
yasak, ülkesi uzak ve ülkesine gizli gizli sokulacak. 
Yanında Laz İsmail, cebinde kendisini göremediği 
bir kimlik. Ve Hopa’da yakalandı genç şair… Bir 
subay Nâzım’ın cebinde bulduğu eski yazıyı 
okurken  “Her ekalliyet” diye okudu. Nâzım ikna 
etti subayı ; “Heraklit”ti yazan, bir filozoftu ve 
filozofun memleketi akılları karıştırmaya yetti. 
Yunan filozofun adı, sahte pasaportu, duruşu 
ve şiiri… Sen sakıncalısın şair, doğru Hopa 
Cezaevi’ne… Biri dizlerinin arasına sakladığı 
kafasıyla yere bakıyor, biri suskun işlediği suçun 
ağırlığında eziliyor, başka biri nerede olduğunu 
bile bilmiyor. Köy kokuyor koğuş, şair Anadolu ile 
tekrar merhabalaşıyor…

“Cinayetle Rizeye sevk edecekler
cürmü büyüktür Muhittinin.
Nasıl sevketmesinler ki 
    bir gece bir kanca alıp yanına 
                            damından inmiş 
                            dedesinin 
                            dükkanına..
Çok sürecek çok 
                 Muhittinin acısı.
Kurtuluş yok 
                dedesi davacısı..”
Şiiri gelişti. Hayatı tecrübelendi. Maceralı geçen 

geri dönüş yolu dahil her şey şiire sebepti. Aldığı 
nefesi, içtiği suyu, yediği tayını yazar oldu. Bir 
sebebi var bu kadar şiire akmasının, bir kavgası var 

şairin. Gördükleri, içine sinmeyeni var. Hayatla, 
haksızlıkla, eşitsizlikle kavgası var. Ve aşk… “Aşk 
şiirine imza atmaya değmez.” diyen şaire artık aşk 
şiiri yazdıranı var…

“Abe Şair , bizim de bir çift sözümüz var ‘aşka dair’
O meretten biz de çakarız biraz…
Ben, bir demet mor menekşe olsun getiremedim sana
Ne haltedek, dostların karnı açtı kıydık menekşe parasına!”
Aç kalan dostlarını unutmadan yazdı aşkı 

Nâzım. Aşk dahi olsa yüreğini yeşilleyen, gözünün 
gördüğü karanlığı söylemekti ona kalemi sevdiren. 
Beynelmilel olaylar neden kaçsın gözlerden? 
Şiirse,  dönemin Nâzım’ca belgesi olacak. Çok 
söyleyince şair mecbur kaldı birden fazla olmaya. 
İsmi değişiyordu yazılarında. “Fıkracı”, “Sarı 
Murat”, “Ben”, “Adsız” hepsi ileride Nâzım olacak 
güzel adamlardı… Bazen bir romandır şiir, şairin 
kaleminde. Kısa, soluk soluğa yaşanmış bir 
hikâyedir anlattığı. Soluk soluğa ve kaçarcasına, 
imkânsızca işlenmiş bir aşk suçuna yazılır bazen 
şiir…

“Sevmek güzel iş delikanlım,
sev bakalım! 
Mademki kafanda ışıklı bir gece var
benden izin sana  
sev, sevebildiğin kadar...”
Ufak bir pencere… İki karış, yukarıdan aşağıya 

ve belki iki karış sağından soluna. Demirden 
parmaklık gökyüzünü parsel parsel ayırmış. İçerisi 
rutubet, bir el çıkıyor dışarı, havayı yakalama 
çabası. Ve afla, altı ay alacaklı şimdi şiirin 
yasaklısı… 

Nâzım 1934 yılında bir buçuk yılın ardından 
Bursa Cezaevi’nden ayrıldı. O günler mi? O günler 
bir mektupla saklıydı…

“kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgârda;
yaşarsın, kalbimin kızıl saçlı bacısı
en fazla bir yıl sürer
                               yirminci asırlarda 
                                          ölüm acısı.”
Süregeldi uzunca zaman Babıali’de taşlamalar. 

Edebidir yazılanlar ve kavganın kuralı bir köşeden 
kalem sallamak. Avrupa savaş tamtamlarını 
küflenmeden tekrar dışarı çıkardı, bahanesi 
insani farklılıklardı. Babıali de savaş sevicilerin 
etkisinde, taraflara ayrıldı. Rüzgâra karşı ardına 
düşen endişeli gözler, kalabalıklarda kuş uykusu 
yürüyüşler. Tehditler, dışlamalar ve kapanır 
Babıali’nin sayfaları basılmaz düşünceler… 

Biri çıktı, adı Sedat Simavi... Gel dedi şaire, bırak 
saklanma başka isimlere. Sözünle gel, şiirinle gel 
ama Nâzım olarak gel… 

“Nâzım Hikmet YEDİGÜN’de. Okuyucularımıza 
tahrir ailemize şair Nâzım Hikmet’in de dahil 
olduğunu memnuniyetle bildirmek isteriz… 
Gelecek hafta en yeni şiiri YOLCULUK!”

“Talihsiz Yusuf, 
beni de 
           yolcu al 
                gemine!
Yüküm ağır değil:
bir kitap 
        bir resim 
              bir defter
Gidelim 
         kardeşim 
                gidelim; 

dünya dolaşmağa değer!”
Ve oldu… Nâzım Hikmet en sonunda mahkûm 

oldu.. Delilsiz, ispatsız başladı mahkûmiyet. 
İstanbul, Ankara, Çankırı şairin deyimiyle 
gökyüzünü başının üstünde görmek yasak. Aslında 
bir yer var, denizi var, memleket daha yakınında 
olacak. Başlar yazışmalar; şair mutlu olacağı bir 
yere naklini aldıracak. Artık Bursa’nın rutubetli 
hücrelerinde ciğerleri yorulacak…

“Bugün pazar. 
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün benden bu 

kadar uzak
                                                             bu kadar mavi, 
                          bu kadar geniş olduğuna şaşarak 

kımıldamadan durdum”
Bahtiyardı şair, en azından cezaevini tercih 

edebilmişti. Nedir bu Bursa özlemi şair? Şimdi ne 
olacak peki? 

Nâzım bir “Bahar Tablosu”nda renk, “Ekmek 
Kavgası”nın şahidi oldu. Harf bilmeyene öğretmen, 
yalnızlara kalabalık, ses verdiği el verdiği kim 
varsa dost oldu. Gözleri kırgın, yüzü aynada kıvrım 
kıvrım ve zamanı üç adımda bitirdiği hücresinden 
uğurladı. 

“Ben içeri düştüğümden beri
            güneşin etrafında on kere döndü dünya
Ona sorarsanız : 
                             “Lâfı bile edilmez,
                                       mikroskobik bir zaman”
Bana sorarsanız :
                         “On senesi ömrümün”
Bir temmuz zamanı... Dışarısı yeşil Bursa’da. 

Bursa’da yeşil her mevsim bakidir ama asrın 
tam yarısında, yeşil gökyüzüyle konuşmakta. 
Kuşlar alelade ötmüyor, şairin hürriyetine 
şarkılar söylüyor.  Nâzım döndü İstanbul’a. 
Gözlerinden tanınıyordu şair ve gözleri anlatıyordu 
yaşadıklarını. Çok geçmeden yazıldı haberler, 
başladı fısıltıyla edilen sözler. Elbet şairin 
de söyleyecekleri var, elbet şairin kendisine 
söylenenler için bir cevabı var.

“vatan, kurtulmamaksa kokmuş 
karanlığımızdan, 

                                                ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran 

puntolarla :
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor 

hâlâ.”
Elverişsizdi ya hani bedeni, hani ‘sen askerliğe 

elverişli değilsin’di? Hani yasalar askere 
çağıramazdı? Çağırdılar askere Nâzım’ı. Bir yarım 
kalmış, bir eksik bırakılmış hesap korkusu sardı 
şairin yüreğini. Durulmazdı artık memlekette. 
Bakılamazdı artık yakından insan manzaralarına…

Deniz şimdi bir adım kadar yakın, deniz şimdi 
her şeyi geride bırakmaya hazır. Bir adım ötesi veda 
dostlara, bir adım ötesi veda aşklara...

Bir adım ötesinde şahit olamayız şairin göz 
yaşlarına. 

Yok, bunun adı kaçmak değil; bunun adı olsa 
olsa  başlamak tekrar yaşamaya… 

Hoşça kal Nâzım… 
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RUTKAY AZİZ

Şairimizi bu kez internet imkânları ölçüsünde anacağız ne yazık ki. 
Bildiğiniz gibi virüs nedeniyle... Onun hasretini çektiği ülkesinde 
Türkçe sevdiği şiirlerinin yasak olduğu döneme de değinerek ve yine 

onun anısı önünde saygıyla, sevgiyle eğilerek...

Öyle bir şair ki... Bu bereketli toprakların insanlığa, dünyaya özel bir 
hediyesi... Aynı Mustafa Kemal gibi... Onunla ne kadar gururlansak azdır. 
O tabii ki emeğin, kardeşliğin, işçi sınıfının şairi; ama aynı zamanda 
hasretin, sevdanın, kardeşliğin ve barışın şairi...

Ondan çok şey öğrendik; fakat şiirleriyle buluşma noktasında epey bir geç 
geldik o noktaya. Nedenlerini sıralama gereği yok, biliyoruz.

Onunla 1977 yılında Bulgaristan’a, Sofya’ya, gittiğimde bir davette 
tanıştık... Bir Bulgaristan baskısı almıştım. Oradan bir şiir okuma şansına 
sahip oldum. Ve onun hem düşünce adamı olması hem şairliği ve hep 
öncü bir kişilikte olması ona olan sevgimi, saygımı artırdı. 

Tiyatro kökenli arkadaşlarımız Nâzım’la buluşmayı ayrıca severler. Çünkü 
şairin aynı zamanda tiyatro yazarlığı da var. Kimi kesimde bazı insanlar 
onun yazarlığını pek tutmasalar da bence çok önemli bir tiyatro yazarıdır. 
Ve benim şöyle bir şansım oldu: Ferhat ile Şirin’de Ferhat’ı oynama şansım 
oldu. Sonra Yolcu’yu sahneledim. Sonra bizde Yusuf ile Menofis sahnelendi. 
Arkasından da büyük bir şans olarak her zaman onur duyduğum Şehir 

Tiyatroları’nda Memleketimden İnsan Manzaraları’nı sahneledim. Sonra 
onu Ankara Sanat’ta sahneledim. 

Bir de benim için yaşamımda çok büyük bir anıdır. Destan... Bilirsiniz, 
Haydarpaşa basamaklarında başlar; ve Haydarpaşa basamaklarında bir 35 
dakikasını oynadık onun. Çok görkemli bir geceydi. Şu an mesela Tarık’ın 
ağladığını görüyor gibiyim. Sonra düşündüm. Acaba şair bugün yaşasaydı, 
Türkiye’nin bugün bu somutunda, bu koşullarında Memleketimden İnsan 
Manzaraları’nı yazmaya kalksaydı acaba ne yazardı? Dizeleri ne olurdu ? 
Memleketimden İnsan Manzaraları mı yoksa İnsanımda Memleketimin 
Manzaraları mı? O zaman çok hüzünlü ve acılı dizeler yazabilirdi. 
Yani yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, gençlerin işsizlik ordusuna katılımı, 
emekçinin durumu, bir türlü sağlayamadığımız iç barış… Bütün bunlar ne 
kadar acı verici de olsa eminim bir umudun şairi olarak, barışın şairi olarak 
yine de yarınlara umutla bitirirdi dizelerini. Buna kesinlikle inanıyorum. 

İktidarlar umudun düşmanı olabilirler dostum; ama biz de umudun 
insanları olarak yarınlara, aydınlık geleceğimize inanarak yürüyoruz. Anısı 
önünde tekrar saygıyla, sevgiyle eğiliyorum şairimizin. 

O yıllardır dost bir ülkenin dost toprağında yatıyor. Bırakalım ışıklar içinde 
uyusun.  

İyi ki doğdun NÂZIM...

Tiyatro ve Nâzım
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KENAN BAŞARAN

Hikmet çok iyi topçuydu. Ben 
yetişemedim. Ama öyle böyle bir topçu 
değilmiş! Eski kurtlardanmış. Öyle ki, 

“Fenerbahçe’nin forvetleri mahallede kaydırak 
oynayan birer piç kurusuyken ben en ağır 
hafbekleri yere vururdum.” diye anlatırmış.

Dedim ya, ben izlemedim. Onu izleyenlerin 
anlattıklarının kulaktan misafir yalancısıyım. 
Efendim, Hikmet, orta sahadan bir aldı mı topu, 
ayağından bir daha geri alabilene aşk olsun! Bir 
büyük şairin dediği gibi, “Dörtnala gelip Uzak 
Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan” 
bir topçu misali, bir adımda rakip kaleye 
uzanırmış. Attığı goller de öyle böyle goller 
değilmiş: 5 numro topu, kalecinin açık ağzından 
adeta karnına sokarmış! Bu gol vuruşu, sadece 
Hikmet’e mahsus bir vuruşmuş. Başka bir topçu, 
böyle bir vuruşu yapmak şöyle dursun, buna 
tevessül dahi edemezmiş.

Bir ahbap ortamında kendini methederken, 
meclisten biri “Hikmet Bey, ayaklarınızın bu 
kadar mahir olmasını neye borçlusunuz?” diye 
sormuş. Hikmet Bey de gayet kibirli bir eda 
takınıp “Kurşunkalemimden öğrendi bu zanatı 
potinlerim.” demiş.

Yeşil çayırların müstesna topçusu Hikmet, ne 
yazık ki İstanbul’un şöhretli kulüpleri tarafından 
bir türlü keşfedilememiş. Futbol namına 
büyük bir talihsizlik. Acep kendini methettiği 
kadar marifetli bir top cambazı değil miydi, ne 
dersiniz?

Kim bilir...
Hayal bu ya, "Hikmet’e, Beşiktaş, Fenerbahçe 

veyahut Galatasaray’dan bir teklif gelseydi, 
hangi takımı seçerdi?" diye de insan merak 
etmiyor değil. Aslında bunun cevabını ben 
biliyorum. Hikmet, Fenerbahçe’yi seçerdi.

Nereden mi biliyorum? Anlatayım efendim:
Hikmet, takım değil, sınıf tutardı! O sınıf 

da halkın sınıfıdır. Bir gün,Fenerbahçe ile 
Galatasaray’ı teraziye koymuş.

Bir iki sorgu sual yapmış:
-Fenerli misin kardeşim?
-Eyvallah Fener’deniz!...
-Galatasaraylı mısın monşer?
-Natürelman!...
“Ben, iki gözüm, ne 'Eyvallah’ Fener'denim 

ne de ‘natürelman’ Galatasaray’dan.” dese de 
sonrasında kanının Fener’e kaynadığını itiraf 
etmiş.

