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

METİN ALTIOK
“Şimdi aşk kaçmış bir ilmektir 

gövdenin örgüsünde,
Uykusuz bir gecenin çitlerine 

takılan.”

MELİH CEVDET ANDAY
“Yarınımızın ne olacağını bilmiyorduk,
Gene bilmiyoruz, ama bir umut bu çocuk,
Umutsuzluğumuzun umudu.”

“Bakmak, adına resim denilen 
olgunun çok önemli bir 

parçasıdır. Daha doğrusu resim 
sanatının özüdür bakmak.”

KEMAL TAHİR
“İnsana ihtiyacım vardı. Birisine... 

Benimle beraber ağlayacak
birisine değil, tutunacak 

birisine…”

ABİDİN DİNO
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KADIN... SAÇLARI YOSUN, ELLERI TOPRAK KOKAN KADIN.  
SÜT KOKAN GÖĞSÜNDE YAŞAMI VAR EDEN KADIN. 
ÇALIŞAN, ÜRETEN, GEÇMIŞI GELECEĞE TAŞIYAN KADIN. 
HAYATA DEĞER KATMAK IÇIN, HAYATTA KALMAYA ÇABALAYAN KADIN. 
TÜM YOK SAYMALARA VARLIĞIYLA DIRENEN, YERYÜZÜNÜN CAN SUYU KADIN. 
ASLINDA SADECE KADIN... 
 
KADIN... 
 
8 MART KUTLU OLSUN, 
UMUTLARINIZ HEP VAR OLSUN.
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ULAŞ GEROĞLU

n Duygu abla, siz edebiyatımızın en önemli 
kalemlerinden biri ve özel bir gazeteciydiniz. 
Peki, tüm bunlar hayallerinizin neresindeydi?

“Hayalim tiyatro artisti olmaktı. Caz şarkıcısı 
olmayı da çok isterdim. Aslında hayatım 
boyunca bir plan ya da hedefim olmadı. 
Canım ne isterse onu yapıyorum. Oluyor ya 

da olmuyor. Edebiyat da öyle oldu. Edebiyat 
eseri yazıyorum ya da edebiyatçıyım diye yola 
çıkmadım.
n Siz öyle yola çıkmasanız da özellikle 

“Kadının Adı Yok”la başlayan yolculuğunuz, 
sizi edebiyat dünyamızın en çok satanlar 
listesine taşıdı. Kitaplarınızın neden bu kadar 

sevildiğini düşünüyorsunuz?
“Ben kitaplarımda kimsenin önem 

vermediği ya da çok basit gördüğü noktalara 
değindim. Mesela bir kadının yaşadığı küçük 
bir fizyolojik olayın, onun ruhsal durumunda 
önemli olduğunu ve her kadının ne kadar 
yalnız olduğunu anlattım. Evet, sebep bu. Ben 

YERIMIZ DÜNYA
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anlatınca okurlar yalnız olmadıklarını gördüler.”
n Yazdıklarınızın bir şeyleri değiştirdiğine 

inanıyor musunuz?
Kadınlar beni okuyor, anlıyor ve hak veriyor. 

Fakat büyük çoğunluğu kendi çemberlerini 
kıracak güce sahip değil… İstese bile çemberini 
kıracak imkânı yok. Bu yüzden yazdıklarım 
sadece farkında olmalarını sağlıyor. Değişim, 
toplumsal bir bilinçlenme ve kadının kendisini 
keşfiyle mümkün.”
n Yazılarınızda toplum ve kadın sorunlarını 

anlatırken sadece sorunu işaret etmiyor, 
çözümü için yollar da gösteriyorsunuz. Elbette 
sorunlarımızın birden çok sebebi var. Peki, 
sizin için en büyük etken nedir?

“Tüm sorunlarımızın en büyük etkeni, 
eğitimdir. Bir etrafımıza baksak, yaşamımızın 
her anında eğitim sorunu ortaya çıkar. Neden 
bu kadar çok küfre merak duyuyoruz? Neden 
erkeklerimiz kadınlarımızı dövüyor? Neden 
kırmızı ışıkta durana klakson çalıyoruz? 
Neden sabah tertemiz bulduğumuz durakları, 
vapurları pisletiyoruz? Neden? Neden? 
Neden? İşte tüm bu nedenlerin tek bir cevabı; 
eğitimsizlik.”
n İmkânınız olsa eğitim sorununun çözümü 

için yönteminiz ne olurdu?
“Hemen bir eğitim reformu yapardım. 

Yani her konuda eğitim. Çevreden temizliğe, 
trafikten cinselliğe kadar hiçbir eğitim 
verilmiyor. Elimde imkânım olsaydı, bütün 
bunları doğuştan itibaren çocuklarımızın 
kazanmasını sağlamak isterdim.”
n Toplum ve aile kavramının gelişiminde 

kadının rolü değişti mi? 
“Ailenin gelişimine baktığımızda tarih 

öncesinde kadının üstün, saygıdeğer ve hatta 
korkulan olduğunu görüyoruz. Erkek avcılıkla 
uğraşırken kadın, ateşe bakmış, çocukları 
beslemiş, hayvanları eğitmiş hatta bölgesini 
savunmuş, korumuş. Anaerkil bir toplum 
söz konusu. O dönemde soy zinciri bile kadın 
tarafından sayılırmış.”
n Sizi dinlerken biraz hayal ettim. Keşke hiç 

değişmeseymiş dedim. Eminim dünya daha 
güzel bir yer olurdu… Peki, Duygu abla roller 
nasıl değişti?

“Savaşlar çıkmış. Erkekler kâr nedir 
bunu öğrenmişler, evlerinde değerli eşyalar 
biriktirmiş, varlıkların devri sorunu ortaya 
çıkmış ve baba, oğullarının mirasçı olmasını 
istemiş. Böylece erkek egemen bir toplum 
kurulmaya başlamış ve kadın bir araç, bir 
doğurganlık sembolü olarak kalmış ortada.”
n O zaman şunu söyleyebilir miyiz; bugün 

kadının verdiği hak mücadelesi aslında 
toplum ve aile kavramının özüne döndürülme 
çabasıdır?

“Elbette. İnsanın doğasında kadının sorunu 
diye bir durum söz konusu olamaz. Maalesef 
kadın çağlar içinde soyutlandı ve insan kavramı 
içinde apayrı bir yere kondu.”
n Peki, Duygu abla kadının hak mücadelesi 

ve sorunlarının çözülmesi neden bu kadar 
zor? Neden erkekler bu sorunları görmezden 
geliyor?

“Erkekler şunu anlamıyorlar sanırım; 
kadınlar eşitlik, hak, hukuk derken erkeklerin 
sahip olduklarını ellerinden almak istemiyorlar 
ki. Kadın diyor ki; bizim tek eksiğimiz fiziksel 
gücümüz. Birbirimizin eksikliğini tamamlayarak 
aynı koşullarda yaşayalım.” 
n Siz Anadolu’yu karış karış gezip, 

toplum ve kadın sorunlarını kaleme aldınız. 
O insanların kentlere göç ettikten sonra 
düşünce yapıları değişiyor mu?

“Değişmiyor. Anadolu’dan kentlere geliyorlar 
ama kendi küçük Anadolu’larını kuruyorlar. 
Düzen aynı kalıyor. Bırakın düşünce yapısını, 
yaşam standartlarında bir gelişme, daha iyi 
olma çabası maalesef yok.”
n Peki, yurtdışına çıkan insanlarımızda bu 

değişim söz konusu mu?
“Felaket! Hiç olmazsa burada ilerleme 

çabası var, bir çaba içindeyiz kadın için. Orada 
ise kabuklarına çekilmişler. Çeyrek asır önce 
gitmişler ama anlayışları, kuralları, yaşam 
kültürleri direniyor yaşadıkları topluma.”
n Gençler?
“Gençler apayrı bir durum. Görüntüleri anne 

baba gibi değil. Ama her şeyleri abartılı. Onlar 
da tutsak gibi. Ne Batılı ne Türk. Tuhaf, kimliksiz 
bir durum çıkmış ortaya.”
n Bugün ülkemizde feminist hareket, kadın 

sorunları ve mücadelesi denildiğinde hemen 
herkesin aklına siz ve “Kadınca” dergisi 
geliyor. Kadınca, kadın sorunlarına dikkat 
çekmekte ne kadar etkili oldu?

“Çok rahat söyleyebilirim ki “Kadınca” ve 
“Kadının Adı Yok”tan sonra kadının hayalleri, 
yaşamı, sorunları toplumun ve basının ilgisini 
çekti.”
n “Kadınca” ne anlatıyordu? Yani bu kadar 

taşlanırken “Kadınca” nasıl başarılı oldu, sırrı 
neydi?

“‘İmdat Dayak Yiyorum’ , ‘Tarık Akan Feodal 
Erkek Hayvansaldır Dedi’ , ‘Para Aklımızı 
Karıştırma’ , ‘Oğlunuza Yardımcı Olun’, ‘Özgür 
Kadınlar İçin Obje Erkekler’, ‘ İyi Bir Boşanma 
Kötü Bir Evlilikten İyidir.’ Bunlar dergimizdeki 
yazılarımızdan bazılarının başlıkları. Bakınca 
neden bu kadar güzel kenetlendik, görüyorum. 
Başka hiçbir yayın organında değinilmeyen 
konular, “Kadınca”yı gerçek bir dost 
yapıverdi. Sanırım başarımızın sırrı 
burada gizli.”
n Hiç hata yapmaktan 

korkmadınız mı?
“Hata yapmaktan 

korkmamak gerekir. 
Hatalardan korkulursa 
eyleme geçilemez. 
Herkesin hatası 
olmuştur, 
hatırlamıyorsa 
üstesinden 
gelinmiş 
demektir.”
n “Kadınca” 

dergisini seven 
sevmeyen herkes size 
“Cesur Kadınlar” dedi. 

Size cesur dediklerinde ne hissediyordunuz?
“Yazarlarımızın çoğu kadın. Bu nedenle 

sorunlarımızı çok iyi biliyor ve irdelemekten 
korkmuyorduk. Bize ‘Cesur’ dediniz. Biz ise 
bunu doğal buluyorduk.”
n Sokrates’e göre korkusuzluk ve 

cesaret arasında ince bir çizgi vardır. Ne 
yaptığını bilerek eyleme geçenler cesur, 
nasıl yapacağını bilmeden hareket edenler 
korkusuzdur. Yani bu teze bakarsak, siz 
Sokrates’e göre de cesursunuz. Duygu Asena 
için cesaret nedir?

“Bana göre cesaret; herkese ve her şeye 
rağmen düşündüğün ve savunduğun gibi 
yaşamak. Yaptıklarını ve söylediklerini 
savunmak, söylemekten çekineceğin bir şey 
yapmamaktır. Hayata karşı cesur olmak budur.”
n Peki aşk ve mutluluk?
“Hayatın anlamı aşk... Aşkın tedavi edici 

olduğuna inanıyorum. Doğrusu ben aşksız bir 
hayat düşünemiyorum. Benim için mutluluğun 
bir tanımı olamaz. Değişkendir. Bugün 
seni mutlu eden neyse, başka bir zamanda 
umursamayabilirsin. Yalnız şunu söyleyebilirim; 
geceleri yatağa huzurla giren, sabahları da 
huzura benzer bir duyguyla uyanan bir insan 
mutlu sayılabilir.”
n Duygu abla, benim için çok keyifli bir 

sohbetti. Geri dönüş yolculuğum başlamak 
üzere. Tren saatim geldi. Son kez bize ne 
söylemek istersiniz?

“Yaşamak, sonradan elimizden alınmak 
üzere bize verilen bir armağandır. Bu armağanı 
iyi kullanalım, tadını çıkaralım. Evimizin tatlı 
sıcaklığında öyle mutluluklar gizli ki. Yeter ki 
bakmasını bilelim. Hepinize sağlıklar dilerim.”

YERIMIZ DÜNYA
Onun 

söyledikleri aynaydı bize. 
Duyulsun, görülsün istediği iyi bir 

toplumun mayasıydı. Hayatı boyunca 
kadın hakları ve sorunları için verdiği mücadele, 

aslında erkeğimize de iyi bireyler olma yolunu 
aydınlatıyordu. Duygu Asena; yüzleştiren, 

bilmediğimizi öğreten, bildiğimiz halde 
yaptığımız, görmezden geldiğimiz, 

duymadığımız, duymaktan kaçtığımız 
sözlerin yazarıydı. Elbet herkesin 

vardır bir Duygu Asena sözü. 
Benim de var. Fakat bu ay 
hepimizin bildiği, hepimizi 

anlatan yani hepimizin ortak 
sözünü paylaşacağım. Neden 

mi? Çünkü hâlâ 
“Kadının Adı Yok!”
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HAYDAR ERGÜLEN

“Benim için şarkı söylemek, bin çeşit renkle 
nakış işlemek. Yiğitliğin alıyla, kederin 
karasıyla, acının sarısıyla, umudun 

mavisiyle...” diyor Tülay German. Onun şarkıcılığı 
ve sesine dair de İlhan Mimaroğlu söz alıyor: 
“Az bulunur güzellikte bir ses rengi. ‘Hafif şarkı’ 
alanında unutulmaya yüz tutan ses kullanma 
ustalığı. Opera şarkıcılarından bile birçoğunun 
erişemediği bir nitelik. İyi uyumlanmış bir piyano 
kesinliğiyle söyleniş.” Mimaroğlu’nun yorumundan 
sonra bir şey söylemek gereksiz. Türk popunun, 
Anadolu Rock’ın tarihi için yıllardır çalışan, 
şahane kitaplar yayımlayan sevgili Murat 
Meriç de bu efsaneyle ilgili epey çalışmış. Tülay 
German’ın 1962’de deneme amaçlı söylediği Senin 
Şarkını Söylüyorum ve Mutlu Günler kayıtlarını 
Odeon plak olarak piyasaya sürseydi, Türk 
popunun ilk plakları olacaktı, diyor.

Ne Odeon onun plaklarını piyasaya sürmüş 
ne de Tülay German şarkıcı olarak piyasa işi 
yapmış. Şiir yazan, şiir kitabı da olan bir baba, 
pek çok da güftesi var, çoğunu da Selahattin 
Pınar’ın bestelediği. Üsküdar Amerikan’ı bitiriyor 
ve 1960’da ilk kez Ankara Süreyya’da sahneye 
çıkıyor ailesinden habersiz. Caz şarkıcısı olarak 
başlıyor, Paris yıllarında pek çok ünlü cazcıyla 
sesbirliği yapacaktır zaten, Charles Mingus gibi. 
Ama önce 1965 yılında, kurucularından da olduğu, 
dönemin daha çok solcu sanatçılarının sahne 
aldığı, Cihangir’deki efsanevi As Kulüp’te şarkı 
söyleyecektir.  Demir Özlü’den Doğan Hızlan’a 
pek çok yazarın, şairin de Ruhi Su’yu ve Tülay 
German’ı dinlemeye gittikleri bir yer. Onu As Kulüp 
ortamına ve sola taşıyan da, 1962’de tanıştığı 
unutulmaz aşkı Erdem Buri olacaktır. Onun için, 
“Hayatın bana verdiği en büyük hediye” diyecektir. 
“Sevdim, sevildim ve hem şarkıcı hem de başka 
bir insan oldum” diye ekleyecektir. Benim için 
de Tülay German öncelikle Burçak Tarlası ve aşkı 
Erdem Buri’dir. Suat Derviş’in yeğeni olan feylesof 
görünümlü bu adam siyasal bir aktivisttir de; TİP, 
Türkiye İşçi Partisi kurucularındandır. Müzisyendir, 
radyo konuşmaları yapar, dergilere eleştiriler yazar, 
çeviriler yapar. 1964’te Selahattin Hilav’la yaptıkları 
iki çeviri, Plehanov’un Marksist Düşüncenin Temel 
Meseleleri ve Hegel’in Diyalektik ve Mantık’ı, 15 
yıl hapisle yargılanmalarına yol açar. Bu da Tülay 
German ve Erdem Buri’nin 2 yıl sonra, 1966’da 
memleketi terk edip Paris’e yerleşmelerine... Paris 
Pere Lachaise Mezarlığı ne çok sürgünümüze 
mezar oldu, Abidin Dino, Erdem Buri, Yılmaz 
Güney, Ahmet Kaya... Tülay German 1993’te Erdem 
Buri’nin ölümü üstüne acıyla “Hayatımda ilk kez, 
küçük de olsa, toprak sahibi oldum” diyecektir 
sevgilisinin mezarını işaret ederek.

Ruhi Su’dan türkü söylemeyi öğrenir, Melih 
Cevdet Anday, Âşık Nesimi Çimen, Yalçın Tura’nın 
destekleriyle de artık tümüyle Türkçe söyleyecektir. 
Ama ondan önce Türkiye’de solun en önemli 
başarılarından olan, 1965 seçimlerinde TİP’in 
Meclis’te 15 milletvekili ile temsil edilmesinde 
onun da katkısı olacaktır: Söylediği Yarının Şarkısı, 
TİP’nin seçim şarkısı olacaktır. 

Gözü, Tülayka’sından başkasını görmeyen 
bir bilge adamdır, adı gibi erdemlidir Buri, Tülay 
German kitabının adını da sevgilisinden almıştır. 
Öyle tutkulu bir âşıktır ki Erdem, “Benim için 
en güzel Tülayka’m. Doyamadan gideceğim bu 
dünyadan. Bir tek isteğim var. Sonra, çok sonra 
olsun. Bir uçağa binelim, uçak düşsün. Beraber 
gidelim.” der. 

Çocukluğumun ilk seslerindendir, bildiğimiz 
türküleri daha evvel duymadığımız bir tarzda 
söyleyen ve söyledikçe o türkülerin sözlerinin 
de farkına varmamızı sağlayan o ses. Neredeyse 
kendi kendine söylemiş de biri onu kaydetmiş 
gibi rahat, özgür, doğal, siyahlar gibi iş yaparken 
söylüyormuş hissiyle duygularını sesinden 
saklamayan, arada birine bir şey söyleyecekmiş 
gibi durup, sonra bundan vazgeçen, bazılarını 
‘eviçi’ bir sesle, bazılarını arkadaş arasında 
söylüyormuş gibi 1960’ların sesiyle, hani masada 
değil de, koltuklarda, yerde, halının üstünde 
oturulan, sigaranın dumanından gözün gözü 
görmediği, rakıların buzunun kalmadığı, ama 
ağızda hâlâ söylenmemiş sözlerin olduğu, 

türkülerin yorulduğu, birinin başladığı türküyü 
diğerinin tutup bir yanındakine verdiği, yani 
sözlerin, seslerin, türkülerin ağızdan ağıza, 
kalpten kalbe gezdirildiği bir meydan sesiyle 
söyleyendir Tülay German. Şimdi açınca sanki 
çocukluğumuzun geri geleceği, 1960’ların 
uyanışının yaşanacağı, Ruhi Su’dan TİP’e, dostların 
arasında olduğumuz, birazdan da güneşin 
sofrasına oturacağımız hissini veren bir sestir 
Tülay German. Yalnızca ses midir, hayır nerdeyse 
herkesin anısı onda toplanmış gibi bir hayattır 
sürdürdüğü. En çok da Erdem Buri’yle depdeli, 
dopdolu. Erdemli Yıllar (1996) kitabını kaçırmışım. 
Sonra Düşmemiş Bir Uçağın Kara Kutusu (2019) 
çıkınca Tülay German’la karşılaşmış gibi oldum. 
Murat Meriç’i de kıskandım, Paris’te görmüş onu, 
sonra İstanbul’a geldiğinde, İstiklal’de yürümüşler.

İki şey düşündüm, Yılmaz Güney’e adadığı 
şarkısı da var Tülay German’ın, sanki Tülay 
ve Erdem aşkı biraz Yılmaz Güney filmlerini 
andırıyor, biraz da Fatoş ile Yılmaz Güney aşkına 
benziyor. As Kulüp yıllarında okuduğu “Doğrul 
koçum doğrul dosta gidelim” türküsünü sık sık 
dinlemeye gelirmiş Güney. 1961 Anayasası’ndan 
sonra, memlekette kısacık da olsa esen özgürlük 
rüzgârında oluşan sol havayı, solun insanlarını, 
partileri, kitapları, dergileri, örgütleri, şarkılarıyla 
anlatan bir film olsaydı, sözgelimi Tülay ile 
Erdem’in aşkı çevresinde gelişebilirdi böyle bir 
film. Hiç olmazsa o günlere yetişemeyen sinefil 
mi desem solofil mi, artık ne buyurursanız, biraz 
hasret giderirdik! Yılmaz Güney’den miras hayli 
solcu yönetmenimiz var artık, ama diyecekler ki 
haklı olarak, bütçe nerde? Hem kaç kişi izler böyle 
bir filmi? Belki dizi olur, onun izlenme şansı daha 
fazla sanırım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Hatırla 
Sevgili kıvamında bir dizi olsa keşke! Şarkısı da 
hazır, Burçak Tarlası! 

As Kulüp’te pek çok şey yaşanmış, 
başkalarından da dinlemiştim ama, Tülay 
German’ınki de günümüzde iyice sığlaşan, 
darlaşan, bizi de bunaltan kafanın o günlerde 
de şimdiki gibi kötülüğe çalıştığını anlatır. 
Türküdeki “bakın şu deyyusa kaç tarlası var?” 
dizesine sinirlenen bir ‘herif’ tabancasını 
çekip, “Bunlar tarlamızı tapanımızı elimizden 
alacaklar!” der! Sanatçı hayli ürker bundan 
elbette. Ama türküleri özgün halleriyle 
söylemeye de devam eder, “Hekimoğlu”nu 
örneğin: “Çitlice muhtarı puşttur pezevenk/
Hekimoğlu geliyor da narinim, uçkur çözerek.”

Tülay German “Bir yarın olmalı başka türlü 
bir şey” diyordu. Diyoruz hâlâ. Onu da, o güzel 
zamanları da bu duyguyla seviyor, özlüyor, 
yaşıyoruz.
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ZEYNEP ORAL

Bir tren sesi, vapur sesi, uçak sesi 
duymayayım, yüreğim pır pır…

Daha o sesi duyar duymaz, benim gibi 
bir yeryüzü gezgini için yolculuk, yüreğimde, 
ruhumda başlamıştır bile. Gidilecek yer değil, 
gitmektir önemli olan. 

Şu yukarıdaki tümceleri defalarca söylemiş 
bir insan, adı “İstasyon” olan bir dergiden davet 
alınca hiç gitmez mi! Derhal içimde yolculuğa 
başladım! Maltepe’den gelen tren sesine 
odaklandım ve “Merhaba İstasyon” dedim.  

Benim için “İstasyon”, tren istasyonu demektir. 
Hele Suadiye tren istasyonu çocukluğum, gençliğim 
demektir. İzmir-İstanbul-Ankara yolculukları 
demektir… İstasyonlar hasretim, özlemim, 
kavuşmalarımdır… Yıllar boyu edebiyat keyfime 
artı değer katan bir öğe oldu istasyonlar. Şiirim, 
öykülerim, romanlarım, insan manzaralarım oldu… 
Yaşamım boyu istasyonlara girdim, istasyonlardan 
çıktım; açılan, kapanan, aralanan kapılardan 
geçtim, engebeli yollara saptım, kâh düze çıktım 
kâh ayağım takıldı düştüm. Anadolu’dan başlayıp 
dünyanın dört bir yanında dağları, taşları, 
okyanusları aştım; çölleri, nehirleri, vadileri geçtim.  
İstasyonlar, yollarım oldu, günlerim oldu, direncim 
oldu… Koskoca bir hayat oldu! Ve bir de baktım 
yeryüzü yurdum oluvermiş! 

Her ay, sizlere yeryüzünün bir başka 
köşesinden seslenmeye niyetliyim. O nedenle bu 
yazılara Sia Yayınları’ndan çıkan son kitabımın 
adını, “Yeryüzü Yurdum Benim” adını verdim. Ama 
gelin görün ki şimdi aylardan mart… 

Öyleyse… “8 Mart Kadınlar Günü bahane, 
Kadınlar Ülkesi’nden seslenmek şahane” diyerek 
başlayalım söze:         

KADINLAR ÜLKESİ’NDEN
Mart ayı boyunca, ne çok hamasi laflar 

edilecek. Benimsemedikleri, savunmadıkları, 
inanmadıkları sözleri geveleyip duracaklar. 
Vaatlerde bulunacaklar. Ülkeyi yönetenler yine 
yalan söyleyecek... Sakın kanmayın!  

“Kadının, anne ve eş sıfatıyla toplumda ulvi bir 
konuma sahip olduğunu” söyleyenlere; kadına 
kadın demekten korkanlara, kadına “bayan” 
ya da “hanım kardeşlerimiz” diye seslenenlere 
inanmayın!  

Kadının değer görmesi için anne, eş ya da bacı 
olmak gerekmiyor. 

Kadın, sadece “kadın” olarak yeterince 
değerliler. 

Ülkemizde şimdiye dek görülmemiş bir 
süreçten geçiyoruz. Hayır, sadece Covid-19 
salgınından, dünyayı tehdit eden salgından 
söz etmiyorum. Hak ve hukukun çiğnendiği, 
parlamenter rejimin yok sayıldığı, işsizliğin ve 
enflasyonun her geçen gün tırmandığı, şiddetten, 

gerilimden, kavgadan ve ayrımcılıktan medet 
umulduğu ortamdan söz ediyorum.  

Bu ortama iki önemli etken daha eklendi: 
Biri salgın ve salgın önlemleri…  Öteki daha da 
önemli: Cumhuriyet ilkelerinin yok sayılması 
ve karşı devrim çabalarının artması. Her ikisi de 
kadının hayatını daha da zorlaştırıyor.   

Bunu aklımızda tutarak, önce hepimizin bildiği 
ancak tekrarlamakta yarar gördüğüm şu genel 
çerçeveyi çiziyordum: 

Kadın, yaşam serüvenine çok gerilerden ve çok 
gecikmiş olarak başlayandır. Aradaki mesafeyi, 
süreyi kapatmak için yüzyıllardır koşandır.  

Doğduğunda, “niye erkek doğmadı” 
diye öfkeye neden olan, ilk beş yılında 
erkek kardeşlerinden daha az beslenecek, 
bakımsızlıktan daha çok ölecek olandır.

Eğer, ilk beş yılı atlatıp hayatta kalmayı 
başarabildiyse, yoksulluktan, görenekten, 
olanaksızlıklardan, okula yollanmayacak olandır. 
Dünyada okuma-yazması olmayan nüfusun üçte 
ikisi kadındır.  

Kadın, işi, emeği görmezlikten gelinendir. 
“Gayriresmi” sektörde çalışandır. Dünyadaki 
toplam işin üçte ikisini yaptığı halde, dünya iş 
gücünün üçte birini oluşturandır. 

Kadın, hızla yoksullaşandır.  Dünyada, yoksulluk 
sınırının altında yaşayanların yüzde 70’i kadındır. 

Kadın, politik ve ekonomik yapılanmalarda, 
karar alma mekanizmalarında, dünyanın 
gelişim ve barış süreçlerinde, yeterince temsil 
edilmeyendir.

Kadın, sürekli şiddete maruz kalandır. 

Kadın, bedeni hem sermaye hem namus aracı 
olarak kullanılandır. Erkeğin, ailenin, mahallenin, 
aşiretin, toplumun “şan ve şerefini”, sözüm ona 
“ahlakını” korumak için öldürülendir.

Kadın, kendi başlatmadığı, katılmadığı, taraf 
olmadığı, onaylamadığı, karşı çıktığı savaşların ve 
silahlı çatışmaların başlıca mağdurudur.  

Bugün ülkemizde kadınları bekleyen en 
büyük tehlike başta laiklik olmak üzere, Atatürk 
ilkelerinin yok edilmesidir. Cumhuriyet devriminin 
geriye döndürülme çabasıdır. Adım adım karşı 
devrim suçlarının işlenmesidir. 

Peki, ne yapmalı? 
Önce kafalara şunu dank ettirmeli:  
Demokrasinin, çağdaşlığın, insan haklarının 

ve özellikle kadın haklarının güvencesi olan 
laiklik, yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden 
ayrılmasını öngören bir ilke değil, aynı zamanda 
dünya sorunlarına akılcı ve bilimsel bakış 
açısı getiren bir yaşam biçimidir. 1961 ve 1982 
anayasalarında da devletin değiştirilemez temel 
nitelikleri arasında yer almıştır.

Cumhuriyet ilkeleri için mücadeleyi 
sürdürmekten başka izleyecek yolumuz yok! Sakın 
vazgeçmeyin!

Ve işte bunun bilinciyle sadece 8 Mart değil, 
her gün, evet yılın her günü bu mücadelede yer 
alan kadınların günüdür diyorum.  Bu mücadelede 
kadının yanında olan erkeklerin de günüdür.  

Bu mücadeleye omuz veren herkese güç 
diliyorum.  Sakın umutsuzluğa kapılmayın 
diyorum... Direne direne, çalışa çalışa, birbirimizle 
dayanışarak kadınlar ülkesini düze çıkaracağız!
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BEKLEME SALONU

n Merhaba Ayşe Hanım. İstasyona İlk gelen siz 
oldunuz, hep programlarınızda dakik misiniz?

Evet, istasyonun ilk yolcusu ben oldum. 
Bakalım hangi durakta, ne zaman ineceğim? 
Dakikliğime gelince, dakik ötesiyim hatta! 
Bekletmeyi de beklemeyi de sevmem ama hayat 
insanı törpülüyor elbette.
n Hava biraz soğuk. Ne içersiniz?
Ihlamur.
n Ayşe Hanım, yolculukların edebiyata hep 

bir atmosfer oluşturduğu yazılır, çizilir. Siz bir 
yazar olarak bu konuda ne söylersiniz?

Hem öyledir, hem yolculuklar benim 
koşuşturmalarım arasındaki yazma zamanımdır 
da. Uçak yolculuklarında genelde beklenir 

ya malum, ben o bekleyişlerde hep yazarım. 
Trende yazarım. Uçakta yazarım. Bazen uçak iniş 
yapmadan önce sıra beklediği için, dolanır durur 
havada, yine yazarım. Şehirlerarası otobüslerde 
önümdeki masayı açar, hemen yazmaya 
başlardım. Bir zamanlar İzmir-İstanbul arası 
gidiş gelişlerde (ne yazık ki o vapurlar artık yok) 
ve Avrupa nehirleri üzerindeki vapur gezilerinde, 
yine fırsatı ganimet bilir, yazardım.
n Ayşe Hanım, yaşadığımız bu dönemin 

edebiyata etkisi ne olacak sizce?
Başka yazarlar nasıl yazıyorlardır, bilemem ama 

benim son yıllarda özellikle “TUTSAK GÜNEŞ” 
adlı distopyamdan itibaren kitaplarıma bir 
karamsarlık geldi oturdu. Bu dönemin götürülerini 

gazeteci arkadaşlarım cesurca kaleme alıyorlar 
fakat ben içinde yaşadığımız günlerin, cesurca 
edebiyata yansımasına henüz şahit olmadım. Belki 
yazılmıştır da benim gözümden kaçmıştır.
n Daha sonra kitabınızla ilgili uzun 

bir söyleşi yapmak isteriz. Ama hazır sizi 
bulmuşken heyecanımızı da engelleyemiyoruz. 
Çok kısa da olsa yeni kitabınızla ilgili ne 
söylemek istersiniz?

Yeni kitap, benim Veda/Umut/Hayat-
Hüzün/ Hayal dörtlemelerimin son kitabı olma 
niteliğini taşıyor. 2020 yılı Şubat’ında yazmaya 
başladım, umudum o ki, 2021’in Mart ayında 
tamamlanacak ve gerçekten de o serinin son 
kitabı olacak!
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n Birbirinizi beş kelime ile nasıl tarif edersiniz?
Çalışkan, tuttuğunu koparan, merhametli, 

yardımsever, mütevazı ve Cumhuriyet projesi Türk 
kadınının olağanüstü örneği. Beşi geçtik ama Ayşe 
Yüksel beşe dahi sığmadı!

n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız mı 
Ayşe ile?