Hani yani, bunun sebebi Fener’in her sene 
şampiyon olması falan da değilmiş! Katiyen, 
yanlış anlaşılma olmasın. Zaten demokrasiya 
devrinde her sene Fener’in şampiyon olmasını 
da pek münasip bulmazmış! Ki kendisi mağluba 

da yardımdan yanaymış, ayrıca.
Eee, peki neden kanı Fener’e kaynamış bizim 

Hikmet’in?
Tamam, sizi daha fazla azapta bırakmayayım:
Hikmet, Fener’i  tutarmış; çünkü Fener'in 

taraftarı, Galatasaray'ın ise balosu, müsameresi 
çokmuş. Sporda da olsa o, halka dayanmayı 
salık verip dermiş ki, "Halka, kapılarımızı geniş 
açalım iki gözüm!"

Fakat siz bakmayın bu halkçı ağızlarına! 
Bir maça gitti mi, gözü pek kimseyi görmez, 
ferdi hareket edermiş. Hop oturup hop 
kalkarmış. Anlayacağınız pek fanatikmiş! Bir 
misal anlatayım bunun için: Günlerden bir 
gün, bir ahbabının ısrarıyla çıkar gider Taksim 
Stadyumu’na. Hani şu Gezi Parkı var ya, işte 
oradaymış stat. Her neyse, bir yanda sarı kırmızı 
yollu yollu gömlekler giymiş adamlar, öteki 
yanda lacivert sarı fanilalılar...

22 adam bir meşin topu, birbirlerinin müdafa 
ettikleri kale direklerinin arasından geçirmek 
için deli divane olurken Hikmet de tribünde 
yerinde duramaz olmuş.

Her ne kadar, “Benim heyecanlanmam, 
etraftaki binlerce seyircinin coşkunluğu yanında 
devede kulak kabilinden” dese de siz pek 
inanmayın derim!

Hikmet, eşine dostuna maçı ballandıra 
ballandıra anlatmış: “Herkes istediğini söylüyor. 
Herkes dilediği gibi bağırıp çağırıyor. Ortalıkta 
bir söz, bir düşünce hürriyeti, alabildiğine... Bu 
işin birçok tarafları hoşuma gitmedi, dersem 
yalan söylemiş olurum. Muayyen bir manada 
demokrasiyi anlamak isteyenler Taksim 
Stadyumu’na gitsinler. Ben kendi payıma güzel 
ve berrak ve heyecanlı bir iki saat geçirdim, 
orada.”

Ya işte böyle...
Statlarda maç kovalayan Hikmet, yıllar 

sonra yeniden futbola döner; çayır sahalarda 
değil de Bursa’da gardiyanların gözetlediği 
dört duvarı çevrili beton sahalarda! Ortahaf 
pozisyonunda oynayan Hikmet, sık sık Orhan’ın 
takımıyla maçlar yapmış. Öyle ki maçlar sanki 
birer derbiymiş, kıran kırana. Orhan ve takım 
arkadaşı İzzet, öyle bir ikiliymiş ki Hikmet, çoğu 
zaman onlara karşı çaresiz kalmış. Habire topu 
kendi kalesinin filelerinden çıkartmak zorunda 
kalırmış, büyük bir öfke içinde...

Orhan, o maçları şöyle anlatmıştı: “İfrit 
olurdu... Kıpkırmızı yüzü, masmavi gözleri ve 
yüzünün kırmızılığında kaybolan sarı kaşları... 
Hele çalım yapar yutturursak öyle içerlerdi ki, 
sahada bir faul kralı kesilir, elle, kolla, tekmeyle 
girişir. Bir gün esaslı bir tekmesini yemiştim, 
hani laf aramızda çok nefis bir tekmeydi...”

Gördüğünüz gibi Hikmet, futbol lugatıyla 
söylersem, epey "çamur bir topçu"ymuş! 
Sorsan, o “Halkın öfkesidir oğlum” derdi 
muhakkak!

Kim bu Hikmet denilen topçu? Neden 
anlattım öyküsünü? Şundan efendim: Hani 
bu Hikmet, demişti ya, futbol zanaatını 
kurşunkaleminden öğrendiğini... Ondan 

anlattım size Hikmet’i.
Bu Hikmet, demiş ki;
“O kurşunkalem ki 
9 deliğinizden vücudunuza her tıktığı mısra 
İşkembenizde taş.
Şairiz be
Şairiz dedik ya be arkadaş...”
Bu mavi gözlü dev futbolcu Hikmet, 

şiirden de anlayan bir şairmiş! Tam adı Nâzım 
Hikmet’miş! Bugün memleketin statlarını 
dolduran taraftarların topçularını gayrete 
getirmek için tek ağızdan bağırdığı “Çocuklar 
inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, 
güneşli günler...” dizelerinin şairi Nâzım Hikmet 
Ran... 
Bakın, maç başlıyor. Şu, 10 numro Nâzım değil 
mi? Evet, evet o. Yanındaki de Orhan Kemal!

Ya ya, şa şa, Nâzım Nâzım çok yaşa!!!
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NEBİL ÖZGENTÜRK
Gençliğimin, üniversite 

yıllarımın büyük hatırasıdır,      
İzmir Fuarı’ndaki SOVYET 

SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ 
SERGİ BİNASI’na gitme isteği!.. 
Nedense sergi alanlarına “pavyon” 

adı verilmişti Fuar’da. Amerikan Pavyonu, Rus Pavyonu, İsveç Pavyonu 
gibi... İşte, bu pavyonlar arasında en çok SSCB Pavyonu dikkatimi çekerdi, 
merak oluştururdu! Gizem, kapalı ülke oluşu vs. kim bilir? Moskova’dan, 
Sovyetler’in dört bir noktasından gelen ürünler dev salonlarda 
sergileniyor, yasak sembollerden orak çekiçler(!) vitrinlerde, uzaya çıkan 
ilk astronotun kostümleri vs. Sovyet Pavyonu’nun unsurlarıydı! Başlıca 
meraklarımdan biri de şuydu:  “Nâzım’ın Rusça kitapları  sergilenir mi 
acaba?” Biz bir avuç okullu kafadar, her dönemin Nâzım hayranları olarak 
Moskova-Nâzım zamanlarını,1951’de Moskova’ya yerleşip MOSKOVA’da 
yitip giden NÂZIM’ın Moskova’sını da merak etmekteydik! Fakaatttt... 
9 yıllık İzmir maceram boyunca Fuar’daki Sovyet Pavyonu’na Sovyet 
Yazarlar Birliği Onur Üyesi Nâzım Hikmet’in eseri-ürünü getirilmedi bir 
türlü!.. Hatırladığım, Tolstoy’lar, Çehov’lar, Puşkin’ler ve yakın dönem 
edebiyatçılara dair iz vardı ama Nâzım hiç olmadı! Bu benim kişisel hayal-
merak duygumun parçası olarak kaldı! Aradan yıllar geçti, PRESTROYKA, 
BERLİN DUVARI, GORBAÇOV, derken, SSCB yıkıldı; RUSYA CUMHURİYETİ 
adıyla ana-devlet kuruldu! Bin yılın meraklısı ve Nâzım tutkunu bana 
da Moskova’ya yol göründü! Belgeseller çoktaaan başlamış, dönemin 
gazetelerinde de yazılar yazıyorum... Kültür Bakanlığı, Nâzım Hikmet 
Kültür-Sanat Vakfı ve Rus-Türk İşadamları Derneği’nin organize ettiği 
Moskova gezisinde buldum kendimi...

2000 yılının Haziran ayı... Türkiye’den kalabalık bir heyetle Moskova’ya 
gitmiştik. Bakanlık müsteşarları da vardı, diplomatlar, genel müdürler 
de... Belediye başkanları da dernek başkanları da... 
İşadamı da işçi de...  Edebiyatçılar, tiyatrocular, sinemacılar, gazeteciler 
vs...

Nâzım’ı, Türkiye sevdalısı bir şairi, memleketine hasretle bu dünyadan 
göçüp giden bir ozanı, binlerce kilometre uzakta bir kentte, Moskova’da, 
ve Moskova’nın sokaklarında, salonlarda, mezarı başında ve son nefesini 
verdiği evinde anmaya gelmiştik... 
Açıkçası, böylesi görkemli bir anma ilk kez olup bitiyordu ve şölene 
dönmüştü Nâzım’ı, “Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam”ı yâd etmek... 
Zaten sonraki günlerde medyada çok konuşulacak, çok sözü edilecekti... 
Birinci sayfalar, Nâzım’a dair nahif, zarif ve objektif yazılarla süsleneceği 
gibi “Sevgi ve dostluk düşmanı” kimi kalemlerin satırları da karartacaktı 
köşeleri!.. Oturdukları yerden “rüzgâr”ı kesmeye uğraşanlar, memlekete 
dair en derin şiirleri yazan adamın “memleket haini” olduğunu 
ileri sürenler, komplekslerini öne çıkaranlar şölene zehir akıtmayı 
aksatmayacaktı! Çokkk özel bir geziydi sahiden, yıllar boyunca Nâzım’ı 
yasaklayan Türkiye Cumhuriyeti de oradaydı, devletin temsilcileri de.. Ve 
sağ olsunlar; dönemin Ecevit hükümeti de bu konuda son derece duyarlı 
davranmış, tam destek vermişti!

Kısacası kem gözlere, her dönemin şahinlerine inat, yüreğimiz Nâzım 
coşkusuyla atmaya devam etti bir hafta boyunca!  Evet, 5-6 gün süresince 
Nâzım’la yatacak, Nâzım’la kalkacaktık.

••
Moskova, dediğim gibi gençliğimden bu yana merak  ettiğim bir 

kentti ve şimdi orta yerindeydim!.. Gecesi de gündüzü de yemekleri, 
parkları, meydanları, bulvarları tabii ki olağanüstü... Kremlin, başlı 
başına anlatılması gereken bir alan; Sovyet devletinden, PUTİN 
zamanlarına.. Nâzım’ın, Rus Devlet Başkanı Yeltsin’in ve Anton Çehov’un 
ve daha onlarca sanat insanının mezarının olduğu Nove Diçi Mezarlığı 
için sayfalar, kitaplar yazılır. Tabii ki gezinin en anlamlı günü, ya da 
saatleri, Nâzım’ın yıllarca mekân eylediği, Vera’yla sofralar kurup 

hayaller konuştuğu evinde  yaşanacaktı. Vera, heyetten bir grubu, 
Moskova kent merkezine uzak olmayan bir mesafedeki evine davet 
etmişti dönüşümüzden bir gün önce. Moskova’da, Nâzım’ın özellikle 
son zamanlarını geçirdiği, son nefesini verdiği, vasiyetini, memleketini, 
karısı Vera'ya mektuplar yazdığı ve her kitap arasına Vera'ya armağanlar 
bıraktığı evine koşa koşa gittik tabii ki. Yani sevda ve kavga şiirlerinin 
yazıldığı eve.

Tablolar, kitaplar, fotoğraflar, her şey, 63’ün 2 Haziran’ında nasılsa 
öylece duruyordu yerli yerinde. Daktilosu da!

Her birimizi “yakın bir dost” gibi karşılayıp ağırlamıştı Vera o gün.
Kendimizi evimizde hissetmiştik adeta. Bıkıp usanmadan Vera’ya 

geçmişini soruyor, Nâzım’a ait objelere şaşkınlıkla, hayranlıkla 
bakakalıyorduk.  
Vera, tek tek anlatıyor, hatıralar arasından geçip gidiyordu ve anlattıkça 
mutlu oluyor, zaman tüneline dalıyordu.

Şu sahneyi hiç unutamamıştım mesela:
Resimler, fotoğraflar, mutfak, derken ve yaşanmış onca anı, sese 

dönüşürken Vera, Nâzım’ın daktilosunun bulunduğu masaya yöneldi 
birdenbire. Ve klavyenin arasına sıkışmış notu çıkarıp bize gösterdi. Bir 
adres yazılıydı notta:

Şilili büyük yazar ve şair Pablo Neruda'nın adresi… 
Hikâyesini anlatmaya başlayınca daha bir heyecanlanmıştı.

“Hiç unutmuyorum, 1963 Haziran başıydı. Berlin’de bir yazar dostuyla 
haberleşmiş ve Neruda’nın adresini almıştı ondan. Adresi bu kağıda 
yazdı ve daktilosuna sıkıştırdı. Bana döndü ve ‘Birlikte gideriz Şili’ye Vera, 
Neruda’yı ziyarete birlikte gideriz.’ demişti. Fakat…” Devamını getiremedi.  
Zaten gerek de kalmamıştı. Gözleri dolmuştu. Tabii ki anlamıştık. Nâzım, 
ertesi sabah, yani bir gün sonra göçüp gitmişti çünkü bu dünyadan.

•
Vera, bir müze görevlisi telaşı içindeydi ziyaret ettiğimiz gün; güler 

yüzüyle, hüznüyle saatlerce ağırlamıştı bizi. Birbirinden hoş ikramlar 

Nâzım’ın MOSKOVA’sı; 
MOSKOVA’nın Nâzım’ı...

Vera Tulyakova - Nebil Özgentürk
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sunmuş, her sorumuza sabırla yanıt vermişti.
Sanki ev sahibi değildi, biz de kendimizi misafir gibi hissetmemiştik 

zaten.
Uzak diyarlardan çıkıp gelen yakınlarını hasretle karşılayan bir aile 

yakını misali...
Bize “İstanbul’a gitmiş gibi hissettim kendimi.” diyecekti.
Ve tabii ki Nâzım’ın bıraktığı vasiyeti de hatırlayacaktı, hatırlatacaktı.
“Veracığım... Bir kez olsun git Türkiye’ye. Benim için yap bunu, lütfen 

yap, vallahi beğeneceksin, inan bana git benim memleketime, benden 
olan bir şeyler hatırlayacaksın, tek istediğim bu, başka bir şey istemem. 
O zaman sesim (Veracığım, şekerim gülüm benim) diyecek sana. Sonra, 
sesimi Türkiye’ye de ver. Ne yazık ki seni alıp bir tek kerecik oraya 
götüremem. Oysa İstanbul’umu gösterirdim sana. İstanbul, dünyanın en 
güzel şehirlerinden biri. Benim İstanbul’umdan nasıl ikram ederdim sana 
bir bilsen. Uçakla gidebilseydik, olabildiğine alçaktan ve yavaş uçmasını 
isterdim pilottan, şehre yaklaşırken hiçbir şeyi gözden kaçırmayalım diye. 
İstanbul’a gemiyle gidebilseydik, kaptana delicesine bir hızla sürmesini 
rica ederdim; memleketime varmadan mutluluktan ölmemek için. Ah 
Veracığım, bir İstanbul'da olsam..."

•
Evet, Moskova Vitoraya Pesçanaya sokağındaki o ev, büyük anılar 

büyük yalnızlıklar, büyük hasretler eviydi.
Bilirsiniz, Nâzım’ın o evin penceresinden bakıp ölümünü tahayyül ettiği 

bir de şiiri vardı..
“Bizim avludan mı kalkacak cenazem? 
Nasıl indireceksiniz beni üçüncü kattan? 
Asansöre sığmaz tabut, 
merdivenler daracık.
Belki avluda dizboyu güneş ve güvercinler olacak, 
belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla dolu, 
belki ıslak asfaltıyla yağmur.
Ve avluda çöp bidonları duracak her zamanki gibi.
Kamyona, yerli gelenekle, yüzüm açık yükleneceksem, 
bir şey damlayabilir alnıma bir güvercinden: uğurdur. 
Bando gelse de gelmese de çocuklar gelecek yanıma, 
meraklıdır ölülere çocuklar.
Bakacak arkamdan mutfak penceremiz. 
Balkonumuz geçirecek beni çamaşırlarıyla. 
Ben bu avluda bahtiyar yaşadım bilemediğiniz kadar. 
Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize...”

•
Evet...
Neruda’nın Şili’deki adresinin yazılı olduğu beyaz not kâğıdını Vera’nın 

40 yıla yakın bir süre saklamış olmasını çok önemsemiş, çok da anlamlı 
bulmuştum..

Belli ki sıradan bir kâğıt parçası olmaktan çıkmış hayatının bir “belge”si 
haline getirmişti o beyaz not kâğıdını. Pek çok minik kâğıt parçası ve kitap 
aralarına sıkışmış karalanmış yazılarla dolu, ayraçlar da öyle..

O evdeki her parça asırlar boyu kuşaktan kuşağa aktarılmalıydı zaten.
Vera, 2001’in 19 Mart’ında yaşama gözlerini kapatacaktı.
Nâzım, yine ölümünden çook kısa bir süre önce Vera’ya bir şiir ithaf 

etmişti. Vera’dan Nâzım’a seslenişti adeta. Şiirdeki anlatıma göre Vera 
“Gelsene kalsana, gülsene, ölsene” demişti Nâzım’a;

Nâzım da “Gelmiş, kalmış, gülmüş ve ölmüştü” o evde.
İşte o ev, şiirler, anılar daha bir anlamlı kılınır olmuştu yıllar yıllar 

içinde; “Nâzım’ın evi Vera’nın sofrası”nda yaşanan anılar da...
Öyle ya...
Nâzım’ın evi, ülke hasretiydi; Vera’nın sofrası göz göze olmaktı.
Nâzım’ın evi, şiirlerinin 40 dilde yayımlanmış olması, ülkesinde 

Türkçesindeyse yasaklanmasıydı; Vera’nın sofrası hüzündü.
Nâzım’ın evi, Lenin’in anıtkabrinden dönüşünün ardından giderilen 

yorgunluktu; Vera’nın sofrasıysa o akşam bir kadeh votka eşliğinde tarihe 
uzanmak...

Nâzım’ın evi sevdiği kadınları deli gibi kıskanmaktı; Vera’nın sofrası 
kıskanılır olmak...

Nâzım’ın evi, gece boyu yazılan bir şiirdi; Vera’nın sofrası, o şiire 

yarenlik etmek...
Nâzım’ın evi sevdalanmaktı 60’ına yakın; Vera’nın sofrası, sevdalı bir 

hayata uzanmak...
Nâzım’ın evi saman sarısı saçlı kadını beklemekti; Vera’nın sofrası 

“şiirler yazdıran kadın” olmak...
Nâzım’ın evi kelimelerdi; Vera’nın sofrası gelip geçen film kareleri...
Nâzım’ın evi “Şu kadarcık Şarlo’ya haset etmemek”ti; Vera’nın sofrası, 

erkeğine hasretle sarılmak...
Nâzım’ın evi dostlara, yoldaşlara “İnsanca yaşadım, onurluca yaşadım” 

diyebilmekti; Vera’nın sofrası birlikte haykırmaktı binlerce dizeyi.
Nâzım’ın evi “yârin yanağı”ydı; Vera’nın sofrası yâr olmaktı.
Nâzım’ın evi Türkçe kokardı; Vera’nın sofrası Rusça cevaplardı.
Nâzım’ı evi, dünyanın son haliydi; Vera’nın sofrası bir başına kalmanın 

sancısı...
Nâzım’ın evi, göçüp giden Nâzım dostlarını beklemekti; Vera’nın sofrası 

o dostların arasında olmak...
Nâzım’ın evi güneşin sofrasında olmak, gökyüzünden dostların arasına 

bir şiir bırakmaktı; Vera’nın sofrası o şiirleri avuçlamak... 
Nâzım’ın evi duruyor Moskova’da bir sokakta, bir anıt gibi; Vera’nın sofrası 
anıtın en gülümseyen köşesi… Nâzım ve Vera, şimdi gökyüzünden bakıyor 
eve ve sofraya, dostlara el sallıyor.

•••
Sonraki yıllar da Moskova’yı kapı komşusu edecektim açıkçası. Sevgili 

Dostum NÂZIM KOMİTESİ BAŞKANI Ali Galip Savaşır, 2005’ten 2019’a 
kadar Nâzım’ın her doğum günü ve ölüm yıldönümünde etkinlikler 
düzenledi ve Bir Yudum Nâzım belgeselleriyle oradaydım. Hıfzı Topuz, 
Tarık Akan, Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Cahit Berkay, Edip Akbayram, 
Ataol Behramoğlu ve daha pek çok ustayla Moskova’nın en görkemli 
salonlarından birinde saatler süren anma yapıldı yıllar boyu. Tabii ki gün 
boyu fırsatlarımız da oluyordu kenti gezmeye. Her defasında keşifler 
yapıyorduk! Dünyaya büyük edebiyat devleri armağan eden topraklarda, 
MOSKOVA’da müzeleri, edebiyatçıların evlerini ve asırlık mekânları 
tarıyorduk. Nâzım’ın kanatlarına tutunarak! İşte, orada büyük ozanımız 
yatmakta. Anadolu’da bir köy mezarlığına gömülmeyi bekleyen... 

İYİ Kİ DOĞDUN NÂZIM!

Nebil Özgentürk-Sunay Akın-Zülfü Livaneli
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“Sevda, sonsuzluğun karanlığında ışıldayan bir pırıltıdır. Sona 
eren, sonu önceden bilinen sevdaların ne acılığı vardır ne tadı. 

Bunun böyle olduğunu bilmeyenler, sevda denilen hayaletin 
peşinde boşuna koşmasınlar.”

Bu sözleri bir dost meclisinde, baş başa kaldıkları iki üç 
dakikanın içinde sevdiği kadına söyleyen erkek belki haklıydı, 

belki haksız.

Ancak onların sevdaları sonsuzluğun karanlığında 
ışıldamaya, sona ermemeye önceden 

mahkûmdu. Niçin? Niçin olacak! Çok geç 
rastlamışlardı birbirlerine. Bunu ikisi de 

biliyordu. Bunu ikisi de bildikleri için, birbirlerini 
daha derinden, daha içten, daha umutsuz 

sevmekteydiler.

Yürekleri birbirine böyle bağlananların yolları her 
vakit birbirine bağlı olmaz. O dost toplantısında 

baş başa geçen beş on dakikadan sonra 
yıllarca görmediler birbirlerini. Yıllar 

saçlara ak düşürür, yıllar gözlerdeki 
ışığı söndürür, ellerin damarlarını 

katılaştırır; yılların yapamadığı bir tek iş 
vardır: Büyük yürek ateşlerini öldürmek... 

Yıllar bu ateşleri külleyebilir; gözle görülmez, 
elle tutulmaz yapabilir; ancak öldüremez 

bütün bütün.

Onlar da birbirlerine yıllarca sonra, saçlarında 
ak ve ellerinde şişkin mavi damarlarla 

rastladıkları vakit, yüreklerinde küllenmiş olanın 
yeniden tutuştuğunu anladılar. Anlamasına 

anladılar. Ancak yine geç kalmışlardı. Ak saçla, 
damarları çıkık ellerle sevişmek gülünç olur 

biraz.

Yine geç kalmışlardı. Her şeyde gecikmek olur, sevdada olmaz. 
Erkek yine onunla kaldığı bir beş dakika içinde dedi ki: “Sevda, 

sonsuzluğun karanlığında ışıldayan bir pırıltıdır. Sona eren, 
sonu önceden bilinen sevdaların ne acılığı vardır, ne tadı.”

Erkeğin sözlerini kadın yine dinledi. Bir avunma, inanılması 
lazım olan bir yalan, bir acı söz gibi dinledi bu sefer. Onlar 

tekrar buluşmakta bile geç kalmışlardı. Geç, çok geç…

BEN
(Yenigün dergisi, 27 Şubat 1935)

Nâzım’ın 1935 yılında Yenigün dergisinde/
gazetesinde, geleneksel masal diliyle yazılmış 13 

masalı yayımlanır. Bu masalları Yarın dergisine, 
Kemal Sülker göndermişti. 1985/86 yılları olmalı. 

Uzun bir zaman sonra ilk kez yayımlanıyordu 
masallar. Bir gün Sedat Simavi, Nâzım’a, 

“Benim gazetemde yazar mısın?” der. Nâzım 
da “Ben bir sevdalı şairim, senin gazetene 

yüreğimin derinlerinden gelen aşk masalları 
yazayım.” der. Masallarda ismini kullanmaz, 

hepsini de BEN diye imzalar.
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MELDA DAVRAN

“Ben burada bir ressam Yunus Emre keşfettim.” 
Nâzım Hikmet

Nâzım Hikmet, pek çok suçlamayla Türkiye 
hapishanelerinde tutulmuştu. Dile kolay 
13 yılı bulmuştu hapisliği. Bunun da 11 yıla 

yakınını Bursa Cezaevi’nde geçirmişti. Yaklaşık 800 
mahkûmun yattığı bir cezaeviydi Bursa Cezaevi. 
İkinci Dünya Savaşı’nın öncesi ve sonrasıyla, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıkıcı etkilerinin 
sürdüğü zor yıllardı. Demir parmaklıklar arkasında 
özgürlük ve barış tutkunu âşık ve şair bir kalp 
için ise çok daha zor...  Ama o umutsuzluğa 
düşmemiş, sözleriyle, mısralarıyla hapishanenin 
kalın, soğuk, acımasız taş duvarlarını yıkabileceğini  
herkese kanıtlamış, hapishanenin içindekilerin de 
dışındakilerin de umudu olmuştu. Umudun, aşkın, 
insanlığın iyiye, güzele evrileceği düşüncesinin, 
paylaşımın büyük şairi değil miydi o? İşte Bursa 
Cezaevi’ndeki yıllarını da kendine yakışan bir 
şekilde geçirecekti Nâzım Hikmet Ran.

Yoksul tutsakları hapishane ağalarından koruyan, 
günlerini mahkûmları eğiterek onlara sanat, 
tarih, felsefe dersi vererek geçiren oydu. Annesi 
Cemile Hanım tanınmış bir ressamdı, ondan 
öğrendiklerini de mahkûmlara öğretiyordu bir 
yandan. Hükümlülerin karınlarını doyuracak 
parayı kazanmaları için idareyle konuşup dokuma 
tezgâhları getirtti bir gün. Hapishanenin orta 
yeri üretim yeri, atölye olmuştu artık. Hikmet ve 
mahkûm arkadaşları dokudukları çorap, havlu, 
perde gibi ürünleri, el işlerini, resimleri dışarda 
satıyor, bu parayı bölüşüyorlardı. Şaire bu yıllarda 
en büyük desteği gençlik yıllarından arkadaşı, Türk 
sinemasının kurucularından, İpek Film’in sahibi 
Selanikli İhsan İpekçi verecekti. Mahkûmların 
el emeği ürünlerini, İpekçi, İstanbul’daki evinde 
verdiği özel davetlerde misafirlerine küçük 
müzayedelerle satıyor, topladığı parayı da Bursa 
Cezaevine’ne getirip dostuna teslim ediyordu. Biri 
şair, biri sinemacı iki eski dost, gençliklerinde yakın 
çevrelerinde paylaşımcılıklarıyla tanınıyorlardı 
zaten; zor yıllarda da birbirlerini destekliyorlardı. 

Hatta 20’li yaşlarında bir gemi seyahatinde 
personele ve yolculara farklı yemeğin çıktığını 
görünce, geminin direğine tırmanmışlar: 
“Personele ikinci sınıf muamelesi yapılmayıp 
herkese aynı yemek verilinceye kadar bu 
direkten inmeyeceğiz!” demişler ve istediklerini 
yaptırmışlardı. Bu hikâyeyi kızımın babaannesi, 
İhsan İpekçi’nin kızı Alev İpekçi Ersoy’dan 
dinlemiştim.

Nâzım Hikmet, tıpkı Orhan Kemal’in romancı 
olmasında olduğu gibi değerli ressamımız İbrahim 
Balaban’ın da ressam olmasında büyük pay 
sahibiydi. Annesinden öğrendiği resim tekniklerini 
genç delikanlıya o öğretmişti. İbrahim Balaban 
bir köy çocuğuydu. Osmangazi’nin Seçköy'ünde 
doğmuştu 20'li yılların başında. Doğduğu köyün 
üç yıllık okulunda eğitim almıştı. Henüz 16 
yaşındayken köyünde hintkeneviri yetiştirmek 
suçundan cezaevine girmişti. Yıllar sonra da 
evlendiği gün düğün evini basan hasmını öldürmek 
suçundan tekrar hapse düşmüştü.  İşte bu yıllarda 
Nâzım Hikmet’le tanıştı Balaban. Ona çırak oldu, 
ama karşılıklı izinle... Bir gün resim yapan Nâzım 
Hikmet’in yanına  gidip  sordu: “Sen beni çıraklığa 
kabul ediyor musun?” Hikmet de ona sordu: “Sen 
beni ustalığa kabul ediyor musun?” Artık onlar 
usta- çırak olmuştu, Hikmet de Balaban’ın "Şair 
Babası"... O günkü heyecanını yıllar sonra şöyle 
anlatacaktı Balaban: “Çıraklığa kabul edildiğim 
gün, o saat ve o anda utanmasam, 'Yaşasın 
tutsaklık!' diye bağıracaktım. Dünyada benden 
başka hiçbir öğrenci, cezaevini mekân tutup da 
dünyanın en büyük şairi Nâzım Hikmet’i hoca 
olarak bulmamıştır.”

Nâzım Hikmet’ten sadece resim dersi almadı 
Balaban. Kendi yaptığı resimleri beğenmeyen genç 
ressamın tedirginliğini fark edince ona sosyoloji, 
diyalektik felsefe, ekonomi politik dersleri vermeye 
başladı ustası. Derslerden sonra ustasının “Ben 
büyük şairim. Sen de büyük ressamsın, tekrarla bu 
sözü.” demesi üzerine her gün bu sözü tekrarladı.. 
Resmini günden güne geliştirdi. 1950’de çıkan 

af yasasıyla özgürlüğüne kavuşan Balaban 
köyüne geri döndü, Anadolu’da dolaştı. Sanatını 
besleyen damarları Anadolu’da buldu. Anaları, 
kadınları, Anadolu köylüsünü, buğdayı, başağı, 
taşı, toprağı resmetti. İlk sergisini Fransız Kültür 
Merkezi’nde açtı. Yıllar içinde onu herkes tanıdı. 
Abidin Dino onun için şöyle diyecekti: “Balaban at 
çizmiş. Belli ki Balaban o atın bakımı ile uğraşmış, 
onu eyerlemiş, sulamış, tımar etmiş, otlatmış. 
Böylesine bir ilgi ile çizilen at Balaban’ın atı olur. 
İşin içinde sevgi ile bilgi bir arada... Balaban 
çizdiğini yaşıyor, biz ise sadece seyrediyoruz.”