“Kardelenler”in yazılması aşamasında ve 
sonrasından, Doğu ve Güney Anadolu’nun 
bazı kentlerinde yapılan, diploma dağıtımı 
törenlerinde beraber olduk. Fakat en heyecan 
verici yolculuğumuz 2021’in Şubat ayında, 
Almanya’nın Baden Württemberg kentine 
yaptığımız yolculuktu. Almanya’ya birlikte uçtuk ve 
unutulmaz dört gün geçirdik. 

n Yolculuğa kim karar verdi ve neden orayı 
seçtiniz?

ÇYDD’nin Baden Württenberg’deki şubesinin 
kuruluş yıldönümüne, bizi derneğin başkanı Sayın 
Ahmet Gül davet etti. Ahmet Gül aynı zamanda 
bir bestekâr ve opera sanatçısı. Dolayısıyla gitme 
maksadımızın yanı sıra müziğe de doyduk.

n Sohbet konularınız genelde ne olur ve kim 
daha çok konuşur, kim daha çok dinler?

Bir araya geldik mi, lafımız hiç bitmez çünkü her 
ikimizin de hem eğlenceli hem acı olaylarla dolu sıra 
dışı hayatlarımız, sevdalısı olduğumuz bir ‘Türkan 
Hoca’mız var ve her ikimiz de oldukça konuşkanız.

n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Bilgisayarımın dışında vazgeçilmezim yok. 

Yolculuk ne gerektiriyorsa sadece onları alır, az 
eşya ile seyahat ederim.

n Trenler size hangi duyguyu çağrıştırıyor 
ve neden?

Çocukluğumu hatırlatır. Doğum yerim 
İstanbul, fakat ben babamın görevi dolayısıyla 
ilkokulu Ankara’da okudum. Her yıl mayıs ayında 
anneannem Ankara’ya gelir, bir ay bizimle kalır, 
okullar kapanınca beni alır, yataklı trenle İstanbul’a 
götürürdü. Eylül başında ise bu sefer annemle yine 
yataklı trenle Ankara’ya evimize dönerdik. Akşam 
yemeğini kolalı örtülerin ve çok özenli bir servisin 
olduğu restoranda yerdik. Kompartımanımıza 
dönerdik ki, yataklarımıza mis kokulu bembeyaz 
çarşaflar serilmiş. Gece trenlerinin yattığımda 
beşik gibi sallanmasını, tekerleklerinin tıkırtısını, 
freninin gıcırtısını, düdüğünün tiz sesini ve kömür 
kokusunu hiç unutmadım. Çocukluğumun trenleri 
burnumda tüter.

n Yan kompartımanda kime rastlarsanız 
muhabbet doyulmaz olur?

Müjdat Gezen’e.

n Mutlaka okunması gereken kitap 
tavsiyeleriniz ne olur?

Nasıl ki tek çiçekle yaz olmaz, tek kitapla da 
edebiyat olmaz. Bu yüzden kim, hangi yazarı 
seviyorsa onun kitabını okusun.

n Gidişler mi, dönüşler mi size daha fazla 
huzur verir?

Dönüşleri severim çünkü hep şehrimi ve evimi 
özlemiş olarak dönerim.

n Hadi bi hayal kuralım. Bir biletimiz var 
hem de geçmişe. Nereye gitmek ve kiminle 
karşılaşmak istersiniz?

Kraliçe olduğu 1500’lü yıllarda İngiltere’yi her 
alanda ileriye taşımış, çok cesur, çok renkli, çok ilginç 
bir kadın olan Kraliçe 1. Elizabeth ile aşk ve edebiyat 
üzerine sohbet etmek isterdim. (Bugün tahtta 
oturan Kraliçe 2. Elizabeth ile karıştırmayın lütfen).

n Merhaba hoş geldiniz. Ne içersiniz?
Az sütlü filtre kahve.
n ÇYDD 32’nci yaşına girdi. Bu onurlu 

mücadeleyi kutlarız. Yıllardır kız çocuklarına 
umut olmaya devam ediyorsunuz. Ne 
hissediyorsunuz?

ÇYDD içinde yer almak, binlerce kız çocuğunu 
okutmak, çok mutluluk ve onur verici.
n Birbirinizi beş kelime ile nasıl tarif 

edersiniz?
Zarif, güzel, akıllı, üretken, duyarlı.
n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız mı 

Ayşe Hanım ile?
Evet. Almanya’ya gittik.
n Yolculuğa kim karar verdi ve neden orayı 

seçtiniz?
ÇYDD Stuttgart, ikimizi de konuşmacı olarak 

davet etmişti.
n Sohbet konularınız genelde ne olur ve kim 

daha çok konuşur, kim daha çok dinler?
Sohbet konularımız; Türkan Saylan, ÇYDD, 

günlük konular, anılarımız… İkimiz de eşit 
konuşur, eşit dinleriz.

n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Kitap ve hediye.
n Trenler size hangi duyguyu çağrıştırıyor ve 

neden?
Tren yolculuğunu çok severim; huzur duygusu, 

yeni yerlere ulaşmak ve nostalji anları gibi 
hissettirir.
n Yan kompartımanda kime rastlarsanız 

muhabbet doyulmaz olur?
Müjdat Gezen’e.
n Mutlaka okunması gereken kitap 

tavsiyeleriniz ne olur?
Nutuk, Ayşe Kulin’in tüm kitapları, 

biyografiler…
n Gidişler mi, dönüşler mi size daha fazla 

huzur verir?
Gidişler heyecan, dönüşler başarmanın 

huzurunu verir.
n Hadi bi hayal kuralım. Bir biletimiz var 

hem de geçmişe. Nereye gitmek ve kiminle 
karşılaşmak istersiniz?

Arnavutköy Bahar Pastanesi. Türkan Saylan, 
Ayşe Kulin ve ben.

HALİL ERGÜN

ŞİİR
Yaktı mı
Amansız yakmalı şiir
Yumruk gibi dağlamalı bazısı
İnsanın
Güneş gibi
Salkım saçak
Uçmalı gökyüzünde
Ay gibi üşümeli gecede
Kelimeler süzülüp
Damla damla doluşurken mısralara
Yelken açmalı
Uzun yollara

Okunurken
Nefes nefese kalmalı şiir
İmkansız tarihlerle büyütmeli beni
Göçmen kuşlar gibi kanat vurmalı
Gün ortasına
Hasretimi beslemeli ertesi güne
Akla ziyan
Bedelsiz katliamlar
Yaşartınca gözlerimi
El vermeli bana yanıbaşımda

Günü gelince
Gölgesinde bile ağlatmalı beni şiir
Sana dair bana dair
Aşka dair özgürlüğe dair
Yani ne varsa hayata dair
İç çekerek anlatmalı yeryüzüne
Her seslenişinde
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19. yüzyılda doğmuş, ‘uzun ince bir yolda’, gece gündüz gitmiş, ‘kadri’ 
geç bilinmiş, ‘usta malı’ türküleri geç keşfedilmiş ama şimdi çok 
genç kuşakların bile her satırını ezbere bildiği bir ‘dertli’, ‘bir fakir’, 

bir ‘âmâ’ ve bir ‘Âşık’.. Usta ozan Âşık Veysel… 

Onu dinleyen bir Alman kadının dediği gibi “Her sabah radyolarda Âşık Veysel 
çalınsaydı, dünya değişirdi!”

Veysel’ine bağlanmış iki ozan, iki gönül adamı Cahit Berkay ve Cengiz Özkan 
‘âşıklarını’ İstasyon’a anlattılar…

CAHİT BERKAY :
Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki; bizim müziğe başladığımız yıllarda 
63-64’lerde maalesef tanınmıyordu ama giderek müzik dünyamızda da, türkü 
dünyamızda da yer edinmeye başladı, hak ettiği yeri buldu. Biz 68 kuşağıyız, 
türkülerle büyüyen insanlarız. Veysel’i keşfetmemizi sağlayan insanlar 
sayesinde, başta da Fikret Kızılok, türküler önem kazandı. Bir anımı anlatmak 
isterim; 1946’lıyım ben, ablam benden 9 yaş büyüktür. Eniştem subaydı, 
görev icabı Erzincan’daydı. Orta 2’ye geçtiğim yıllardı, 53-54’ler… Isparta’da 
yaşıyoruz o dönem. Isparta’dan Erzincan’a o çocuk halimle, aktarmalı, tek 
başıma uzun bir yolculuk yaptım. Tren Sivas’ta durunca, yanında küçük bir 
kız çocuğuyla fötr şapkalı bir adam bindi elinde bağlamasıyla. Vagonları 
dolaşıyordu. İnsanlar müziği karşılığı para yardımında bulunuyordu ona, şimdi 
telaffuz etmeye utanıyorum. Ben onun o olduğunu bilmiyordum o zamanlar 
tabii, içimi burkan bir acıdır. Keşke o değerini o zamanlar bulsaydı, bulsaydık 
diye hayıflanıyorum. Tabii o yıllar türkülerin ‘yakıldığı’, devşirildiği yıllar. O 
zamanlar Muzaffer Sarısözen’in “Yurttan Sesler” programı vardı. Anadolu’da 
türküleri devşiren insanlar, köy köy dolaşıp, türküleri dinleyip, notaya alıp, 
repertuara alıp icra ederlerdi. Her pazar radyo programında yepyeni türküler 
çalardı. O programda Veysel türküsü dinlediğimi hatırlamıyorum. Fikret 

Kızılok’un araştırmacılığı, bu konuda öncü olması sayesinde Âşık Veysel’i 
tanıdık. 67 sonunda Moğolları kurduk, sonra dağıldık, 93’te tekrar bir araya 
geldiğimizde Âşık Veysel’e repertuarımızda yer verdim. Pandemi öncesi büyük 
festivallerde çalıyorduk. Kitlemiz çok gençti, 18-25 yaş arası olurdu, 30 azdır. 
“Uzun İnce Bir Yolda”yla ki yavaş bir türküdür, Emrah Karaca’nın yorumuyla bis 
yapardık, çok büyük coşku olurdu, alkış alırdık. Tabii ki o alkışlar bize değil asıl 
Âşık Veysel’e. Görseniz o gençler; cep telefonlarının ışığını açıp, türküye hep 
bir ağızdan eşlik ederler. Her festivalde bu hiç değişmedi, koro olurdu, o kadar 
genç yaşta yani inanılmaz bir atmosfer olurdu. Âşık Veysel’e ne kadar saygı 
göstersek azdır, kelime yetmez.

CENGİZ ÖZKAN :
Âşık Veysel’in radyodan ölüm haberini alınca annem, babam, akrabalarım, 
evde kim varsa hüngür hüngür ağlamıştı, hatırlıyorum. Âşık Veysel’e sazını 
babası alır, sazla birlikte halk edebiyatını da eline verir. “Usta malı” dediğimiz 
eserlerini üretir. Henüz 15 yaşındayken, Sivrialan köyünde düzenlenen 
muhabbet cemlerine katılır. Âşıklık izdir, yoldur. Sazı, sözü, aruzu, türküyü, 
deyişi burada öğrenir, 39’unda söylemeye başlar, Ahmet Kutsi Tecer’den 
etkilenmiştir, şiirinde payı büyüktür, onun yönlendirmesiyle söylemeye başlar. 
Köylerde gezmeye başlar, gezdirilir, ustadır artık. Karacaoğlan, Pir Sultan 
Abdal, Turabi, Nesimi, Yunus Emre sanatını beslemiştir. Trajiktir hayatı, dertli, 
fakir bir coğrafyadan gelmektedir. “Âşık sen güzel söylüyorsun devam et.” 
derler ona. Hafızası da kuvvetlidir. Çağdaş şairleri tanır, arkadaş olur, aydındır, 
cumhuriyetçidir. Aleviliğini ön plana çıkarmayı tercih etmez. Ölmeden 8-10 
yıl önce kendisine TBMM kararıyla maaş bağlandığında, hakkında karalama 
kampanyası yürütülür. Şiirleri teknik olarak incelenirse, giriş, gelişme 
ve sonuçla roman gibi şiir söylemiş olduğu görülür. Dünyanın en büyük 
şairlerinden biridir.  Dünya Şiir Günü, 21 Mart’tır, Ekinoks’tur, Nevruz’dur, 
gündüz gecedir, Âşık Veysel’le örtüşür ilginç bir şekilde...

SEN VARSIN ORADA 
Âşık Veysel türküleri her 

sabah çalınsa dünya değişirdi
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Bend It Like Beckham (Hayatımın Çalımı 
Beckham) filminde Jesse, ailesine rağmen 
futbol tutkusunun peşinden gider. 

She’s the Man filminde (bize gelince Seksi 
Futbolcu olmuş)  Viola, futbol oynayabilmek için 
erkek kılığına girmek zorunda kalır. 

Kadın futbol oynuyorsa adı “Erkek Fatma”dır. 
Elbette önyargılar yıkılmak için vardır ve 

kadınlar bu işte ister istemez ustadır. 
İranlı futbolsever kadınlar, aynı Jesse gibi 

stadyumlarda futbol izlemek için erkek kılığına 
girmek zorundadır. Senaryolara yaraşır sahnelere 
vesiledir yaşananlar ve nihayetinde 2006 yılında 
Offside isimli filmle anlatılır. 

İranlı kadınlar 2019’da cinsiyetlerini gizlemeden 
tribünlerde yerini aldığında, yasaktan bu yana tam 
40 yıl geçmiştir. 

Kadınlar için hayat hiçbir alanda kolay değildir 
ve futbol da hayatın bir parçasıdır. 

Fotoğraflar da öyledir ve futbol tarihinde 
unutulmaz fotoğraflar vardır. Çoğunlukla ünlü 
futbolcuların ve büyük takımların zafer anlarını 
ya da hayal kırıklıklarını belgeleseler de, aradan 
bazıları bizi başka hikâyelerle tanıştırır. 

Aklımda kalan bir görüntü var; 2010’ların 
başında oynanan bir kadın futbol maçına ait. 
Hatırımda sadece maçın ülkenin doğusunda bir 
yerlerde oynandığı kalmış. Fotoğraftaki kadın 
futbolcular balçık, buz karışımı bir sahada 
oynamaya çalışırken, kulübedekiler battaniye 
altında oturuyordu. Az da olsa gündem olmuştu. 
Herkes için değil tabii. 

Aradan yıllar geçince bir şeyler değişir, iyiye 
gider diye umar insan. Zaman ilaçtır, çaredir, 
gelişmeye delalettir ne de olsa. 

Hakikat inatçıdır ve zamanın acımasız tarafları 
vardır. Bilhassa mevzubahis kadınlar olduğunda. 

Yine 2010’ların başıydı ve erkek futbol aklı 
hemcinslerine ceza vermek için tribünleri kadınlara 
bırakmıştı. 

“Seyircisiz maçlara artık kadınlar girecek.”
“Seyircisiz maç!” 
Yani kadınlar var ama yok. 
Bu cinsiyetçi karar büyük tepki toplamış,  ben 

de “Ceza değil taraftarız.” diye bir yazı yazmıştım. 
Elli bine yakın kadının tribünleri doldurup dünyayı 
ayağa kaldırdığı maçta, arkadaşlarım da büyük bir 
emekle bu sözü pankarta dönüştürmüştü. 

Bizim gibi ülkelerde zaman bazen geçmez, hatta 
kimileri için donakalır. 

2017 yılında TFF Kadınlar 3. Lig’inde 
oynanan Muş Yağmurspor - Siirt 

Hasbeyspor maçına ait daha yeni bir fotoğraf, sanki 
zaman kapsülünden çıkıp gelmişti ve hiçbir şeyin 
değişmediğini ispat ediyordu. 

Maç, -12 derecede oynanmıştı ve yedek 
kulübeleri dize kadar kar içindeydi. Kadın sporcular 
battaniye altında bile ısınamayınca çareyi ateş 
yakmakta bulmuşlardı. Velhasıl kendi işlerini 
kendileri görmüşler ve görmeyen gözler için bir kez 
daha habere dönüşmüşlerdi. 

Kadınlar her alanda olduğu gibi futbolu da 
bir mücadele alanı haline getirdiler ya da bunu 
yapmak zorunda kaldılar. 

Daha bir ay öncesinde bir gazete söyleşisinde, 
bu kez Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı 
oyuncuları söz aldı ve cesur, genç kadınlar 
futboldaki cinsiyet eşitsizliğinin altını kalın 
çizgilerle çizdiler. 

Futbolun bir talihsizliği var. Bir kısım insan için 
aşağılama öznesi olacak kadar derinlikten yoksun 
görünür. Herkesi içine alacak kadar geniş kolları 
ve özüne ait adaleti görmezden gelinir. “Lümpen 
Sporu”  yaftası yemiştir bir kere. Bu yüzden 
futbolda mücadele eden kadınlar, herkesten daha 
yalnızdır. 

Hâlbuki ne demiştir eski kaleci, yazar ve filozof 
Albert Camus;

“Hayata dair bildiğim her şeyi futboldan 
öğrendim, çünkü top hiçbir zaman beklediğim 
köşeden gelmedi.”

Futbolun hâlâ öğreteceği çok şey var.
Ruhu artık sponsor ruhu, adaleti erkek olsa 

da, kadınlar futbolda da bir şeyleri değiştirmeye, 
iyiye götürmeye kararlı. Sadece kendileri için değil, 
dünyanın geri kalanı için de. 

Sahadaki kadın mücadelesi bugünün meselesi 
de değil. Geçmişi yüz yıldan fazla. İlk akla gelen 
isimlerden biri de Lily Parr. 

Lily Parr, 26 Haziran 1905 yılında doğdu. Futbolu 
çok seviyordu. Yaşadığı yerin yerel takımı olan 
St. Helens Ladies’de iki maç oynadıktan sonra 
1919 yılında, Preston’daki fabrika takımı Dick, 
Kerr Ladies’e katıldı. Henüz 14 yaşındaydı ama sol 
kanada geçtiğinde Dick, Kerr kadın futbolunun 
en iyi takımlarından biri haline geldi. 50 bin kişiye 
oynadıkları maçlar vardı artık. 1.82 boyundaki Parr 
kariyeri boyunca tam bine yakın gol attı. Parr aynı 
zamanda bir eşcinseldi ve bunu saklama gereği 
duymuyordu. 

O dönem kadın futbolu patlama yaşıyordu ve 
on binleri maçlara çekiyordu. Federasyonun erkek 
aklı devreye girdi, 5 Aralık 1921’de ‘futbol oyununun 
kadınlara uygun olmadığı ve teşvik edilmemesi 
gerektiği’ gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyon 
üyesi tüm sahalarda kadınların futbol oynaması 
yasaklandı. Lily Parr’ın profesyonel futbol hayatı da 
16 yaşında sona erdi. 

Yasak 1971 yılına kadar yürürlükte kaldı. 
Parr ve diğer kadınlar bir yolunu bulup futbol 

oynamaya devam etti. 
Kadınlar, dünyayı değiştirmeye devam etti. 
Kadınlar, futbolu değiştirdi.
Lily Parr’dan yıllar sonra, 2019’ da ABD ve 

Hollanda arasında oynanan Kadınlar Dünya Kupası 
final maçı için 260 milyon kişi ekran başına geçti. 
Kupanın toplam izleyici sayısı ise 1,12 milyardı. 

Görünen yüzü pürüzsüz olarak pazarlanmaya 
çalışılan kadın futbolu sorunlarla doluydu ve 
kadınların susmaya niyeti yoktu. Kadınlar, erkek 
meslektaşlarıyla eşit haklara sahip olmak istiyordu. 
En üst seviyede futbol oynayan ve aynı zamanda 
aktivist kimliğiyle de tanınan Megan Rapinoe, BBC 
ile yaptığı söyleşide şöyle diyordu: 

“Daha azına razı olmayın, eşitlik için çabalayın, 
daha fazlasını yapın.”

Bazen lavanta tarlaları gibi mosmor, bazen 
günebakanlar gibi güneşten rol çalan saçlarıyla 
Megan Rapinoe, 2020’de dünyanın en etkili 100 
kişisi listesine girdi.  

Franklin Foer onu “Bizim neslin Muhammed 
Ali’sidir.” diye tanımladı.

Rapinoe sadece futbolculuğuyla değil, ırkçılık 
karşıtı oluşuyla, feminist ve LGBTQ+ aktivizmiyle 
de tanınıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında 
Rapinoe’nin de aralarında olduğu ABD Kadın Milli 
Futbol Takımı’nın federasyona açtığı ayrımcılık 
davasında mahkeme, kadın futbolcuların 
erkeklerin yararlandığı tüm imkânlardan 
yaralanmasına hükmetti. Darısı hak arayan 
herkesin başına. 

Rapinoe futbolda aktivizmiyle ön plana çıkan 
sayısız kadından sadece biri. 

Cinsel tacize karşı sesini yükselten Khalida 
Popal var. Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı’nın 
etkinlik direktörü ve Sokak Çocukları Dünya 
Kupası’nın büyükelçisi.

Eylül 2020’de, erkek amatörlere geçici transferini 
duyurarak Japon toplumunda bir sansasyon 
yaratan Yuki Nagasato’yu unutmamak gerek. 

İspanya’nın Pontevedra kentinde oynanan bir 
maçtan önce, Arjantin efsanesi Maradona’ya saygı 
göstermeyi reddeden, futbolcu olarak becerilerinin 
kadınlara yönelik çok sayıda taciz ve şiddet 
iddiasını ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını 
savunan Paula Dapena’yı da. 

Ve Lily Parr… 
Neredeyse 100 yıl sonra, 2002 yılında, futbola 

yaptığı katkılar tanındı ve İngiltere Futbol 
Federasyonu’nun Onur Listesi’ne kabul edilen ilk 
kadın oldu. 89 yıllık hatayı düzeltmek için adım 
atılsa da, bu hata yapılmasaydı olabilecekler 
sorusu hep aklımızda kalacak.

Kar, buz, 
lavanta, 
yeşil saha
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İZZET ÇAPA

“Tek önemli vakit vardır, içinde 
bulunduğumuz an…
O an en önemli vakittir çünkü sadece o 

zaman elimizden bir şey gelebilir…
En önemli kişi; kiminle beraberseniz odur 

zira hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp 
görüşmeyeceğinizi bilemez…

Ve en önemli iş; iyilik yapmaktır çünkü insanın 
bu dünyaya gönderilmesinin tek sebebi budur…”

Yıllar yıllar önce okuduğum ve kendi kendime 
“bu benim muhakkak daima başucu kitaplarımın 
arasında yer almalı” dediğim Tolstoy’un İnsan Ne 
İle Yaşar’ından bir alıntıyla merhaba…

Şimdilerde çok popüler olan ‘anda kalmanın’ 
kıymetine bir asırdan fazla bir zaman öncesinden 
vurgu yapan büyük yazar, bir başka şeyin de altını 
çiziyor bu paragrafında; iyilik yapmak!

Demek ki insanı mutlu edecek, huzura 
erdirecek en kıymetli şeylerden biri de bu…

Demek ki bu dünyada mutlu ve huzurlu 
olabilmenin yegâne yolu, düşünce mimarlarının, 
yaşam ustalarının ve insanlığın kadim bilgelerinin 
tarifleri ve yine bizzat, doğrudan kendi yaşam 
tecrübelerinle, bu yazıya da başlık attığımız 
şekilde sahici ve kalıcı olan ile sahte ve geçici olanı 
birbirinde ayırt edebilmeyi öğrenmek…

Demek ki kendi hakikatinin büyük resmi, ancak 
bu perspektiften bakıldığında en doğru şekilde 
görülebiliyor…

Demek ki insan, aslında bütün bu muazzam 
macerada, en başta da kendi gerçeğiyle 
yüzleşebilmek ve onunla ahenkle seyrüsefer 
edebilmek için yolculuk ediyor…

Peki, o zaman etrafımızı kuşatan bu iletişim 
bombardımanından bir nebze olsun uzak 
durmaya gayret ederek ve en azından hayatımızın 
son demlerinde geriye dönüp baktığımızda, koca 
bir pişmanlıklar manzumesiyle yüzleşmemek 
için hangi sahici değerler üzerine inşa etmeliyiz 
yaşamımızı? 
Kötü yaşlanmak denilen illetten kendimizi nasıl 
muhafaza etmeliyiz?

Tolstoy’dan yadigâr iyilik yapma arzusunu 
yazdık bir kere en tepeye…

Bunun elbette önce iyi insan olabilmekten 
geçtiğini yazmak ihtiyacı bile duymadan üstelik 
hem de…

O kadar değil ama burası da bir edebiyat 
dergisi nihayetinde…

Ya sonra…
İşte tam da burada, bir başka ustadan yardım 

almanın sırası geldi:
Sigmund Freud…
Der ki; “İnsan öz değerini para, şöhret, güç ve 

övgü gibi sarsılmaya müsait kavramlar üzerinden 
inşa ederse, mutsuz olmaya mahkûmdur…”

Bir kısacık cümlede geçiveren ve fakat bugünkü 
medeniyetimizin en büyük köşe taşları kabul 
edilen bütün değerleri elinin tersiyle itiyor, insan 
ruhunun coğrafyasının olağanüstü mimarı…
Maddi değerleri, onların getirdiği imkân ve 
imtiyazları reddediyor…

Gücü, şöhreti ve tüm bunların bakiyesi 
olarak etrafında toplanacak olan övgücüler 

korusunu, insanı mutsuzluğa götürecek, en başta 
söylediğimiz sahte ve geçici olan şeyler sınıfında 
tarif ediyor…

Haklı mı?
Sonuna kadar…
Böyle yaşayabilmek imkânlı mı?
Elden geldiğince…
Yani bir küçücük ekonomik krizle elinden 

gidebilecek paraya, bir yanlış tercihle yok olup 
gidebilecek şöhrete, bir zemin kaymasıyla 
ayaklarının altından kayıverecek güce asla 
kanmayacaksın…

Bunların getirisi o şakşakçıların methiyelerine 
de sakın ha aldanmayacaksın…

Bakın burada da bir fizikçiden, tarihin gördüğü 
en büyük dâhilerden birinden bir alıntı yapalım o 
halde; çünkü tam zamanıdır:

“Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, 
hayatınızı bir amaca bağlayın, kişilere veya eşyalara 
değil.”

İşte bakın büyük Einstein da aynı şeye işaret 
ediyor…

İçine parayı, şöhreti, gücü dahil 
edebileceğiniz her türlü şeyi elinin tersiyle 
itip, onları sıradan eşya kabul edip üstü kapalı 
küçümseyerek, mutluluğun reçetesini amaçlar 
olarak işaret ediyor…

Amaçlarınız olacak…
Günlük başarılar, kazançlar ya da kayıplar çok 

önemli olmayacak…
Sahip olduğunuz makamlar, mevkiler 

karakterinizin temelini teşkil etmeyecek…
Şimdi burada duralım, isim verme 

nezaketsizliğine de tenezzül etmeden şöyle hep 
beraber etrafımıza bakalım…

Şu küçücük ama çok kıymetli reçetelerden 
bihaber, koca bir ömür geçiren ve fakat 
hayatlarının son dönemlerinde hâlâ bir türlü 
istikametini belirleyememiş, güç oyunu içinde 
hapsolmuşlara bakalım…

İktidar kimin elindeyse ona yanaşan, kendi 
çıkarlarını her şeyden üstün tutan ve hayatı 
bunlardan ibaret sayanların, kusura bakmasınlar 
ama bakarlarsa da baksınlar, acınacak hallerine 
uzun uzun bakalım…

Dönüp dönüp tekrar bakalım ve bir gün, 
elbette o yaşlarda olacağımız bir gün etrafımızda 
insanlar, inançlar, amaçlar biriktirebilenlerden 
olmak için, şimdi bugünden itibaren canı yürekten 
çalışmaya başlayalım…

Büyük resmi görmek, hakikatle yüzleşmektir…
Ve hakikatle yüzleşmek, değişimi kabul etmek 

demektir…
Bu değiştireceğiniz şey, kendiniz olsanız bile…

Sahici ve kalıcı olan ile sahte 
ve geçici olan arasındaki 

farkı anlamaya başladığında 
görüyorsun büyük resmi…

Demek ki insan, 
aslında bütün 
bu muazzam 

macerada, en başta 
da kendi gerçeğiyle 

yüzleşebilmek ve 
onunla ahenkle 

seyrüsefer 
edebilmek için 

yolculuk ediyor…
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YAŞAR SEYMAN

21 Haziran, güneşin gökyüzünde en uzun kaldığı gün...
21 Haziran bir başka güneşin doğduğu, 54 yıl gökyüzünü 
aydınlattığı bir gün; Benazir Bhutto’nun doğum günü.

İnsanların doğduğu günü önemserim. Doğduktan sonra ölümsüz 
olmayı başaran insanları saygıyla anarım. Benazir, kadın olarak doğmakla 
yetinmeyip; kendini yeniden yaratan kadın olarak zaten ölümsüzdür.

Ölümsüzlerin doğum günleri de ölümsüzdür.
En uzun günde doğan Benazir, en uzun gecelerden birinde, 27 Aralık’ta 

öldürüldü. Kaderin bir cilvesiydi belki de bu. Karanlık, karanlık ile başladı.
İndus Nehri, Umman Denizi’ne oradan da okyanusa kavuştuğunda, 

Pakistan semaları koyu karanlık ve pusluydu. Deniz bütün gücüyle geri 
itiyordu Benazir’i, İndus ise “Vakti geldi.” diyordu tüm haşmetiyle. “O 
artık öldü ve ancak senin kucağında yaşayabilir. Onu buralardan götür, 
okyanus dinginliğinde unutulmaz olacaktır.”

İşte bu yalnızca güçlü bir kadının öyküsü değil, insanlığın öyküsüdür.
Habil ile Kabil’den bu yana süregelen iyilik ile kötülüğün kavgasıdır. 

Kötülük her zaman olduğu gibi kurnazlığını kullandı ve dünyanın en 
yürekli, en akıllı kadınlarından birini daha avlamayı başardı.

Kurnazlık, her zaman akla karşı üstün gelmişti, yine geldi. Ayrım 
gözetmeden halkını aydınlığa taşımak için ülkesine dönen Benazir, yine 
halkı tarafından dünyanın gözü önünde yok edildi.

Benazir bilmiyor muydu başına gelecekleri? Elbette biliyordu ama 
yürekli olmak işte budur; ucunda ölüm de olsa, geri adım atmamak. 
Başına gelebilecekler kulağına fısıldandığında, artık geri dönüşü olmayan 
bir yoldaydı o ve geri dönmek kaldırılamayacak kadar büyük bir utanç 
olacaktı.

Kadınların gerektiğinde ne kadar güçlü ve kararlı olduğunun bir 
örneğidir Benazir. Bu yüzden de tüm dünyanın hayranlığını kazanmıştır. 
Bu bile Benazir Bhutto’nun yaşamını yazmam için önemli bir nedendi.

Ancak Benazir’in yaşamını yazmamdaki asıl neden, dünyada çok 
insanla kurabileceğimi düşündüğüm bir empatiyi onunla kurabileceğim 
düşüncesiydi. Gençliğimden beri babamın da özeniyle Benazir, 

yaşantımda bir örnek oldu.
Bazı yaşamlar vardır, kıskanırsınız, neden sizin yaşamınız o yaşamlara 

benzemiyor diye hayıflanırsınız. Ucunda ölüm de olsa, kısacık bir yaşam da 
size sunulsa, razı olmak istersiniz. Zira tarihe anlamlı bir not düşmek, bütün 
yaşam boyunca “Ben ne işe yarıyorum?” sorgulamasından daha anlamlı gelir.

Kitabı yazmakla bir anlamda kendimi kısa süreliğine de olsa aynı 
kuşaktan olduğum Benazir’in yerine koyabildim. Bir süre onun yaşadığı 
sıkıntıları, sevinçleri, sevgileri ve korkuları yaşamaya çalıştım. Zor bir 
yaşam olduğunu ancak okudukça, tanıdıkça anlayabildim. Yaşamın 
zorluğunun sözcüklerle anlatılmasının olası olmadığını öğrendim.