Ustası Nâzım Hikmet ise onun için şöyle diyecekti: 
“Ben burada bir ressam Yunus Emre keşfettim. 
Köylü, köy mektebinde okumuş, berberlik ediyor 
içerde. Ben resim yaparken başımdan ayrılmaz. 
Nihayet bir gün boya istedi, verdim ve ilk iş aynada 
kendi resmini yaptı. İkinci portre bir şaheserdi ve 
şimdi şaheser portreler yapmakla meşgul. Bütün 
boyalarımı ona verdim.” 

1940’lı yıllarda Bursa Ceazevi’nin karanlık ve soğuk 
koridorlarından bir usta ve çırağı geçmişti. Geçmek 
değil de bu demirli bir şilep gibi yatmaktı sabırla. 
Bitmeyen geceleri, bitmeyen gündüzleriyle... 
Tutsaklığa umutla cevap vererek üretip yaratmayı 
karanlıklara kalkan yaparak... Hep paylaşarak...

Geriye pek çok eser ve şiir kaldı. İşte sadece biri:

Saksılarda hâlâ tek tük karanfil bulunursa da 
ovada güz nadasları yapıldı çoktan, 
                                           tohum saçılıyor.

Ve zeytin devşirilmekte. 
Bir yandan kışa girilmekte, 
bir yandan bahar fidelerine yer açılıyor. 
Bense hasretinle dolu 
                      ve büyük yolculukların sabırsızlığıyla yüklü 
                            yatıyorum demirli bir şilep gibi Bursada

1945 

Bursa Cezaevi, Balaban  
ve 'Şair Babası' 
Nâzım Hikmet

35



Bugün kompartımandaki konuğum 
ülkemizin, belki de dünyanın en güzel 
bakan, bakışlarına binlerce anlam 

yükleyen, tam 60 yıldır nesiller boyu baş tacı 
edilen, Atatürk Cumhuriyeti’nin sevdalısı, 
efsanemiz Sevgili Türkan Şoray...

Yalnızca onun adı bile ne kadar çok şey 
hayal etmemize neden oluyor değil mi?

Türkiye’nin değerlerinden biri olmayı 
başarmış, büyüdükçe küçülmeyi hayat felsefesi 
edinmiş, şeyh görünümlü dervişim, çıtır çıtır 
badem şekerim benim...

Sabahın 6’sından gecenin 11’ine kadar evden eve dolaşan kuryeci delikanlının, 
maden işçisinin, ev kadının, öğretmenin, doktorun, simitçinin, gazetecinin, 
hukukçunun, minibüsünün her köşesini fotoğraflarınla donatan şoför arkadaşın, 
halen filmlerinle aşkı, fedakârlığı, iyiliği, özveriyi öğrettiğin milyonlarca kişinin adına, 
hayatımıza kattığın doğrular ve güzellikler için teşekkür etme fırsatı belki de bu 
yazı bana.

Onca yaş almışlığına karşın 200 mankenin arasından aziz dostu Yıldırım 
Mayruk’un jübile defilesinde sahneye çıktığında soluklar kesen güzelliktir, zarafettir o.

Nietzsche’nin dediği gibi doğuştan ince ruhtur o. Bir de üstüne üstlük sanatla ve 
bilimle daha da incelmiş bir ruhtur.

Bir yıl önce taşındığım evime ziyarete geldiğinde, pencerenin önünden geçen treni 
gördüğünde çocuklar gibi sevinen, ellerini çırpan “Yaşasın tren geçiyor buradan, ay 
çok güzel!” diye yüreğini ve gözlerini sevinçle dolduran küçük kız arkadaşım benim.

Bir Almanya yolculuğunda Nürnberg’den Berlin’e gittiğimiz tren yolculuğu da geldi 
aklıma. Ne kadar eğlenmiştik. Bize ait çok lüks bir vagonda anın tadını çıkarmıştık. Şu 
an içinde olduğunu hayal ettiğimiz kompartıman o kadar lüks değil ama duygusu çok 
daha güzel. 

Karşı karşıya oturduğumuz, aramızda minik bir masanın olduğu çıtır çıtır simit, 
peynir ve güzel demlenmiş çayımızın eşlik ettiği trenlerimizden birindeyiz.

Üstelik hızlı da değil trenimiz. Vaktimiz oldukça fazla.
Penceremizde minicik serçeler var.  “Simit verelim onlara da” diyorsun. Oysa ben 

vapurdan martılara simit vermeye alışığım ama “Hadi verelim” diyorum...

n Senin hayattaki en değerli hazinen ne?
“Yağmur’um…” (Öyle bir diyor ki gökkuşağı içinde kalıyor sanki kompartımanımız) 

Her anne için evladı en değerli hazinedir elbette. O benim iki gözümün bir çiçeği, 
şefkatli, iyi yürekli, mütevazı, dünya güzeli kızım. Onun iyi günlerini görmek en büyük 
arzum. Onun mutluluğuna tanıklık etmek bana verilen çok değerli bir armağan.

(İyi bilirim Türkan Şoray’ın kızına olan düşkünlüğünü. Yağmur’un gözü dolsa, 
Türkan’ın gözyaşları ırmak olur. Kızı gülümsese, Türkan’ın yüzünde güller açar. Hele 
bir yolculuğa çıksa, Yağmur’un uçağı alana inene, telefonu açılıp “Ben vardım annem.” 
diyene kadar gözünü kırpmaz. Rahatça soluk bile almaz.)
n Ya sinema?
Sinema benim aşkım. Olmazsa olmazım. Sinema benim sinemam. Yıllarca 

kameranın önünde yaşadım. Yönetmenin motor ve stop sesleri arasında onlarca 
kadının kişiliğine büründüm ve müthiş hikâyelerin kahramanı oldum. Güldüm, ağladım, 

BİRCAN USALLI SİLAN

-TÜRKAN ŞORAY-
Dünyadaki ve 

ülkemizdeki kadının 
gücü arttıkça sinemada 

da kadının rolü arttı.
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isyan ettim, boyun eğdim. Çaresiz kaldım, hayatı yeniden yaşamaya karar 
verdim. Sinema müthiş bir zenginlik oldu benim için. Sanki başka bir hayatım 
olamazmış gibi hissettim hep. Ve bu hayat için, bu sinema aşkı için, sinema 
beni bağrına bastığı için hep şükrettim Tanrı’ma. Sinema benim en büyük 
zenginliğim.
n Süreç içinde sinemamızda kadın karakterlerin gelişimini nasıl 

anlatmak istersin?
Eskiden daha edilgen olan kadın karakterler, artık yaşamın 

gerçeklerini daha fazla yansıtıyorlar ekrandan ve beyaz perdeden.
Toplumsal değişime paralel olarak kadınların bağımsızlık ve toplum 

bilinci ile değişti karakterler. Toplumsal değişim bizim 
çabalarımız ve sorumluluklarımız aynı zamanda. Birey 
olarak kendimizi toplumdan soyutlayamayız. Kadın 
hareketinin başlamasıyla, 80 öncesinde kalmış, naif, 
kocasının karısı, çocuklarının annesi olmaktan öteye 
geçti kadın karakterler. Erkeğin egemen olduğu toplumda 
görülen edilgen kadın karakterler 80 sonrasında baş 
kaldırmaya başladılar. Kadın hakları, kadının gücü ve 
sorumlulukları  ve toplumun her kesiminde kadının gücü 
kendini hissettirdi ve bu elbette sinemaya da yansıdı. Ve 
elbette bir tabu olan kadın cinselliği de konuşulur, anlatılır, 
sinema aracılığı ile ayıp olmaktan çıkarılır hale geldi. Kadın 
oyuncular toplumun değişimine ayak uydurup kadının 
her şey olabileceğini izlettirdiler sinema izleyicisine, pilot, 
yönetici, asker, hukukçu… Pek çok kadın oyuncu gibi benim 
de değişimim başlamıştır 80’li yıllarda... Dünyadaki ve 
ülkemizdeki kadının gücü arttıkça sinemada da kadının rolü arttı.
n Ve başrol oyuncusunun birbirine yakınlaştığı sahnelerde seyirci 

içi çiçek dolu vazo görmekten öteye  geçti...
Ben, Mine filminde kadın erkek ilişkisinin gerçeğe en yakın halini 

canlandırmaya çalıştım. El ele tutuşmanın ötesine geçtim. Kalbim 
dışarı fırlayacak gibi olsa da o portrede kararlı oldum. Mine filmini 
sinemada izlemeye gittiğimde en arka sırada kendime yer aldım. Kimsenin 
beni tanımaması için neredeyse kılık değiştirdim. Seyircinin tepkisinden 
korkuyordum çünkü. Ve sonra gururla gördüm ki aslında seyircimiz bu 
değişime çoktan hazırmış. Bugünkü kadın oyuncularımız çok daha cesurlar. 
Hayatın gerçeğini olduğu gibi yansıtıyorlar ve kendi kimliklerini olduğu gibi 
yaşıyorlar. İmajın değil gerçeğin peşinden koşuyorlar. Ve ben onlarla  gurur 
duyuyorum. 
n Türkiye’de değil de Avrupa’da ya da Amerika’da olsan dünya 

starı olurdun aslında. Bunu düşündün mü? Filmlerden aldığın teliflerle 
helikopterin, yatların, katların olurdu...

Bunu bir kez bile düşünmedim. Ülkemde olmak, bu sımsıcak sevgiyi 
yaşamak çok kıymetli geldi her zaman bana. Daha fazla ne olabilir ki? Hangi 
ülke sanatçısını bu kadar bağrına basar ki? Ben o gözlerdeki sevgiyi seviyorum 
ve hiçbir dünya malının bu kadar kıymetli olacağını sanmıyorum. Ama telif 
haklarına gelince neredeyse 40 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Bu tüm 
sinema emekçilerinin hakkı. Evet yalnızca ben değil pek çok kişi refah içinde 
olurdu. Umarım uzak olmayan, çok yakın bir gelecekte bu problem çözülmüş 
olur. Hep bunu umut etmekten bütün emekçiler yorgun düştü. Aslında 
çözüldüğünü görmek istiyorum ben ve hepimiz.
n Sinemayı tamamen bıraktın mı?

Sinemayı tamamen bırakmak... Uzun zamandır bunu 
düşünüyorum ve sanırım bu yönde karar veriyorum.
n Ama sinemaya bu kadar âşık biri nasıl bırakır 

ki? Dünya sinemasında bunun tam tersi örnekler 
görüyoruz aslında.

Evet kim bilir belki de öyle bir senaryo gelir ki önüme, 
karartırım gözümü ya kameranın önüne geçerim ya 
da arkasına. Sinema benim aşkım. Sinema benim 
minnettarlığım, hayatımda olduğu için her an 
şükrettiğim... Evet belki de bir film bir yerlerde beni 
bekliyordur. 
n Çok zor bir yıl geçirdik. 2021 umutların neler?
Her şeyden önce sağlık... Bir an önce bu salgının 

önlenmesi... Salgınla hayatımıza giren hasretin sona 
ermesi... Yoksulluğun bitmesi... Gençlerin yeniden 
hayal kurabilmeleri, hayallerinin gerçeğe dönüşmesi... 

İşsizliğin son bulması... Hak, hukuk, huzur, barış, birlik beraberlik coşkusu... 
Yeniden güzelliklerde buluşabilmemiz... Bu dönem içinde sevdiklerimizle 
karşılıklı birer bardak çay içmenin, aynı sofrada buluşmanın, endişesiz 
sarılmaların ne kadar önemli olduğunu anladık. Belki de bu süreçten 
sonra insanlık daha basit ama daha içsel değerlerde buluşup mutlu olmayı 
öğrenecek. 

Biz daha çok uzun konuşuruz elbette. Konuşuyoruz da. Daha uzunu bu 
sohbetin, 2021 hayallerimiz arasındaki kitabımızda olacak elbette.

Trenimizin uğrayacağı istasyonlar o kadar çok ki...
Yine imza günleri yapacağız. Yine gencecik anneler bebeklerini Türkan 

Şoray’ın kucağına verip resim çektirmeye devam edecekler. Ve ben 
soracağım yine “O bebek tanımaz ki Türkan Şoray’ı niye bu fotoğraf telaşı?” 
diye. Ve o anneler bana o çok iyi bildiğim yanıtı verecekler: “Bak çocuğum bu 
Türkan Şoray... O bizim hepimizin sevgilisi, annesi, kardeşi...O hem bizden 
biri hem de efsanemiz... Onun resmini evimizin baş köşesine asacağız yine.”

Sinema benim 
minnettarlığım, 

hayatımda 
olduğu için her an 
şükrettiğim... Evet 

belki de bir film 
bir yerlerde beni 

bekliyordur. 
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BIZIM PERON

Paltolu ve eldivenli yürünen bir ocak akşamı daha 
İstanbul’da...
Maltepe Meydanı’nda inen Kadıköy – Pendik 

yolcuları, korna sesleri arasında birbirini duymaya 
çalışan gezentiler, cami bahçesinde ezanı bekleyen 
dedeler, dikkatli bakışlarıyla polisler, işten yeni çıkmış 
memur amcalar, tavırlarına yabancı kaldığımız liseli 
ergenler, etrafın yeniden kirlenmesini bekleyen 
köşede dikilen çöpçü, anneler, teyzeler, halalar... 
Kaynayan çaydanlık gibiyiz hepimiz. Çoğumuz sahile 
doğru yürüyoruz farklı hikâyelerimizle tepemiz tüte 
tüte… Saklıyoruz ayıplarımızı da gülüşlerimizi de  
maskelerimizin altında. 

Neredeyse bir yıl oldu bu maskeli balo başlayalı. Sıkıldık, 
bunaldık diye söylenerek indik yeni yapılmış yaya 
yolundan biraz daha aşağılara.  Yazın mısır, kışın kestane 

satan adını sanını bilmediğimiz ama geçerken 
hepimize sevecen gelen, seyyar arabasının 
ardında ekmeğinin derdine düşmüş, ama 
bununla yetinmeyip her halinden belli ettiği 

gözlem çabasıyla, insanlara meraklı 
bakışlarıyla dikkatimi çeken seyyar satıcı 

ile karşılaşıyoruz. O da hepimiz gibi 
üşümüş. On liralık istiyorum mis 
gibi kokan kestanelerden. Bazen 
yediğiniz her ne ise kokusu kendisinden 
güzel gelmez mi size de? Verdiğim 
o on lirayla köyümüzde yaktığımız 

gürül gürül yanan sobanın huzuruna, 
Eskişehir’deki evimizde yaşadığım 

çocukluğuma, arkadaşlarıma, kısaca 
gitmek istediğim neresi varsa oraya 
seyahatim başladı tezgâh önünde. Bu an? 

Bu anın tadı da bambaşka elbet… 

Ben kestanecide zaman geçiriyorken 
birlikte yürüdüğüm insanlar kayboldular. 

Onların yerine yenileri belirdi yanımda. 
Ama değişen hiçbir şey yok. Aynı amca, 

aynı teyze, telefonda bağıra çağıra konuşan 
aynı ergen... Şimdi yeni arkadaşlarımla yürüyoruz 

dükkânlarda en kalitelisini en ucuza nasıl alırız diye 
bakarak. Cadde boylu boyunca esnaf... Sanki en çok 
bağıran kazanacakmış gibi, karşılıklı atışmalarla 

geçen, kendimi hakem gibi gördüğüm, buradan 
bir şey almazsam ayıp olacak şimdi eyvah, 
bunalımları yaşadığım, hiç hoşlanmadığım 
ama olmazsa da yapamayacağım bu seslerle 

yürüyorum, yürüyoruz…

Ve demiryolu…

Sicim gibi kesti yolumuzu! Sanki 
önümüzden geçen başka hayatları 

hatırlatırcasına... Küçük dünyamız büyüdü bir 
anda. Kaç yaşam geçti o kısacık anda 
önümüzden? Gitmek isteği, kavuşma 

isteği belirdi içimde.

Gittim. 

On liralık bir kestane daha aldım.

KUBİLAY ERDELİKARA Bazen yediğiniz 
her ne ise kokusu 

kendisinden 
güzel gelmez mi 

size de?
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NASUH MAHRUKİ

Yaşanmış bir düş gördüm!

Hepimizi alt üst eden 
2020’yi geride bıraktığımız 
bugünlerde, izin verirseniz 

size faydalı bir düşünme egzersizi 
hediye etmek istiyorum. 
69 yıl önceki İstanbul’un ve 
İstanbulluların sıradan bir gündeki 
en yalın, en doğal günlük hallerini 
gösteren bu fotoğraflar üzerinde 
biraz düşünmenizi rica ediyorum. 
Bu fotoğraflar, İstanbul’u ve 
Türkiye’yi tanıyan Owen Williams 
Maynard adlı bir fotoğrafçı 
tarafından 1951 yılında çekilmiş ve 
National Geographic’in 1951 yılı 
Ağustos sayısında yayımlanmış. 
51 sayfa boyunca Türkiye’yi büyük 
övgülerle ve geleceğe dönük son 
derece olumlu öngörülerle anlatan 
yazının başlığı: TÜRKİYE GELİŞİM 
PATİKASINI DÖŞÜYOR...

Bu fotoğraflardaki insanların 
çağdaşlığını, şıklığını, zarafetini, 
sağlıklılığını, mutluluğunu, 
endişesizliğini, geleceklerine olan 
güvenlerini, tam bir barış ve canlılık 

içinde olduklarını görebiliyor 
musunuz? Mutsuzluktan, 
yoksulluktan, sürekli gergin 
ve stresli, çatışma halinde 
olmaktan umutsuz olan hiç kimse 
görüyor musunuz içlerinde? Bir 
tek mutsuzluk, umutsuzluk, 
endişe, gelecek korkusu, kavga 
ve çatışma olasılığı hissediyor 
musunuz, 1951 yılında Maynard 
tarafından Galata’da çekilen 
bu fotoğraflardaki herhangi bir 
İstanbulluda? 69 yıl önceden, 
yani aşağı yukarı babalarımızın 
ve annelerimizin çocukluğunu-
gençliğini, büyükbabalarımızın 
ve büyükannelerimizin en 
verimli erişkin yıllarını yaşadığı 
yıllardan gelen bu fotoğraflar, 
hepimize büyükbabalarımızdan 
da babalarımızdan da çok daha 
mutsuz ve umutsuz yaşadığımızı 
söylüyor artık İstanbul’da. Bunun 
sebebini ve çözüm yollarını, 
bu çözümlerde size düşen 
sorumlulukları düşünmenizi dilerim 
yeni yılın en başında...

Bu iki fotoğraf; “İstanbul’un Grand Central İstasyonu Galata 
Köprüsü’nde, Avrupa’da ve Asya’da yaşayan Türkler işe gidiş geliş 
saatlerinde birbirine karışıyor.” diye anlatılıyor.

Bu fotoğrafın altında; “Müslüman peçeleri, 
tulumları içindeki planörcü kızlar tarafından 

bilinmiyor.” yazıyor.

Bu fotoğrafın altında; “Türk 
mayoları Florida’yla yarışıyor 

ve Osmanlı zamanında kadınsı 
hatları gizleyen peçeler ve giysiler 

artık unutuldular.” yazıyor.
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Lahaina’da, devasa Banyan ağacının altındayım. Hayallerim 
ağacın varlığı kadar uçsuz bucaksız. Bencilliğimden ödün 
vermeye niyetim yok. Tek başıma yayılıyorum her biri 

gövdeleşmiş dalların sığınağına. Gölgesinde mevsimler boyu yazılmış 
hikâyeleri dinliyorum. İçimden geçenleri yutkunmaktan yorgun 
boğazım.

Çalınan keyfimin yerinde yeller esiyor epeydir. Zamanın sunağına 
uzanıyorum boylu boyunca. Kulağımı dünyaya veriyorum.

Haberler hep kötü.
Duymamış gibi yapmanın âlemi yok. 
Olan bitenden mi kaygılıyım, yoksa olan biteni 

bilememekten mi?
Kaçırma korkusu, diyorlarmış.
Fear of missing out.
Kısaca FOMO. Kısası olmazsa olmaz. Artık böyle.
Ne zaman köşeye sıkışsam sanata 

tutunuyorum. Sanat beni tutuyor. Mesela, bir 
gün Claire Ibbetson olarak uyanıyorum. Günler, 
haftalar, aylar sürüyor benzeyişim. Sonra Virgil’i 
üzmemek için rolümü yarıda kesiyorum. Yeni bir ben 
lazım oluyor ardından. Anne Mondro’nun telden kalbi 
kadar soğuyan kalbimi saracak pamuklar arıyorum. Hasat 
olmadı bu yıl, diyorlar. Yıkılıyor sırça köşküm. Dokunmamış 
güzel kelimeleri sonraki asra bırakıyorum. 

Haberler hep kötü.
Olmamış gibi yapmanın âlemi yok. 
Üç renk ve beş resimden ibaret kaleydoskopumdan bakıyorum 

hayata.
Tedirginliğim maviden soluk.
Gökyüzü gri,
Deniz plastik.
Bendeniz şimdilerde puslu bir kara parçasıyım.
Gözle görülmeyecek kadar küçük, kalabalıktan gözü dönmüş 

şehirde bir toz tanesi.
Keyifsizim yine. 
Bugünler hep yalnızlık.
Delik deşik edilmiş dağlardaki tutmayan kar oluyorum bir an. 

Eriyip gittiğim yollarda bir dağ keçisinin ihtişamında büyüleniyorum. 

Görmemiş gibi yapmanın alemi yok. 
Söylenecek lafları bir bir ezberliyorum yığılı cümleler içinden. Biri 

yasak, öbürü ayıp, diğeri başıma dert açacak biliyorum. Konuşanları 
avuçlarım patlayıncaya kadar alkışlıyorum. Utanıyor avuçlarım. 

Susmamış gibi yapmanın âlemi yok. 
Teos zeytin ağacının gövdesi kadar karışık aklım. Dallanmış, 

budaklanmış, mazide meyveye dönmüşüm belli ki. Hatıram 
var, ama hatırlayamıyorum. 

Magritte’in resmine girmişim bir ara. İnsanlık Hali’ndeki 
ağaçlara şapka çıkarmışım. Hem resimdekine hem 

resmin gizlediğine… İnsanlık hali ya! Hayali gerçekten 
daha çok seviyorum. Pencere hayallere kapı açıyor. 

Resimden çıkıp kendi penceremden 
bakıyorum. 

Bir kadın geçiyor sokağımdan, yanında bir 
adam... İkisi de otuzlarında var yok.

Kadının gözlerinde bir kuyruklu yıldız 
süzülüyor. Adamın ellerinde titreyen bir heyecan…

Adımlarını kadınınkilere uyduruyor adam. Çevik 
bir hareketle yakalıyor sol adımı. Artık aynı yolda 

aynı adımlarla yürüyorlar. 
Anlaşılan o ki bir aşka bakıyorum. 

Nadirattan sayılır çağımızda. 
Kıymetli manzarama hatırı sayılır bir vakit ayırıyorum. 
Miş’li geçmiş zamanda kalmış bir duygunun resmi geçidi var 

önümde. 
Yazarın artık yazmak istemediği,
Çizerin çizmekten imtina ettiği,
Boş işler kümesine koymuşlar bütün güzel hisleri. 
Kunduracı Fahri’nin oğlu Mümin ağlıyor bir yerlerde. 
Bense yine Lahaina’da, devasa Banyan ağacının altındayım. 

Yağmurun sesinde büyülü bir şenlik… Eski defterlerin rutubet kokulu 
hışırtısına benzer bir neşe... 

Hayat böyledir işte.
Sevmemiş gibi yapmanın âlemi yok. 

*Claire Ibbetson ve Virgil Oldman,  
The Best Offer filminin başkahramanları. 

Gölgede 
Yalnız

Ne zaman köşeye 
sıkışsam sanata 

tutunuyorum. Sanat 
beni tutuyor. Mesela, 

bir gün Claire Ibbetson 
olarak uyanıyorum. 

Günler, haftalar, aylar 
sürüyor benzeyişim.
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Gökyüzü; kendisine kanatlı ya da kanatsız dalan hangi yüreği 
geleceğe taşımadı ki onlarınkini taşımasın ve yönelen hangi 
gözü ışıltısız, umutsuz bıraktı ki onlarınkini bıraksın. 

  Prometheus’un ateşi önce sevdalandırır yalım yalım; sonra 
cezalandırırdı. Ne diyordu gökyüzü? Kanatlarınızı nereye takacağınız, 
ne zaman ve niçin kullanacağınız önemlidir; çünkü o kanatlar hırsla 
beslenmiş isteklere değil ihtiyaçlara açıldığında ve biri akla diğeri yüreğe 
takıldığında iyileşir Prometheus’un yarası. 

19. yüzyılın dâhi çocuklarıydı onlar. Hor görülen, ötelenen, bilgisizliğe 
ve yetersizliğe rağmen geleceğin göklerde olduğunu anlayıp tüm 
tutkusuyla başaran; erdemlerin ve kusurların birbirinden ayrılmayan 
bir güç maddesi olduğunun bilincinde olan ve bunların birbirbirinden 
ayrıldığında insanın bir hiç olacağını özümseyip Amerikan şakalarından(!) 
hoşlanmayanlardı onlar. Yemekten, uyumaktan, aşktan geçmiş, sadece 
umut sevdalısı olmuşlardı. Edison vaat ettiği parayı Tesla’ya vermediğinde 
"Tam bir Amerikalı gibi düşünmeye başladığında Amerikan şakalarından 
da anlayabilirsin." demişti. Neyse ki Tesla şakayla(!) değil bilimle ilgiliydi. 
Vecihi de öyle...

Tesla ve Vecihi...Prometheus’un İkarus'ları... 
"Zekâ ve Sanat"ın imkânsızın ötesine geçen, doğruları geleceğin 

söyleyeceğini bildiren korkusuzları... Her ikisi de gökyüzüne sevdalanmış; 
gökyüzü bu sevdaya karşılık onlara "umut" armağan etmişti. Hayal 
etmek, umut etmek bedelsiz değildi elbet.Tüm tutkulular gibi yanacaklar; 
ama gerçeği geleceğe ulaştıracaklardı."Ne yüksekten uç ne çok alçaktan!" 
denmişti. Nasıl mümkün olabilirdi ki gökyüzüne, yıldırımlara tutkuyla 
böylesine sevdalıyken? Alçaktan uçmak da neydi yüksekler bu kadar 
güzel, sonsuz ve özlemliyken?

1898... Vecihi iki yaşında... Tesla "Armonik Tınlaşım-Deprem Cihazı"nı 
şakayı (!)  sevenlerin eline geçmesin düşüncesiyle kırmıştı. Bulduğu 
"Bedava Elektrik Sistemi" de şirket finansörleri tarafından "olmayan 
sayacın nereye konulacağını bilemedikleri" için rafa kaldırılmaktaydı.

1911... Tesla, kanatsız, pervanesiz ve enerjisi ücretsiz olabilecek uçan 
bir makine yapmış, bunu açıklamış; petrol şirketi sahipleri tarafından bu 
buluşu da rafa kaldırılmıştı.

1912... Balkan Harbi... Vecihi, Tophane Sanat Mektebi’nde 
aldığı eğitimin meyvelerini  ancak özgür beden ve özgür bir ruhla 
toplayabileceğini anlayınca orduya katıldı. Emellerini düşüncelerini yalnız 
milliyet sevgisiyle süsleyip besleyerek yurdunun sevilen başarıcısı olacaktı. 
16 yaşındaydı teyyareci olarak savaşmaya karar verdiğinde.Yaşı küçük 
olduğundan Makinist Mektebi’ne alındı. "Gedikli-Astsubay" olarak mezun 
oldu.

 Tesla, dört yıllık eğitimi üç yılda bitirerek bilime; Vecihi, Yeşilköy 
Teyyare Mektebi’ni 6 ayda bitirerek gökyüzüne dalmıştı. Bilim ve gökyüzü 
tutkusu onlar için ruhi bir ihtiyaçtı.

1917... 40.000 dolarlık Nobel Ödülü’ne "Hayır"; Edison’un sevenleri 
tarafından kurulan AIEE’den verilen Edison Madalyası’na "Evet" demişti 
Tesla. Vecihi de Kafkas Cephesi’nde Rus uçağını düşüren ilk Türk pilotu 
olacak; ölüm ve özgürlük dansında Ruslar tarafından esir alınacak Nargin 
Adası’ndan kaçmayı başaracak; yurduna kavuşacak ve devam edecekti 
Kurtuluş Savaşı’nın gökyüzündeki çelik kartalı olmaya. 

1925... Vecihi, savaş kalıntısı uçak motorlarından yararlanıp geliştirdiği 
ilk uçağı "Vecihi K VI"ya uçuş izni verecek teknik bir heyet olmadığından 
uçuş sertifikası alamayacak; teknik heyetten birinin “Vecihi, biz sana bu 
lisansı veremeyiz, uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar!” sözüyle 
uçup cezalandırılınca istifa edecekti.

 Düşman uçağını düşürmek kara cahillikle uğraşmaktan daha kolaydı. 
Birisi kesin yengi diğeri yenilgiydi. "Havada nasıl yendiysek karada da öyle 
yeneriz!" diyen Vecihi’nin yeneceği düşman değildi bu kez. Olsaydı kolaydı. 
O muhteşem manevralarından birisiyle "Karabela" olur savardı; ama bu 
kez cahillikti düşmanı.