Ama elimden geleni yaptım. Benazir’i tüm içtenliğimle yeniden 
yaşatmaya çalıştım. Yazdıkça daha yüreklendim, yüreklendikçe daha da 
sevdim.

Bu tür yazılar bir açıklamadan çok bir duygu akışı verir okuyana. 
Kitapta anlatmaya çalıştığım Benazir için burada sloganlaşmış 
söylemlerle işi basite indirgemek istemiyorum. Şu kadarını söylemekle 
yetineceğim:

Benazir Bhutto’yu önce kadın siyasetçi olarak sevdim, sonra kadın 
olarak sevdim ve kitap bittiğinde artık onu insan olarak sevdiğimi fark 
ettim.

Az şey midir bu kazanç?
•••

“Diktatörlük radikalizmi alevlendiriyor.
Demokrasi ise ateşi azaltıyor.
İnsanların farklı görüşleri yüzünden hapsedilmediği ve öldürülmediği 

bir toplum yaratmalıyız.”
           Benazir Bhutto

•••
8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'müz Kutlu Olsun!
Bedeller ödenerek kazanılan bu gün, dünya kadın hareketinin kutup 

yıldızıdır.
Günümüzde kadın mücadelesi yaşam mücadelesine dönüşmüştür…

Benzersiz Benazir
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MELDA DAVRAN

İSTANBUL, KADINLAR VE

MİMOZALAR
Napolyon’un “Dünya bir ülke olsaydı 

başkenti İstanbul olurdu.” dediği şehir…
Necip Fazıl’ın “Kadını keskin bıçak, 

taze kan gibi sıcak, gecesi sünbül kokan, 
Türkçesi bülbül kokan.’ dediği İstanbul…

‘İstanbul bir kadınlar şehridir.” diyebilir 
miyiz? 

Hem de nasıl!
Kuruluş efsanesi bile güzel bir kadınla 

başlar İstanbul’un; Kral Saydun’un kızı Prenses 
Alina’yla... Hazreti Süleyman, eşi Alina için 
bir saray yaptırmaya karar verdiğinde tam 7 
gün sonra ona insanların, kuşların, cinlerin ve 
rüzgarların fısıldadığı yer; İstanbul’dur.

Efsaneye göre Hz. Süleyman, Sarayburnu’nda 
bir saray yaptırır ve kıyamete kadar mamur 
olsun diye İstanbul için dua eder. 

Roma’da da, Bizans’ta da, Osmanlı’da da, 
Cumhuriyet’te de bir kadınlar şehridir İstanbul…

İki bin yıl boyunca...

Şehrin arnavut kaldırımlı görmüş geçirmiş, 
gölgeli sokakları, sokaklarına serpilmiş özenli 
çeşmeler, mor salkımlar ardına gizlenmiş 
türbeler, kadınlara, çocuklara şifa dağıtan 
hastaneler, ilim yuvaları, okullar, külliyeler, 
camiler, kiliseler, saraylar, yalılar, köprüler, 
kendilerine hep bir kadın eli değdiğini fısıldar 
durur, durup onları dinlemesini bilene... 

İstanbul’un mimari, kültürel dokusuyla 
az çok ilgilenen herkes pek çok anıt eserin 
kadın eliyle gerçekleştirildiğini görebilir. 
Öyle ki kaynaklar bu anıtların günümüze 
kadar gelebilmiş olanlarının sayısının 250’yi 
bulduğunu söyler. Azımsanmayacak bir 
rakamdır bu. 

İmparatorluklar boyunca ‘anaerkil’ bu 
topraklarda devlet yönetiminde yer alan, 
sosyal faaliyetleri organize eden kadınların 
izini sürmeye Haliç’ten başlayalım: “Altın 
Boynuz”dan… 

Haliç’teki ‘Cüzzamhane’ Bizanslı kadınların bir 
araya gelerek yaptırdıkları bir şifa eviydi tarihte. 
Ayasofya’da yer alan, bugün sadece kaidesi 
kalmış sütun İmparator Arkadius’un eşi Eudoxia 
tarafından, halkın dileklerini dinleyip imparatora 
iletebilmesi için dikilmişti. Yine Sultanahmet’teki 
‘Hagia Eufemia Kilisesi’, Hristiyanlığı yaydığı 
için öldürülen ‘Acıların Kadını’ Azize Eufemia’ya 
adanmıştı. Roma İmparatorluğu’nun ileri 
gelen ailelerinden birine mensup Anikia Juliana 
ise Saraçhane’deki Polyevktos Kilisesi’nin 
kurucusuydu. Hemen yanındaki küçük sarayında 
İstanbul’a gelen bilim adamlarına, alimlere 
çalışmaları için imkan sunarmış Juliana…

Saliha Sultan ise Boğaz’daki su sistemlerini 
yaptırdığı gibi Azapkapı’daki Saliha Sultan 
Mektebi’nin de kurucusu. 

Beylerbeyi Sarayı’nı ve Esma Sultan Yalısı’nı 
yaptıranlar yine önde gelen Osmanlı kadınları. 

Mısır Çarşısı’nı yaptıran ise Eminönü Yeni 
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Camii’nin inşa kararına imza atan varlıklı bir 
saraylı kadın: Hatice Turhan Sultan… 

Hastane sözcüğünün ‘şifa evi’ yerine ilk 
defa kullanıldığı Vakıf Gureba Hastanesi’nin 
kurucusu ise İstanbul’da, özellikle Üsküdar-
Altunizade semtlerinde pek çok eser bırakmış 
olan, yardımseverliğiyle ünlü Bezm-i Alem 
Valide Sultan, yani Sultan Abdülmecid’in annesi.

‘Konstantinapolis’te de, ‘Dersaadet’te de, 
‘İstanbul’ da da tarih boyu imkan ve vizyon 
sahibi kadınlar, kimi zaman feracalerinin 
ardında tebdil-i kıyafet dolaşarak, kimi zaman 
en modern kıyafetlerle süzülerek, paylaşmaya; 
ellerindeki gücü, birikimi, yoksullar, ihtiyaç 
sahipleri, çocuklar, yetimler için kullanmaya 
adamışlar...

Haseki Sultan, Mihrişah Valide Sultan, Şah 
Sultan, Bezm-i Alem Valide Sultan, Nurbanu 
Sultan… Servetlerini hayır amaçlı yapılar için 
harcayıp, imzalarını atan kadınlardan sadece 
birkaçı…

İstanbul ve kadınlar demişken sadece anıt 
eserler değil elbette bize miras. Günümüzün 
çağdaş kadınının yolunu açan, hakları için 
mücadele eden pek çok aydın kadın da geçip 
gitmiş, ardında kültürel mirası bırakarak... 
Alay edilip hor görülme pahasına, yılmadan 
kadın hakları için mücadele eden Nezihe 
Muhiddin, tutuklanma pahasına sahneye çıkan 
ilk müslüman kadın Afife Jale, 19 Mayıs 1919’da 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto 
için yapılan Sultanahmet’teki mitingde binlerce 
kişiyi coşturan Halide Edip Adıvar, Osmanlı’nın 
ilk kadın yazarı kabul edilen Fatma Aliye Hanım, 
kitabına ‘Bir Hanım’ diye imza atmak zorunda 
kalan ilk kadın roman yazarı Zafer Hanım, Suat 
Derviş İstanbul’un parlayan ışıklarından bir kaçı...

O Zafer Hanım ki, romanı ‘Aşk-ı Vatan’ı yine 
bir kadın duyarlılığıyla Kırım Savaşı’nda şehit ve 
esir düşen askerlerin ailelerine yardım amacıyla 
kaleme almıştı. Üstelik de bir kadın yazarın 
olabileceğini aklına bile getiremeyen erkek 
yazarlar döneminde!

Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 12. Kadınlar 
Kongresi’nin de 1935 yılında Yıldız Sarayı’nda, 
İstanbul’da gerçekleştiğini de not edelim 
ki yazımız taçlansın. Son satırlarda, tam 
da bu günlerde İstanbul’da açan, kırılgan 
görünümünün ardındaki güçlü kadını 
simgeleyen ‘sarı mimozalar’ açsın…

Zira bu kongre Türk kadınının Mustafa 
Kemal Atatürk sayesinde ilk kez seçme ve 
seçilme hakkı elde etmesi üzerine İstanbul’da 
düzenlenmişti!

Sözün özü İstanbul bir kadın şehri; 
Byzhantion’dan, Konstantiniyye’den bugüne... 

İstanbul’un kadınları ise tarih boyunca 
bıraktıkları eserleriyle yol açan, mücadeleci, 
öncü ve aydınlık miraslarıyla en az İstanbul 
kadar güzel… 

Tıpkı sarı mimozalar gibi; bugünlerde 
sokaklarda ‘başınızı yukarı kaldırdığınızda’ 
görebileceğiniz...

Kaynak: ‘Dünyanın En Önemli  Kadınlar Şehri İstanbul’. 
Süleyman Faruk Göncüoğlu Kültür dergisi güz 2009.
Dersaadet Münevver Ayaşlı Timaş 2002.

GÜLTEN AKIN

Kestim Kara Saçlarımı
Uzaktı dön yakındı dön çevreydi dön 
Yasaktı yasaydı töreydi dön 
İçinde dışında yanında değilim 
İçim ayıp dışım geçim sol yanım sevgi 
Bu nasıl yaşamaydı dön 
 
Onlarsız olmazdı, taşımam gerekti, kullanmam gerekti 
Tutsak ve kibirli –ne gülünç– 
Gözleri gittikçe iri gittikçe çekilmez 
İçimde gittikçe bunaltı gittikçe bunaltı 
Gittim geldim kara saçlarımı öylece buldum 
 
Kestim kara saçlarımı n’olacak şimdi 
Bir şeycik olmadı –Deneyin lütfen– 
Aydınlığım deliyim rüzgârlıyım 
Günaydın kaysıyı sallayan yele 
Kurtulan dirilen kişiye günaydın 
 
Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi 
Bir yaşantı ile karşılayanlara 
Gittim geldim kara saçlarımdan kurtuldum
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Evi; yüksek dağların hep beyaz kaldığı, 
gerdanına hayat dolu tertemiz bir akarsu 
dolanmış, hayallerin yeşil olduğu bir yerdi. 

Oyun oynayacak yaşta büyüyen kız çocukları, 
hayal kuracak yaşta sorumluluk alan erkekler, güzel 
yaşamayı isteyen gençler ve umudu hiç bırakmamış 
yaşlılardı ailesi.  Bu hikâye; zorlu bir coğrafyada var 
olmaya, güzel yaşamaya ve her şartta dik durmaya 
çalışan ve bunu başaran bir Anadolu kadını “Beser 
Hatun”un hikâyesi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’la, edebiyat 
dünyasına adım attığı ilk kitabı “Beser Hatun”u 
konuşmak için buluştuk. 
n Siz uzun yıllar gazetecilik yapmış, 

Maltepe’nin de iki dönemdir Belediye 
Başkanlığını sürdüren bir siyaset insanı olarak 
ilk kitabınızı yazdınız. Siyasetçi ve gazeteci 
kimliğinizin yanına bir de edebiyatçı kimliğiniz 
eklendi. Nasıl hissediyorsunuz?

Burada bütün mesele, yazdığınızın okunur 
olmaktan ziyade anlaşılır olmasıdır. Siyasetçi 

olarak konuştuğunuzda karşınızdakine, “Ne 
diyor bu?” dedirtmemek gerekiyor. Yani aynı dili 
konuşurken muhatabınızın bir tercümana ihtiyaç 
duymamasına özen göstermeli, sözlerinizi bir 
süzgeçten geçirdikten sonra dile getirmelisiniz. 
Gazetecilik yaptığım dönemde, haberlerimi 
okuyucuya baştan sona kadar açık ve anlaşılır bir 
yazı diliyle ulaştırmaya çalıştım. Oradan gelen 
birikimi ilk kitabım için değerlendirdim. Kitabın 
raflarda yerini alması beni bir ‘yazar’ yapmaz. Okur 
elbette okuduğunu anlar ama kitabı edebi değeri 
olan bir kitap olarak anlaşılır bulursa, kimliğime 
‘edebiyatçı’ sıfatının eklendiğini hissederim.
n Edebiyat hep var mıydı?
Evet… Daha doğrusu, okuma alışkanlığından 

öte okuma zorunluluğu vardı. Gençlik dönemimde 
siyasi içerikli ağır kitapları devirmek zorunda 
kalıyordum. Orada edebiyat aramıyorduk. 
Tartışırken, karşımızdakileri ikna etmeye ya da 
tezlerini çürütmeye çalışırken sarılacağımız 
argümanlar, bu kitaplarda yer alıyordu. Dünya 

devrim liderlerinin neler dediklerini öğrenmeye 
daha çok vakit ayırdığımız için, edebiyat devlerinin 
ne yazdıklarına bakmaya fırsat bulamıyorduk. 
O dönemde benliğimizde yer edinen okuma 
zorunluluğu, zamanla bir alışkanlığa dönüştü 
ve sayısız yazarların yetenekleri beni edebiyatın 
büyüsü ile tanıştırdı. Edebiyat ile kendi dünyamın 
çevrelediği yaşantımın, düşünce bazında da olsa 
çok daha geniş ufuklara açılabileceğini gördüm. 
Bugünün olanakları ve teknolojisi hayatımıza 
kolaylıklar katmadan önce; İngiltere’de tiyatro, 
Fransa’da aşk, Anadolu’da mücadele nasıl 
yaşanırmış, nasıl yapılırmış edebiyat sayesinde 
öğrendim. Edebiyat; benim için alfabeye başlatan 
öğretmen, atomun nasıl parçalanabileceğini 
gösteren bir profesör gibidir. Sevgiyi sahiplendiren 
ve paylaştıran bir lütufkâr, gerçekleşmeyecek 
zannedilen hayallere açılan yoldur. Ve hep var 
olacaktır.
n İlk kitabınızda babaanneniz Beser Hatun’u 

anlattınız. Kitabı okuyan herkes Beser Hatun’un 
neden kitabının yazıldığına dair cevapları 
bulacaktır. Ben sizin nedeninizi sormak isterim?

Bebek ya da çocuk gözüyle çevremdekileri 
tanımaya başladığımda, Beser Hatun da benim için 
diğerleri gibi ses çıkaran, hareket eden, karşıma 
geçip güler yüz gösteren bir kişiydi. Sıradan bir 
insandı. Annem de babamın yanına Almanya’ya 
gittikten sonra kaldık baş başa. Vaktim onunla 
geçmeye başladı. Daha doğrusu, vaktinin büyük 
bir kısmını benimle ilgilenmeye ayırdı. Bu da onu; 
elbette yanındaydım ama daha çok tanımama 
neden oldu. Büyüdüğüm evde yengelerim, 
köyümüz Meçi’de başka kadınlar vardı. Ekmek, 
yemek yapmak, bahçeyle, tarlayla uğraşmak, 
hayvanların sütünden değişik gıda ürünleri 
elde etmek, çocuk doğurup yetiştirmek, bütün 
kadınların yaptıklarıydı. Bunları görüyordum. 
Ancak Beser Hatun’un mücadeleci kişiliğini 
diğerlerinde göremiyordum. Nâzım’ın dediği 
gibi; hele de o dönemlerde “Soframızdaki yeri 
öküzümüzden sonra gelen.” bir statüde olan 
kadınlarımız arasından sıyrılan Beser Hatun’da 
medeni cesaret vardı. Okulsuz, eğitimsiz elde ettiği 
bu özelliği sürekli hakkını korumak, ezilmemek 
için değerlendirdi. Sadece kendisi için değil, 
çevresindekilerin hakkını da korumayı ilke edindi. 
Bir Anadolu kadınını kitaplaştırma gibi bir çalışma 
yapılacaksa, benim için; birçok kadından farklı 
özellikleriyle öne çıkan “Beser Hatun” olmalıydı.
n Beser Hatun’un hikâyesi kendisinden 

yaklaşık yarım asır önce başlıyor. Porikzade 
Hüseyin’in başından geçen, şahit olduğu bir 
olayla... Biraz Porikzade Hüseyin’den bahseder 
misiniz?

Porikzadeler, benim büyüklerim. Atalarım. 
Yörede sözü geçen güçlü ailelerden sayılıyor. Başka 
güçlü aileler de varmış ancak güçlerini sadece 
kendi çıkarları için kullananların varlığı bazı aileleri 
saygın olarak öne çıkarmış. Porikzadelerde olduğu 
gibi. Porikzadeler mert, dürüst ve adaletli aile 
olarak tanınmış. Birçok anlaşmazlıklarda onları 
hakem tutarlar ve kararlarına karşı gelmezlermiş. 

Bir Anadolu Kadını 
"Beser Hatun"
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Bir yandan başkalarının hakkını teslim ederlerken, 
diğer yandan da hasım sahibi olurlarmış. Yine 
başka köyden insanların hakkını korumak 
isterlerken, sadece büyükdedem Porikzade 
Hüseyin’in kurtulduğu bir pusuda 12 kişi can vermiş. 
Porikzade Hüseyin 7 yaşındaymış. Pusuyu baştan 
sona izlemek zorunda kalmış. Ondan sonra nasıl 
bir ruh haliyle büyümüştür, artık siz düşünün. Ama 
Porikzadeler hak ve adalet yolundan ayrılmamış. 
Dürüstlük ve mertlikleri yörede yine dilden 
dile dolaşır olmuş. Öyle ki Osmanlı, ulaşmakta 
güçlük çektiği dağ köylerinden vergi alabilmek 
için Porikzade Hüseyin Ağa’ya Nahiye Müdürlüğü 
görevi vermiş. Hem de bir Zaza ve Alevi olduğunu 
bildiği halde. Asırlar boyu özellikle Alevi kimliği 
taşıyanlara nefes aldırmayan Osmanlı, böyle bir 
görevlendirme yapıyor. Porikzade Hüseyin’in şahit 
olduğu pusunun intikamını alması Beser Hatun’u 
yaratan olaydır. Sonra da bana anlatılan hikâyenin 
halkaları bir zincir oluşturuyor.   
n Babaanne figürü sizin tüm çocukluğunuzda 

ve gençliğinizin bir bölümünde yer alıyor. Gençlik 
yıllarınıza kadar babaannenizin size anlattıkları 
mıdır okuduğumuz, yoksa ilerleyen dönemlerde 
araştırmalar yaptınız mı? Babaanneniz nasıl bir 
anlatıcıydı?

Ben, ne masal ne de evrensel çocuk 
hikâyeleriyle büyüdüm. Abartısız söylüyorum, 
Keloğlan’ı bile duymadım çocukluğumda. 
Babaannem duaları arasına yaşadıklarını da 
serpiştirirdi. Bunlar da kulağımda yer ederdi. 
Dinlemiyordum elbette, sadece duyduğum için, 
çok kez duyduğum için beynimde yer etmeye 
başladı. Dualarını kimseyi rahatsız etmeyen bir 
sesle, Zazaca ederdi. Arada duyduğum Porikzade 
Hüseyin Ağa, Zaloğlu Medet, Pir Kamer, Melek 
Kadın gibi isimler sonraları bende birer figür 
olarak yer etti. Düzgün Baba, Buyer Ana derken 
transa girer gibi oluyordu. Bütün bunları sayısız 
kez duyduktan sonra, doğal olarak merak edip 
öğrenmek istemeye başladım. Baştan sona kadar 
anlatması, bir günde ya da gecede bitmiyordu. 
Çünkü araya dualar serpiştiriyor, ağlıyordu. 
Onun anlattıkları yaşanmışlıklardı. Devamını 
dinlemek için ertesi günü geceyi iple çekiyordum. 
Günlerce gecelerce anlattı, sonuna bağlamak için 
ama ben yıllarca anlattırdım aynı hikâyeyi. Bu 
nedenle benim çocukluk masalım ya da hikâyem 
o oldu. Kitap, onun anlattıkları ve benim onunla 
birlikte yaşadıklarımdan oluşuyor. Atalarımız 
Porikzadeleri, aile büyüklerinden de dinledim 
zaman zaman. Beser Hatun’un anlattıklarına 
fazla bir şey katmadılar. Yani kitap için Beser 
Hatun yetti. Yıllar boyu anlatmasını ben istedim. 
Can kulağıyla dinledim. Bir kez olsun sıkıldığımı 
hatırlamıyorum. Bu da nasıl bir anlatıcı olduğunu 
açıklar sanırım…
n “Beser Hatun”; hikâyesiyle, 

kahramanlarıyla, yer ve zamanla bir biyografi 
kitabından çok fazlası. Özellikle inanç ve yaşam 
kültürünü anlattığınız bölümler o coğrafyayı hiç 
tanımayan okurlarla tanıştırıyor.

Evet… Beser Hatun’u azimli ve diri tutan, 
yöre kültürünü özümsemesi ve inancına dört 
elle sarılması olmuştur. İnancında var haksızlığa 
karşı dik durmak, adaleti savunmak, böcekten 
insana kadar bütün canlılara saygıyla yaklaşmak. 
Düşünsenize, onun etrafında yüzlerce serçe 
kanat çırpar, başına, omuzlarına konardı. İbadeti 
sadece yerine getirilmesi gerekli bir ritüel olarak 
görmez, yaşardı. Onu izlerken kendim ibadet 
ediyormuşum gibi bir hisse kapılırdım. Çiçek 
toplayan genç kızlara, “Toprağından koparmadan 
koklayın, okşayın. Daha uzun ömürlü olurlar.” 
derdi. Çürümeye yüz tutmuş ağaçlar dışında bir 

dal kırılmasına gönlü razı olmaz, Kızılderililer gibi; 
dünyayı gelecek nesillere yaşanılır şekilde teslim 
edilmesi gereken bir emanet gibi görürdü. Tabii, 
onun dünyası Meçi’yi çevreleyen doğaydı. Keçilerin 
beslendiği ottan ormandan gelen meşe kokusuna, 
içtiğimiz sudan başak tanesine kadar, doğada ne 
varsa saygıyla yaklaşılmasını isterdi. Yaşanası ve 
saygı duyulası bu doğa da Dersim coğrafyasına 
yayılmıştı.
n Kitabın geçtiği dönemde ‘Anadolu Kadını’ 

için gerçeklik hep aynı. Beser Hatun da bu 
gerçekliğin bir parçası iken onu bu benzerlikten 
ayıran şey nedir?

Yaşananlara verdiği insani tepki… Anadolu 
kadınını sarmalayan dönemin gerçeklikleri, Beser 
Hatun’a, diğerlerine kıyasla biraz daha fazla yük 
bindirmiş. Ama o, bu ağırlık karşısında ezilmemiş, 
isyanını içinde tutmamıştır. Çoğu kadının ‘alın 
yazısı’ olarak gördüğü kıskaç, Beser Hatun için 
kırılması gereken zincirdi. Kadınların şemsiye 
kullanmaması bir gelenek değildi. Kadınların at 
binmemesi töre gereği değildi. Beser Hatun için 
bunlar, erkeklerin koyduğu kurallardı ve uzun 
süreden beri var oldukları için de ayıplar, günahlar 
içine tıkıştırılmışlardı. Ve kuralların onun için bir 
geçerliliği yoktu. Bunu da kanıtladı. Beser Hatun 
at binerken, köyün kadınları onlara göre ayıp olan 
bu davranışa ortak olmamak için başlarını başka 
tarafa çevirirlerdi. Cildi güneşten korumak için 
şemsiye kullanmak kadar doğal bir şey olabilir 
mi? Bunun bile ayıp sayıldığı bir dönemde Beser 
Hatun hem de at üstünde şemsiye ile dolaşırdı. 
Sırtına sardığı tüfeğini de unutmayalım bu arada… 
İşte kadınların “Vış anam, başımıza taş yağacak!” 
dediği konularda, Beser Hatun kendisinin de hakkı 
olduğunu görüyor ve bu haklarını kullanıyordu. 
Diğer kadınların çok büyük ihtimalle saklı bir 
gıpta ile özlemini çektiklerini Beser Hatun yapıyor, 
yaşıyordu. Bu da onu diğer kadınlardan ayıran fark 
oluyordu.
n Biz sizin sayenizde Beser Hatun’la yeni 

tanıştık. Aslında Beser Hatun, onunla tanışan 
hemen herkeste iz bırakan bir Anadolu kadını. 
Hatta hakkında bir şiir yazıldığını, insanlarda 
hayranlık uyandırdığını biliyorum. Biraz 
bahsetmek ister misiniz?

Şöyle bir şey var; biz Beser Hatun’u tanıyoruz. 
Biz derken, sadece bizim aile değil; köyümüz 
Meçi’yi de kapsayan büyük bir alanda yaşayan 
bütün insanlar Beser Hatun’u tanıyor. Kılıçlardan 
çocuklar da dahil bugün Beser Hatun’u tanımayan, 
bilmeyen yok. Çünkü hanelerimizde devamlı bahsi 
geçer. Onun ekmeğini yiyen, sohbetine katılan, 
yaşantısının bir bölümüne tanık olanların Beser 
Hatun’u unutacak olmasını düşünemiyorum. 
Yani onunla karşılaşmış olan herkeste bir 
etki bırakmıştır. İbadetiyle, doğa, hayvan, 
insan sevgisiyle… Tanıyan hemen herkes onu 
konuşturmak, dinlemek isterdi. Beser Hatun çile, 
sevgi, mücadele, inanç ve zorlukların üstesinden 
gelmek için azim yüklüydü. Bunların hepsinin 
bir insanda toplandığı kolay kolay görülmüyor. 
Ağırlıklar altında pes edenlerden, yüreğinde 
sevgi barındırmayanlardan, zorluklarla mücadele 
etmeyenlerden ne duyabilirsiniz ki?  Ama 
babaannem her yönüyle hayat yüklüydü. Anadolu 
ziyaretleri yaparken dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit’in yolu Pülümür’e düşmüş. Pülümür, bizim 
köyün bağlı olduğu Tunceli ilçesi… Köyümüz 
Meçi, 1000 metre kadar yüksekte bir dağ köyü ve 
Ecevit yolunu oraya düşürmüş. Ecevit bu, araçla 
da olsa oraya kadar tırmanıp transit geçmesi 
beklenmez elbette… Köylülerle sohbete dalmış. 
Bu arada babaannem Beser Hatun’u görmüş 
ve onunla sohbet etmiş. O kadar etkilenmiş ki; 

belki binlerce Anadolu kadını ile karşılaşmasına 
karşın “Pülümür’ün Yaşsız Kadını” şiirini Beser 
Hatun’u tanıdıktan sonra yazmış. Şiirin bir dizesi, 
benim anlattıklarım ile çok örtüşüyor. Ecevit; 
“Yitik zamanlara onda eriştim” diyor. Bülent 
Ecevit, zaman ve hayat yüklü kadına hayran 
olmuştu. Kendisiyle karşılaştığımda babaanneme 
duyduğu hayranlığı bizzat söylemişti. Beser Hatun 
geçmişten geleceğe kurulan bir bağdı…
n Kitabın en ilgi çekici kahramanlarından 

Porikzade Hüseyin, Osmanlı’nın son zamanında 
Nahiye Müdürü olarak görev yapmış. Malum 
zaman zaman Osmanlı döneminin mirasçılarını 
hak ararken medyamızda görüyoruz. Bu sebeple 
kitabı okuyanların aklına gelebilecek bir soruyu 
sormak isterim. Büyük dedenizden kaldı mı size 
bir şeyler?

Anladım, beni güldürmek için soruyorsunuz… 
Büyükdedem Porikzade Hüseyin’in gözü kara, 
mert bir kişiliğe sahip oluşu, Nahiye Müdürü 
tayin edilmesinin etmenlerindendi. Bizim 
yörenin erkekleri yüreklidir, cesurdur, merttir… 
Buna bir de adaletli sıfatı eklenirse, Porikzade 
Hüseyin Ağa gibi sevilir, sözü dinlenir. Nahiye 
Müdürü olduktan sonra Osmanlı’nın dikkatle 
izlediği büyükdedem, ‘ne şiş yansın ne kebap’ 
misali işlerini yürütmüş. Ne Osmanlı’yı çok 
sevindirmiş, ne de köylüyü ezmiş. Gün gelmiş 
Mustafa Kemal, Milli Mücadele yolunu açmış. 
Gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Ama çok kişinin 
bilmediği bir şey var; dönemin Elazığ Valisi Ali 
Galip Bey, Dersim ağalarından Mustafa Kemal’i 
yok etmelerini istemiş. Büyükdedemi Elazığ’a 
çağırmışlar. Porikzade Hüseyin Ağa, yörenin ileri 
gelen aşiret ağalarıyla Elazığ’a gitmiş. Vali, iki 
teneke kadar altın vererek aşiret ağalarından 
Mustafa Kemal’i öldürmelerini istemiş. Onlar 
ne yapmış? Mustafa Kemal’i Mutu Boğazı’nda 
karşılamış ve altınları da Kurtuluş Savaşı’nda 
mermi, ilaç yapması için kendisine vermişler. 
Burada ilginç olan Mustafa Kemal’i, Dersim aşiret 
ağalarına vurdurmak istemeleri. Yani bizimkiler 
böyle bir işe girişmiş olsalardı, “Mustafa Kemal’i 
halk istemedi. Onu halk yok etti.” diyeceklerdi. 
Aleviler, Atatürk’ü Bektaşi biliyorlar ya; belki de 
“Aleviler bile istemedi.” diyeceklerdi… Bütün bu 
olan bitenden sonra Osmanlı’dan büyükdedeme 
bir şey kalır mıydı sanıyorsunuz? Ele geçirselerdi 
bir kaşık suda boğarlardı. Ama Porikzade 
Hüseyin Ağa’dan Kılıçlara; Osmanlı soyundan 
gelenlerin elde etmek istedikleriyle, yanından bile 
geçemeyecekleri bir Atatürk sevdası kaldı…
n Beser Hatun’u okuduğumda aklıma 

Mahmut Yesari’nin şu sözleri geldi: “Roman 
yazmak için önce görmek gerekir: İnsanları, 
hayatı ve doğayı inceleyerek görmek...” Biz 
kitapta Beser Hatun’un size anlattığı hikâyesini 
okuyoruz ve o hikâyenin bir bölümünde siz 
de varsınız. Bu kitabı Beser Hatun’la beraber 
yazdığınızı söyleyebilir miyiz?

İşte bam teli! Babaanneme hikâyesini birçok 
kez anlattırdım dedim ya; her seferinde aynı 
yerde derin soluklanır, aynı maceraya geldiğinde 
araya dua serpiştirir, aynı olayda ağlardı. Bunların 
sırası ve yeri hiç değişmezdi. Yani babaannem 
anlatırken, beynine yazdığı bir kitabın sayfalarını 
çeviriyordu. Ben de onun hikâyeleştirerek anlattığı 
kitabın dinleyen bir okuyucusuydum. Beser 
Hatun’un yazarı babaannemdi. Ben ise onun 
hikâyesini kitap haline getirme onuruna erişen 
ve bu açıdan kendimi şanslı gören bir torunu… 
Mahmut Yesari’nin dediği gibi; “Gördüm, tanıdım, 
inceledim.” Beser Hatun, gördüklerim, yani 
yaşadıklarımdır. Şöyle dersem olur mu acaba: 
Yaşanmışlıktır, katkı maddesi yoktur.
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"…
Felek etmiş dünyadan sonsuza sürgün bizi."

Beşir Kara

İsveç… Stockholm ayazında bir yazpatı...  
Siz hiç yazpatı kokladınız mı? Küçüreklerinize, 
romansılarınıza, şiirlerinize konu ettiniz mi? 
Peki yazpatıları yitirdiğiniz yerde karpatılara 
ömrünüzü sürdünüz mü ya da sürüldünüz 
mü?

 İnsan olmanın bir parçasının da 
sorgulamak, iyi sorular sorup doğru 
yanıtlar almak; insanı ancak gerçeklerin 
özgür kılabileceğini bilmek ve bunu yazıp 
paylaşmak… Aldığı kararlar, ortaya koyduğu 
eylemler, savunduğu düşünceler, yaşama 
geçirdiği değer yargılarının tümüydü Demir 
Özlü ve var olmaya, varlığını anlamlandırmaya 
çalışmakla geçmişti ömrü.

Kendine ve topluma karşı üstlendiği 
sorumlulukla soylu bir aydın, sorgulayan bir 
hukukçu, okurlarına dost, dostlarına yoldaş, 
yoldaşlarına özlü bir yürekti.

Ona göre, varoluş özden önce gelir ve varlık 
özünü oluşturmak için emek verir. Tabii bu 
arada özün oluşması özgürlükle bedellenir. 
Egemen sistem özgürlüğü o günlerin ayazında 
yeşertilen hüzün sözcüklerinden birinin 
gölgesine sürmüştü. Sürgün…

Kırılmışlık… İtilmişlik… Her şeyden önce 
özlem ve illa ki uzaklık… Uzaklaştırılmışlık… 
İnsanı doğduğu topraklardan, alıştığı 
doğasından, sevdiklerinden, sevenlerinden, 
kültüründen uzaklaştırmak; bir anlamda onları 
ayazda bırakmak… Zaten insan dünyaya geldiği 
anda ayazda değil miydi?

Demir Özlü de bu dünyaya fırlatıldığını, 
terk edildiğini ve unutulduğunu düşünen 
gönüllü ve gönülsüz sürgünlüğünün ayazında 
bırakılan bir aydındı. Onunla biz de sürgündük 
ve sürülmüştük aslında. O bilinen bir ülkeye, 
İsveç’e; biz ise kendi coğrafyamızda bir 
bilinmeze…

O, Stockholm’de sessizliğe ses verdirirken 
biz, devam ettik sürülmeye gerçekliğimizden, 
hakkımızdan, hukukumuzdan, iyiliğimizden, 

ülkemizden ve insana yakışan her güzellikten…
SÜRGÜNYA… Gölgesinde insan, gölgesinde 

can… Soylu, direngen ve aydın bir yanımızı 
bir kez daha karpatılar altına koyduk. Hep 
üşüyorduk haktan hukuktan eksik sistemin 
ayazında… 

Öze emek vermiş, eserlerinde bunalımları, 
karamsarlığı, yalnızlığı, sürgünlüğü, hayal 
kırıklıklarını, umutsuzlukları konu edinmiş; 
bu nedenle de toplum sorunlarının tam da 
ortasında yer alarak öncelikle kendine, içinde 
bulunduğu topluma ve çağına karşı sorumluluk 
üstlenmiş bir özgürlük neferini uğurladık.

Kendini kendine sürgün eden ve 
sürgünlüğünü aydınlığa adayan vurgun 
bir kalemdi Demir Özlü. Onurlu yaşamıştı 
sürgünlüğü yazpatıdan karpatıya dönüşürken. 

Demir Özlü… 
Edebiyatımızın ve felsefemizin aydın yüzü,  

özgür sözü, gülen gözü… 
Son sürgünlüğün karanlığı delen ışıklara,
Bizden selam söyle varlığınla 

güzelleştireceğin o muhteşem sonsuzluğa…

Yazpatıdan Karpatıya
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KENAN BAŞARAN

Bir karamsarlık çöktü, 
tadı kaçtı. Kalkıp 
pencere kenarına 

gitti. Caddeye baktı. 
Ölüydü. Kalabalığı 

özledi. Epey olmuştu, 
kalabalık bir sofra 
kurmayalı. İnzivayı 

kendi istemişti.

Televizyonun karşısındaki koltuğunda 
derinlere dalmıştı. Sakalını sıvazladığının 
bile farkında değildi. Parmağında kalan 

kılı fark edince ayıldı. Beyazdı. İç geçirdi.  
“Sakala da beyaz düştü ha...”
Bir karamsarlık çöktü, tadı kaçtı. Kalkıp 

pencere kenarına gitti. Caddeye baktı. Ölüydü. 
Kalabalığı özledi. Epey olmuştu kalabalık bir 
sofra kurmayalı. İnzivayı kendi istemişti.

“Sakinleşmem lazım...”
Üşüdü. Sanki üzerinde bir çatı yoktu. Tavana 

baktı. Son sığınağı da yıkılmış mıydı? Telefonu 
çaldı, irkildi.

“Nasıl? Ne işi varmış ki? Cahil...”
Dayı ölmüş. Hiçbir şey hissetmedi. Onunla 

bir anısı yoktu ki. Sadece annesinin kardeşiydi, 
o kadar.

“Camus’nün Yabancı’sıyım...”
Mutfağa gitti. Bir kahve yaptı. Sigara paketini 

de alıp, arka balkona çıktı. Yine o kadın. Edep 
sırasıyla çamaşırları asıyordu. Dört sıra çamaşır 
ipi vardı. En dıştaki ipe pantolonları, eşofmanları, 
pijamaları asıyordu. Sonrakine kazakları, 
tişörtleri... En içteki ipeyse içlikleri. Dışarıdan 
bakanların görmesi münasip olmazdı. Ayıptı.

“Giysiler de müstehcen... Murathan’ın 
havlusu! Zebercet’in de...”

Orta yaşlarında bir kadın... Her gün çamaşır 
yıkıyordu.  Ve her gün bir cenaze merasimi 
titizliğiyle balkona asıyordu. Her bir giysiyi önce 
bir güzel çırpıyor, ardından da mandallarla 
iplere tutuşturuyordu. Ağır ağır, büyük bir 
sabırla. Delirtecek kadar...  

“Ne iş yaparsan yap severek yap!”
Bu mu? Herhalde.
Çamaşır asma işini bitirir bitirmez, evi makine 

yapıyordu. Nihayet pencereleri ve kapıyı kapatıp, 
perdeleri çekiyordu. Kalın perdeleri de...

Yine öyle yaptı. Kahve soğumuş, sigarası 
da kendi kendine yanmıştı. Bir sigara daha 
yaktı. Bitince izmaritini fincana atıp içeri girdi. 
Kahvesini tazeledi. Geçip, yeniden koltuğuna 
gömüldü.

Bir sabah, kapıyı evdeki arkadaşlarının 
üzerine kapatıp çıkarken karar vermişti, inzivaya 
çekilmeyi. Dörtnala bir hayat sürüyordu. İyi 
kazanıyor, iyi de harcıyordu.

Geniş bir çevresi vardı. İş arkadaşları, 
dostuydu da. O kalabalık masaları da onlarla 
kuruyordu. Koloni gibiydiler. Konsere de beraber 
gidiyorlardı, bara da maça da...

Kafaydılar. Şehir adamıydılar; kokteyller, after 
partiler... Zamanı da, kendini de unutuyordu. 
Ölümsüzdü. Zaman yoksa ölüm de yoktu. 
İnzivada ölümü hatırladı. Ama artık dışarıyı da 
kaybetmişti. O gücü bulamıyordu kendinde.

Koltuğunda doğruldu. Sehpadaki kitabı 
aldı. Zorladı ama okuyamadı. Bir türlü havaya 
giremedi. Zaten kitap bir aydır elinde rezil 

olmuştu. Sesi kapalı olan televizyonda kanalları 
zaplamaya başladı. İlgisini çeken bir şey 
bulamadı. Paralı dijital kanallara geçti. Yeni bir 
dizi gelmemişti daha. Kumandayı da fırlattı.  

Telaşla telefonunu aradı. Sosyal medya 
hesaplarına baktı tek tek. Öyküler, yorumlar, 
TT listeleri, DM’ler... Midesi kazınınca fark etti 
saatlerdir elinde telefonla sosyalleştiğini. Zamanı 
en çabuk cep telefonunda eritiyordu. Gözlerini 
ovuşturdu. Kalkıp mutfağa gitti. İki dilim 
ekmeğin arasına bir parça peynir koydu. Midesini 
bastırdı. Sigara paketini alıp balkona çıktı.

“Bırakmalı...”
Kadın, çamaşırları topluyordu.
“Kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim? Neden 

her gün çamaşır yıkıyorsunuz? Bu nasıl hayat?”
Bir kez daha bu sözleri içinden geçirdi, 

söyleyemedi. Bir gün haykırabilecek miydi, karşı 
balkondaki komşu kadına?

Kadın, çamaşır sepetini alıp eve girdi, kapısını 
kapattı. Kalın perdeleri de...

O da kalktı. Balkon kapısını açık bıraktı. 
Montunu giyip sokağa çıktı. Öylesine yürüdü. 
Çöp bidonlarının yanındaki kedi evlerinin 
önünde durdu.

“Pisi pisi, pisi pisi!”
Bir tanesi gelip sırnaştı. Başını okşadı.
“Benimle yaşamak ister misin?”
Bir saat kadar sokaklarda dolaştıktan sonra 

eve dönerken, o kadını gördü. Bakkalın olduğu 
binanın kapısından çıkıyordu. Onu ilk kez, 
balkonun dışında bir yerde görüyordu. Göz göze 
geldiler. Nedense heyecanlandı!

Kadının elinde bir çuval vardı.
Meraklı bakışlarını cevapladı kadın.
“Kirli çamaşır...”
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AHMET ÜMİT

Ne kadar zamandır bu karanlıkta yatıyor, 
hatırlamıyor bile. Zaman silinmiş 
hafızasından. Bal rengi bir ikindi 

vaktinden sonsuz karanlığa... Başında bir 
uğultu, bedeni bitkin, boşluk, sadece kocaman 
bir boşluk...

Açılan kilidin sesini duyuyor; korkakça, 
utanarak söylenmiş bir çift söz gibi, peş peşe iki 
metal tıkırtı. Usulca aralanıyor gözleri. Ahırın 
açılan kapısından süzülen sabah ışığı, sanki bir 
yardım eliymiş gibi çıplak ayaklarının dibine 
kadar sokuluyor. Ama çok sürmüyor, iki kara 
gölge örtüyor aydınlığı. Gölgenin sahiplerine 
bakmıyor bile. Babası ile, on beş yaşındaki 
kardeşi olduğunu biliyor. Kıvrıldığı köşede 
usulca kıpırdanıyor. Kıpırdanınca canı yanıyor. 
Bütün etleri, bütün kasları, bütün kemikleri 
sızım sızım sızlıyor. Üst dudaklarının üzerinde 
bir şey var; kabuk gibi bir şey. Dokunuyor, kan; 
kendi kurumuş kanı.

“Baba bak, bak,” diyen kardeşinin sesi bozuyor 
ahırın sesizliğini, “Bak kıpırdanıyor, Hatun 
uyanmış.”

“Hatun deme şuna,” diyor babası, “Hatun 
ninenin adı. Ninen namuslu kadındı. Bu, layık 
olamadı o mübarek kadının adına.”

“Olamadı,” diye yineliyor kardeşi. “Olamadı...”

Sesi babasına öykünüyor, ama ne yapsa boşuna, 
onun kadar nefretle konuşamıyor. Belki de 
babası bunu fark ettiği için, uzatmak istemiyor. 
Ya, bu avanak oğlan merhamete gelir de 
vazgeçerse...

“Bozuk çıktı...” diyor kinle. “Hadi bitirelim şu işi.”

Korkutmuyor bu sözler onu. Başına gelecekleri 
biliyor. Hiç kıpırdamadan öylece bekliyor. 
Kardeşinin toprak zeminde kararsızca sürtünen 
ayaklarının sesini duyuyor. Hiç aldırmıyor. 
Bir anı düşüyor aklına. Süslü, tahta bir beşik. 

Beşikte sarı saçlı bir oğlan, henüz üç aylık. Cılız, 
hep hasta, hep ağlayan bir çocuk. Kendisi beş 
yaşında, sussun diye sarı saçlı oğlanın beşiğini 
sallıyor. Ama çocuk hep ağlıyor. Annesi giriyor 
içeri.

“N’aptın oğlana? Niye uyandırdın?” diye 
bağırıyor.

“Bi' şey yapmadım aney. Uyandı işte kendi 
kendine. Uyanınca bir de ağıt tutturdu.”

İnanmıyor annesi, çimdiği basıyor. Bir çığlık 
atıp çekiliyor göz önünden. Karanlığa sığınıyor. 
Sessizce ağlıyor karanlıkta.

“Ver bıçağı bitirelim şu işi,” diyen kardeşinin 
sözleri dağıtıyor anıyı. Kirpiklerinin arasından 
babasının eline bakıyor. Gölgede kalıyor, ama 
göremese bile çok iyi tanıyor o bıçağı. Kurban 
bayramlarında kullandıkları bıçak, enli, ince ve 
keskin. Bayramdan bir gün önce iyice bilenir. 
Kurbana eziyet etmemek için, çünkü günah. 
“Bir vuruşta canını almak lazım hayvanın.” Dün 
gece de bilediler mi ki bıçağı? Biledilerse, anası 
ne demiştir? Hep telaşlanırdı bayram öncesi. 
Şimdi bayram öncesi mi ki?

“Sapını sağlam tut,” diyor babası, bıçağı 
kardeşine uzatırken. “Yoksa kendini kesersin.”

Küçük bir kuzu beliriyor gözlerinin önünde. 
Kar gibi bir yün yumağı, sadece 
alnında bir siyahlık var, bir de 
arka ayağında. Gözleri açık 
kahverengi, kaya renginde. 
Kuzunun adı Muslu. Sarı 
saçlı kardeşi büyümüş, 
Hatun şimdi Muslu’yu 
büyütüyor. Oyuncak 
bebeğiymiş, kendi 
çocuğuymuş gibi. 
Ta ki bir kurban 
bayramında kardeşiyle 
babası onu kesene 
kadar. Görmemek 
için kendini kapattığı, 
odadan, babasının, Muslu’yu 
tutan kardeşine söylediklerini 
hatırlıyor.

“Sapını sağlam tut, yoksa kendini kesersin.”

Muslu’yu hatırlayınca kurumuş göz pınarlarına 
ateş gibi sıcak bir su yürüyor. Bir kızıllık 
anımsıyor, bahçenin ortasında göllenmiş. 

Muslu’nun kahverengi gözleri öylece donup 
kalmış, neden beni öldürdünüz dercesine 
şaşkınlık içinde bakıyor. Ak tüylerinde 
babasının kanlı parmak izleri.

“Niye durdun?” diyor babası kardeşine. 
“Korktun mu lan yoksa?”

Gözlerini aralayıp kardeşinin çelimsiz 
gövdesine bakıyor; çocuğun elindeki bıçak ona 
ait olmayan bir organ gibi duruyor. Babası bir 
adım geride.

“Ailemizin namusunu kurtaracaksın,” diye 
cesaretlendiriyor babası “Hem Allah katında 
sevaptır. Günah işlemiştir o. Bizi kepaze 
etmiştir. Milletin yüzüne bakacak halimiz 
kalmamıştır. Kardeşi olarak bu iş sana düşer. 
Hadi pısırık pısırık bakma öyle. Hadi, alnımıza 
sürülmüş bu kara lekeyi temizle.”

“Temizleyeceğim,” diyor kardeşi. 
“Temizleyeceğim.”

İyice yaklaşıyor, bıçağı kaldırıyor. O anda göz 
göze geliyorlar. Ablasının korkmadan bakan ela 
gözlerini görünce kararlılığı kırılıyor. Kaldırdığı 
bıçağı indiremiyor. Cinayet aleti öylece asılı 
kalıyor havada. Bıçağı indiremediği için 
öfkeleniyor, tekmeyle vuruyor ablasına.

“Dön...” diye bağırıyor. “Dön, bakma öyle, sana 
diyorum Hatun dön arkanı."

Kardeşinin işini 
kolaylaştırmayı 

düşünüyor kız. Zaten 
hayatı boyunca hep 
öyle olmadı mı? 
Zaten varlık nedeni, 
bu oğlana hizmet 
etmek değil mi? 
Hem böylece ben 

de kurtulurum 
bu çileden diye 

geçiriyor. Biter bu 
işkence. Fakat babasının 

kin dolu sözleri durduruyor 
onu.

“Hatun deme şuna diye bağırıyor,” Adam öfke 
içinde yüzen bir sesle. “Onun adı kahpe...”

Kardeşinin tekmesinden daha fazla 
canını acıtıyor bu laf. Dünden beri yediği 
yumruklardan, tokatlardan, tekmelerden 

Fısıltılar seslere, 
sesler bağrışmalara 
dönüyor ama artık 

ne önemi var. Hatun. 
Yürüyor, rüzgârın 
kaynağına, köyün 

bitip uçurumun 
başladığı yere kadar 

yürüyor.

20



hepsinden daha fazla.

“Kahpe,” diye yineliyor kardeşi. "Kız kahpe, 
sana diyorum, dön...”

Dönmüyor Hatun, kalan kuvvetinin hepsini 
toparlayıp ayağa kalkıyor. Öyle, hiç umulmadık, 
hiç beklenmedik bir anda. Birden bire dikiliyor 
karşılarına. Artık ne bir acı hissediyor, ne de bir 
korku.

“Benim adım Hatun,” diyor cesaretle. “Benim 
adım kahpe değil.”

İki erkek öylece kalıyorlar. Kardeşi kararsız bir 
sesle söylenmeyi sürdürüyor.

“Sen, sen kahpesin, kahpesin işte...”

Üzerine yürüyor kardeşinin.

“Ben kahpe değilim, benim adım Hatun.”

Kardeşi adım adım geriliyor, küçülüyor, un ufak 
oluyor. Babası küçülen kardeşini toparlamaya 
çalışıyor.

“Sapla şu bıçağı, sapla, konuşturma şu 
kahpeyi.”

“Bana kahpe demeyin,” diye bağırıyor Hatun. 
Bunu yaptığına kendi de şaşarak, uzanıp 
kardeşinin elindeki bıçağı çekip alıyor. “Bana 
kahpe demeyin.”

“Kahpe...” diye söylenecek oluyor kardeşi. 
“Kah...”

Göz göze geliyorlar, nerdeyse saplayacak bıçağı 
Hatun. O sarı saçlı çocuğu hatırlıyor. Hep cılız, 
hep hasta, hep ağlayan bir çocuk. Merhamete 

geliyor, saplayamıyor bıçağı. Ama 
babası öfkeden kudurmak üzere.

“Ben de seni adam 
sanmıştım,” diye 
azarlıyor kardeşini. 
Bizzat kendisi yürüyor 
kızının üzerine. “Ver 
o bıçağı. Ver, pis 
kahpe.”

Babasına bakıyor kız. 
En son ne zaman tatlı 
bir söz söylemişti, en 
son ne zaman sevgiyle 
dokunmuştu hatırlamıyor.

“Ver şu bıçağı, kahpe” diye 
böğürüyor adam. “Ver şunu çabuk.”

“Al!” diyor kız. “Al!”

Bütün kuvvetiyle, bütün öfkesiyle bıçağı 
babasının göğsüne saplıyor. Acıdan çok, 
hayretten ağzı açık kalıyor adamın. Kızının 
bunu nasıl yapabildiğine akıl sır erdirememiş 
gibi şaşkınlıkla bakıyor. Ama öfkesi dinmiyor 
kızın; babası yere yığılıncaya kadar, adamın 
gözlerindeki nefreti yok edinceye kadar 
saplamayı sürdürüyor.

“Al, al, al...”

Babasının üzerinden kalktığında büyük bir 
rahatlık hissediyor. Bıçağı elinden atıyor,

Saklandığı karanlık köşeden, olanları dehşet 
içinde izleyen kardeşine aldırmadan,

iki gölgenin artık lekeleyemediği gün ışığına 
bakıyor.

Dışarıdaki rüzgâr onu çağırıyor; tatlı 
bir fısıltı gibi, şefkat dolu bir 

dokunuş gibi. Onu çağıran 
rüzgâra yürüyor Hatun. 

Evin kapısında annesi 
çıkıyor karşısına. 
Zavallı kadın bir çığlık 
atıyor, düşüyor yere. 
Annesinin çığlığıyla 
uyanıyor köy. 
Kapılar, pencereler 

açılıyor tek tek. 
Açılan kapılardan, 

pencerelerden uzanan 
insanların meraklı 

bakışlarına aldırmadan, 
çıkıyor köy meydanına. 

Caminin önüne gelince duruyor.

“Benim adım kahpe değil,” diye haykırıyor. 
“Benim adım Hatun! Benim adım Hatun!”

Fısıltılar seslere, sesler bağrışmalara dönüyor 
ama artık ne önemi var. Hatun. Yürüyor, 
rüzgârın kaynağına, köyün bitip uçurumun 
başladığı yere kadar yürüyor.

Uçurumun başladığı yerde çoğalıyor rüzgâr. 
Kurumuş otların, yabani çiçeklerin kokusunu 
getiriyor dağlardan. Öyle bir an geliyor ki 
rüzgâr olmak istiyor Hatun. Kokusunu duyduğu 
çiçeklere, kurumuş otlara, börtü böceğe, 
dağlara karışmak istiyor. İnsanların değil, artık 
şu uçsuz bucaksız kırların bir parçası olmak 
istiyor. Ellerini yana açıyor. Bir süre öylece 
duruyor. Sonra rahat, kaygısız, mutlu bir 
gülümseme yerleştiriyor dudaklarının kıyısına. 
Sonra öylece bırakıyor kendini uçurumdan 
aşağıya. Sert zemine çarptığını hatırlamıyor 
bile, aklında kalan son şey hoş kokulu rüzgârın 
alnındaki serinliği oluyor.

Saklandığı karanlık 
köşeden, olanları 

dehşet 
içinde izleyen 

kardeşine aldırmadan, 
iki gölgenin artık 

lekeleyemediği gün 
ışığına 

bakıyor.
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Unutulmamalı ki bu topraklarda kadın, kağanla, hakanla eş 
tutulan “hatun”du, “İl Bilge Katun”du.

Siyasi ve sosyal hayatta ziyadesiyle saygındı ve fikirleri değer 
görürdü.

“Amazon”du, dünyanın ilk kadın teşkilatı “Bâcıyân-ı Rûm”du.
Milli Mücadele’de silah kuşanan, kağnıyla silah, erzak taşıyan, öküz 

olmadığında kağnısını koşan, Halime Çavuş, Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, 
Kılavuz Hatice, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Binbaşı Ayşe’ydi.

Köy Enstitüleri’nde yaktıkları meşalelerle gençliği, köylüyü aydınlatan 
neferlerimizdi.

Çünkü kadın demek sorumluluk demekti. Ve kadın için sorumluluk 
sadece seçim değil; vazifeydi, cesaretti, vatan aşkıydı.

Bu yazıda işte bu kadınlardan birinin, demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devletinde yani Cumhuriyet Türkiye’sinde, “Silbiçli Beşik”ten 
profesörlüğe uzanan Ayşe Baysal’ın hafızalara kazınması gereken 
öyküsünü yazmaya çalışacağım.

Yıl 1930. Konya’nın Uğurlu köyünde, kalabalık, fakir bir köy evinde, 
14 yaşında evlenen, 17’sinde dul kalınca kuma olarak verilen bir annenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi.

Geçirdiği hastalıklar yüzünden bakmaya, emzirmeye gücü olmayan 
anne, büyük kızından kardeşini köyün dışına bırakmasını istese de 
ablanın gözleri kardeşinin minik gözlerindeki o güçlü kıvılcıma değmiş 
olmalı ki denese de yapamamış.

Ülkedeki yokluktan, köydeki kıtlıktan nasibini alan Ayşe bebek, 
çavdar ununa pekmez katarak yapılan helvayla beslenmek zorunda 
kalmış.

Bu şekilde beslenen bebekler çok kaka yaptığı, bez yetiştirmek de 
sorun olduğu için, bebekliği ortasında lazımlık gibi 

oyuğu olan ‘Silbiçli Beşik’te, sağa sola kaymasın 
diye de beşiğe bağlanarak geçmiş.

Sağlıklı gelişemediği için çelimsiz, 
zayıf bir kız olunca, bağ bahçede de işe 
yaramayınca, ailede okutulan tek çocuk 
olmuş.

Belki bir boğaz eksilsin, belki hayatı 
kurtulsun diye akrabası Mehmet ile İvriz 
Köy Enstitüsü’ne gönderilince Ayşe’nin 

hayatında bambaşka bir sayfa açılmış.
Hani “her şerde bir hayır vardır.” 

deriz ya, işte o şer dediğimiz 
olumsuzlukları hayra çevirmenin 
ardında, kişinin cesaretinin ve azminin 
yatmasına en güzel örnek.

Ancak sayfaya 

sığdırabilmek için sürece, kısaca başlıklar halinde değineceğim. İvriz 
Köy Enstitüsü’nü birincilikle bitirdikten sonra Ankara Kız Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu’ndan da başarıyla mezun oluyor. 

Trabzon Beşikdüzü Kız Öğretmen Okulu’nda ve Tarım İl Müdürlüğü’nde 
çalıştıktan sonra aldığı bursla yolu ABD’ye uzanıyor.

Virginia Polytechnic Institute ve State Üniversitesi’ndeki eğitiminden 
sonra besin ve beslenme dalında bilim uzmanlığı derecesi ve Wisconsin 
Üniversitesi bursu ile aldığı doktora derecesi sonrası Amerika’da kalması 
için gelen teklifleri, vatanında hizmet etme aşkıyla reddediyor.

On öğrenciyle başladığı Diyetetik Programı, Hacettepe Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı’na kadar uzanıyor. Ev 
Ekonomisi Yüksek Okulu’nun kurulmasını sağlıyor. Kısa süre 
içinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Ev İdaresi adıyla iki bölümün 
eklenmesine ön ayak oluyor. Hemşirelik Yüksek Okulu ve Hemşirelik 
Koleji’nde dersler veriyor.

Anılarını yazdığı iki kitabının telifi ve kurduğu BESVAK (Beslenme 
Eğitimi ve Araştırma Vakfı) sayesinde binlerce gencin eğitimine destek 
oluyor.

Yetersiz proteinin çocuklardaki yansımalarını bildiği ve toprak 
mahsullerinin elinde fazla olan mercimeğin değerlendirilmesi için 
TRT’den gelen teklifi kabul ediyor.

Televizyonda yaptığı programlarla mercimeğin hak ettiği değeri 
görmesinin mutluluğunu, mercimek tüccarlarının hışmı ve tehditleri 
gölgelese de pes etmiyor.

Eminim çoğunuz onu, “Mercimeği Sevdiren Kadın”, “MERCİMEK AYŞE” 
olarak da tanıyordur.

Paragrafın başına “kısaca” diye açılım koysam da takdir edersiniz ki 
böylesi destansı başarılar uzun süreç, uykusuz geceler, sebat ve azim 
istiyor.

Ayşe Hanım, başarılarının ardında, Köy Enstitüsü’nde edindiği çalışma 
disiplininin, okuma ve kendini ifade edebilme alışkanlığının ve de 
uygulamalı eğitimin önemini kavramanın yattığını her fırsatta söylediği 
için ben de altını çizmek istedim. 

‘Silbiçli Beşik’ ile başlayan, ülkemizde beslenme ve diyetetik alanın 
yapılanmasını sağlayan, ömrünü beslenme bilimine adayan kadın olarak 
adını tarihe ve gönlümüze yazdıran,  ne yazık ki 2016’da aramızdan 
ayrılan, kıymetli Prof. Dr. AYŞE BAYSAL’ın gülen yüzünü, emeklerini hiçbir 
zaman unutmayacağız.

•••
Konu önemliyse sonunu birkaç cümleyle bağlamak zordur. 
Ama daha zoru, 21. yüzyıl Türkiye’sinde hâlâ hak, hukuk çağrısı 

yapmak, “taciz-tecavüz istemiyoruz” sloganları ile sesimizi duyurmaya 
çalışmak… 

İşte bu söylemler insanı hem çok üzüyor hem de düşündürüyor.
“Neden?”
Ama umutsuzluğa yer yok. Mademki ağır işiten ya da kulağını 

tıkayanlar var; kadının hakkı ve emeği, emekçinin hakkı duyulana kadar 
sesimiz yükselecektir.

Çünkü biz cesareti ve azmi, topla-tüfekle, kalemle tarihe nakşetmiş 
ninelerin torunlarıyız.

Çünkü biz cesaretin genlerine kodlandığı Türk kadınlarıyız.
Emekçi kadınların her günü kutlu olsun!

‘SİLBİÇLİ BEŞİK’TEN PROFESÖRLÜĞE ‘BİR CUMHURİYET KADINI’NIN ÖYKÜSÜ

SEMA SOYKAN
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BARIŞ İNCE

Merhaba. Mevsimler dönüyor ve ben yine 
yazıyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için de 
tüm yetkililere buradan teşekkür ediyorum. 

Bir şeyler söylemek istiyorum ama kakofoni içinde 
duyulmayacak diye de bazen susuyorum. Kalabalıkları 
sevmiyorum ama dışta kalmanın korkusunu herkes 
kadar yaşıyorum. Yemyeşil bir ormanın ortasına 
dikilen binanın kibrini ve nankörlüğünü görüyorum. 
Bu kargaşanın dibinde, söz söyleme mecburiyetinde, 
kimsenin duymak istemediği özünde, sözleri içimde 
biriktiriyorum. 

Temaşa günlerinde tarihe not düşmek falan istemiyorum. 
Tarihi; soruları çalanların değil, notu kırık olanların yazacağını biliyorum. 
Fırsatsızların… Uyduruk okullara girmek için günlerini hiç edenlerin… Bir 
ağaca dokunamadan, bir kuşu kanadından öpemeden büyüyenlerin... Birileri 
kutuları doldururken, kutucuklar taşmasın diye gözü pörtleyenlerin…  Sadece 
fırsatları değil... Çocukluğumuzu, hatıralarımızı, oynanacak nice oyunu ve 
yüzüne gülünecek nice güzel kızı toptan çaldıklarını anlıyorum.  Derinden acı 
duyuyorum. Bize, tarihimize, masumiyetimize yaptıklarından tiksiniyorum. 

Fırsat eşitliği diye bir lafa inanmıyorum. Fırsat dediğin şeyde eşitlik 
olmaz. Fırsat zaten eşitsiz bir şey… Herkesin eşit şekilde fırsatı olsa 
onun adı “fırsat” olmaz, “rutin” olur. Fırsat falan değil, mutlak eşitlik 
istiyorum. Sen kimsin de bana fırsat veriyorsun? Biz hayatımızı tüketerek 
eve ekmek götürmek için kıvranırken sizin köşklerde, saraylarda, yatlarda 
yaşamımıza yön vermenize de şiddetinize de abilerinize de ablalarınıza 

da üstten havalarınıza da tahammül edemiyorum. 
Kimsiniz siz? Who are you? İşte yine sizinkiler yaptı; bu 
sefer de umutlarımızı çaldı. 

‘Sadece soruyorum!’: Liyakate göre değil de tarikata 
göre kurulmuş bir hayat olur mu? Alnı secdeye değdi 
diye bir insan iyi ya da kötü olur mu? Her kadro 
senin yaşam tarzına göre insanlarla doldurulur mu? 
Anneannemin de alnı secdeye değdi diye radyasyon 
onkolojisi uzmanı mı yapalım onu? Bilim diye, akıl diye, 
irfan diye bir şey yok mu?

Bir rüzgârın kokusunda biriken anıları içime 
çekiyorum. Her mevsimin ilk geldiği anın o kokuda saklı olduğunu 
duyumsuyorum. Kokudan türemiş her anıda, geçmişte çokça hata 
yaptığımı da hissediyorum. Ama en azından… Yanımdaki arkadaşımın 
yanıtlarına çaktırmadan bakmış olabilirim ama kimsenin yazgısını 
kendime kopyalamadığımı biliyorum. Fırsattan istifade dostlarıma 
kazık atmadığımı, kimseyi dolandırmadığımı biliyorum.  Direne direne 
verdiğimiz bir mücadeleyi, fitneye fitneye paçavra etmediğimiz için 
gururlanıyorum. Üstümüze attıkları mutsuzluk toprağını bir hamlede 
kaldırıp atmak istiyorum. Biz kimsenin hayatını çalmadık ya… Kimseyi 
bizim gibi güzel içiyor diye bir yerlere getirmedik ya… Fırsat sunacağız diye 
kardeşi kardeşe yarıştırmadık ya… Hanlar hamamlar kurmadık ya aç da 
kalmadık ama… Fırsat bu fırsat kendimizi övmek istiyorum. 