1931... Time dergisi doğumunun 75.yıldönümünde Tesla’yı kapak 
resmi olarak seçerken Vecihi de ulusal basında yer alacaktı. Ürettiği uçak 

"Dünyanın en iyi spor teyyarelerinden biri"ydi. Avrupa’dan dönüşü bayram 
havasını estirmiş, yine aynı yıl yurt içi turlarına da başlamıştı.

Her ikisi de tanındı,engellendi, sevildi ve sevdi... Birinin yazdığı çizdiği 
her şey kötü emeller için kullanılma tehlikesi taşıyordu ve hâlâ taşıyor. FBI 
bu çalışmaları Tesla’nın ölümünden hemen sonra iki kamyona yükleyip 
taşıyacak ve gizleyecek; diğerinin yazdıkları Hava Harp Okulu’nda ders 
olarak okutulacaktı. 

Biri bir otel odasında, diğeri askeri hastanede gökyüzüyle sonsuz 
sohbete daldı.

"Yıllarım bilimde yükselmek için tırmalamakla geçti. Dua et orada 
benim için, eğer yapabilirsen, zavallı oğlunun kayıp ruhuna..." diyecekti 
Tesla, annesine yazdığı bir mektupta.

İnsanlık için uğraşan bir ruh kaybolabilir miydi?
Prometheus’un İkarus'larıydı onlar. Parayı önemsemeyip bilime 

harcayan, yaşamı buluşlarla kolaylaştıran bu dahiler, hayallerine ve 
umutlarına sarılıp varsıllaşırken yoksullaşılabileceğini gösterecek, son 
günlerini yoksullukla geçireceklerdi. Üstelik sanat ve zeka ile yoğrulmuş, 
umutla harmanlanmış, tutkuyla ateşlenmiş; insanın mutluluğu ve 
özgürlüğü için uğraşmış ateş taşıyıcısı olmalarına rağmen...Başkalarının 
kanatlarıyla uçmadıklarından biri Yıldırımların Efendisi diğeri gökyüzünün 
Hürkuş’uydu. Birinin doğduğu ay diğerinin öldüğü ay; birinin öldüğü ay 
diğerinin doğduğu aydı temmuz ve ocak...Birbirlerini tanımadılar ya da 
tanıdılar. Bu önemli değildi. Onlar ruh kardeşiydi. 

"Yeryüzü denilen cenneti bize sunmak istediler, 
Bütün ömürleri bu kavgayla geçti.

•••
Derler ki son büyük serüvenci yaralıdır hâlâ..." Ahmet TELLİ

Yıldırımların Efendisi ve Hürkuş
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n Banu 
Zeytinoğlu: 
Mustafa, 
Aydın Abi'yi 
kaybedeli 3 yıl olacak 5 Ocak’ta. Ya, 
bu sana da tuhaf gelmiyor mu?
n Mustafa Alabora: Elbette çok üzgünüm. Çok 

dostumu kaybettim. Aydın Abi'yi de kaybettim. Hayat 
böyle bir şey ama Aydın Abi'yi ölümüyle değil yaşarken, onu anılarıyla 
anmak daha doğru bence. Sohbet ederken bir espri yapmıştım, sonra 
çekindim. Aydın Abi dedim, haddimi aştıysam çok özür dilerim. Dedi ki 
“Benim öyle kirliliklerim yoktur.”
n Banu Zeytinoğlu: Ama zaten adamın özelliği mimar olması, bir 

iş insanı olması falan değildi. Aydın Abi benim için bir filozoftu. Bir şey 
sormak istiyorum?
n Mustafa Alabora: O şiiri söylemem lazım. Çünkü o şiir Yahya 

Kemal’in bir şiiriydi. Evet, şimdi devam edelim.
n Banu Zeytinoğlu:   “Benim öyle kirliliklerim yoktur.” “Haddini Bil, sen 

kimsin?” deme şekli sanırım.
n Mustafa Alabora: Bravo tam bunları söylemiyor işte. O felsefeye 

gelmiş adam. Benim öyle kirliliklerim yoktur derken toplumda “Sen sus, 
fazla gülme” gibi laflar vardır ya hani, işte bu kafadan geçmiş adam. 
Bunları geçtiği için de “Benim öyle kirliliklerim yoktur” diyebiliyor. 
Meseleyi açtığın için teşekkür ederim.
n Banu Zeytinoğlu: Aydın Abi'nin haberini aldığımızda tabii ki çok 

üzülmüştük. Çünkü aslında Aydın Abi hep olacakmış gibiydi. Kaldı ki senin 
sayende benim de arkadaşımdı. Ben Aydın Abi'yi herhalde 1974’te duydum. 
Aydın Boysan adını ilk babamdan duymuştum. Eskişehir’deki Arçelik 
fabrikasının mimarıydı Aydın Abi yanılmıyorsam.
n Mustafa Alabora: Doğru doğru...

n Banu Zeytinoğlu: O fabrikanın 
prefabrik inşaatını da babam 

yapıyordu. “Acayip bir mimar var.” diye 
bahsettiğini hatırlıyorum.
n Mustafa Alabora: Kendisi söylerdi. “200 futbol 

sahası büyüklüğünde inşaat yaptım.” derdi. Ve 
bunların çoğu da sanayi inşaatı. Fabrikalar yapmış 

adam. Tabii çok önemli ve değerli... Sanıyorum 
babanın alakası da bu sebepten olabilir. Mümtaz 

Zeytinoğlu da ulusal sanayi ile ilgilenen değerli biri. 
n Banu Zeytinoğlu: 55 yıl mimarlık yapmış. Ne çok eser, ne çok emek… 

Sadece mimarlıkla kalsa...
n Mustafa Alabora: Eğitimci kimliği de vardır Aydın Abi'nin. 15 sene 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretmenlik yaptı. Hatta 7-8 yıl önce 
öğrencileri Aydın Abi'yi bir yere davet ettiler. Hangi şehir olduğunu 
hatırlamıyorum ama Aydın Abi gitti. Sonra geri geldi ve bana  dedi ki; 
“Ulan hepsi yaşlanmış!”
n Banu Zeytinoğlu: Ama kendisi hâlâ çok genç..
n Mustafa Alabora: Bir gün edebiyat eleştirmeni Fethi Naci’yle 

oturuyoruz. Birkaç yaş küçüktü... 
n Banu Zeytinoğlu: Fethi Naci mi küçüktü?
n Mustafa Alabora: Evet, Fethi Abi küçüktü. Dedi ki “Fethi gençliğinin 

kıymetini bil.” Mesela 47 kitap yazmıştır Aydın Abi. Bir kitabını çok 
sevmiştim ve Aydın Abi'yle de paylaştım. Dedi ki “Yaşa be, benim de en 
sevdiğim kitap.” Bir roman denemesiydi. Uzayda geçiyordu mevzu. Birkaç 
kişi Boğaz’da rakı içiyorken uzaylılar geliyor ve bu insanları kaçırıyor. 
Kaçırılan insanlar öyle bir yere götürülüyor ki; yüksek binalar yok, taşlar 
yok, demirler yok. Aydın Abi öyle bir yer hayal etmiş ki her yer rengârenk 
çiçek. Bana “Çok sevindim bu romanı sevdiğine. Bak sana romanla ilgili bir 
şey anlatayım. Ben uzayda hayal ettiğim o dünyayı önce çizdim. Ondan 

Hayata muhabbet, muhabbete hayat katmış Aydın 
Boysan... Sanatın, İstanbul’un, hayatın en özel 

dostuydu o... Aramızdan ayrılışının 3’üncü yılında 
dostları Banu Zeytinoğlu ve Mustafa Alabora 
anılar ve unutulmayanlarıyla Aydın Abi'lerini 

andıkları sohbeti bizimle paylaştı...
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sonra kitabı yazdım” dedi.
n Banu Zeytinoğlu: Aydın Abi'nin uzaydaki cennetini okumamız, 

bulmamız lazım. 60 yaşında yazarlığa başlıyor ve 47 kitap yazıyor. Peki 
neden yazıyordu?
n Mustafa Alabora: Bana şunu dedi: “Ben bunları yazmasam 

çıldırırım.” Canı sıkıldığı için yazıyordu. Ben de 60 yaşımdan sonra 
resim yapmaya başladım mesela, Aydın Abi'yi taklit ederek.
n Banu Zeytinoğlu: Eserlerindeki mizah mesela. Kendisi öyle 

yaşadığı için mizah vardı. Bir felsefesi vardı. 
n Mustafa Alabora: Şöyle diyor; “Mizah, biz akıllı 

insanların büsbütün çıldırmasını engeller.” 
n Banu Zeytinoğlu: Yaşamakla, yaşama tutunmakla 

ilgiliydi… Hiçbir zaman vazgeçmiyordu ki, her şeye 
meraklıydı.
n Mustafa Alabora: Son yıllarda çok üzgündü ama. Özellikle 

İstanbul’un bu kadar betonlaşmış olmasından son derece ıstırap 
duyuyordu... Aydın Abi aynı zamanda büyük bir çevreciydi. Bizim 
dostluğumuz da çiçek sevgisinden sebep başladı. Hatta onunla ilgili 
bir anı paylaşayım. Alman bir mimar arkadaşı varmış, Aydın Abi'ye 
demiş ki “Aydın, çiçeklere Mozart dinlet büyürler.” Bir sene sonra 
karşılaşmışlar adam sormuş “Dinlettin mi çiçeklere Mozart?” 
Aydın Abi de cevap vermiş “Evet dinlettim ve çiçekler 
büyüdü. Hıyarlara da davul zurna dinlettim onlar da 
büyüdü.”
n Banu Zeytinoğlu: Ona dair çok hoş anılar 

var. Suzan Abla bizi yemeğe çağırırdı; ikram 
ve servisleriyle köşke yemeğe gitmiş gibi 
olurduk. Tabii orada rakı da içerdik. Biraz 
Suzan Abla'dan korkuyordu.
n Mustafa Alabora: Korkmak değil de 

çekinirdi.
n Banu Zeytinoğlu: Kadıncağız da haklı 

yani...
n Mustafa Alabora: Hahahaha! Eve az 

sarhoş gelmemiş tabii Aydın Abi'm.
n Banu Zeytinoğlu: Rakı içmeyi seviyordu 

ama şunu da söylerdi; “Her gün aynı şekilde içersen 
o artık görev olur.” 
n Mustafa Alabora: “Arada, ara vermek lazım” derdi. Bir 

de bazen bana “Hadi bu gece rakıyı şarapla aldatalım.” derdi.
n Banu Zeytinoğlu: İçmeyi de seviyordunuz, muhabbeti de... Sizin 

sevdiğiniz şeyler aynıydı.
n Mustafa Alabora: Evet sevdiğimiz şeyler aynıydı. Mesela biz kadınları 

seviyorduk. Yanlış anlaşılmasın sakın söylediğim.  Çünkü yıllar önce fark 
etmişiz ki dünyayı kadınlar yönetse bu dünyada savaş asla olmaz. Anne 
oldukları için, doğurgan oldukları ve dünyaya bir insan getirdikleri için 
daha şefkatli, anlayışlıdır ve eklemek isterim gerçekten daha zekidir 
kadınlar.
n Banu Zeytinoğlu: Ben hiç unutamıyorum. Ne zaman bir kadın 

sorunu olsa, sadece ülkemizde değil dünyada da, Aydın Abi bana “Sizin 
örgütlenmeniz, sizin harekete geçmeniz gerek.” derdi. Neyse bu başka 
bir konu ama mevzu buraya Aydın Abi'den geldi. Onun bir de kedi sevgisi 
vardı.
n Mustafa Alabora: Bayılırdı evet. Özellikle yaz günleri dışarıda 

oturduğumuzda hep kedileri severdi. Onun varmış çocukken kedisi. 
Çıkmaz bir sokakta oturuyormuş. Beni oraya götürdü. 
n Banu Zeytinoğlu: Sahi Mustafa… Çocukluğu, evi derken aklıma geldi 

şimdi; Aydın Abi nereliydi?
n Mustafa Alabora: İstanbul. Ama sanırım babası Trabzon’dan gelmiş.
n Banu Zeytinoğlu: Feyiz aldığı yerleri sayıyordu ya hani bize. Bir 

dörtlemeydi, unuttum. Sen hatırlıyor musun?
n Mustafa Alabora: Dur! Narlıkapı Çıkmazı…. Hatırlayamadım şimdi. 
n Banu Zeytinoğlu: Ben hatırlıyorum. Nejat Eczacıbaşı yeni 

tanıştıklarında Aydın Abi'ye soruyor “Üstadım, siz Fransız terbiyesi mi 
İngiliz terbiyesi mi aldınız?” Aydın Abi de “Feyiz aldığım yerleri sayayım size. 
Bendeniz Davutpaşa Çöp İskelesi, Davutpaşa Ispanak Viranesi, Samatya 

Narlıkapı Çıkmazı ve Yeşilköy Bamya Tarlası'ndan feyiz 
aldım.” Aydın Abi gerçekten de feyiz aldığı yerler olarak 
buraları söylerdi ve bundan da çok gurur duyardı. Bir 
de futbolculuğu var değil mi?

n Mustafa Alabora: Aaaa! Evet ya. Şimdi 
herkes şaşıracak. “Abi ne oynadın,” dedim, 
“Merkez muhacim” dedi. Merkez muhacim!  

Merkez muhacim, santrafor demekmiş. Şark 
Şimendifer'de oynamış. Derdi ki “Biz herkesi yenerdik.” 

Niye Aydın Abi? “Çünkü nefti sarı bir formamız vardı. Karşı 
takımın midesi bulanırdı. O yüzden yenerdik.”

n Banu Zeytinoğlu: Rakı, muhabbet, futbol, çiçek… Şarkı olmadan olur 
mu? 
n Mustafa Alabora: “Kederden mi nedendir, bilmem. Sararmış rengi 

ruhsarım.” Hafif çakır keyif olunca mutlaka bu şarkıyı söylerdi. Bir konu da 
çok rahatsız oluyorum. Aydın Boysan dendiğinde bir sürü insanın aklına 
sadece rakı ve rakı sofraları geliyor. Hayatına çok renk katmış, çok okumuş, 
kendini çok geliştirmiş, tabii güzel güzel rakılar da içmiş bir adamdan 
bahsediyoruz. 
n Banu Zeytinoğlu: Bak şimdi aklıma ne geldi; sizin hani şu içkili 

söyleşiniz...
n Mustafa Alabora: O bir rakı firmasının organizasyonuydu. 100-150 

kişi de bizi dinliyordu. Sahne gibi bir yerdeydik. Sohbet bitti, gidiyoruz 
artık evlerimize, bir zarf içinde Aydın Abi'ye para verdim. “Bu ne?” dedi, 
“Aydın Abi bu gece profesyonel bir toplantıydı.” dedim. “Ulan 70 yıldır 
rakı içiyorum ilk defa üstüne para aldım.” dedi. Bir de onun bir lafı var; 
“Ben profesyonel içiciliğe 70 senedir devam ediyorum.” O nasıl oluyor diye 
sorduğumda, “Bak evladım, para verip içmeye başladığında profesyonel 
içici olursun.” demişti.
n Banu Zeytinoğlu: Aydın Abi'nin haberi geldiğinde ikimiz bir şey 

söylemiştik... 
Banu-Mustafa: Aydın Abi hayatını kaybetmedi de, hayat onu kaybetti…
n Mustafa Alabora: Bazı insanlar için bu böyledir. Hayat onları 

kaybediyor. Onlar toplumun büyük neşeleridir.
n Banu Zeytinoğlu: Ne diyordu;  “Bu hayatın kıymetini bilin, enayi 

enayi yaşamayın!”
n Mustafa Alabora: O zaman şöyle bitirelim. Aydın Abi bir şey daha 

derdi: “Size öğretilmiş şeylerle idare etmeyin, size öğretilenleri her gün 
gözden geçirin ve asla eskimeyin; kendinizi yeni tutmaya çalışın.”