Onlara benzemediğimiz için bile, biz kazandık! Biliyorum…

Fırsat bu fırsat 
kendimizi 

övmek 
istiyorum.  

Onlara 
benzemediğimiz 

için bile,  
biz kazandık! 
Biliyorum…

Yeni bir mevsimin öncesinde
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Anonstaki sesin tınısında farklı bir şey vardı...
Hosteslerin alışkın olduğumuz, standartlaşmış denebilecek 
duyurularındaki tınıdan daha farklı, özel bir tonlama...

İlgilenerek kulak kabarttım...
İlk cümleleri kaçırmış olmalıyım ki, sezinlemekle birlikte konuşanın 

kaptan pilot olduğunu yine de tam olarak anlayamadım...
Hatta belki komik bulacaksınız ama bir an pilotun sesinde herhalde 

bir sorun var, yerine bir hanım görevli konuşuyor diye 
düşündüm...

Derken İngilizce anons geldi...
Mükemmel İngilizcenin sahibinin kaptan pilotun 

kendisi olduğunda kuşku kalmamıştı...
Kadın pilotla uçuyorduk...

•••
Daha önce bir kadın pilotun yönettiği uçakla yolculuk 

etmiş olanlar ne hissetmişlerdir bilemem...
Ben içimde bir sevinç, bir hafiflik, büyük bir güven 

duygusu hissettim...
Kokpite gidip merhaba demeyi, duygularımı kendisine 

de söylemeyi düşündüm.
Cesaret edemedim. Rahatsız etmekten, kabul 

edilmeme tedirginliği yaşamaktan çekindim.
Fakat uçaktan ayrılırken, tam kokpit kapısının önünde, hostes 

hanımefendiye adımı ve şair olduğumu söyleyip kaptan pilota merhaba 
demek istediğimi söylemekten de kendimi alamadım...

İyi ki de öyle yapmışım...
Hostesin arkasından kapanan kapı az sonra açıldı ve eşikte beliren 

güzel kadın, daha ben bir şey söyleyemeden sımsıcak bir gülümseyişle 
“Şiirlerinizi çok severim” dedi...

Sonradan Türk Hava Yolları’nın (THY) ilk kadın kaptan pilotu olduğunu 
öğreneceğim Sayın Emel Arman Karakaş’ı böylece tanımış oldum.

Bir dinleti için İzmir’e gidiyordum.

Ege Tıp Fakültesi salonunda, dinleti öncesinde, içimde sürmekte olan 
güzel duyguları izleyicilerle de paylaştım...

•••
Yazıya başlama öncesindeki internet gezintisinde, kadın pilotlarımıza 

ilişkin epeyce bilgi derledim.
Emel Arman Karakaş, 1994 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sivil 

Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü’nü birincilikle bitirmiş.
1995’te THY’ye girerek bu kurumun ilk kadın pilotu 

olma onurunu kazanmış.
Uzun menzilli Airbus 340 tipi uçaklarda 2’nci pilot 

olarak 1997’de Atlas Okyanusu’nu aşan ilk kadın 
pilotumuz olmuş.

2007’den bu yana da görevini Airbus 320’lerde kaptan 
pilot olarak sürdürüyor...

Emel Arman, şu anda THY’nin toplam dokuz kadın 
pilotundan biri. 

Yolcu uçağı kullanan ilk kadın pilotumuz ise Alev 
Kılıçkeser.

Yine internet üzerinden edindiğim bilgilere göre, 
bugüne kadar, uluslararası seferlere çıkan otuz kadın pilot 
yetiştirmişiz...

•••
Sabiha Gökçen 1936’da Askeri Hava Okulu’nda aldığı özel eğitim 

sonrasında ilk askeri kadın pilotumuz olmuştu.
Sivil ya da asker, onun simgeleşen adıyla başlayan gelenek sürüyor ve 

sürecek...    
Günümüzde askeri alanda da elli kadar kadın pilotumuz olduğunu 

öğrendim...
Kadın eli değen her şeyin bir kat daha güzelleşeceğine inananlardanım...
Bir kadın pilotun yönettiği uçakla seyahat etmenin mutluluğunu hep 

anımsayacağım...

Kadın eli değen her 
şeyin bir kat daha 

güzelleşeceğine 
inananlardanım...
Bir kadın pilotun 
yönettiği uçakla 
seyahat etmenin 
mutluluğunu hep 
anımsayacağım...
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CANAN ASLAN

Bir kültürün içine doğar, renklerde kendine sembol bulan bir hayatla 
temas etmeye başlarız. Doğduğumuz ülkenin kendi bağımsızlığını 
ve özgürlüğünü sembolize eden bir bayrağı vardır örneğin. Kamusal 

alandaki siyasi ve kurumsal ilişkilerimizin tümü renkler ve semboller 
üzerinden kendini ifade eder. Renkler; dayanışmanın, tanımlamanın 
ve harekete geçmenin en güçlü araçlarından birini oluşturur. Temsil 
anlamında bir sembol haline gelen bütün bu renkler, o coğrafyaya, o 
bölgeye ait kültürlerin de anlamlarını taşır. Dil, din, ahlak, sanat, bilim, 
teknoloji, siyaset… Kısacası insanın tarih boyunca biriktirdiklerinin bir 
toplamıdır, kültür.  

İnsan düşünür, hayal eder ve bunları da renklerle, biçimlerle, çizgilerle, 
imlerle, sembollerle görselleştirir. Birçok kurum gibi Maltepe Belediyesi 
de kendini bir logo ile sembolize etmektedir. Logodaki görsel ise bir 
Maltepe âşığı olarak tanınan Süreyya İlmen tarafından, 1953 yılında 
denizin ortasına yaptırılan “Bakireler Anıtı”nın resmini taşımaktadır. 
Renklerini de özgürlüğü ve enginliği sembolize eden denizin mavisinden 
ve bayrak kırmızısından almaktadır. Fransız bayrağının üç rengi: Kırmızı, 
beyaz ve mavi. Bu renkler, 1789 yılında eşitsizliklere karşı başlatılan Halk 
Devrimi’nin temel ilkelerinden eşitliğin, kardeşliğin ve özgürlüğün renkleri 
olup; özgürlüğün mavi, eşitliğin beyaz ve kardeşliğin de kırmızı renkle 
simgelendiği söylenmektedir.  

İnsan anlamı arayan ve kendi yaşamını sorgulayan bir varlıktır aynı 
zamanda. Hayatı yorumlamak, bu sonsuz evrende kendine bir yer 
belirlemek, eylemlerinin içini doldurmak ister. Bu sorgulamalar ve 
sorunsallaştırmalar, insanın yaptığı hayat yolculuğunda tekrarlanır durur. 
Sorduğu soruları tekrar sorabilir, cevaplarını tekrar tekrar arayabilir. 
Bulunan cevaplar kimi zaman bir yerlere varırken, kimi zaman da hiçbir 
yere götürmez insanı. Cevapları kendisini bir yere götürmeyen ya da 
zaman içinde değişen, farklılaşan sorularda da insan kendi içine dönük 
bir yolculuk yapmaya; kendini keşfetmeye; taşıdığı potansiyeli ortaya 
çıkarmaya; renkleri, sembolleri, anlamı olan her şeyi fark etmeye 
çalışır. Aslında bu yolculuğun varış noktası hayattır hep. Renkler ve 

semboller hayatımızda anlamlarıyla var olur. İnsan bu görünüşlere özgü 
tasarımlarını, içinde yaşadığı kültürün kattığı bakış açısıyla yeniden 
tahayyül eder ve anlam kazandırır. “Hayatın anlamı nedir?” sorusuna ya 
bir faaliyeti ya bir yaratımı ya da bir eylemi ortaya koyarak somut yanıtlar 
vermeye çalışır. Renkler ve semboller de bu eyleme yardımcı olur,  hayatı 
görünür kılar. 

Hayat, kendisini bize ne zaman hissettirir? Hayat kendisini bize 
ancak diğer hayatlarla yaşadığı karşılaşmalarda, çelişkilerde, zıtlıklarda 
hissettirir. Tıpkı renklerin ortaya çıkış ve fark ediliş biçimleri gibi. Beyaz, 
kendisini ancak diğer zıt renklerin yanında gösterebilir. En çok da siyahın 
yanında… Çünkü zıtlık hiyerarşisinde en üstte yer alır. Renklere verdiğimiz 
anlamlar çeşitli kültürlere göre değişse de beyaz; genellikle sadeliği, 
saflığı, eşitliği, temizliği temsil eder. Siyah ise resmiyeti, gücü, gizemi, 
bilinmeyeni ve matemi… Sarı, en çok kırmızının yanında parlar ve anlam 
kazanır; mutluluğu, iletişimi, aklı, zekâyı, dikkat çekmeyi ve uyarıcı etkiyi 
temsil eder. Kırmızı ise, mücadeleyi, enerjiyi, iradeyi, duyuları harekete 
geçirmeyi… Kimi zaman da iki farklı renk birbirine karışır, bambaşka 
bir renk çıkar ortaya. Kırmızı ile mavinin karışmasının mor rengi ortaya 
çıkarması gibi.  Kırmızı ile özgürlüğü, derinliği, güveni ve huzuru temsil 
eden mavinin toplamıdır ama onda daha fazla anlam taşır. Ezberlere 
itiraz eden, baskılara dur diyen, dayanışmayı önemseyen, üreten, 
mücadele eden, kadınların rengidir mor. Tüm bunların yanında derinliği ve 
huzuru da temsil eder. 

Var olmak bir akışın içinde olmayı da gerektirir. Bir karşıtı olmayan 
hiçbir şey kendini var edemez, bir bütünün parçasını oluşturamaz. Kadının 
özgürlüğe varamadığı hayat; tamamlanamaz, eksik kalır. 

Renklerin solduğu bir dünyada anlam kaybolur. Kadının varoluşunu 
tamamlama yolculuğuna çıkamaması halinde hayat duracak, yaratım, 
üretim eksik kalacaktır. 

Biz, bütün renklerin ahenkle dans ettiği bir hayatı hayal ediyor, 
tasarlıyoruz. Bir hayali olmayanın hayatı da olmazmış. Gelin, hep birlikte 
hayatı hayal edelim.
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SEDA ŞANLI

Gecenin oldukça geç bir zamanı, belki 
sabaha yakın, sırtımı kalorifere dayamış 
yerde otururken ve bu son bir seneyi 

aklımdan geçirirken, ‘geleceği görmeye ömrüm 
yetecek mi?’ diye düşündüm. Pandemi bitmiş, 
eşe dosta sımsıkı sarılmışız, tüm özlemelerin son 
kullanma tarihi geçmiş, insana hasretlik vakumlu 
torbalarla dolapların en ardına kaldırılmış. 
Sonra dedim ki kendime, “tarihin sayfalarına 
tanıklık ediyoruz be kadın!”, eskisi gibi de değil 
bak, mürekkep solmaz, kâğıt yanmaz, hepsi 
dijital hafızada. Kaybolan günlükler gibi değil. 
Benden de kalan bir avuç yazı olsun madem... 
Belki yerlerdeyiz bu aralar ama başımız dik, 
gözümüzde hep gökyüzü, hep direniş, hep umut. 
Tomris Uyar’ın “Gündökümleri” varsa benim de 
“Yerdökümlerim” olur mu? Kim bilir, belki, kırk 
fırın sonra belki…

“Yeni bir yazar için en büyük tehlike, durumları 
olduğu gibi kabul etmektir sanıyorum. İnsan, yakın 
çevresiyle hesaplaşmaya girmeden sanatta yeni bir 
şeyler getirmez.” Türkiye Defteri, Sayı 1, Nisan 1971

15 Mart 1941’de doğdu, Tomris Gedik. Ortaokulu 
İngiliz High School’da, liseyi Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji’nde okudu, İstanbul Üniversitesi 
Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Çeviriler yaparak 
edebiyat dünyasında varlığını hissettirdi. Ülkü 
Tamer ile olan evliliği, edebi anlamda da beraberce 
yürüdükleri bir yoldu. Her şey yolunda giderken, 
birkaç aylıkken anne sütünden boğulan kızlarının 

ölmesi sonucu büyük sarsıntı yaşayan çift, 
birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Birlikte 
çıkılan yemyeşil patika, 1 yıl sonra çorak bir çıkmaz 
sokakta son buldu. 

Uzun süren depresyon dönemi ve ardından ufak 
tefek topluma karışma çabalarından birinde, 
bir dost meclisinde Cemal Süreya ile tanıştı. 3 
yıl boyunca çalkantılı ve tutkulu bir birliktelik 
yaşadılar. Yazılanlara göre Cemal Süreya, 
“Tomris’e asla tamamen sahip olamayacağı” 
fikri yüzünden Tomris’ini terk etti ve bu tutkulu 
aşk, dostluğa evrildi. 

Sırtımdaki sıcaklık yayılırken bedenime, fonda 
söyleyen Sezen, Süreya’nın Tomris’e yazdığı 
sözlerle işlerken ciğerime, gözlerim kapalı aşkı 
düşünüyorum: 

“Ay ışığında oturuyorduk / Bileğinden öptüm seni 
/ Sonra ayakta öptüm / Dudağından öptüm seni 
/ Kapı aralığında öptüm / Soluğundan öptüm 
seni / Bahçede çocuklar vardı /Çocuğundan 
öptüm seni...” 

“Bir şeyi fazlasıyla ciddiye almak önemli bir kişilik 
zafiyetidir.” diyerek uyumsuz kişiliğinin ardına 
sığınsa da Tomris, bu yıllar sarsıntılı ve zor 
geçti. Ardından Turgut Uyar ile evlenip bir oğul 
dünyaya getirdi. 

“Turgut, her an elinden kaçıracakmış gibi gereksiz 

bir kaygıyla yıpranacak; ben de hiçbir rekabetin 
söz konusu olmadığı bir alanda, boyuna birinci 
seçilmekten yorulacaktım.”

Edip Cansever ise 14 yıl boyunca her doğum 
gününde ona şiirler yazarak aralarındaki o 
dostluğu, hatta aşktan öte olan o izah edilemez 
duyguyu, günümüze kadar taşıdı. 

“Sevgililik ya da aşk duygusu zamanla yara 
alabiliyor, örselenebiliyor, bitebiliyor. Bitmeyen 
tek aşkın, gerçek ve lirik bir dostluk olduğunu, 
Edip Cansever öğretti bana.”

Tomris’in en uzun soluklu ilişkisi “…Bir bozuk 
saattir yüreğim, hep sende durur.” diyen Turgut 
Uyar’ın 1985’te hayatını kaybetmesiyle son buldu. 

4 Temmuz 2003’te ise sevgili Tomris Uyar, şiir 
yazmadığı halde şairler dünyasındaki yeri baki 
kalarak bizim zamanımızdan ayrıldı.

“Şiir, başka bir şeyle yazılamadığı için kelimeyle 
yazılır, sonunda da bunun böyle olduğu sezilir.” 
Papirüs, Sayı 10, Mart 1967

İyi de kimdi bu kadın, herkesin bildiği aşk 
hayatını bir kez daha yazıladık aşka hürmeten. 
Yaptıkları ettikleri de narin boynumuzun borcu 
olsun naif zamanlara.

İlk öykü kitabı, 1971 yılında yayımlanan İpek 
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ve Bakır’dı. Bunu “Ödeşmeler” ve “Dizboyu 
Papatyalar” adlı öykü derlemeleri izledi. Çağdaş 
edebiyatın en önemli kadın yazarlarından olan 
Uyar’ın çeşitli dergi ve gazetelerde yer alan 
denemeleri, edebiyat incelemeleri ve söyleşileri 
Handan İnci tarafından derlendi; “Kitapla Direniş”, 
“Aşkın Yıpranma Payı” adlarıyla toplu olarak 
yayımlandı. Altmıştan fazla kitap çeviren (hatta 
Nabokov, Poe gibi en zor yazarları çeviren), 
Türkçeye dünya yazınından yapıtlar kazandıran 
Uyar’ın yaşamından, topluma bakışından örnekler 
sunduğu; kendi deyimiyle bu ülkede yaşayan 
bir kadın, anne, edebiyatçı, bir yurttaş olarak 
toplumun geçirdiği değişimlerin kendisinde 
bıraktığı izleri anlattığı günlükleri, “Gündökümü” 
genel başlığıyla yayımlandı. “Yürekte Bukağı” ve 
“Yaza Yolculuk” öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nı aldı. Güzel Yazı Defteri ile 2002 Sedat 
Simavi Edebiyat Ödülü’nü kazandı. 

Yazılarını derleyen Handan İnci şöyle aktarmıştı, 
Tomris’in o büyülü dünyasını:

“Tomris Uyar, edebiyat zevkinden hiç ödün 
vermeyen öyküler yazarken toplumsal sorunları 
da ustalıklı bir yazar sezgisiyle yerleştirir satır 
aralarına. Tam da has edebiyatta olması 
gerektiği gibi. Oysa Tomris Uyar’ın öyküleri, ışıltılı 
kişiliğinin gölgesinde kalmıştır. Yakın çevresindeki 
şairlerle ilişkileri bir yandan, ‘uyumsuz’, ‘hırçın’ 
kişiliği üzerine aktarılan anekdotlar diğer yandan, 
yazarı yazdığının önüne geçirmiştir sanki. İkinci 
Yeni’nin gölgesi düşmüştür üzerine Tomris 
Uyar’ın. Onun için kurulan cümlelerin İkinci Yeni 
şairleriyle paylaştığı aşk ve dostluk ilişkileriyle 
başlaması başka nasıl açıklanabilir?”

İnsana tapan, toplumda ve dolayısıyla yazıda 
insan malzemesinin önemini her daim 
vurgulayan bu üretken kadın, bir cümle üzerine 
bazen günlerce düşünürken, bazen de duyduğu 
rastgele bir konuşma biçiminden etkilenip 
sayfalarca yazarak, yazı yazma sanatını hep 
umutla ve heyecanla kurguluyordu.

“Bir yazar, işinin başına otururken, kalemi 
eline ilk alıyormuş gibi bir acemiliğe 
kapılmıyorsa neden yazmak istesin? Bir daha 
hiç yazamayacağı korkusunu her keresinde 
duymuyorsa, yazma coşkusunu hiç tatmamış 
dernektir.” Gündökümü 1. Cilt

Tam da bu kalorifer peteğinin önünde otururken 
yine hissettiğim o eksik kalma duygusu, hatta 
yazmadığım zamanlarda bile artık yazamam 
korkusu iliklerime kadar üşütür beni hep. Oysa 
kelimelerin harcı, betonu tam da bu duygudan 
ibaretmiş. İyi ki vardın be Tomris, belki ölmeden 
yazar olurum sayende be sevgili kadın! Aşkları 
eserlerini gölgede bırakan kadın… Soluğu 
öpülen kadın… Aşktan gayrı neyimiz var. Yazılar, 
çiziler varsın aşkın ardından gelsin, yeter ki 
gelsin. Aşk olunca yazı daha mı az değerli, yoksa 
ismi daha mı az ederli? Edip Cansever’in dediği 
gibi; “Bir adın vardı senin, Tomris Uyar’dı / Adını 
yenile bu yıl, ama bak Tomris Uyar olsun gene…”

ATATÜRK 
DEVRİMLERİ 
VE KADINLAR

8 Mart Kadınlar Günü bazı ülkelerde 
gerçek bir bayram gibi kutlanır. 
Bizde ise, kadınlarımızın ne kadar acı 

çektiğinin hatırlandığı bir gündür. Türkiye gibi 
standartları olmayan bir ülkede, New York 
ya da Stockholm'deki hemcinsleri gibi özgür 
yaşayan bir azınlık dışında, kadınlarımızın ve 
genç kızlarımızın büyük bölümü işkence altında. 
Kadınların işkence altında olması, Türkiye'nin 
diğer sorunlarıyla aynı temel nedenden 
kaynaklanıyor. O da, Atatürk devrimlerinin 
yarım kalmış olması. Eğer Atatürk'ün büyük 
devrimine ihanet edilmese ve onun getirdiği 
modernleşme ilkeleri kesintisiz uygulanabilseydi 
bugün Türkiye'nin ekonomisi, sosyal düzeni, 
kültürü, eğitimi, sağlığı, dünyadaki saygınlığı gibi, 
kadınların durumu da bambaşka olurdu. Yirminci 
yüzyılın başlarında Müslüman ülkeler kadınları 
kafes ve çarşaf altında inim inim inletirken 
Atatürk, Türk kadınına en ileri hakları ve çağdaş 
yaşama layık en önemli yaşam tarzını kazandırdı. 
17 Şubat 1926'da Osmanlı hukukunun temel 
taşları olan Mecelle ve şer'i hukuk kaldırılarak 
yerine Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Türk 
Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle bütün 
hukuk mevzuatı laikleştirildiği gibi kadın hakları 
ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda da 
çok önemli adımlar atılmış oluyordu. Medeni 
Kanun'da ve öteki yasalarda zaman içinde 
yapılan değişiklikler, Türk kadınının toplumsal 
yaşam içinde yer almasını önleyen kural ve 

gelenekleri etkisiz hale getirmeyi ve onları 
ikinci sınıf vatandaşlar olmaktan kurtarmayı 
amaçlıyordu. Çok eşlilik yasaklandı ve medeni 
nikâh zorunluluğu getirildi. Mahkeme yolu 
ile boşanma için yasa çıkartıldı. Artık kadının 
çalışmak için kocasının iznine ihtiyacı yoktu; 
kadınlar evlilik içinde mal edinebiliyor ve miras 
hakları korunuyordu. Türkiye'de kadınlar birçok 
Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını 
elde ettiler. Türk kadını 1930'da belediyelerde, 
1933'te muhtarlık ve köy ihtiyar heyeti 
seçimlerinde, 1934'te ise milletvekili seçimlerinde 
seçme ve seçilme hakkını elde etti. Böylelikle 
kadının toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta 
gereğince yer almasının önündeki engeller 
ortadan kaldırılmış oluyordu. Bu devrimlerden 
neredeyse doksan yıl sonra bugün kadın hakları 
ve kadının statüsü açısından ülkemizin diğer 
çağdaş ülkelerin seviyesine çoktan erişmiş olması 
gerekmez miydi? Ne yazık ki mevcut durum 
bundan çok uzak. Kadınlarımız yasal statü ve 
haklar bakımından kağıt üzerinde erkeklerle 
eşit olsalar da uygulamada hakları yeterince 
korunmuyor ve hatta temel insan hakları ihlal 
ediliyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunda 
atılması gereken en önemli adımlardan biri, 
Atatürk devrimlerinin Türk kadınına sağladığı 
hakların acilen uygulamaya geçirilmesidir. 
Unutmamalıyız ki kadın hakları alanında 
gösterilecek çaba Atatürk devrimlerini tekrar 
hayata geçirmekten ayrı tutulamaz.

ZÜLFÜ LİVANELİ
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NEBİL ÖZGENTÜRK

“Bülbüle tuzaklar kurulur mu hiç? 
Bülbüle zincirler vurulur mu 
hiç?” Harika bir şarkıdır...  Ankara 

yıllarına uzanır bu şarkının hikâyesi… 
Serenad Bağcan muhteşem yorumlar, 
babası Savaş Bağcan’ın sözü ve müziğini 
yazdığı şarkıyı. Selda Bağcan’a adanmıştır! 
Selda’nın, Ankara ya da İstanbul’da çeşitli 
defalar tutuklanıp kelepçe takılan fotosu 
üzerine... Deniz Gezmiş’e hayranlığının 
başlangıcı da Ankara’dadır, “UĞURLAR 
OLSUN” diye mezarı başında Uğur Mumcu’ya 
ağıtı da Ankara’da yakmıştır…  Gitarı ilk 
eline alışı, müzikhollerde aranjman okuması, 
yabancı dilde şarkılar söylemesi… Ankara… 
Ankara’dır… Bağcan Ailesi’nden çok kardeş 
hep Ankara’da büyümüştür… 1951 Ankara 
Garı. Soldan sağa: Naci Perkel, Hatice Madakbaş, Saime Perkel, Fevziye 
Bağcan, kucağında Serter, Selim Bağcan. Çocuklar; Savaş, Selda, Sezer 
Bağcan. Ve daha pek çok anı, yaşanmışlık... Mesela şu yandaki foto…  
Ankara Tren Garı… Selda ve kardeşler daha çok küçük… Ailenin bir 
yolcusu var belli ki… 

•••

Selda, babasından mandolin çalmayı öğrenmiştir Ankara’da, 
her memur gibi mandolin ustası babadan; Sezer 
ağabeyinden de gitar dersi almıştır. O gitarın sesine sesini 
katıp, İspanyolca şarkılar söylemeye başlaması da yine 
Ankara’dadır… İyi ki yine bir Ankaralı menajer Erkan 
Özerman, Selda’yı keşfeder ve ciddiyet ve memuriyet 
merkezi Ankara’dan alıp İstanbul’a taşır ve plakçılar 
merkezi Unkapanı’nda ilk kaydı yaptırır... Ne muazzam 
bir sestir, ne muazzam bir yorumdur ki bugünlere bir 
efsane olarak taşınır... Çok çile çeker, çok gözaltına alınır, 
çok yasaklanır…

Hatırlatalım yine;  Selda’nın Ankara’da elinden tutan bir başka kişi de 
Alpay olur. Fecri Ebcioğlu ile tanıştırır. (Bu arada annesi müziği yasaklar, 
sınıfta kaldığı için. Sınıfı geçince ve hatta Ankara Fen Fakültesi’ni 
kazanınca yeniden müzik hayatı başlar!)

1960’lar Ankara’sı… 

Saniye Can, Ankara Radyosu sanatçısıdır… “Annem Entari Almış” 
türküsüyle çıkış yapan müzik terbiyeli bir değerli ses! Selda, gitarla 
türkü söylemeyi Saniye Hanım’ın evinde öğrenir. Ardından TRT’li Poyraz 
Ailesi’nden diksiyon dersleri… 

Evinde eksilmeyen müzik sesleri… Ve uzun bir hayat… Yorgun ama onurlu 
bir hayat... Hikâye ve duygularımın devamı… Çoooook sevdiğim Selda’ya 
dair bir yudum…

••• 

HAYATIMIZIN VE EZGİLERİMİZİN  
CAN’I SELDA BAĞCAN 

1960’lı yılların sonlarıydı. Erkek kardeşleriyle birlikte gitar çalıp şarkı 
söyleyen bir genç kız vardı. Beatles’ı taklit ediyor, onlar gibi şarkı 
söylemek istiyordu. 

Fizik okumak için gittiği Ankara’da, Beethoven adlı bir müzik 
kulübünü işletmeye başlamıştı kardeşleri. O da eline 

elektrogitarını alıp sahneye çıkıyor, Türk Halk Müziği’ni 
rock tarzıyla yorumluyordu. Daha önce kimse böyle bir 
şey duymamıştı. Yazdığı politik şarkı sözlerinde ‘adam mı 
ölür yol yapılınca’ diyen bu genç kız hayatımızı türkülerle, 
şarkılarla anlatacak, evrensel müzik insanımız olacak, 
hem ülkesine hem dünyaya bağlamasının sedasıyla 

protest müziğin unutulmaz selamını verecek ve kadın 
ozan olacaktı. Adı Selda Bağcan’dı...

İyi bir müzisyen olan ve aldığı mandolinle kızına müzik zevkini 
aşılayan, veteriner bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğuydu 
Seldağ. Muğla’da dağların yamacında sel götüren bir günde doğduğu 
için adı Seldağ olmuştu. Soranlara “Türkiyeliyim” dedi. Sanat hayatına 
kardeşlerinin Ankara’daki ünlü kulübü Beethoven’da başladı. Bazı 
şarkıları öyle güzel yorumlayacaktı ki, mesela “Tatlı Dillim” şarkısını 
Cem Karaca, Selda Bağcan’ın sesinden dinleyecek ve sonra da Selda’dan 
önce kendi albümünde yorumlayacaktı. “Tatlı Dillim” herkesin bildiği gibi 
Neşet Ertaş’ın unutulmaz bir bestesiydi. 

Ankara’da fizik okurken, dönemin ünlü menajeri Erkan Özerman peşine 
düştü genç kızın ve “Seni dünya çapında ünlü yapacağım, adını da Zelda 
koyacağım.” diyordu. 

Takvimler 1970’lerin başını gösteriyordu. Ülkenin kasvetli ve zor yılları, 
1970’ler… Deniz Gezmiş’lerin hapislerde olduğu zamanlar… Selda’nın TRT 
denetiminden şarkısı geçecek, Zelda adıyla plakları çıkacak, ismi olup 
cismi olmayan bu kadını herkes merak edecekti. “Mapushanelere Güneş 

Yarım asırlık 
bir müzik 

yolculuğu, 
özgünlük, mücadele 

ve evrensel bir 
kariyer… 

Selda Bağcan’ın 
hikâyesi.

Selda’nın Ankara’sı 
Ankara’nın Selda’sı...
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Doğmuyor”la ünlenmişti Zelda! Ki sabaha karşı 
radyoda dinlediği Anadolu programlarından, Neşet 
Ertaş’lardan besleniyor, halk türkülerini bulup 
çıkarıyordu...

Ve şarkılar, plaklar, kasetler ardı ardına gelecek, 
konserleri başlayacaktı Selda Bağcan’ın. Henüz 24 
yaşındayken Bulgaristan’da festivaldeydi genç müzisyen.

Ve 1973 yılında Almanya’da da tanınacaktı Selda 
Bağcan. Artık Avrupa turnesindeydi. 

80’lere kadar meydanlarda ve konserlerdeydi. 
Fakat… 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra 
pasaportuna el konulacaktı sanatçının. Yedi yıl 
boyunca yurtdışına çıkamayacaktı. Ki pek çok 
ülkede dinleniyor, pek çok ülkede konser talep 
ediliyordu, fakat gidemiyordu. 

Yargılandı, hapislere girdi. Yıllar boyunca hem devletin resmi 
televizyonunda hem de hayatın pek çok alanında yasaklı olarak 
gelip geçecekti.

Yorumladığı şarkılar radyolarda, televizyonlarda çalınmıyor 
ama kasetleri gizli gizli satılıyordu. Bütün bu yasaklara 
rağmen yılmıyor, üretiyordu. Hem kendi besteleriyle hem de 
bestelenmiş şarkılarla yıllar gelip geçti.

Sesi ve yorumladığı şarkılar öylesine etkiliyordu ki insanları, 
dünyanın pek çok ülkesinde farklı lisanları konuşan dillerde 
hep aynı hızla atan yüreklerde, kulaklardaydı.

Ülkesinde sosyalizm propagandası yapıyor diye bilirkişi raporları 
tutulan Bağcan, dünyada el üstündeydi, alkışlar, bravolar onun içindi…

Ve 1986 yılında yurtdışına çıkış yasağı yüzünden katılamadığı Londra’da 
büyük müzisyen Peter Gabriel’in desteklediği, dünyanın bütün 
halklarına, danslarına açık Womad festivaline ancak bir yıl sonra 
pasaportunu geri aldıktan sonra katılacak, ardından pek çok festival 
ve turne gelecek, plakları kendisiyle beraber dünyayı dolaşacaktı. Selda 
Bağcan artık bir dünya müzisyeniydi, bir dünya gezginiydi. 

Evet... Çok çile çekmiş, çok yasaklanmış, çok içine kapanmıştı. Ama 
umudu da hiç eksiltmemişti. Hayat da bir armağan sundu ona. Özellikle 
son yıllarda adeta bir kez daha yeniden keşfedildi. Zümrüdüanka 
misali yeniden doğuş yaşadı Selda. Yurtdışında özellikle etnik müzik 
festivallerinde seslendirdiği ‘Yaz gazeteci’, ‘Yaylalar’ gibi türküleri 
internet sayesinde bütün dünyada dinlendi, ünlü dj’ler tarafından 
remiksleri yapıldı. Eleştirmenler onun için “Dünyada bulunmayan bir ses, 
çölde vaha gibi.” dediler.