Aydın Abi 
hayatını 

kaybetmedi 
de, hayat 

onu 
kaybetti…
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Edebiyat Coğrafyamızda 
Şairlerin Ayak İzleri

Bu sayımızda sevgili hocamız 
Prof. Dr. Baki Asiltürk ile Nâzım Hikmet’i, 
edebiyatta kuşak tartışmalarını, sanatçının 

yapıtları ve özel hayatı arasındaki ilişkiyi konuştuk.
n Anadolu yakasını sevenlerdensin. Bildiğim 

kadarıyla üniversite öğrenciliğinden beri, yaklaşık 
3 yıldır Anadolu yakasında, Kadıköy’desin. Nâzım 
ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı güne kadar 
Kadıköy’de yaşadı. Nevzemin Sokak'taki evde 
ve evlenmeye karar verdikleri Piraye'nin ailesi 
ve kendi ailesiyle birlikte Mart-Mayıs 1932’de bir 
dönem Erenköy'deki Mithat Paşa köşkünde. Ülke 
dışına çıkmak zorunda kaldığında da kaçacağı 
yere yine Kadıköy’deki evinden geldi. İnsanın 
yaşadığı yerlerden yazdıklarına etkileri hep sürer.  
İnsanın yaşadığı yer ile kurulan ilişkiyi nasıl 
buluşturursun?

Evet, yaklaşık 30 yıldır Anadolu yakasındayım. 
Epey bir zaman önce, altı ay kadar süren bir 
Beşiktaş ikametim var; onu saymazsak Pendik, 
Kadıköy, Üsküdar, Çubuklu, Yeldeğirmeni, 
Fikirtepesi, Moda, Göztepe, Maltepe vs. 
dolanıyorum. Son 4 yıldır da Feneryolu’ndayım. 
Kadıköy’ün bendeki yeri başkadır. 1985’te 
Adana’dan gencecik bir üniversite öğrencisi olarak 
çantamı sırtıma takıp geldiğimde indiğim ilk 
yer Kadıköy’dü. Arada başka maceralar olduysa 
da o gün bugündür Kadıköylüyüm. Kadıköy’le 
ilgili birkaç defa yazdım da, YKY’nin İstanbul 
semtleriyle ilgili kitabında Bahariye’deki Serasker 
Sokak’ı anlattım. Kadıköy gerçekten de bir 
edebiyat coğrafyası. Ahmet Haşim, Nurullah 
Ataç, Yahya Kemal, Dağlarca, Safiye Erol, Cemal 
Süreya, Arif Damar, Hulki Aktunç, Tuğrul Tanyol, 
Enver Ercan, Cenk Gündoğdu vd. daha nice 
yazar ve/veya şairin yolu Kadıköy’den geçmiştir, 
geçmektedir. Nâzım Hikmet’in de uzun zaman 
soluk alıp verdiği ve kişiliğine etki etmiş bu semtin 
zenginlikleri saymakla bitmez. Her şey bir yana; 
Kadıköy insanı moderndir, yaşama sevincini 
kolay kolay kaybetmez, burada kimse kimsenin 
yaşam biçimine, kılık-kıyafetine, yediğine içtiğine 
karışmaz. İstanbul’un muhafazakâr semtlerinde 
oturanların bile hafta sonları Kadıköy’e akın 
etmesinin nedeni de bu özgür havadır.
n Bu soruyu istersen şöyle de 

zenginleştirebiliriz: Nâzım Hikmet’i günümüzde 
okurken şairlerimiz üzerindeki etkiden konuşsak 
neler söylenebilir?

Nâzım Hikmet’in özgür düşünceden yana bir 
şair olarak etkisi dönemle ölçülemez, sınırsızdır. 
Türk şiirinin modernlik kazanmasında, biçimsel ve 
tematik bağlarından kurtulmasında 1920’lerden 
itibaren yaptıklarının çok ama çok ciddi katkısı, 
etkisi olmuştur. Bütün bir 40 Kuşağı toplumcuları 
onun izinden gitmiştir. 1980’lerden günümüze 

kuşak üzerinde belirgin etkisi olduğu söylenemez 
ama o yoldan giderek şiir yazan Ahmet Erhan, 
Nevzat Çelik gibi şairler üzerinde dolaylı etkisini 
göz ardı etmemek gerekir. Benim şiirlerimde uzun 
zaman severek okuduğum, okumakta olduğum 
Nâzım Hikmet’in doğrudan etkisi yoktu, yine de var 
olduğu söylenemez ama son kitabım Bilet Geçmez 
Gemisi’nin altbaşlığının “Fütürist Şiirler” olduğunu 
hatırlatmalıyım. Az önce de dediğim gibi, Nâzım 
Hikmet’in etkisini dönemle sınırlamak doğru 
olmaz; onun asıl etkisi 20’lerde ve 40’larda Türk 
şiirinin serbest tekniğe geçmesindeki rolüdür ve bu 
bir kilometre taşıdır.
n Senin de benim gibi şiirde kuşakçılığa 

inanmadığını biliyorum ama yine de bu konuda 
kısa bir değerlendirmeni alabilir miyim?

Kuşaklar dönemin tarihi yazılırken önemlidir 
ama evet, asıl önemli olan, şairin tek başına ne 
yaptığıdır. Bu bakımdan, edebiyat eğitimi-öğretimi 
bağlamında kuşakların belirlenmesi ne kadar 
önemli ve etkiliyse tek tek şairlerin değerinin ortaya 
koyulmasında kuşakçılık geçer akçe olmaz. Yapıttır 
aslolan, şairin yetenek ve donanımının yapıta nasıl 
yansıdığıdır. 2003’te “Soylu Yenilikçi Şiir” başlıklı 
manifestomu yayımlarken “tekbaşınalık” vurgusu 
yapmamın temel nedeni de budur.
n Toplum tarihinin belirleyici temeli ekonomik 

yapıdır.  Sanat yapıtı, toplumun içindeki iletişim 
işlevi azalıp belirli bir zümrenin beğenisiyle baş 
başa kaldığında “anlaşılırlık” sorunu ortaya 
çıkıyor gibi geliyor bana. Sen günümüzde sanat 
ve toplum ilişkisinde neler olduğu üstüne bir 
şeyler söylemek ister misin?

Türk şairi ve sanatçısı kendisini çok geliştirdi. 
Belli dallarda bilim ve spor için de bunu 
söyleyebiliriz. Ne yazık ki izlerçevre kendisini 
geliştirmedi. Büyük çoğunluğun şiir zevki hâlâ 
hececilerde, Orhan Veli’de, bir kısmınınki de İkinci 
Yeni’de, orada kaldı. Oysa köprünün altından çok 
sular aktı. Belki şunu net olarak söylemek lazım; 

sanat eserine “anlaşılabilirlik” kriteri ile değil başka 
kriterlerle bakmak lazım. Yanlış anlaşılmasın, 
“anlaşılmazlık”ı savunuyor değilim, sadece sanat 
yapıtına oradan yaklaşılmaması gerektiğini 
söylüyorum. Yoksa çok basit görünen bir şeyi bile 
anladığımız su götürebilir. Ne zaman bu konuyu 
düşünsem Melih Cevdet’in dört dizesi gelir aklıma: 
“Maviyi anlarsın / Denizi anlarsın / Mavi denizi / Zor 
anlarsın” Şiirin başlığı da “Ölüm”! Hadi bakalım!?!..
n Kaleme aldığın manifestoda şairin özel 

dünyasına ve tekbaşınalığına vurgu yapmıştın. 
Son kitabında ise güncelden yola çıkarak 
toplumsal ve evrensele uzanan bir yaklaşım 
göze çarpıyordu. Bizim şiirimizde Namık Kemal, 
Tevfik Fikret, Nâzım Hikmet, Dağlarca ve Attilâ 
İlhan’dan gelen güçlü bir toplumsal damar var. 
Şairin toplumsala duyarlılığı konusunda neler 
söylersin?

İlk kitaplarımda şairin özel dünyasına ve 
tekbaşınalığa vurgu yaptığım doğrudur ama 
bu benim bireysele kapanıp kaldığım anlamına 
gelmez. Ben şairin toplumsalla ilişkisini başka 
şairler gibi görmüyorum, farklılık burada. Daha 
çok, güncelden de yola çıksam, pratik olana 
değil teorik ve düşünsel olana yakınım. İnsanın 
özgürce yaşayabilmesi benim en temel duygu 
ve düşüncelerimdendir. Geleneksel ve klasik 
bağlılık hayatta da şiirde de bana göre değil. 
Modernliğin insanoğluna getirdiği kazanımların 
aşındırılması postmodern süreçte hız kazandı, 
deneyseli ve dilsel zevki, malzemeyi öne çıkarak 
sanat ve edebiyat insansızlaştı. Buna karşı gerek 
makale ve konferanslarımla gerekse şiirlerimle 
ciddi bir mücadele verdim, veriyorum, vereceğim. 
“İnsan”dan soyutlanıp metafiziğe, hayattan 
soyutlanıp maveraya, yaşamsal değerlerden 
uzaklaştırılıp deneye hapsedilen sanatın bize 
verebileceği hiçbir şey yok.
n 2020 yılını başlayıp bir türlü bitmeyen 

salgınla ardımızda bıraktık. Sizce yazarlar böylesi 
zor günlerden geçerken yaşananlar eserlerine 
nasıl yansır ve geleceğe?..

Sanat, genellikle zorluklardan ve krizlerden 
beslenir. Dostoyevski’nin, Yakup Kadri’nin, Nâzım 
Hikmet’in, Edip Cansever’in vd. yapıtlarına 
baktığımızda bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla 
yaklaşık on aydır yoğun şekilde devam eden 
salgın sürecinin sonunda da ilginç, dikkate değer 
yapıtların ortaya koyulacağını öngörebiliriz. Baskı 
ve kapatılmışlık şairlerin imgelemini, yazarların algı 
düzeylerini besleyip genişletecektir. Edebiyat ve 
sanat, krizlerden de beslense her zaman umuttan 
yanadır. Bu sürecin sonunda da insana yeni ufuklar 
açacak, insan-doğa ilişkisini yenilikçi bakış açılarıyla 
işleyecek, doğaya ve bütün varlığa saygılı olmayı 
düşündürecek yapıtlar kaleme alınacaktır. Zorluklar 
aşılır ve unutulur, unutulmasa da etkisini kaybeder 
ama sanat gücüyle bugün yaşananları geleceğe 
taşıyanların çabaları insanlığa en iyi armağanlardır. 
Sanat, ruhumuzun aşısıdır!
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Neyzen’i anlatmaya kalkarsak o, 
kitaplara da sözlere de sığmaz.
Bodrum, İstanbul, Mekteb-i Sultaniye 

ve sonra Galata Mevlevihanesi... 
Anlatacak çok şeyi var.
Yani 1974’ten bu yana, tiyatroya ilk 

başladığım yıldan bu yana, Neyzen’le tanışırım. 
Neyzen’i o zamanlar okuduk. Bize oyuncu 
abilerimiz, hocalarımız anlatmıştı onu. 

İlk öyle biliyorum. Ki onun öncesinde 
de çocukluğumda babamlar sohbetlerinde 
briç oynarken öğretmen arkadaşlarıyla 
bahsederlerdi.

O yıllardan bu yıllara Neyzen hakkında bir 
sürü şey öğrendik. Önce kulaktan anlatılanlar; 
büyüklerimiz, abilerimiz, her kesimden, en 
alt tabakadan diyelim en üste kadar bütün 
buralarda Neyzen’den bahsedilirdi. 

Benim gezdiğim, dolaştığım yıllarda o 
zamanlar hep Neyzen’i duyardık. Sonra 
tiyatroyla tanıştım. Tiyatroya başladık; Neyzen, 
Neyzen, Neyzen kafamızın bir tarafında! 
Neyzen’i hiç unutmadan 62 yaşına kadar 
geldim. 

Son 15-20 yıldır da hep Neyzen’in oyununu 
yapmak, hep bir Neyzen oyunu, hep bir Neyzen 
hikâyeleri, hep bir Neyzen durumları kafamda 
vardı benim. 

Son yıllarda beni bazı fotoğraflarından 
Neyzen’e benzettiler. Hatta Neyzen’in oturmuş 
elinde ney tutan, 
başında fesi, acayip 
bakışlı bir fotoğrafı var. 
O fotoğraf benim 90’lı 
yıllardaki halime çok 
benziyor. 

İlk Neyzen’i oynamam, 

küçük de olsa, Nebil Özgentürk’ün Sanatımızın 
Hatıra Defteri diye bir belgesel programında 
oldu. Küçük de olsa en azından kendimi 
denemek amacıyla, “bende bu Neyzen 
gerçekten var mı” merakıyla Neyzen’i oynamayı 
kabul ettim. Bu, benim Neyzen adına görsel 
olarak ilk adımım oldu. Bu da beni çok mutlu 
etti.

Tabii Neyzen bir de melami. Yani en 
büyüklerden. Öyle kabul ediliyor, öyle 
biliniyor. Neyzen öyle görünmek istediği için 
öyle görünüyor. Küfürbaz, içer, gezer, dolaşır. 
Aslında görünen kısmı o Neyzen’in. Ama onun 
içi çok daha derin bu anlamda, çok çok derin.

Çok güzel, şiirsel bir şekilde, derdini, 
söylemek istediğini, direkt ama kırmadan 
söylüyor Neyzen. İnsanlar onu okuduğunda 
“Vay anasını!” diyorlar. Bütün herkesin ezberini 
bozuyor Neyzen. 

Tabii ki kişilik olarak muhalif. Kişilikten 
kastımız onun altında büyük bir deha yatıyor. 
Çok bilgili, hissediyor her şeyi ve Galata 
Mevlevihanesi’nde pişiyor. 

“Ben hiçim” diyor. Bu olursun, şu olursun, 
vali olursun, memur olursun, sadrazam olursun 
“e sonra?” diyor, sonra “hiç” diyor. 

Neyzen Tevfik’i tam olarak anlayan insan, 
Mehmet Akif Ersoy’dur. En iyi dostudur Akif. 
Okuduklarımızdan, anlatılanlardan, tarihten 
bunu öğreniyoruz. 

Bir gün üç arkadaş Galatasaray Hamamı’na 
gidiyorlar.