Ve tabii ki Uğur Mumcu’ya yazılan ağıt. Selda’nın sesiyle, Selda’nın 
yorumuyla adeta marşa dönüştü. Selda zaman zaman Mumcu’nun 
mezarı başında söyleyecekti. 

Yarım asırlık bir müzik yolculuğu, özgünlük, mücadele ve evrensel bir 
kariyer… Selda Bağcan’ın hikâyesi.

O her zaman demokrasiyi savunuyor ama azınlığın haklarının nasıl 
savunulabileceğini araştırıyor. Hayvanları daha çok sevse de, tüm 
şarkılarını insan hakları adına söylüyor, yazıyor, yorumluyor.

Bugün Times’ın dünyanın efsane kadın şarkıcıları listesinde, 81 şarkıcı 
içinde tabii ki onun da adı var. 

Dünyada bizi temsil eden gururumuz, iyi gününde de, kötü gününde 

de, değeri bilindiğinde de, 
bilinmediğinde de, dağ kasabalarında ya da görkemli 
konser salonlarında, hep sağlam duruşlu kadın ozanımız, adı gibi, Seldağ 
gibi, eteklerinden seller gelip geçse de yıkılmayan bir dağ gibi...

Bilgisayar dünya
Duygusavar dünya
Sen ne dersen de
Ben de varım burada
Teşekkürler Selda…

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE SELAM 
OLSUN! SELDA BAĞCAN’A SONSUZ SAHNELER; 
ALKIŞLAR OLSUN

N.Ö. :  Mustafa Kemal ve kadın dünyasına büyük özgürlükler…

S.B. :  Tabii İsviçre’den önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermiş. 
Müthiş bir şey… İsviçre biliyorsunuz, ne kadar uygar bir ülkedir. Gittik, 
gördük hepimiz. Oradaki kadınlardan önce Türk kadınına seçme ve 
seçilme hakkı vermiş. Müthiş öngörülü, bir defa kahraman, Mareşal Gazi 
Mustafa Kemal… Beş tane unvanı var. 

N.Ö. :  Sahne dünyasında kadın olmanın farkı oluyor muydu?

S.B. :  Farkı tabii, avantajları her zaman. Herkes çok ezildim gibi şeyler 
der de yani o ezilenler, çok alt kültürden gelen ve sömürülen kadınlar 
eziliyordur. Pavyonlarda olsun. Birtakım genelevler var. Onları söylemek 
ne kadar caiz bilmiyorum ama. Ezilenler oralarda zaten. Ve ev kadını 
en azından. Para kazanmayan ev kadını, evinde oturan, kocasının 
mobbing yaptığı kadın ben kazanıyorum diye… Bunu yapıyordur. Kadınlar 
gerçekten eziliyor ama çalışmayan kadınlar.

Halil Ergün - Selda Bağcan - Nazım Bezmen - Nebil Özgentürk
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

Bazı günler, bazı dönemler vardır hayatımızda 
unutulmaması gereken…
Geriye dönüp baktığımızda içimiz burkulur 

ama durumu bize anlatan yazılara da ihtiyaç 
duyulur işte bu zamanlarda…

Savaşlar, depremler, göçler, sürgünler, bunalımlar 
yaşandı bu dünyada her daim! Anlatılması mecbur, 
yazılması kati, akıldan çıkması namümkün oldu hep! 

Belki arşivlerde ufacık da olsa yerini alır diye 
salgın döneminde Beşçeşmeler Meydanı’nı yazmak 
istedim bu sayıda.

Yalnız kalan Beşçeşmeler Meydanı’nı…
Festivallerin düzenlendiği, en sıcak simidi, en 

demli çayı, en kahkahalı muhabbeti, en güzel 
dostlukları, en ferah gölgeyi, en sıcak mekânı, en 
uzun halayı, en hisli şiiri, en hararetli tartışmayı, en 
telaşsız kahvaltıyı, en bizi bulduğumuz bu meydan 
şimdi çok sessiz…

Üst üste dizilen sandalyeler, güzel insanların serptiği kedi mamaları, 
birbirinin yüzüne bakmaya çekinen kapalı mekânlar, çöpçü heykeli yanında 
savrulan kuru yapraklar, hünerli döşenmiş zemin taşlar üstündeki kuş 
pislikleri, yaşından mı, yorgunluğundan mı, kimsesizliğinden mi bilinmez, 
kederli bakışlarıyla bir köşede yatan sokak köpeği, koca bir boşluk… 

Ah be sıradan bir gün oluverseydi şimdi… 
Sabah olmuş toplanmışız elimizle tutamıyoruz 

simidimizi, buğusu üstünde, oturuyoruz tüm 
dostlar yan yana… Birinin çatalının girdiği peynire 
ben de dalıyorum, çatal plastik değil ha, metal 
gıcır gıcır… Çeri domatesler bölünmüş iki yana, 
on kişi tepesindeyiz, soluyoruz birbirimizin 
nefesini de umutlarını da… Derken menemen 
geliyor masaya… Hurraaa, bölüşüp ekmeğimizi 
onu da silip süpürüyoruz bir ağaç gölgesinde… 
Çocuklar koşturuyor, meydanda kedilerle köşe 
kapmaca oynuyorlar; nefes nefese kalan bir 
çocuğun sırtına havlu koyuyor annesi, akşam basit 
bir öksürük vakası yaşanmasın diye. Biz laflaya 
laflaya akşamı edivermişiz. Zamanın en hızlı aktığı 
yerdir Beşçeşmeler… İnsan mutlu olduğu yerde 
yaşlanmıyor da, saçımız hâlâ gür. Gün batmaya yakın 

Köyiçi’nden bir tambur sesi geliyor, derken köşedeki meyhaneden kanun 
eşlik ediyor ona, insanlar kendi sohbetlerinde solist oluveriyorlar. Başka 
enstrümanlar, başka şarkılar, her masada başka konular ama ortaya çıkan 
bu rabarba, meydanın müziği oluveriyor. 

Öylesine bir gün özlenir mi hiç? Hem de çok özlenir!
Ah be sıradan bir gün oluverseydi şimdi…

Sessiz
Geriye dönüp 
baktığımızda 

içimiz burkulur 
ama durumu bize 
anlatan yazılara 

da ihtiyaç 
duyulur işte bu 
zamanlarda…
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MARİO LEVİ

AYLİN ÜNAL

Müzik-edebiyat aşkı ne zaman başladı? 
Ezelden beri desek çok mu ileri gideriz? 

Aslında birçok sanat türü birbiriyle 
belki de ezelden beri ilişki içindedir. Bir çeşit birlikte 
yaşama ve var olma meselesidir bu sanki. Farklılık 
ve bir arada yaşama... Sihirli sözlerdi bunlar, değil 
mi? Tiyatro müziği birçok kez çağırmamış mıydı? 
Tragedya neydi ki? ‘Tragos keçi’, ‘Oidia’ şarkı... Keçi 
şarkısı... Neden? Aktörlerin yanık sesle söyledikleri 
türkü dinleyenlere bir keçinin sesi gibi geldiğinden 
mi? Kim bilir? Böyle düşünenler var da, bana 
biraz uzak bir ihtimal gibi geliyor doğrusu. Belki 
bu şarkılar satirler tarafından söylendiği içindir. 
Yarı keçi yarı insan görünümündeki varlıklar... 
Mitoloji tarihi ne çok hikâyeler gizliyor. M.Ö. 5’inci 
yüzyıldayız. Şarkı ile edebiyat metninin o günlerin 
sahnelerinde nasıl hayat bulduğunu hayal etmek 
bile insana tuhaf bir duygu yaşatmıyor mu? 

Birliktelik Eski Ahit’te, Tevrat’ta da var. Çoğu 
Hazreti Davut’a atfedilen ilahi metinler olarak 
görebileceğimiz “Mezmurlar” sadece bir dua kitabı 
mıdır? Şiirler bize çağlar ötesinden süzülerek 
gelir. Tanrı’ya övgü ve tapınma ilahileri... Ağıtlar... 
Yardım, korunma ve kurtuluş için yakarışlar... 
Hazreti Davut, düşünüldüğü gibi, onları yüksek 
sesle söylemiş midir? Kim bilir... Davudi sesi bu 
durumda nereye koyacağız o zaman? 

Tasavvuf musikisinin derinliklerine gelince... 
Hiç değilse eğlendirmek için değil de insanın Allah 
yolunda neler yaşadığının farkına varması için 
yapıldığına dair yerleşik bir inancımız var. Aslında 
Mevlevi musikisi demek istediğimizi de söyleyelim 
mi? “Mesnevi”nin başlangıcı bizi elbette bir 
yola sokuyor. Bir enstrümanın doğurduğu mana 
koskoca bir eserin doğumunu sağlamış gibidir... 
İşit bu ney neler anlatıyor; dinle ayrılıklardan nasıl 
şikâyet ediyor. Beni bir sazlıktan kestiklerinden 
beri, kadın erkek bunca insan feryadımdan ağladı... 
Topraklarından koparılmak... Ne pahasına? 
Hayatın şiirini yazmak için mi? Bu şiiri hissedebilme 
umuduyla mı? O ezgilere nefesini verebilmek... Ney, 
bu yüzden çalınmaz, üflenir... 

Müzik edebiyatı, edebiyat da müziği böyle 
beslemişe benziyor işte. Birine herhangi 
bir üstünlük payesi vermek mümkün mü? 
Schopenhauer veriyor ve müziği, ontolojik 

olarak ‘katharsis’ görevini en iyi üstlenen 
disiplin kimliğiyle, sanatlar arasında en üst 
seviyeye koyuyor. Katharsis... O arınma ve ruh 
dönüşümü... Aristoteles’in mirası... Bu hal 
müziğin metafizik bir karakter taşıdığı anlamına 
da geliyor mu? Zor soru. Sormakla yetinelim bu 
durumda. İsteyenin kendi cevabını verebileceğini 
umarak... Bazı sorular gizliden gizliye cevaplarını 
da taşır ya. 

Hem bu ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için 
başka yolda başka adımlar da atmak mümkün. 
Yoldaki yolcuları, bizi bazı gerçeklere götürebilecek 
ihtimaller adına, daha yakından görebilmek 
için... Müzikten etkilenen ve etkilendikleri bu 
müziğe eserlerinde yer veren yazarları mesela. 
Şair veya yazar müzisyenleri ve bestecileri de... 
Müziğin mi edebiyat için bir ilham kaynağı gibi 
göreceğiz o zaman edebiyatın müziği, bir eser 
vücuda getirebilecek kadar etkilediğini mi? İkisi 
de kendi gerçeğini barındırıyor şüphesiz. Tarih ne 
çok örnekle dolu. Andre Gide, müziği çok iyi bilir 
mesela. Üstelik çevresindekilerin çok saygı duyduğu 
bir piyanisttir. “Chopin Üzerine Notlar” adlı 
çalışmasının birçok müzisyen tarafından bir çeşit 
el kitabı gibi görüldüğünü söyleyen çoktur. Böyle 
bir bilgiye sahip olunduğunda “Pastoral Senfoni” 
gibi bir roman yazmamak mümkün müydü? 
Hayatı bir senfoni gibi yansıtır kitap. Bu yoldan 
giderek toplumun iki yüzlü ahlak anlayışını dile 
getirmekle kalmaz, çok dokunaklı bir aşk hikâyesi 
anlatır. Hem de ne incelikle! Bakımını üstlendiği 
yoksul âmâ kıza, Gertrude’e, yılların akışında âşık 
olmaktan kurtulamayacaktır Rahip. İlişki nasıl da 
masumiyetle başlamıştır oysa. Ona doğayı işitme 
duygularıyla tanıtmaya çalışır. Pastoral doğaya 
aidiyeti de anlatır ya... Neuchatel’de Beethoven’ın 
“Pastoral Senfoni”sini dinlerlerken de seslerden 
yola çıkarak renkleri anlatmaya çalışır. Pastör, 
hem rahip hem de çoban, yol gösterici anlamına 
gelir ya... İkisi de hikâyenin nasıl gelişeceğini 
bilmemektedirler aslında. Hayat onlara kötü bir 
oyun oynayacaktır.

Nerelerden yola çıkıp nerelere geldik... Zaman 
yolcuları bize o kadar çok hikâye verdi ki aslında... 
Başkalarını da hatırlamak için o kadar çok 
sebebimiz var ki...

Çünkü müzik  
edebiyatı 
çok sevdi

Ağlama,
Ruhunu çalacaktır ebedi mavilikler.

Ağladıkça gözyaşların,
Bir bir seni terk eder.

Güzel rüyalar seyredeceğiz,
Dolunay’ın tepesinden

Derelerin gerisinden
Üçer üçer kızaklara bineceğiz,

Kızaklarımızı çekip
Çekip buralardan gideceğiz.

Ağlama,
Kabusların ellerini çekecek senden.

Ne benden medet um
Ne de başka birinden.

Kabusların ellerini çekecek senden.

Bekçileri çökecek kabusun,
Güzel rüyalar yakındır diye duydum.

Bekçileri çökecek kabusun,
Müebbet edip kabusları,

Salıp tatlı rüyaları,
Çekilecekler, diye duydum.

Rüyaların çocukları,
Gece geri sararken, bekçileri çökecek 

kabusun.
Ellerinde şekerlerle,
Rüyaların çocukları

Sevinecekler, diye duydum.

Ağlama,
Senden sana kalan, yine bir sen

Yıldızlar ağlarken,
Usulca gözlerini yum.

Bekçileri çökecek kabusun
Rüyalara üfleyip diriltecekler, diye 

duydum.

Ağladıkça üşüyecek evin duvarları,
Pul pul dökülür boyaları.

Gözyaşlarıdır en büyük korkum.

Bekçileri çökecek kabusun.
Korkulara yol gösterip,

Ağlayacaklar, diye duydum.

KABUS BEKÇILERI
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AHMET TELLİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; bir lütuf değil, bir kazanımdır. 
Çünkü diğer toplumsal mücadeleler gibi bu gün de dramatik hatta trajik 
kayıplar verilerek ve direnişle elde edilmiştir. 1857’deki dokumacı işçilerin 

talepleriyle devinim kazanan olaylar, Clara Zetkin’in öncülüğünde 1910’daki 
Emekçi Kadınlar Günü’nün kabulüne uzanır. 1977’de Birleşmiş Milletler 
kararıyla 8 Mart, uluslararası özellik kazanmıştır.

Türkiye’de 1921’de, yani Cumhuriyet’ten önce bile kutlandığı halde, 
Mayakovski’nin deyişiyle “tarih beygirinin topalladığı” 1980’nin baskı 
günlerinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanamamıştır. Bir süre sonra, 
1984’le birlikte kitlesel kutlamalar görülür. Kimi alanlarda yahut medyada 
magazinleştirmelere karşın, bilinçli kesimler ve işçi sendikaları, Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kendi anlamı çerçevesinde bir dayanışma ve mücadele günü 
olarak yaşayarak, tartışarak, gereğini yerine getirmeye çaba gösteriyorlar.

Diğer yandan duygu ve düşüncelerinin hayatta karşılık bulabilmesi 
doğrultusunda, dünyada ve ülkemizde çeşitli kadın örgütleri bulunuyor. Bir 
kısmı doğal olarak feminizme, bir bölüğü de sıcaklığını koruyan toplumsal 
olgulara dayanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin başat olduğu bir 
toplumda, bu türlü örgütlenmeler kaçınılmazdır elbette. Sözgelimi, Kadın 
Yazarlar Derneği, yayım dünyasındaki eşitsizliğe bir çözüm arayışı içindedir. 
Kadın cinayetleri ise salt kadınların sorunu değildir bu ülkede. Demem o ki, 
kadınlarla ilgili toplumsal sorunlar başlı başına yakıcı bir olgudur.

Bu yazıda daha çok, edebiyat dünyamızı zenginleştiren, günümüz şair 
kadınlarından söz etmek istiyorum. Artık hayatta olmayanları bir başka 
yazıya bırakarak diyebilirim ki günümüz şiirini tek boyutluluktan çoksesliliğe 
evrilmesinde, şair kadınların başat bir yeri vardır. Birçoğunun yazdıklarını 
hayranlıkla izliyorum, izleyemediklerim ise benim eksikliğimdir. Olabildiğince 
varoluş sorunsalını, kadın olmak ve şair kadın olmak izlekleri üzerinden 
alıntılar yaparsak, örnekleri sıralayabilirim:

Birhan Keskin için önemli bir inceleme yazısı yazan Veysi Erdoğan’ın cümleleriyle 
söylersek: “[Birhan Keskin şiirleri] genellikle feminist öğeler etrafında 
şekillenmiş, duyarlılık alanı; kadının özgürleşmesi, kimliği, erotizmi, benlik 
sayıklamaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Fakat Birhan Keskin gibi kadının biyolojik 
yapısının ruhsal dengeye yansıması üzerine bir söylem geliştiren olmamıştır.”

“reddettim, bütün kesinlikleri, kalbim
bu hayale bir daha inansın diye
siyah… değişmiyor,
siyah, hâlâ, nehir içimde
ve kalbim, anlamıyor
adalet yok niye
    yıktığım, atladığım, söndürdüğüm
    bir yangın yerindeyim”

Toplumsal bellek, kadın sineması alanında da akademik çalışmalar yapan 
Asuman Susam, şiirinde ilksel olanı, benlik ve toplumsal travmalar içindeki 
kadın figürünü izlek olarak edinir. Bir kitabını okuyanın diğer yazdıklarını da 
merak edeceğini düşünüyorum.

“yumuşak ve beyaz topuklarım benim
hafızanın kumluklarında

içimde uluyan kurttan korkma
kemikten ve diş izinden
sözden kork ama
aklın riyakâr nefesinden
tedirgin olma kutup kederinden
bu açıklıkta dünyanın ucunda
hatırla en eski yalnızlıksın sen”

Emel İrtem “hu” diyor sokağa, kente ve kendi iç dünyasına. “hu”, geleneksel 
bir söz belki ama şair bunu insan ilişkilerindeki olana ve olmayana dair kılıyor. 
Olmakta olansa belki şu dizeler:

“sevmek değil
sevmemek sonradan öğrenilir
dil damaktan dişten vazgeçer
dudak dudaktan
kendine çarpan ses ölür, öpüş kaçar
ağzın artık simsiyah bir gökyüzüdür
uçup gittim”

Didem Gülçin Erdem için daha önceki bir yazıda şunları söylemişim: şair, 
“Boşluklara Doğru İlerleyelim” kitabında ‘ben’in özne hâllerini, sıkıntı, macera 
ve karşı koyuşlarla dillendirirken, kadın olma bilincini de yine bu yolu izleyerek 
duyuruyor. Gerek sözdizimi gerekse içerik yönünden, yeni modern şiirin özgün 
bir hamlesi olarak gözüküyor. Çünkü o, “büyük bir A harfi” olmaya kararlı:

“ey ben tüm kendimin biricik hüdası
Uzaklara bakmanın yazı
Kendine inan diyen modern çağ aşkına
Ayaklarında yükseldiğin dünyanın ucu”

Emel Güz şöyle diyor: “Şair olmak, genç kızlığa adım atmaya benzer. O 
dakikadan sonra bütün tehlikelere açıktır, aklınız. O âna dek karşılaşmadığınız 
ama her şiirde yeniden kanayacak bir derttir, algınız. Zamanla alışılır, 
kanıksanır, sıradanlaşır. Şaşırmayı öğrenir şair. Bundan sonra aklını ancak ve 
yalnızca şiirle korur.”

“kendimle tanıştım: Emel Budak
şimdi küserim yatağıma sizin için
kabuğumu sayar dokunmaya dönerim
pişmanlık sözcüğünden adım silinecekse
hemen şimdi beraber üzülelim”

Betül Dünder için daha geniş yazımı bir kez daha erteleyerek onun şu sözlerine 
kulak veriyorum: “Bizler daha çok ‘unutmanın’ evinde oturuyoruz, hatırlamak 
için verdiğimiz çaba bizi ne kadar birbirimizden farklılaştırsa da ‘unuttum 
gitti.’ kadar kolay olmasa gerek ‘boş ver unuttum’ demek. Unutmak bilinçli bir 
ferahlama ânı, belki gönüllü bir hafıza kaybı.”

“bir keder sözlüğüdür gözlerinde biriken
geçmez o yorgunluk
bitmez içini dinlemenin külfeti
sona kalır hep bir soru hayatta kalmak için
    bir kadın en çok nedir

Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü ve  
Şair Kadınlar
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kapısını evin kapattıktan sonra”

Müesser Yeniay çok yönlü bir akademik dünya içinde: Yazıyor, çeviriyor, 
uluslararası festivallere katılıyor. Uzlaşmazlığını açıkça ifade eden feminist ve 
iyi bir şair.

“Kadın olmak
istila edilmekmiş anne
    her şeyimi aldılar
çocukluğumu bir kadın
kadınlığımı bir erkek
    Tanrı kadını yaratmasın
    Tanrı doğurmayı bilmez
Kaburga kemikleri kırıldı işte
bütün erkeklerin.”

Gonca Özmen, bir konuşmasında da belirttiği gibi Behçet Necatigil’in tersine, 
evlere sığmayan, evden kaçma duygusunu hisseden bir şair. Şiire çok genç 
girmesine karşın özellikle “Bile İsteye” kitabında aydınlık bir şiirle buluşturuyor 
bizi. Dingin öfke ne ise yakıştırıyor kendisine. İtirazı buradan geliyor belki.

“Hiç konuşmayanın yanı ölümdür
Canı sıkılanın yanı ölümdür
Kavganın öte yakası ölümdür
Bağlar, bağcıklar, bağırışlar hep ölümdür
Kendini bir kadında tanımak ölümdür
Kendini bir adamda tanımak ölümdür
    Kalmaz ki bir top kumaşın biriktiği”

Arife Kalender, Arguvanlı bir şair. Kulağındaki geleneksel sesler bir biçimde 
şiirine de sızıyor. Lirik, anlatısal, apaçık. Edebiyata tutkulu bir yürek o.

“Saçlarım değil miydi uzun köprü
Sırat yürüyüp Fıratlara düştüğüm
    Yabancı eller uzatıp kısalttılar
    yüzümü biçimleyen berberi gördüm
tarih kıvrımlarını taşıdım omuzlarımda
onunla kendir atıldı boynuma onunla öldüm”

Çiğdem Sezer’in okurunu içine çeken bir şiiri var. Orada, şairin 
mısralarından anılar hatırlamak da mümkün, öylesine sahici. Tam öyle 
diyerek seçilen mısralar:

“Kalp kapakçıkları tıkalı evin
onarıp duruyoruz saatleri
zaman körebe oynuyor
duvarlarda elim sende sesleri
karanlık gibi bir şey bu
hiçbir şeye benzemiyor
iki kadın iki gölge
evin kalbine düşüyor”

Mahalle insanlarından kentli insana doğru akan gözlemler içinde; sıkışıklık 
duygusunu olağanlaştıranların iç dökümünü itiraza taşıyor, Gülce Başer. 
Betimlerdeki ayrıntılar, bir resimden çok soluk soluğa bir hayatın devinimini 
hissettiriyor. “Gözde Bir Kordon” kitabındaki bir şiirden şu mısralar:

“Üfleme ona annesi
Çekip yorganı burnuna
Nasıl bakar Allah’ın yüzüne bu harabeler olmasa
Çivilerinden çözülse seyebanı
Ve balkabağına iade olsa arabası
Aynayı tartışmayalım, geçti o
Herkes doğruyu bilir kendiyle kaldığında”

Zeynep Köylü, 1988’de ilk kitabını yayımladığında şiirimizin en genç şair 
kadınıydı. Özgün bir tınısı, sesi vardı ve yaygın bir okur edindi. Sonraları 
daha az yayımladı ama şiiri her kitabıyla daha da gelişkin oldu. Söz dizilimini 
düzyazıdan gittikçe uzaklaştırarak günümüz modern şiirinin önemli bir şairi 
olmaya devam ediyor. “Bakış” adlı şirinden bir bölüm:

“ben Leda
sakın bakma dönüştüğüm sulara
içimde korktuğum bir ayna var
    çıplak kalamam şimdi
ağzımdan geçerken ergendi zaman
    kanatılmış buhurdan
    ezilmiş dünya
külün sancısı iner omuzlarımdan”

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla şair kadınlarımızın mısralarıyla 
buluşturmak istedim okuru. Ne var ki alıntıların, şiirlerin bütününü 
hissettirmeyecek kadar sınırlı oluşu endişelendiriyor beni. Kaldı ki daha onlarca 
şair kadınımız var ve onları anamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Böyle olunca 
konuyu daha oylumlu hâle getirmek için görevlendiriyorum kendimi.
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AYŞEN ŞAHİN

Milattan önce 13. yüzyılda 
Hitit İmparatorluğu Kraliçesi 
Puduhepa, tarihin ilk yazılı 

barış antlaşmasına mührünü vururken ne 
düşünmüştü acaba? 

1500 yıl sonra mührünün müzede sergilendiği 
ilde Tuğba Keleş, Hülya Güllüce ve daha onlarca 
kadının erkekler tarafından öldürüleceğini 
tahmin eder miydi? 

Hele de medeniyet bunca ilerlemişken?
Vietnamlı Trieu Thi Trinh “Rüzgârda yolculuk 

etmek ve dalgalarda yürümek, Doğu denizinin 
balinalarını kesmek, sınırları temizlemek ve 
insanları boğulmaktan kurtarmak istiyorum. 
Niye başkalarını taklit edeyim, başımı eğip 
diz çökeyim ve bir köle olayım? Niye kendimi 
bayağı ev işlerine adayayım?” deyip 1000 kişilik 
ordusunun başında Çin kuvvetlerine karşı 30 kere 
zafer kazandığında, aynı talep ve beklentiyle, 
1700 yıl sonra toplumsal cinsiyet rollerine hâlâ 
aynı savaşı vereceğimizi bekler miydi?

Bayağı ev işlerinin, dünyanın kim bilir kaçıncı 
pandemisinde bir yandan bilgisayarla bağlanıp 
işini yapmaya çalışan, bir yandan çocuklarıyla 
ilgilenen, bir yandan çöken ekonomide 
evi döndürmeye çalışan kadının sırtına 
yüklenmesine ne derdi?

Elizabeth’e bile diz çöktürüp ‘tüm dünyayla 
olan kavgalarında savaş’ izni alan, gemicilerin 
korkulu rüyası deniz korsanı Grace, bir 
kamarada doğum yaptığının ertesi günü “Bir 
yıl boyunca bugünün yedi katı kötü durumda 
olun, siz bensiz bir gün bile yapamayanlar!” 
diye adamlarına haykırırken 500 sene sonra 
bugün, hâlâ gebelik izni, süt izni, fırsat 
eşitliği kavgasında olacağımızı umar mıydı? İş 
başvurusunda “Çocuk düşünüyor musunuz?” 
sorusuna verilecek yanıtın, kadının kariyeri 
önünde bir dalgakıran olduğunu duysa, kılıcı 
elinden düşer miydi?

17 yaşında geliştirdiği stratejileri, Fransız 
ordusunda yıllarca kullanılmasına rağmen, erkek 
kıyafetleri giydiği için kafirlikle suçlanıp yakılarak 

öldürülen Jeanne d’Arc, ölümünden 460 sene 
sonra azize ilan edildiğinde, 600 sene sonra bizim 
de tacize, şiddete, cinayete kurban giden kadının, 
ne giydiğinin önemi olmadığını anlatmak için 
mücadele edeceğimizi düşünebilir miydi?

“Ama o da…” diye kurulan cümlelere anlam 
verebilir miydi? Bir kadının itibarının bunca 
kırılgan kılınabilmesine inanır mıydı?

Kadınlara oy hakkı için mücadele eden 
Süfrajetlerden Emily Davison,

1913’te Kral V. George’un atının önüne atlayıp 
öldü. Cenazesinin kalabalığı ve ölümünün 
getirdiği isyanla kazandılar.

Bundan 100 yıl sonra uzak bir ülkede, 
mecliste bir kadın vekilin, kadınların onur, 
haysiyet ve ahlakını sorgulayacağı, fikrinin 
ucundan geçmiş midir?

Dünyanın neresinde bir kadın, kadın 
mücadelesi için can vermişse, “Bu tüm 
kadınların önünü açacaktır.” diye hayal etmiştir 
muhtemelen. Yakıştırır mı şimdi uğruna öldüğü 
bir hakkın, yine bir başka kadın tarafından 
kadınlara hakaret amacıyla kullanılmasını?

New York’lu tekstil işçisi 129 kadın, eşit 
iş eşit ücret mücadelelerinde yanarak can 
verirken, artlarında 8 Mart gibi bir gün 
bırakacaklarını, bizlerin her 8 Mart’ta, gündüz 
mitingde, gece yürüyüşte binlerce kadın, aynı 
söylemlerle biber gazı soluyacağımızı, gözaltına 
alınacağımızı umarlar mıydı? Her sene benzer 
bir yangının içine atlamaya kalktığımızda, hiç 
derler miydi: “Biz yandık bari siz yanmayın.”

Dünya tarihi binlerce cesur kadını yazıyor, 
milyonlarca kadın da tarih yazıyor.

Bir patikanın dikenleri gibi kadınların hayatı 
hep “rağmen”lerle bezeli. Dikenleri yolar gibi, 
kanaya kanaya söküyoruz o “rağmen”leri.

İnsanlığın yarısını oluşturup, diğer yarısının 
kurallarıyla yaşamanın anlamsızlığını anlatmaya 
çalışıyoruz.

Bir zamanlar meclis kürsüsünde “Bir bayan 
olarak sus!” dedi yetkili bir ağız.

İşte tam da bu yüzden “Kadın olarak 

susmuyoruz!”
Hiç kimsenin anası, bacısı, karısı olarak değil 

bir kadın olarak dimdik duruyoruz dayatılan 
diğer tüm titrlerin önünde. Çünkü biliyoruz ki 
bunlar birer kalıp, başkalarının siparişi bir kalıba 
sığamaz hiçbir kadın.

İnsanız hepimiz, nev-i şahsına münhasır.
Elimiz marifetli diye yemeğin, pratiğiz diye 

temizliğin, kafamız basıyor diye haftalık 45 
saat ama terfisi zor mesainin, para işinden 
anlıyoruz diye ev ekonomisinin, anayız diye 7/24 
ve aralıksız, bu iş tek başına yapılıyormuşcasına 
çocuklarımızın, toplum öyle düşünüyor diye 
bize mal edilen ama bir erkeğe zimmetlenen 
namus kavramının, ataerkil sistem böyle 
buyurdu diye erkeğin güdülerine karşı 
savunma kalkanı oluşturmanın, başımıza bir 
iş gelirse hukuk tahrik saymasın diye kontrollü 
yaşamanın tüm sorumluluğunu hep birden 
taşımak zorunda değiliz.

Hakkımızı savunmak için mağduriyet 
ön koşuluna ihtiyaç yok. Sadece mağdur 
olduğumuz için değil, biz zaten her koşulda 
haklıyız, bu düzen adil değil.

Haklı olduğumuz halde mağduruz, öfkemiz 
bundandır.

İyelik eki kabul etmeksizin, kalıplardan 
sokaklara taşarak, özgürlük, adalet ve eşitlik 
talebini haykırarak yürüyoruz.

Kadınların yüz yıllardır yaptığı gibi; Aklımıza 
kaybetmeyi bir an bile getirmeden, uzun vadeli 
hedeflerle değil, hemen yarını kazanmak için.

Her gün, her saat, her yönüyle bu hayat bizim 
de. Ama mart ayı en çok bizim.

Puduhepa, Trieu Thi Trinh, Grace O’Malley, 
Jeanne d’Arc, Emily Davison, New York’lu tekstil 
işçileri, bugün binlercemizi sokakta aynı 
talepleri haykırırken görseler de bir adım geri 
gitmezlerdi. “Ah!” demezlerdi.

Bir adım geri basmıyoruz.
Mordur rengi bu ayın.
Mücadelemizin nereden baksanız en az 

1500’üncü yılı!

Bizimdir mart, mordur rengi

34



Dur Yolcu…
Bazı siperler arası mesafe 5 metre. Kafanı kaldırıp tüfekle nişan almak 
bir yana dursun taş atsan düşman miğferinde. Havada mermiler 
çarpışıyor. Haftalarca susmayan top sesleri... Artık topun ıslık sesinden 
nereye düşeceği tahmin edilebiliyor. Yarı dolu mataralar dışında yüzüne 
tutacağın su  yok. Akşam menünde şanslıysan yarım kara tayının yanında 
hoşaf var. Tabii bolca sulandırılmış. Memleketin her yerinden askere 
gönderilen yemişler hazine gibi, mendile sarılı. Güzel bir anda yemek 
için saklanıyor. En son ne zaman deliksiz uyuduklarını bilmiyorlar. 
Hepsinin göz çeperleri kırmızı. Soluduğun havanın çoğu dumanlı. 
Dün akşam silahların sustuğu kısa bir anda dertleştiği arkadaşının 
yavuklusuna yazdığı mektup az önce koynundan çıktı. Üstünde kızıl bir 
hüzün. Dizanteri ve tifo olmayan yok; sıhhiye çadırlarındaki doktorlar 
dahil... Çadırların dışında boylu boyunca uzanmış yaralıların çığlığı gece 
gündüz hiç susmuyor. Morfin yok, o yaralılar için yapılabilecek bir şey 
kalmamış, onlar ölümü bekliyor. Siperlerde sarılmadık kol, bacak, yüz 
neredeyse yok. Fakat her şeye rağmen komutan emri veriyor. Vermek 
zorunda çünkü oradan başka yol yok, yolun sonu Ana, sevda. Yolun sonu 
evlat, toprak. Yolun sonu vatan. İş bu yüzden "Dur Yolcu! Bilmeden gelip 
bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz 
yığın, vatan kalbinin attığı yerdir”

Nusrat
Boğaz, deniz savaşından birkaç gün önce, İtilaf donanması tarafından 
kontrol altına alındı. Karadeniz ve Ege’den gelen yardım gemileri 
engelleniyor, elimizde mayın da kalmadığı biliniyordu. İtilaf donanması 
Çanakkale’ye karadan yardımın engellenmesi  için 1914’ün Kasım 
ayından itibaren Ege denizinde hâkimiyet sağlamış, Ege koylarına mayın 
dökmüştü. Tarih 18 Mart 1915’i gösterdiğinde asıl harekât emri verildi 
ve İngiltere’ye “beş çayında Dolmabahçe’deyiz” mesajı gönderildi. İşte 
hepimizin bildiği o tarihten birkaç gün önce Ege’de çıkan bir fırtına 
İtilaf Devletleri'nin koylara döktüğü mayınlardan birkaçı karaya vurdu. 
Köylülerimiz mayınları yük hayvanlarının sırtına koyup Çanakkale’ye 
gönderdi. O mayınları İsmail Hakkı Bey ve Hafız Nazmi Bey komutasındaki 
Nusrat mayın gemisi Erenköy Koyu'nda Karanlık Liman’a döktü. Karanlık 
Liman, Boğaz'ın en geniş yerinde bulunan ve gemilerin manevra sahası 
olarak kullandığı bir bölgeydi. Birleşik Donanma mayınları fark edemedi. 
18 Mart’ta bir milletin kaderi değişti…

Biga
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin ardından İtilaf Devletleri'nin planı 
değişir. İtilaf Devletleri bir çıkarmayla Boğaz'dan geçişi imkansız kılan 
tabyaları ele geçirerek donanmanın İstanbul yolunu açmayı hedefler. 
Kâğıt üzerinde kusursuz bir plandır. Aynı anda birkaç noktada çıkartma 
yapılacak, karaya ayak basan askerler hızla tepeleri tırmanıp 18 Mart’ta 
donanmaya geçiş izni vermeyen tabyaları imha edecek, İtilaf Devletleri 
donanmasının amirali daha önce söz verdiği gibi Dolmabahçe’de beş 
çayını içecekti. Harekâtın bir, en fazla iki günde sonuç vereceği raporlandı. 
Planlarında olmayan tek şey önlerindeki  haritalarda yer almayan, 
Çanakkale’nin Biga Köyü’nde bekleyen bir komutanın öngörüsü ve karşı 
harekât emriydi. "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. 
Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve 
başka komutanlar kaim olabilir." O gün dünya tarihinin seyri değişti. O 
komutan daha sonra ulusunu bağımsızlığa taşıyacak ve değiştirdiği tarih 
sayfalarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olarak yerini alacaktı…

Gelibolu…
Gelibolu… Bu gün dünyanın neresinde olursanız olun hâlâ insanın göğüs 
kafesini sıkıştırır bu kelime. Gelibolu haritada bir yarımada oysa. Denizden 
hemen sonra kekik kokusu duyulur. Öyle kolay değildir zirvesi, küçük 
patikalardan sarp tepelere tırmanmanız gerekir. Zirveye vardığınızda 
denizin boynunda yeşil bir gerdanlık gibidir Gelibolu. Ama bizim 
içimizde  yangın yeridir yarımada. Adını duyduğumuzda burnumuzda 
bir hüzün sancısı, gözümüzde tutulmayan yaştır Gelibolu. Heyecanımız, 
özgürlüğümüz, uyandığımız yerdir Gelibolu. Tüm farklılıklarımızla birlik 
olmayı, maneviyatın büyük hazinelerden daha değerli olduğunu, istersek 
üstesinden gelemeyeceğimiz zorluğun olmadığını öğrendiğimiz yerdir 
Gelibolu.  Düşmanla koyun koyuna yatan Mehmetçiğimizin mezarı, şanlı 
bir müdafaanın tarih sayfalarına nakışlandığı, başımızı yerden kaldıran 
yerdir Gelibolu. Vatan sevgisinin ne olduğunu, merhameti, saygıyı 
dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz yerdir Gelibolu. Göğsümüzü siper edip 
“Çanakkale Geçilmez” diye haykırdığımız ve bütün bunlar için ecdadımıza 
minnet duyduğumuz yerdir Gelibolu…

Bugün her 18 Mart’ta aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Onların 
fedakârlığı ve mirası önünde saygıyla eğiliyoruz. Tüm aziz şehitlerimizin 
ruhu şad olsun…

Çanakkale geçilmez!
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“Parfüm bana ispirto gibi kokuyor.” 
diyordu. Baba’yı tanıyanlar bilir, 
eğer yeni tanışmışsanız, ne isminiz 

aynıdır onda, ne sözleriniz kalır. Sizi yaşamına 
dokunduğunuz yerde saklar. Baba; en net 
gönlünün sesini duyardı, sesler karıştığında 
seçemez, tonunuz yükselmeden sizi duyamazdı. 
Her şey kaybolabilirdi, her şey karanlık olabilirdi 
bir anda. 35 yıl bunu bilerek yaşadı. İnsan 
kaç kez ölür? Tıbben iki kez öldü, yanılgıyla 
üç… Yaşarken morgda sabahladı, ameliyat 
masasında şokla kalbi atmaya başladı, 2013’te 
sonsuzluğa uğurlandı. Ve yaşamı, gerçeklikten 
uzaklaşır korkusuyla hiçbir dram senaryosu bu 
kadar aşırıya kaçamazdı, o ise yaşadı…

Dramatize edersek her şey 1978 yılında, birkaç 
gazetede çeyrek sütun çıkan bir haberle başladı. 
Adana -Tarsus yolunda bir kamyon ve araba 
kaza yapar ve Müslüm Akbaş’ın 9. Senfonisi 
başlar. Teoride böyle. Peki gerçek? Gerçek ise bir 
çay bahçesinde, hayal kuran çocuktur Müslüm. 
Sonra Adana Radyosu, “Emmoğlu” derken 
birkaç plağı çıkmış, gelecek vadeden genç bir 
halk müziği sanatçısıdır, kazayı yaptığında. 

Ütopyadan Mottoya-  
Gürses’ten “Baba”ya
Yorganını ütopya bohçası yapanların, taşı 
toprağı altın kentlere akını engellenemiyordu. 
Yolu olmayan tepelerde, ışık olmayan 
sokaklarda kuruluyordu hayal kutusu evleri. 
Beyaz perde bu insanların umut sancılarına yer 
verirken, müzik ise hayatlarına dokunuyordu.  
Arabesk sarmışken görülmeyen hayatları, 
Müslüm niye söylemesin, furyadır bu! O halde 
“Sokağın Ardındayım”... 

Sırtına yük vuranının mırıldandığı, fabrikada 
da makinelere karışan ses hep aynıydı. Köşede 
beklediğin dolmuşun taşıdığı, evden işe 
ezber ettiğin yolda duyduğun, kasetçalardan 
çıkmayan ses aynıydı. Âşık olanın, hayali 
yıkılanın, sevinci kaybolanın ettiği söz aynıydı. 
Kısa bir süre önce yaşadığı kazada mucize eseri 
hayatta kalmış, koku duyusunu kaybetmiş, 
hafıza yetisinde büyük deformasyonlar yaşamış 
ve neredeyse kulakları duymaz olmuş biri, 
sokaklarda yalnızlaşmış insanlara aidiyet 
duygusu taşımaya başladı. Ütopyaları yerle bir 
olan bu insanlar, bir klanın üyesi gibiydi ve yeni 
mottoları “Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar”dı. 
“Yıkıla Yıkıla” yaşayanların artık büyük bir ailesi 
vardı ve bu ailenin “Baba”sı Müslüm Gürses 
olmuştu.

Yaş sınırı yoktu. Cinsiyet ayrımı yoktu. 
Şehirlerin karanlık tarafında gariplerin yalnızlığı 
kalabalıklara taşınırken, tarlalardan kasaba 
kahvelerine aynı hislerde buluşuluyordu. 
“Yakarsa dünyayı garipler yakar” mottosu 
“Bizi de görün” demenin isyanıydı. “Biz yoksak 
bu hayatın rengi yok.” gerçeğinin haykırışıydı. 

ULAŞ GEROĞLU
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Aşağılardan yukarıya dönmüş yaşlı gözlerin 
çığlığıydı. Karanlıktan aydınlığa kurulan 
hayallerin adımıydı. Bu insanlar Baba’nın 
hayranı değil, evladı olmuşlardı…

Sokakların Babası  
Locaların Cohen'i
Lisedeyken okulun en güzel kızına âşıktım… 
Böyle başlayan hikâyelerin klişe finalleri vardır. 
Çünkü gençlik aşkları hep aynıdır. Zaten bu 
hikâye de bir aşk hikâyesi değil, sosyal bir tespit 
anısıdır. Eğer kentin en güzide semtlerinden 
birinde, en güzel okulunda öğrenci olursanız, 
âşık olduğunuz güzelin bale yapan, dans 
eden, müzik dersi alan, kaderi doğmadan 
yazılmış olan biri olması olağandır. Hikâye 
ise onun “Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi” 
diye sadece kendini duyabilecek bir tonda 
şarkı söylemesiyle başlar. “Sen Müslüm mü 
dinliyorsun?” diye sorduğumda “Hayır.” demişti 
güzel. Ve ben Müslüm’ün inkâr edildiğine ilk o 
gün şahit olmuştum…

Öyle ya Hayaloğlu abimin dediği gibi “Bu 
ülkede değerler önce reddedilir, sonra analiz 
edilir, nihayetinde biat edilirdi.” Müslüm Baba, 
entelektüel sanat zümresinin kendisini şiddetle 
reddettiği zamanlarda, Gülhane’de sallıyordu 
kenti. Konserlerinde sesi kısılana kadar 
şarkılarını okuyan evlatlar şöyle bir dursun, hiç 
dinlemeden şarkıları ezber edenler! sosyolojik 
açıdan bir vakayı gözler önüne seriyordu. 

Ret dönemi çok uzun sürdü. Milenyumla 
birlikte “Baba”yı analiz etmeye başladık. 
Müslüm Gürses’in caz ve blues türüne daha 
yakın müzik yaptığı tezleri ortaya atıldı. Baba’ya 
giden yollar, mahcup ve utangaç yürünüyordu. 
İşte tam bu zamanlarda üniversitedeki 
evimde vakayı daha yakından inceleme fırsatı 
yakaladım. Ev arkadaşlarım dibine kadar 
alternatif müziğin her türlü alternatifine 

gömülüyken, “Sandık”tan çıkan “Baba”yla çakır 
gönlümüzde kadehler kırılmadan tokuştu. Ay 
güneşe devretmeden geceyi, son şarkı “Müslüm 
Baba”nın oldu. 

Artık biat edilmişti. Çok değil birkaç yıl önce 
konserlerde acılarını bedenlerine resmedenlere 
“Yapmayın!” diye kızan “Baba”, lüks 
mekânlarda inceden birbirine dokunan kristal 
kadehler eşliğinde çıt çıkmadan dinleniyordu. 
Ülkenin starları düet için birbiriyle yarışıyor, 
yine starların en büyük şarkıları onunla 
bambaşka bir noktaya taşınıyordu. 

Gariplerin gönlü kırıldı. Baba’nın değiştiği 
söylendi, eski şarkılarda teselli arandı. Biraz 
zaman geçti, “Baba” kırgın evlatlar ile kendisini 
yeni kabul edenleri ilk kez bir araya getirdi…

Teşvikiye 
Müslüm Gürses, şarkılara sığmayan bakışlarla 
anlatılan güzel bir hikâyenin “Baba”sıydı 
bizim için. Teşvikiye sokakları, bu hikâyenin 
sonunda alışılmadık bir kalabalığa şahit oldu. 
İnsanlar mesafelere aldırış etmeden ona koştu. 
Kaybettikleri; ailenin direği, gönüllerin dert 
dinleyeni, suskunluğun sesiydi…

“Baba” aşağıyı yukarıya yakın etmiş, ışığı 
karanlıkla tanıştırmış ve herkesin gönlüne 
ait olmuştu. Tam 7 yıl geçti onsuz. Şarkıları 
çoğaldı, hikâyesi yazıldı. Evlatları kırgınlığı 
unuttu, ona geç kalanlar pişmanlığını çoğalttı. 
Peki, sustu mu şarkılar? Hayır, duyulur 
hâlâ söyledikleri… Nerede bir bina sıkışsa 
içindekilerle daracık sokağa, nerede birileri 
taşıyamazsa sevdanın kervanlar dolusu yükünü 
duyulur hâlâ “Baba”nın sözleri… Ahmet duyar, 
Mehmet duyar, sevdaların acısı sevgileri 
kadar... Ali duyar, Veli duyar onlar gibi itirazı 
olanlar duyar… Ve eminim küçücük umutlara, 
yaşamlarını “Güldür Yüzümü” diye sığdıran 
amcam, Arif duyar…
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SERHAN ASKER

Hani diyor ya Nâzım: “Kadınlar, bizim 
kadınlarımız…” 
Kurtuluş Savaşı’nın yiğit kadınları...

Unutulmaz roman kahramanları içinde kadın 
karakterler beni daha çok etkiler… “Yüzyıllık 
Yalnızlık”taki Ursula hemen geliyor aklımın en 
derin kıvrımlarına... Durun durun... 

Hadi gelin o yaman kadınlara uğrayalım:
Sahi okuduktan sonra kim unutabilir ezilenlerin 

haykıran sesi Maksim Gorki’nin Ana’sını… Sosyalist 
devrim evresindeki bir toplumun sancılarını 
yüreğinde duyumsayan, oğlu Pavel’e ve onun 
arkadaşlarına “yoldaşlık” eden Nilovna’yı…

Peki, “Rüzgâr Gibi Geçti”nin Scarlett O’Hara’sına 
ne demeli? Yakınlarının ölümüne tanık olan, sahip 
olduğu her şeyi yitiren ama yine de yaşama bağlı 
kalan ve umudunu hiç tüketmeyen kadın...

JEANNE D’ARC’TAN ANNA 
KARENİNA VE MERYEMCE’YE

Aklınıza Yüzyıl Savaşları’nı getirin. Gördüğü bir 
rüyadan sonra çocuk yaşta Fransa ordusuna katılıp, 
İngilizlere karşı zaferler kazanan ama sonunda 
cadılık suçlamasıyla Britanya’da diri diri yakılan 
Azize Jeanne D’Arc’ı…

Biter mi kadın kahramanlar?
Özgür olmanın, kendini arayışın, toplumla 

zıtlaşmanın bedelini, hayatını sonlandırarak 

ödeyen Madame Bovary’yi nereye koyarım acaba? 
Peki, saf ve temiz bir evliliğin mutluluğu ile yasak 
bir ilişkinin düş kırıklıkları arasında direnen Anna 
Karenina’ya ne demeli?

Halide Edip’in “Ateşten Gömlek”teki Ayşe’si; 
Reşat Nuri Güntekin’in ele avuca sığmaz Çalıkuşu 
Feride’si… Yaşar Kemal’in direngenliğiyle tabiata ve 
sosyal çevreye meydan okuyan Meryemce’si...

SOFRADAKİ YERİ ÖKÜZÜMÜZDEN 
SONRA GELEN KADINLARIMIZ…

Kimi, erkekleri avucunun içine alıp onları 
yönetti. Kimi, fedakârlıkta sınır tanımadı. Kiminin 
sözü kanun oldu, kimi bilge kadındı… Ama 
hepsinin ortak bir özelliği vardı: “Güçlü”

“Kadın” dendiği zaman Nâzım Hikmet’in 
betimlemesiyle; “Soframızdaki yeri öküzümüzden 
sonra gelen.” kadınlarımız aklıma gelir. Kurtuluş 
Savaşı’nda ‘Akşehir üzerinden Afyon’a doğru’ 
ilerleyen kağnıların peşindeki kahraman 
kadınlarımız... Tarihi değiştiren fedakâr 
kadınlarımız...

ŞEHRAZAT; ŞEHRİYAR’IN 
HAKKINDAN GELEN KADIN...

Biraz daha gerilere gidelim...
‘Bin Bir Gece Masalları’na…

Şehriyar, kendisini kölesiyle aldatan karısını 
öldürür. Bundan sonra da evlendiği her genç kızın 
kafasını, evlendiği günün sabahında uçurur.

Herkes dehşet içindeyken bu sefer de vezirinin 
kızı Şehrazat ile evlenir. Aslında Şehrazat, 
Şehriyar’la evlenmeyi bizzat istemiştir. Aklında bir 
plan vardır.

Buna göre, hükümdarı merak içinde bırakacak 
büyüleyici hikâyeler anlatarak Şehriyar’ın 
kadınlarla ilgili bu dehşet dolu düşüncesini 
değiştirecektir. Evlendikleri ilk geceden itibaren 
Şehrazat, yatağın köşesine oturarak masallarını 
Şehriyar’a anlatır...

ŞEHRAZAT’IN ARADIĞI  
HUZURU KİM İSTEMEZ?

Masallar, şafak sökene kadar devam etmekte ve 
sonu hep bir sonraki geceye kalmaktadır... Şehriyar, 
tek bir söz etmeden hikâyeleri dinler. Sonunda hem 
şafak vakti gelinin kafasını uçurmaktan vazgeçer, 
hem de kadınlara karşı öfkesinde haksız olduğunu 
anlar. “Şehrazat! Beni kadınlara karşı geçmişteki 
zorbalığıma ve genç kızları öldürmeme pişman 
ettirdin... Kimsin sen? Ne istiyorsun?” diye seslenir. 
Şehrazat’ın cevabı: “Ben Şehrazat’ım, huzur 
istiyorum.” olur…

O huzuru biz de istiyoruz. Kadın kahramanların 
huzurunda...

Roman 
gibi 
kadınlar...
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BİRCAN USALLI SİLAN

Hiç unutmam… 

Yaklaşık 30 yıl önceydi. Çünkü o 
zamanlar oğluma hamileydim ve 

Hürriyet gazetesinde çalışıyordum. Hürriyet’in 
basının amiral gemisi olduğu günlerden söz 
ediyorum. “Yaşamın İçinden” sayfası için Sadri 
Alışık yazısı istendi benden… Çünkü Sadri Alışık 
hastanede idi ve her an fani dünyadan göç 
etmesi bekleniyordu…

O zamanki şefim sevgili Bülent Denli “Şahane 
bir sayfa istiyor Ertuğrul Özkök ona göre.” dedi…

Yani benden istenen öyle bir yazıydı ki son cümle 
her şeyi belirleyecekti… “Ne yazık ki onu kaybettik.” 
diyecektim ya da “Çok şükür hayata tutundu.”

Hiç unutmam… O an gazeteci olmak 
ile sevdiğinin iki ucu keskin kılıç üzerinde 
yaşamasına üzülen biri olmak arasında 
kalmıştım… Evet, o yazıyı yazdım. “Dualarımız 
seninle.” diye bitirdim… Ne öldüğü belli idi ne de 
ölmediği. Hayatımın en zor sayfalarından biriydi.

Şükür hayata tutundu ve tam beş yıl daha 
yalan dünyadaki gerçek güzelliklerin biraz 
daha farkına vararak yaşadı. Şu an hepimiz için 
olduğu gibi…

Ve onu yitireli tam 25 yıl oldu. Bazı insanlar 
hiç ölmezler ya, kalplerimizin sırça köşklerinde 
illaki bir yerleri vardır ya… Sadri Alışık kim bilir 
kaç gönülde böyle yaşıyor…

Turist Ömer selamı ile dünü bugüne, bugünü 
düne dönüştürüyor ve illaki ‘nur ol’ deniyor. 
“Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben halime.” 
dudaklarımızdan akıp giderken muhabbet 
sofralarına…

O sıcacık sesiyle, bir o kadar sıcak bakışıyla, 
o inanılmaz alçak gönüllülüğü ile başka bir yeri 
vardır Sadri Baba’nın benim kalbimde. Onunla 
saatlerce konuşup, o zamanki sistemde var olan 
kasetler dolusu sohbetlerimiz olmuştu…

O “Melahat” şiirlerini ilk dinleyenlerden 
biriyim herhalde…

Ah bir de o kasetleri bulabilsem, sarıp 
sarmalayıp, saklamadığıma olan pişmanlığımın 
üzerini çizebilsem…

Kandilli’deki minik yalısında denizin kenarında 
birer kadeh içmişliğimiz de var elbette…

Babadan oğula ne kadar şanslıyım değil mi?

Şimdi Kerem Alışık konuğum 
kompartımanımda…

Kendine münhasır Kerem…

Herkesten başka konuşup dünyasında var 

olan, herkesi mutlu etmeye çalışan Kerem… 
Şiirler, hikâyeler yazan, sohbetlerinde herkesin 
eline kalemi defteri alıp, söylediklerini not 
almaya çalıştıkları Kerem…

Sadri Alışık için kitap yazmış biri olarak, iki 
sayfaya, hem de oğlu ile birlikte onu sığdırmak 
nasıl mümkün olabilir ki?..

O kadar çok şey var ki anlatılacak Sadri Alışık’a 
ve onun arkasında koca bir çınar gibi duran 
Çolpan İlhan’a dair… O nasıl bir kadınsa, ülkenin 
en iyi oyuncularından birinin, acayip karizmatik 
ve çekici kadının, sanki bir dolabın içine kaldırıp, 
kendini ‘Sadri’sine adamasına ne denebilir ki?

Kerem Alışık’a gelince…

“Var mı böyle zor bir çocukluk?” demek 
geçiyor içimden…

Var mı yalnızlığında bu kadar kalabalık olan 
başka biri?

Bir kere DNA’ları onu hayatta öyle bir yere 
yerleştirmiş ki…

n Zor muydu Sadri Alışık’ın oğlu olmak?

Babam mesafeli bir adamdı. O hoşsohbet, iyi 
yürekli adam oğluna karşı sertti. Ayaklarımın 
üzerinde durmam için, kendim olabilmem için, 
zorluğu tanıyabilmem için kendine göre böyle bir 
davranış biçimi vardı. Beni uyurken severdi. Hatta 
onu bile göstermek istemeden. Ah canım annem 
nasıl da aramızda bir tampon gibi dururdu. 
Ben babamın beni yetiştirme şeklinden gayet 
memnunum. Ben çocukken arkadaşlarımın pek 
çoğu apartman görevlilerinin çocuklarıydı. Benim 
de dostlarım onlar oldu. Ben babamdan bunu 
öğrendim. Zeytini, üç lokmayı katık etmeyi de, 
önüne ne konursa onu yemeyi öğrenmiş olmak 
kıymetli. Benim asla ayrıcalıkları olan biri gibi 
yetişmemi istemedi. Ne iyi de yaptı.

n Sadri Alışık’ın babası bahriyeli idi… Sen 
de askerliğini bahriyeli yaptın.

Evet. Ben bahriyeli kıyafetimi giydim mi 
gözleri dolar “Aslanım benim” derdi, öyle 
bakardı… Ülkesine, vatanına, insanına, askerine 
gönül bağı çok büyüktü. İzin almalarım 
sıklaşınca kızar, “Bu ne biçim askerlik!” derdi…

n Aynaya baktığında kendinde babandan 
bir iz görüyor musun?

Ne izi, ben babamın kopyasıyım. (Gerçekten 
de kopyası. Arif 2016 filminde Turist Ömer 
tiplemesini canlandırmıştı babasının. O kadar 
Sadri Alışık’tı ki… O filmi izleyenler bana hak 
verecekler. İzlemeyenler ise sadece bu sahne için 
bile izlemeli…) Hep böyle hissettim. Küçükken 
bile sorarlardı anneye mi babaya mı benziyor 

diye… Babaya derdim. Anneme daha çok 
benzetenlere ise huyum aynı babam derdim. 
Babam da pek memnun olurdu benim bu 
benzeme tutkuma…

n Ama şu anda rol aldığın dizide de 
öyle sahneler var ki Sadri Alışık’tan izler 
görmemek mümkün değil. Hele ses tonunuz 
aynı… Sahi sen babanın en çok hangi filmini 
seviyorsun?

Bütün filmlerini seviyorum ama galiba en 
çok “Ah Güzel İstanbul”u… Şiir gibidir bu film. 
Yüz kere izlesem bıkmam sıkılmam, ortasında 
durdurup izlemekten vazgeçmem. Bir de sevgili 
Fatma Girik ile oynadığı “Menekşe Gözler” 
filminden çok etkilenmiştim. “Şarkılar seni söyler, 
dillerde nağme adın”ı söylemişti babam ve ben 
bu şarkıyı babamı düşünerek söylerim dinlerim…

n Sen de oynadığın banka reklamında 
“Mihriban” türküsünü söyledin. Dinleyen, 
izleyen herkes ağladı… Orada anne ve babaya 
gönderme vardı değil mi? Tek bir sevgiliye 
değildi…

Elbette anneye, babaya, şefkatli dosta, 
aşka, yaşama sevincine, doğaya, vatanıma bir 
gönderme vardı. Kalbimle söyledim. Belki de bu 
geçti insanlara, onun için bu kadar sevdiler…

n Hadi yine baba-oğul ilişkinize dönelim… 
Baban ile ilişkinde son on yılın tadı başkaydı 
sanıyorum. Siz erkek erkeğe konuşmanın ya 
da suskunluğunuzdaki o yoğun duyguların 
haresi içinde kaldınız hep.

Evet, sohbet etmek için uzun uzun 
konuşmaya gerek yoktu. Biz, senin de dediğin gibi 
suskunluklarımızda tüm hayatı paylaştık. Benim için 
Sadri Alışık’ın, Çolpan İlhan’ın oğlu olmak dünyanın 
en büyük onuru. Onlar bana Mevlana’nın dediği 
gibi “Direnmek yaşamaktır”ı öğrettiler… Hayatla 
savaşmayı, direnmeyi, dik durmayı öğrettiler…

Kendine de haksızlık etme istersen Kerem… 
Sen de bazen anne ve babanın ağırlığı altında 
ezilmemek için direnç gösterdin. Önüne 
gençken bu soyadını taşıyorsun diye açılan 
kapılar, süreç içinde nasıl da kapandı. Şansa, 
isme bırakmadan her şeyi hayata asıldın, doğru 
kokular aldın. Azminle durmadan çalıştın. Ve 
25 yılı aşkın zamandır koskocaman bir tiyatroyu 
var ettin. Sanat merkezi açtın. Önce babanı, 
sonra da anneni sonsuzluğa taşımak için 
yapabileceğin her şeyi yaptın…

Zirveye babanın oğlu olduğun için değil 
‘Kerem Alışık’ olduğun için geldin yerleştin… 
Onun için de belki hem sağcısı hem solcusu hem 
orta yolcusu, hepimiz çok sevdik seni. O yüzden 
söylediğin türküde sana eşlek ettik, dizini 
izlerken “Yürü be Fekeli” diye ekrana kilitlendik. 
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n Son bir soru sana… Annen ile babanın 
hikâyesini film yapmayı düşünüyor musun?

Elbette düşünüyorum… Düşünmez olur 
muyum? Senaryosuna başladım bile. Hayır, 
yanlış anlaşılmasın o işi profesyonellere 
bırakacağım elbette. Benimki filmin alfabesini 
yazmak gibi… Ama önce mektuplarından 
oluşan kitabı hazırlamak istiyorum… Şu an 
Nişantaşı’nda, annem gittiğinden beri neredeyse 
müze gibi duran evde çalışmak istiyorum. 
Onların birbirlerine yazdıkları, o her biri şiir 
gibi olan mektuplarla uzun uzun dalıp gitmek, 
sohbet etmek istiyorum.

Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara 
sevgiyle, saygıyla, gördükleri en büyük şiddetin 
aşk olması dileğiyle…

Öyle kızlar yaşar
Gece lambalarında bu şehrin
Üstlerinde meşhur olma hevesi
Bitip tükenmek bilmez gezmeleri

Öyle kızlar yaşar 
Şehit gönüllerinde bu şehrin
Gökte güneş misali
Ateş düşmüş gibi yanar yürekleri

Öyle kızlar yaşar 

Trafik ışıklarında bu şehrin
Başlarında ekmek kavgası
Sesleri kısılır çiçeklerinin

Öyle kızlar yaşar
Mapushane demirlerinde bu şehrin
Ellerinde peynir ekmek üzümleriyle
Yüzlerinde açmayan tebessümlerinin

Ve öyle kızlar yaşar
Rakı kokularında bu şehrin
Arka sokaklarında kaybolmuş yalnızlıkları
Perişan sabahlar da en çaresiz pişmanlıkları

Ey benim canımın canı şehrimin
Canımın canı kızları

Bir çiçekçi kız üşümüş, ellerini ovuşturarak 
arabaların arasında çiçek satmaya çalışıyordu. 
Ne yağmur, ne fırtına hiçbir şey onu 
durduramıyordu. Adı Zehra’ydı. Ekmeğinin 
peşindeydi. Çiçekçi Kız Zehra’dan, konsomatris 
Melahat’a kadar tüm kızlara sevgi ve saygıyla…

Biliyorum işi çok zor Kerem’in. Ama bunu da 
illaki yapmalı. Bu elli yıllık sonsuz aşkın, hem 
filmini çekmeli hem de kitabını yazmalı.  Bu 
‘Oğul Alışık’ olarak onun görevi…

Kolay gelsin Kerem Alışık…

İNAT GİBİ
Affedersiniz
Siz İstanbul musunuz?
Çiçek bahçelerinizde
Mevsimler yaşanan
Yağmur seslerinde en tanıdık şarkılar
Gözyaşları gibi ıslanan
Arnavut kaldırımlarında ben
Aşı boyalarında çocukluğum
Elele bir ayaz hatırlarım
Süleymaniye’de sizinle
Yeşil çıngıraklı vatman şapkaları
Kış geri gelmiş
Salep salep sabahlar
Affedersiniz nasıl tanımazsınız
Her geceyi beraber ölmedik mi Boğaziçi’nde
Her çocuklukta yok muyduk sizinle
Hiç mi uğurlamadınız beni Haydarpaşa’dan
Hayri kaptan yetmiş birde bembeyaz
Köpük köpük tinorossi şirket-i hayriyye
Sefer taslarımızda üçüncü mevki biletler
Mahpus gözlerimizi
Yalnız gecelerinizde
Ayak seslerimizi
Kadehler dolusu sohbetlerimizi
Koyun koyuna bile bitmeyen hasretlerimizi
Nasıl unutursunuz?
SADRİ ALIŞIK
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Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşımız  12 Mart 
1921’de  TBMM’de kabul edilmişti.

Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Maarif Vekili’ Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’in  desteği ile  İstiklal Marşı için bir yarışma açılmasına karar 
vermişti,  kazanan 500 liralık para ödülünün de sahibi olacaktı. 700’den 
fazla şiirle başvurulmuştu yarışmaya, tam sayısıyla 724!.. Ersoy para ödüllü 
olduğu için yarışmaya katılmayı düşünmemişti. 

Hamdullah Suphi kendisine mektup yazıp yarışmaya katılmasını ister. İkna 
olan Mehmet Akif Ersoy Tacettin Dergah’ında şiirini kaleme almaya başlar.  
‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış şaşarım.’

1919’da başlayıp 1923’e kadar süren  Kurtuluş Savaşı’nın zorlu yıllarında her 
cephede  canla başla savaşan Türk milletine  seslenen, coşkulu, heyecanlı, 
bağımsızlık arzusunu, milli değerleri harekete geçiren dizeleri benzersizdir. Bu 
şiir yarışmayı kazanır. Her dizesini hissederek yazdığı şiir için daha sonra ünlü 
cümlesini sarfedecektir: ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!..

Şiir daha sonra  Osman Zeki Üngör tarafından bestelenip orkestrasyonu 
Edgar Manas tarafından yapılarak  Türkiye Cumhuriyetinin Milli Marşı 
olarak ilan edilir.  Ersoy kazandığı 500 liralık para ödülünün Darül Mesai 
Vakfı’na verilmesini ister.  Darül Mesai çalışma yeri, atölye anlamına 
gelmektedir Osmanlıca’da. Bu vakıf dönemin zor koşullarında hayata 
tutunmaya çalışan  kadınlara ve çocuklara meslek öğretip yoksulluktan 
kurtulmalarını sağlayan ve cepheye üniforma, kıyafet diken bir  vakıfdır.  

Milli şair almadığı parayla en uygun ve gerekli yeri tespit etmiş ve örnek bir 
hareketle ödülünü bu vakfa bağışlamıştır. 

Mehmet Akif Ersoy aydın bir aileden geliyordu. Babası Mehmet Tahir 
Efendi Fatih Medresesi müderrislerindendi. Babasının da etkisiyle gençlik 
yıllarnda edebiyata ilgisi başlayan İran edebiyatı üzerine dersler alan Ersoy, 
o zamanki adıyla  Baytar Mektebi’nde veterinerlik okurken ilk şiirlerini de 
yazmaya başlamıştı. Baytar Müfettiş Muavini olarak  Rumeli, Anadolu ve 
Arabistan’da görev yaptığı yıllardaki seyahatleri düşünce  hayatını etkiledi. 
Pek çok dergi ve gazetede şiir yazıları ve çevirileri  yayınlanmaya başladı. 
Coşkulu ve umutlu kişiliğiyle hem yazıları, hem kürsü konuşmalarıyla 
inandığıı düşüncelerin, ideallerin taşıyıcısı oldu.

Milli değerleri, idealleri yansıtan eserleri, şiirleri ve mücadeleci kişiliğiyle 
tanındı.

Dini yönü ağırlıkta bir edebiyat tarzı benimsemişti şair, hem doğu hem batı 
düşünür ve yazarlarından etkilenmiş, sanatını beslemişti.  Mesnevi, Hafız 
Divanı, Gülistan, Leyla ve Mecnun okuduğu doğuya ait eserlerdi. Batıdan 
da Victor Hugo, Lamartine ve Emil Zola gibi yazarlardan etkilenmişti. 
Sonraları Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye Müderrisliği’ne tayin edilecek, 
1913’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girecek, Milli Mütareke döneminde 
kurtuluş hareketine destek verecekti. Hükümetin kurulmasından sonra  
Burdur Milletvekili olarak meclise girdi. Sonraki yıllarda Mısır’da Türk Dili ve 
Edebiyatı dersleri veren Mehmet Akif Ersoy, siroza yakalandığında ülkesine 
döndü ve 27 Aralık 1936 ‘da İstanbul’da vefat etti. Milli şairimiz Edirnekapı 
Şehitliğinde yatmaktadır.

‘Allah bu millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırmasın!’

12 MART 1921 İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABULÜ, MEHMET AKİF VE 
DARÜL MESAİ VAKFI

42



NASUH MAHRUKİ

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan, yüz 
yıldır bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, 1. Dünya Savaşı 
yıllarında, işgal güçlerinin toplumumuzda alkol gibi bağımlılık 

yapıcı maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele 
ruhunun zayıflatılmasını önlemek amacıyla, Dr. Mazhar Osman 
Usman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i 
Ahdar” adıyla kurulur.

Yeşilay’ın kurulduğu hafta, 1 - 7 Mart tarihlerinde, 1960 yılından 
bu yana bağımlılıkla mücadele konuları gündeme getirilir ve Yeşilay 
Haftası olarak kutlanır. Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri 
arttıkça Yeşilay’ın da çalışma alanları çeşitlenir. Alkolden sonra 
sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı 
Yeşilay’ın mücadele alanına dahil olur. 

Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem 
üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bağımlılık ciddi bir hastalıktır 
ve hastanın durumunu kabul etmesi ve mücadele etmesiyle tedavisi 
mümkündür. Ancak Benjamin Franklin’in dediği gibi; “Kötü bir 
alışkanlığa hiç başlamamak onu bırakmaktan daha kolaydır.”

Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli yaşam, düzenli spor yapmak 
ve hareketli bir yaşam biçimine sahip olmak, kaliteli uyku, vakit 

geçirilen mekânların sağlıklı olması, yanlış arkadaşlar edinmemek 
gibi iyi alışkanlıklar, bizi kötü alışkanlıklardan koruyacaktır. Kötü 
alışkanlıklardan ve stresten uzak durmak da, sağlıklı yaşama 
alışkanlıklarımızı güçlendirecektir.

İnsan bağımlılık noktasına bir anda gelmez, bu süreç adım adım 
ilerler. Bağımlılığın başlamadan önlenmesi için bilinçli olunmalıdır. 
Aklını kullanmak, kendine saygı duymak, bedenini korumak, yanlış 
arkadaşlar edinmemek, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir insan 
olmak, yaşam hedeflerine sahip olmak gibi temel ilkeler, insanı en 
başından bu tür bir zafiyetten ve acı sonuçlardan koruyacaktır. 

En kötü senaryoda bile zararın neresinden dönülse kârdır. Zararlı 
alışkanlıklardan uzaklaşmak için mutlaka mücadele edilmelidir. 
Gerekirse destek alınmalıdır. Zararlı bir alışkanlıktan kurtulmanın 
en kolay yolu ortam değiştirmek ve onun yerine başka ve faydalı yeni 
bir alışkanlık geliştirmektir. Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar en 
kolay değişim ve gelişimle aşılır. Bunun için gereken şey, kendine ve 
yaşama saygı duyan, öğrenen ve kendini geliştiren, sorgulayan ve 
özgür düşünen bir insan olmayı seçmektir. Ne olursa olsun, ondan 
daha değerli ve daha güçlü olduğumuzu unutmadan değişebilmeyi 
başarmak gerekir.

Yeşilay 
Haftası
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n Dilbilimci, edebiyat eleştirmeni, çevirmen 
ve PEN Yazarlar Derneği'nin yeniden 
güçlenmesini sağlayanlardan birisiniz. 
Öncelikle size sormak istediğim soru şu: 
Siz özellikle dilbilim alanında yapmak 
istediklerinizi hayata geçirebildiniz mi? Ya 
da bu alanda ben şunları da yapmalıydım 
dediğiniz oldu mu, olduysa bunlar nelerdir?

Değerli dostum, yazar Halil İbrahim Özcan’a, 
bu söyleşide bana yer verdiği için teşekkür 
ederim. Sözlerime dilbilimden başlamak 
isterim.  Kendine özgü araştırma yöntemleri 
olan dilbilim sözlü ve yazılı olan her tür dil 
kullanımını bilimsel olarak inceler, sınıflandırır 
ve örneklerden yola çıkarak değerlendirir. 
Bu dil kullanımlarının önemli bir bölümünü 
oluşturan yazınsal dil sıradan gündelik dil 
kullanımlarından ya da bilimsel dil, gazete, 
mektup, konuşma dillerinden çok farklıdır, 
sanatsaldır, özeldir ama yine de yazınsal dil 
yukarıda sözü edilen diğer dil kullanımlarından 
etkilenir, onları kendine temel alır ve onlarla 
yakından ilişkilidir. Burada sözü edilen 
durumsal bağlam, hitap edenle (yazar/

konuşmacı) edilen (okur/dinleyici) arasındaki 
ilişki, birbirleriyle kurdukları iletişimin türü 
ve iletişim sırasında yararlandıkları yöntem 
anlamında kullanılmaktadır. Örneğin; öykü 
dilinin özelliklerini saptamayı amaçlayan bir 
dilbilimsel araştırmada, hitap eden kişi yazarın 
kendisi, hitap edilen kişi okur, iletişim türü 
yazınsal söylem (öykü metni), kullanılan iletişim 
yöntemi de öyküdür. Yazınsal biçembilim 
öykülerdeki, romanlardaki, şiirlerdeki sanatsal 
ve yaratıcı ifade biçimlerini ele alır. Bir yazınsal 
metnin biçeminin betimlenmesinin aynı 
zamanda o metnin bağlamıyla, dilin içinde 
kullanıldığı ortamın koşullarıyla yakından ilişkili 
olduğu görüşünden yola çıkar. Yazarların ve 
eserlerinin biçemlerinin sosyokültürel bağlam 
ve ortamlara göre nasıl farklılıklar gösterdiğine 
işaret eder, yazarların dil seçimlerini nasıl 
etkilediğini gösterir. 

Biçembilim sadece yazınsal metnin biçemini 
incelemekle kalmaz, aynı zamanda  yazınsal 
metni okurun bakış açısından da değerlendirir. 
Aslında, yazınsal biçembilim ile yazınsal 
eleştirinin yolları her zaman kesişmektedir. Bu 
arada dilbilimin diğer uygulamalı alanları olan 
çeviribilim ve yabancı dil öğrenimi/öğretimi 
dallarında da araştırmalar, incelemeler yaptım. 
Dilbilim, ülkemizde ve dünyada giderek gelişen, 
dilbilimcilerin hakkında sürekli olarak çok sayıda 
araştırma yaptıkları ve birçok uygulamalı alt 
alana sahip olan önemli, heyecan verici bir bilim 
dalı. Bundan sonraki araştırmalarımı yazınsal 
biçembilim ve edebiyat eleştirisi alanlarında 

yoğunlaşarak öykü ve roman türleri üzerinde 
gerçekleştirmeyi diliyorum.

n “Yazınsal Yaratıcılıkta Temel İlke ve 
Kurallar” ve “Çağdaş Türk Öykü ve Romanında 
Yaratıcılık” isimli çok kıymetli iki kitabınız 
var. Peki günümüzde öykü ve roman hakkında 
yaşadığımız toplumsal gerçeklik içinde neler 
söylenebilir?

Öncelikle yazınsal yaratıcılık ve yazma 
konularına değinmek isterim. Öyküde ve 
romanda yaratıcılık söz konusu olduğunda 
akla ilk anda yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve 
yaratıcı okur üçlüsünün birlikteliği gelmektedir. 
Her üçünün de temelinde yaşama eleştirel 
bakabilme ve yaratıcı düşünme becerileri 
bulunmaktadır.

Yaratıcı düşünme yeteneğimiz; kişisel 
deneyimlerimizi, problem çözmede, 
soyutlamada, genellemede, yargılamada ve karar 
verme etkinliklerimizde kullanmamızla sınırlıdır.  
Eleştirel ve yaratıcı şekilde gerçekleştirilen okuma 
esnasında okur öyküde ya da romanda bulunan 
düşünceler üzerinde beyin fırtınası yaparak 
mümkün olduğu kadar çok sayıda düşünce üretir, 
zihninde bir üst metin (eleştiri) oluşturur. Yaratıcı 
bir okur olarak metindeki gerçeklikleri yakalayıp 
çıkarabilmek için hem eleştirel bir okur hem de 
yaratıcı bir okur olmamız gerekir.

Yaratıcı düşünme sürecinde şunlar önemlidir: 
Yeni ilişkileri görmek, yeni bileşimler yaratmak, 

Prof. Dr. 
Aysu 
Erden

Akademik ve 
hayat bilgisinin 
harmanlandığı 
yerde  
bir kadın:

HALİL İBRAHİM ÖZCAN
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metinde birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen yeni 
unsurları keşfetmek ve onları sentezlemek, 
bilgideki boşluklara, çözüme ulaşmamış 
sorunlara, eksik elemanlara, tamamlanmamış 
veya net olmayan bilgilere karşı farkındalık 
geliştirmek, bu çözüm arayışında çok sayıda 
olasılıklar üretmek, çeşitli stratejiler ve 
yaklaşımlar kullanmak, metindeki bilgiyi çeşitli 
şekillerde incelemek, sıradan çözümlerden 
uzak durmak, yeni ayrıntılar ekleyerek yeni 
düşünceler üretmek, yeni bir düşüncenin yararlı 
olabileceği olasılığını ve onun sonuçlarını hayal 
güçleriyle canlandırmak, okudukları şeylere 
karşı sorgulayıcı bir tutum geliştirmek, yazarın 
aklında olanı yakalayıp bir sonra ne söyleyeceğini 
kestirebilmeleri için kendilerini yazarla koşut 
tutmak, okunan metnin ötesine geçmek. 

Yaratıcı yazarlar, kitaplarımda da belirttiğim 
üzere,  çoğunluğun duyamadığını duyan 
ve okurlarına duyurabilen, çoğunluğun 
göremediğini gören ve okurlarına gösterebilen, 
gördürebilen bireylerdir. Yazar adaylarını 
kendilerine bazı soruları sormaya da 
yöneltmektedir. Yaratıcı yazarlık öğretilebilir mi, 
öğrenilebilir mi? Bu tür etkinlikler katılımcıları 
(yazar adaylarını) yanıltabilir mi? 

Yaratıcı okur,  okunanı anlamlı bir şekilde 
anımsayandır. Yaratıcı okurlar okuma aracılığıyla 
kişisel deneyimlerini genişletirler, çünkü okuma 
süreci boyunca edindikleri yeni düşünceleri 
kullanırlar. Bibliyoterapi (yazınsal metinler 
aracılığıyla sağaltma yöntemi) işte bu konuyla 
bağlantılıdır. Bibliyoterapi yönteminin amacı, 
okurun duygusal sorunlarının anlaşılabilmesine, 
yaşama karşı uyum sorunlarının aşılabilmesine 
ve okurun içinde bulunduğu ruh halinin 
tanımlanabilmesine yardımcı olmaktır. 
Okudukları metinler yaratıcı okurlar için, bir süre 
sonra, gerçek halini alarak kullanılmaya hazır 
duruma gelir. Yaratıcı okuma, özellikle çocuklara 
gerçekçi bir dünya görüşü kazandırabilmektedir. 
Çocuk üniversitesinde 2018-2020 yılları arasında 
8-12 yaş grubu çocuklarla gerçekleştirdiğim 
yaratıcı yazarlık seminerlerinde sevinerek 
izlediğim kadarıyla bugünün çocuk yazarları (Z ya 
da Alfa kuşakları), yakın bir gelecekte, yetenekli 
genç yazarlar ve edebiyat eleştirmenleri olarak 
edebiyat dünyasına katkı vermeye başlayacaklar.

n Ülkemiz edebiyatında yazarların kendilerini 
özgürce ifade edeceği,  alanlar son zamanlarda 
kısıtlanmaktadır. Bunun örneklerini fazlasıyla 
yaşamaktayız. Eğitimci ve bir yazar olarak bu 
alanlar nasıl genişletilebilir?

Her öykü yazarı ya da romancı kendi yarattığı 
sanatsal metnin sınırları içinde sürekli olarak 
hareket halindedir. Bu sınırların içinde yaratıcı 
metnin yüzeysel yapısı (sözcükler, sözcük 
öbekleri, tümceler vb.) ile derin yapısı (yazarın 
yerleştirdiği bilgisellik, simgesellik, çoğul 
anlamlar, genişleyerek çoğalan anlam birimleri, 
çağrışımlar vb.) bir arada bulunmaktadır. Bu 
aşamada Ernest Hemingway’in öykü hakkındaki 

“buzdağı kuramı”ndan söz etmek mümkündür. 
“Yazınsal metinde yer almayan tüm bilgiler 
buzdağının temelinde bulunur ve temeli 
güçlendirir.” Yazar öyküsünde/romanında bir “alt 
metin” yaratmıştır. Alt metin, okurun okumakta 
olduğu metnin derin yapısında yer alır. Öykünün 
yüzeysel yapısındaki gözle görülüp okunabilen 
somut birimler (söz sanatları, sözcükler, sözcük 
öbekleri, tümceler, paragraflar, bölümler), 
içlerinde barındırdıkları ipuçları, gizler nedeniyle, 
keşfedilmeye hazır vaziyette okura yönelirler. 
Küçük enerji parçacıkları halinde dağılan, 
dalgalar halinde okura ulaşan bu bilgiler, yoruma 
açık izlenimler, birbirleriyle kesiştikleri ya da 
buluştukları zaman bütünleşirler, belirli kalıplar 
oluştururlar, metnin dizgesel ve bütüncül olan 
genel içeriğini tamamlarlar ve metnin sınırlarını 
genişletirler. Okur metni okurken bu somut 
ipuçlarından yola çıkarak zihninde bir üst metin 
(yorum) oluşturur. Okurlar, yazarın ve yaratıcı 
metnin birlikte ya da ayrı ayrı yarattıkları ‘alt 
metin/yüzeysel metin/üst metin’ arasında 
kurdukları bazı bağlantılar sayesinde çoğu 
zaman metnin genişleyen sınırlarının dışına 
çıkarlar ya da ötesine geçebilirler. Yukarıda sözü 
edilen bu olgu, yazınsal metinlerdeki gerçekliğin 
derinlerinde bulunan bir boyutta yerleşik olan 
dizgesel ve düzenli bir gizemin çözümlenmesi 
ve keşfedilmesine işaret etmektedir (“Edebi 
metinlerde gerçekliğin derin boyutunun keşfi”). 
Bence, bütün bu söylediklerim yazarın ve 
okurunun özgürlüklerine işaret etmektedir. 
Bu durumun, usta bir yazar için, yaratıcı 
metnin sınırlarını genişletme, sınırları aşma ve 
kendisini özgürce ifade etme biçimi olduğunu 
düşünüyorum. 

n Dünya salgın belasıyla uğraşırken bu 
dönemi yaratım süreci açısından nasıl 
yorumlayabilirsiniz?

Uzun bir süredir devam eden bu beklenmedik 
pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi 
bizde de bireyler kaçınılmaz olarak izole oldular, 
sıkıldılar ve psikolojik olarak etkilendiler. Dijital 
ortamda birçok bilimsel ve sanatsal kaynağa 
ulaşarak türlü çalışmalar yapmak olası. Ben 
bu dönemi yoğun bir şekilde online dersler 
vererek, ders materyallerimi dijital ortamda 
(Powerpoint, video, vb.) hazırlayarak, tezler 
yöneterek öğrencilerimle birlikte geçirdim, 
yurtiçi ve yurtdışı konferanslara, panellere, 
söyleşilere kültürel etkinliklere katıldım, 
teknolojinin daha önce kullanmadığım farklı 
özelliklerini keşfettim. Fotoğrafçılığa ilgi 
duyuyorum. Çektiğim fotoğrafları sıraya 
koymaya fırsat bulamıyordum. Bunu yapma 
zamanım oldu. Bu dönemde çizdiğim kara 
kalem portrelerle, düzenlediğim fotoğraflarla 
dijital ortamlarda sergi açabilirim. 

Sanırım bilim, edebiyat, kültür ve sanat 
çevrelerindeki arkadaşlarım da pandemi 
sırasında birçok alanda yoğun bir yaratım 
süreci içinde bulundular, sonrasında da içinde 
bulunacaklar.

ÖMER OVACIK

Binen misin,
Bekleyen mi?
Hangi yolcunun bagajısın?

Gelen misin,
Terk eden mi?
Hangi duygunun kadrajısın?

Kesen misin,
Kesilen mi?
Biletin hangi tarafısın?

Istasyon
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DENİZ ÖZEN

ÜMRAN
Apartman boşluğundaki güvercinler, ışığı 

yakar yakmaz, sabah oldu sanıp kanat 
çırpmaya başlıyorlar. Mutfağın camı 

bu boşluğa açılıyor. Bu yüzden her sabah beşte 
Ümran, çayı koyarken  kuşlar da yanan lambayla 
birlikte uyanıp ötüyorlar.

Dünden kalan ekmek kırıntılarını, camdan 
aşağıya serpiverdi Ümran. Turuncu gagalarını açıp 
kırıntıların üstünde çırpınırken güvercinlerden 
güçlü olanlar kırıntıları kaptılar. Biraz bakıp, 
gürültü artınca, pencereyi kapatıp mırıldandı; 
‘‘Aman kızla oğlan uyanmasınlar da!’’

Çaydanlığa suyu koyup, ocağın altını yaktı. 
Zeytin, peynir, tereyağı çıkardı. Domates ve 
salatalıkları yıkayıp doğrarken, tost makinasına 
da ekmekleri dizdi. Kaynayan çayı demlerken 
göz ucuyla camdan baktı. ‘‘Durdular, sanıyorlar 
ki gece. Hey koca Allah’ım biz de öyle değil 
miyiz? Sandığımız için dolap beygiri gibi dönüp 
duruyoruz işte. Mutlu olacağız, sevileceğiz diye. 
Neyse, buna da şükür!’’ 

Tepsiye dizdiği kahvaltılıklarla gülümseyerek salona 
geçti. ‘‘İşe giderken uğrasam olur mu?’’ demişti 
Latife. ‘‘Bir bakarız, akşama da alırım iş çıkışı?’’ 
‘‘Olur, olur gel sen kahvaltı da yaparız.’’ demişti. 

Tüm dantelleri, pikoları, içinden gelerek kendi 
kızına yapıyormuş gibi özenerek yapmıştı, 
Latife’nin kıza. Onun yaptıklarının yanında, 
bunun lafı olmazdı. Şimdi dünya biraz da onlara 
dönüyordu artık, dönsündü artık.  

Oturdukları ev Latife’nindi. Buraya ilk geldikleri 
yıl, bir o destek çıkmış, yok paraya bu evi 
kiralamıştı Ümran’a. Kardeş yapmazdı yaptığını. 
Morlukların ilacı zaman,  yürek yanığının ilacı ise 
anlayan bir dosttu. Çok gece ağladılar birlikte. 
İnsan insanın zehrini alırmış. Baba yarısı amca 
derler. İki çocukla amcaya geldiğinde morlukları 
da tazeydi. Evlendirmeye kalktılar hemen. 
İmdadına yetişmişti Latife. Pikocu Hüsniye 
ablaya, ‘‘Sen bunu yetiştir, çalıştır, sevaptır.’’ 
demiş,  sonra da altın günü gruplarında ilk sırayı 
ona vermişti. “Kız param yok alma beni oraya.” 
dese de “Olmadığında ben vereceğim, makine 
alman lazım.” demişti. O parayla almıştı pfaff 
makinesini. Hüsniye ablanın yanında bir yılda 

pişti. Yaraları iyileşti. Çocuklar okula başladı. 
Aslında yeni bir hayat kurdu, bir el verince 
Latife. Kadın, kadının kurdu değildi aslında. 
Ara dantel, fisto, mutfak takımları nevresim 
takımları, pike derken mahallenin bütün 
kızlarının çeyizini Ümran yapar olmuştu.

Çocuk gelinlerden biriydi Ümran. Kızına on 
beşinde gebe kalmış, on yedisinde de oğlanı 
doğurmuştu. Çocukluktan çıkıp da genç kız 
olduğunda iki çocuk annesiydi. Ne aşk bildi 
ömrünce ne gezme tozma. İki iltifat duyunca 
ağlaması ondan. Köy yerinde iki karış toprak, 
iki davarla ha babam didinip durdu. İyi adamdı 
kocası Yusuf. İlk zamanlar severdi de onu. Ne 
olduysa sonradan oldu. Gediklilerin Ali’yle çekip 
çekip kasabaya gitmeler, ardı günü akşamına 
gelip dayak atmalar…

Kaç kere sıcak kül bastı sırtlarına. Ağrısı 
geçmeden basardı dayağı Ümran’a. Uyuyamazdı 
sabahlara kadar. Şafak sökmeden kalkıp sırtında 
Filiz ile çok hamur yoğurdu ağlaya ağlaya. 
Filiz anlamazdı, bebeydi ama derdini dinlerdi 
anacığının. Eli yüzü mosmor, hali içler acısıydı. 
Bir analığı vardı, o da sahip çıkmıyordu. İnsan ne 
yaparsa kendi yaparmış lakin bir gün Yusuf’un 
kolunu yakalayıverdi. İttirip duvara, sacın 
altındaki kızgın demiri sallayıverdi; “Uyurken 
alırım canını, vurmayacan daha!” Deli gözlerini 
görünce Yusuf Ümran’ın, bırakıp gitti. O oldu, 
bir daha vurmadı ama eskisi gibi gelmedi eve de. 
Tarlada bir öğle vakti çalışırken Yusuf, kalbini 
tutup toprağa düştü. Oracıkta ter içinde titredi. 
Gidip yanına dikildi. Sadece baktı Ümran. Son 
çırpınışını da son nefesini de gördü. Gidecekti. 
Başka yolu da yoktu. Adam değil, hayat 
istiyordu en yenisinden. Umudu vardı. Oğlunu 

da kızını da okutacaktı. Çalışırım dedi. Evimi 
kurarım. Yetiversin koca da yuva da. İki çocuk, 
iki bavulla çıktı geldi. Geliş o geliş işte.  

Şimdi bu güvercinlere her bakışında Yusuf’u 
görüyor biraz da. Onun o son titrerken ki 
çırpınışını. Artık zarar veremeyen, sadece ekmek 
yiyen Yusuf’u ya da kuşları…

Köyde ne var ne yok satsa da hazıra dağ 
dayanmaz. Amca birkaç evlenmek isteyen 
adamdan da bahsedince, hem evlere temizliğe 
hem de apartman silmeye başladı. Çocuklar 
okuyacak, başka çözümüm yoktur, dedi. Dayak 
yoktu ya, her şeyi yapardı. Bembeyaz teni, ela 
gözlerini yer bezi yaptı merdivenlerde.  

Oğlan, öğretmen oldu. Kız da inşallah avukat 
çıkacak bu yıl. Daha ne isterdi Ümran? Kalkıp, 
sobanın körüğünü ileri geri ileri geri salladı. 
Közlerin üzerine attığı odunlar yanmaya başladı. 
Çaydanlığı üzerine koyup sobanın, radyoyu açtı. 
“Dışarda da deli bir yağmur var, bu kadın nasıl 
gelecek?” diye mırıldandı. 

Ayak sesleri, fısıltılar. Filiz, şiş gözlerle salonun 
kapısını açtı. Yanında da Latife. İkisinin de 
kocaman gülen yüzleri, ellerinde de bir pasta. 
Mumlar ışıl ışıl bir avaz; “İyi ki doğdun Ümraaan!”

Kalbi deli gibi çarptı Ümran’ın. İlk doğum günü 
kutlamasıydı. Gülmeye çalıştı, gözlerinden 
boşalan yaşa engel olamadı.

Biri kızı, biri dostuydu. İki güzel kadın. 

“İyi ki varsınız.” dedi. “Sakın ola eksilmeyin 
hayatımdan!”
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“Bu şehri kadınlar kurdu.” dedi 
Esma. “Her şey bir günde 
oldu. Mutfakta mantı 

açıyordum. Mucizeyi pencereden 
gördüm. Kedilerin tüylerini tarar gibi, 
düşünceli bir rahatlıkla yaptılar. Adım 
adım bastıkları yeri aydınlattılar. 
Yaşlı gözlerimle gördüm.  Yardım 
teklif edildiğinde sustular, aralarında 
fısıldaştılar. Bir süre işe aynı anda 
koştular. İmrenen bakışlarla gördüm. 
Baştan aşağı kadın, nereden baksan 
bronzdular. Derin bir hasretle 
gördüm. ‘Kadınlar Şehri’ne inip 
kucaklaşmak istedim onlarla. Ocakta 
yemeğim vardı, bırakıp gidemedim. 
Şen şakrak el salladılar aşağıdan. 
Gönül gözümle gördüm.”

Bütün öksüz tekneler aynı gün onarıldı. Kat kat mermerşahiden 
yelkenler dikildi sessizce. Çocuklar yardım etti, ipliklerin iğne 

deliklerinden geçişine. Kumaşın huzur veren mülayim hışırtısı, Boğaz’ın 
poyrazını doldurdu. Pruvalara macun çekildi, karinalara aydınlık kaderler 
biçildi. Çoktan çürüdü zannedilen tüm gemiler, neşeli şarkılar eşliğinde 
denize indirildi. Herkes kaptandı, birbirine sıkı sıkıya bağlı tayfaydı hepsi. 
Yeri geldi, dik duran bir inatla, delilik akla ustaca yedirildi. Kimileri 
hayretle, bazıları cinnetle izlediler olan biteni. Neresinden bakarsan bak, 
hak edilmiş bir hürriyet fikriydi ‘Kadınlar Şehri.’

DERYA ERKENCİ

KADINLAR 
ŞEHRİ

Arsız çıkarları besleyen alışkanlıklarla dövüşmek zordu. Fersiz, şeytani 

gözleri kaskatı kemiktendi alçakların. Onları kan emmekten alıkoyacak 

sert yüreklerle karşılaşmaktı, tüm zalimlerin endişesi. Kalabalığın güçlü 

sesi, bıyıklı iblisleri bile ürküttü. Et yemeye doymayan dişlerin hepsi 

döküldü. Sırtlan gülüşlü suratlar silindi, engellenemez yükselişle. Yeditepe 

üzerinde, yetmiş yedi ateş yakılmıştı ‘Kadınlar Şehri’nde. Bulaşıcı cesaret, 

her ateşin başına mızrak gibi çatılmıştı. Gün giderken kıpkırmızı bir bilgelik 

bırakmıştı ardında. Kaybedilen kız kardeşlerin aziz ruhlarına içli şiirler 

okunmuştu. Beklenen utku artık çok yakındı onlara.

“Bu şehri kadınlar kurdu. Her şey bir günde 
oldu.” dedi Esma, uzaklara gururla bakarken. 

“Katılmazsam, kızlara çok ayıp olur.” diye mırıldandı. 
Çehresinde mesut bir hare, öylece dalıp gitti derinlere. 
İlkbaharı seçti mevsimlerden, bu hayal sırf ona ait diye. 
Kendini parlak sularla ışıldayan mavi bir güvertede 
düşündü. Kadınların kurduğu şehir gözüne her 
zamankinden daha güzel göründü. Gönülden diledi 
başka bir hayata sahip olmayı. Narin imgesi, usulca 
genç bir kadınınkine dönüştü. Beklenen devir gittikçe 
yaklaşıyordu. Ufukta saflar sıklaşıyordu. Herkes akın 
akın ‘Kadınlar Şehri’ne gidiyordu.
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