Ney üflüyor ve bir süre sonra iki arkadaşı: “Ya 
buradan çırılçıplak bir yürüsek mi, Beyoğlu’na 
çıksak mı?” der demez Neyzen yürüyor, gidiyor 
çırılçıplak Beyoğlu’na! Kimse giydiremiyor, 
tutamıyorlar. Mehmet Akif Ersoy’u çağırıyorlar. 
O işte geliyor ve Neyzen sadece onu dinliyor 
sonuçta. Neyzen böyle yaratılmış bir adam.

“Zurna sesini uzaktan çok severdim,  davul 
ve zurnayı uzaktan çok severdim” diyor.  “O 
ses bana çok güzel gelirdi” diyor. Bodrum’da 
çocukken bir gün bir davul zurnalı güruh 
geliyor. Mızrakların üzerinde kesik kafalar 
görüyor.  “İşte benim tahtalar havalandı” diyor. 
Sonra “aralık benim tahtalar”, “hepsi yerine 
oturdu ama aralık kaldı” diyor. 

Ve oradan İstanbul’a babası gönderiyor 
onu.  

İki gece yatıyor Mekteb-i 
Sultaniye’de. İki gece falan yatıyor 

sonra uzuyor, gidiyor Galata 
Mevlevihanesi’ne…

Neyzen o yıllarda 
İstanbul’a geldiğinde 
entelektüel çevrede 
dolaşıyor. Entelektüel çevre 

de onu hemen kabul ediyor 
ve o çevrede yazdığı şiirlerle, 

söylediği sözlerle herkesi edebi 
bir şekilde şah mat ediyor.

Çalma, çırpma işleri bile çok adaletli ve 
bunların üzerine bir sürü şiirleri var.

Bir gün Ortaköy-Boğaz tarafına bir konağa 
giden arkadaşı “oturup sohbet edeceğiz, gelir 
misin” diye onu da çağırıyor.

Paşaların gittiği bir konak… Kalkıyor. 
Boyacıda boya atıyor. Ayaklar çıplak!  Boyacı 
çocuğun  “e abi ayakkabı?” diye sormasına 
fırsat vermeden “boya lan şu ayakkabıları!” 
diyor. Boyanmış ayakkabı gibi boyatıyor 
ataklarını Neyzen.

Yayan gidip konağın kapısını çalıyor. Giriyor 
içeriye. Tabii Neyzen’i sevmeyenler de ondan 
hoşlanmayanlar da orada.  

Oradan zatın biri, bir paşa: “aa senin de 
ayakların kirlenmiş leke olmuş!” diye dalga 
geçiyor ayakları ile. 

“Yani şimdi ben bunları yıkasam çıkar ama 
senin alnındaki leke çıkmaz” diyor Neyzen ve 
buz kesiyor ortalık.

Neyzen’i anlamak için biraz da Osmanlıca 
çalışmak lazım. Çünkü şiirlerin çoğu Osmanlıca. 
Kısacası Neyzen Tevfik’e çok çalışmak lazım. 
Çalışmadan olmaz, yoksa yaptık, oynadık 
olmaz. Yani Neyzen’in şimdi oyununu yapsak, 
Neyzen Tevfik'in hangi dönemini anlatacağız, 
nasıl yapacağız?  

Tabii ki Neyzen bu! 
Başladık mı bu işe büyük bir araştırma 

gerekiyor. Yani öyle hadi yaptık oldu; 
yapamayız, oynayamayız. O yüzden Neyzen 
proje olarak kafamın bir kenarında hep var. 
Ama tabii ki önce senaryo, tiyatrocuların 
deyimiyle de önce güzel bir tekst olması lazım 
elimizde. 

Neyzen o yüzden bir deha.  Hüda-i nabit. 
Öyle mi derler?  Zaman zaman ben de içimde 
bir Neyzen Tevfik’i yakalıyorum. Biliyorum, 
hissediyorum onu.

Günümüzde yaşasaydı ne olurdu?
Sahip çıkılır mıydı, çıkılmaz mıydı ona? 
Her kesimin sokak aralarında dolaşıyor. 

En alttan en üste kadar bütün hayatı biliyor. 
Paranın yenmeyecek bir şey olduğunu biliyor. 
Yani para maddiyat, yani bir lokma bir hırka 
gibi. Bütün dünya nimetlerini elinin tersiyle 
itmiş bir adam. Üstat. O misal...

O yüzden bakalım Neyzen’i oynamak bize 
nasip olacak mı? 

O yazarı bulabilecek miyiz?
Hadi anlatayım diyerek, yani duyguya 

girmeden, Neyzen’i hissetmeden 
anlatamazsınız. Neyzen’in hayatı, yaptıkları, 
anekdotları aklınıza gelmez.

Hissettiğimiz an burada düğmeye basacağız 
ve onu anlatmaya çalışacağız. 

Ama Neyzen Tevfik bugün yaşasaydı 
söyleyeceğini yine tak diye söyler, herkesi şah 
mat ederdi. Bu kesin!

Çünkü o Neyzen Tevfik.

ERKAN CAN
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DENİZ ÖZEN

"Geçen yılı, elimizi belimize koyup 
vurduğumuz kalça darbesiyle 
sonsuzluğa uğurlayıp çiçekli 

pazen fistanımızın fırfırlı tarafını belimize 
sokuşturduk. Yürüyoruz, bakalım hangi mevsim 
ne getirecek? 

Kimleri sevip kimlerden uzak duracağız? 

Hepimizin en masum ve en kirli yanları nerede 
paçalarımızdan dökülecek? 

Ne kadarımız kalbini maskesiz, yalansız 
bırakacak? 

Ya da kendimizi kandırmaya uğraşacak mıyız 
yine? 

En yakınımızdakilere gülümserken uzakta 
kimlere ağlayacağız? 

Yalnız olanlar ne karar aldılar acaba? 

Benim fırfırım dönerken bugüne bir sürpriz 
saklıyor sanki. Bir gülücük mü, hüzün mü, gün 
sonunda anlayacağım. Önce sağlık elbette, 
sonrası rüzgâr ne getirirse!

O olsun, dünya dönsün, yeter… Derken 
Nilüfer’den dinliyoruz: "Dünya dönüyor sen ne 
dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de!"

Füsun kulaklığını çıkarıp hoparlörün sesini biraz 
daha açtı. Sabah kuşağına geçtiğinden beri daha 
keyifliydi. Uzun yıllar gece programı sunmuş, 
bu yıl kendi isteğiyle ‘Hayat sabah güzel’ dediği 
programa başlamıştı. 

Hep neşelenecek bir şeyler bulurdu ama bu defa 
sağlam bir gerekçeyle atıyordu kalbi. Erdem için. 

Bir pazar günü "Kim bu densizler?" diye 
pencereden bağırmak üzere sarktığında, “Yan 
dairenize taşınıyorum, gürültü için özür!” 
diyen Erdem’i görmüş, öfkesi yok olduğu gibi, 
gülümseyerek, “Olur öyle hoş geldiniz” demişti. 

Sonra birkaç sabah metroda karşılaşmışlar, 
çok tatlı sohbet etmişlerdi. Erdem avukattı. 

Sonraki dönemlerde üst üste hem tiyatroda 
hem konserde denk gelmeleri, eve birlikte 
dönmeleri, çay sohbetleri derken çok sıkı 
arkadaş olmuşlardı. 

Dün gece sinema dönüşü karar verdi aslında bir 
şeyler yapmaya.

Elini tutmayı düşündü, şiir mi yollasam dedi, 
sonra hepsinden vazgeçti. Ne yapsa eksik, 
zamansız olacaktı sanki. Erdem kahveye 
çağırdığında dümdüz söylesem mi diye geçirdi 
içinden, ondan da vazgeçti.

Gece bire doğru eve girerken pijamalarını 
giyerken hep aklında ne yapsam sorusu vardı.

Yatakta dönerken birden aklına geldi, şarkı 
armağan edecekti. En güzeli bu diyerek 
lambasını yaktı. Cep telefonunu alıp “Yarın 
son şarkım sana.” diye yazdı. Tam lambayı 
kapatırken yanıt geldi: “Tamamdır, kulağım 
sende.”

Gülümsedi. Aslında henüz ne çalacağını 
seçmemişti ama şarkı olarak eleyip üçe indirdiği 
seçenekleri vardı. İlan-ı aşkına ne yanıt alacağını 
ise kestiremiyor, bu durum onu daha da 
heyecanlandırıyordu.

"Aşk için yerde nar kırdığım günleri elimdeki 
sapanla vurup uzay boşluğuna fırlattım yıllar 
önce. Düşündüm de şimdi bu nar nerden 
musallat oldu kalbime diye, bilemedim. 

Bu yılın kırmızısı, Nar’ı, mavisi: Canan Berber

Hem kadın hem çocuk; hem masal, hem 
gerçek; topuklu nar desenli taşlı kadınlar... 
Harika kahkaha atan bir ressam. Herkesin 
hayatında olması gereken arkadaşlardan bir 
nevi... Hiç tanışmayanlar için sergilerini takip 
etmelisiniz. Çok beğeneceksiniz resimlerini. 
Çok samimi bulacaksınız. Ben keşfettim ve 
mutluyum bulduğuma.” Mikrofonu kapatıp 
Sema’dan Hasret’i girdi yayına Füsun. Kalkıp 
stüdyodan alt kata indi. Kahvesini aldı. Erdem 
ile gittiği oyunu anlatıp veda edecek, şarkıyı 
çalacaktı. Merdivenleri üçer beşer çıkarken 
kafasında üç şarkıdan ikisini elemişti bile. Karar 
verilmişti. Kahvesinden kocaman bir yudum alıp 
gülümseyerek mikrofonu açtı. 

"Duşan Kovaçevic’in kaleminden çıkan 
bir oyun: İntiharın Genel Provası. Bennu 
Yıldırımlar’ı çok severim zaten ama buradaki 
tango hali, enerjisi ve -itiraf etmeliyim 
ki- kırmızı büstiyerini çok beğendim. 
Oyunculuğuyla harikalar yaratan sadece o 
değildi elbette. Ama bende o kaldı. Çok 
sevdiğim bir arkadaşımla gittik oyuna. 
Çıkışta bana aynı şeyleri o da söyledi. 
İnsanın hayatında aynı pencereden 
baktığı birileri olması acayip güzel.

Öyle bir yere geliriz ki ve gerçekten 

artık, geriye dönüş yok mudur? Stres, 
umutsuzluk, çaresizlik, kaçmak. O köprüye 
kadar çıktıysanız ve size çare olarak sunulan 
her şeye tutunmak, aptalca mıdır? Peki siz? Her 
sonda, bitmesin diye çırpınır mısınız? 

Bu oyunu kaçırmayın. Nerede denk düşerseniz, 
mutlaka gidin, izleyin. 

Hayat elbette bir oyun. İyi bir oyun arkadaşıysa 
biraz şans diyerek son sözü Bülent Ortaçgil’e 
bırakalım: Benimle oynar mısın?  

Yarın görüşmek üzere hoşça kalın!"

Füsun bilgisayarı otomatiğe alıp çantasını 
topladı. Kalbi ve gözleri cep telefonu ekranında, 
hızlıca montunu giyip atkısını doladı. Sırt 
çantasını takıp ya ararsa diyerek endişeli bir 
şekilde stüdyonun kapısını açtı. 

Karşısında Erdem, gülümseyerek ona bakıyordu. 

"Ne tesadüf ki benim sürprizim de Ortaçgil 
konserine iki biletti!” diyerek omuzlarına ellerini 
koydu. “Her türlü oynarım seninle desem, su 
da olsan, ateş de olsan, göklerdeki güneş de...” 
diyerek sarıldı. 

“Ya sen?”

FÜSUN

 Öyle bir yere geliriz 
ki ve gerçekten 

artık, geriye dönüş 
yok mudur? Stres, 

umutsuzluk, çaresizlik, 
kaçmak. O köprüye 

kadar çıktıysanız ve size 
çare olarak sunulan her 

şeye tutunmak, 
aptalca mıdır?
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Sokaklar var hiç geçmediğin. 
Hiç tanımadığın yüzler, 

kinayeli gülüşler var. Daha 
önce hiç var olmadığın iklim 
ve tarih... Hepsi de hislerini 
işgal ediyorlar. Benliğine 
sızmak istiyorlar. Sindirmek 
için can atsan da hayatında 
sindiremediğin bir şeyler var. 
Güç denen şeyin muhteviyatı 
geniş. Farkındasın. Ne var 
ki içinde bir tek içtenliği 
barındırmıyor. Bu durum içini 
acıtıyor. İnsanlardan kaçıp hep 
hoşnut olduğun, sonsuz keyif 
veren bir yerde düşlüyorsun 
kendini. Orada senden başka 
kimse nefes alamıyor.

Yalnızlar çoğu kez sevemedikleri ya da kimseyi beğenmedikleri için tek 
başınadır. Bir çift yabancı göze tahammül edemeyen, kendini hiç bilemez. 

Şanssızlık, yalnızlık olsa olsa melankolik bir istisnadır. Duygusu ne kadar ağır 
gelirse gelsin, yine de coşkuyla dinlemek gerekir eski şarkıları. Vazgeçilmemelidir 
asla eski sevgilileri düşünmekten. Baktıkça acı veren fotoğrafları ateşe atmak 
romantizmin bağışlanamaz günahıdır. Hor gördüğümüz, ilginçlikten uzakmış 
süsü verdiğimiz hatıralarda, en derin hasletler saklıdır.

DERYA ERKENCİ

MELANKOLİK 
BİR İSTİSNA

“Hayattaki en büyük hatam insanları kendim gibi sanmak.” 

demiştin bir kere. Kendini ifade ederken basmakalıp sözlere 

sığınman ruhumu sıkmıştı. Kabul etmek lazım, bazen insana yapmacık 

gelir dostlara karşı dürüst görünmek. Suskunluğumdan anlamanı, 

düşüncelerimi okumanı ummuştum. Konuşamamış, yutkunmuştum. 

Ses tellerim direnmişti dilime. Tamam, iyi ya işte... Hayatta bir kerecik 

olsun aynanın sırlı tarafında kendini görmeyi dene. Sen aslında karanlık, 

kötücül birisin ve bütün insanlar da gerçekten senin gibi belki de...

Anımsadığın bazı hisler o kadar güzeldir ki, 
sanki her an tekrar yaşanabilirler. Tutarsızdır, 

janjanlıdır kalp. Hiçbir kere beğenmediğini, bir gün 
bir kerede beğeniverir. Alışmaya teşne mahlûk 
insan, eğer uzun süre onla yaşadıysa, kötü bir sesin, 
berbat bir kokunun bile yoksunluğunu hissedebilir. 
İyi ve kötü günlerin olur. Bir de boşlukta olduğun 
günler vardır. Ve sanki o boşluk kendi kaburgalarının 
arasındadır. Azalıp yok olup hiç olursak bütün 
bu keder biter elbet. Var olmayan artık acı da 
duymayacaktır.
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"Bir mısra daha söylesek 
sanki her şey düzelecek"

Cemal Süreya


