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

ZEKİ ALASYA
“Çok iyi bir oyuncu olabilirisiniz, 
iyi bir insan değilseniz öyle benim 
için fazla kıymeti harbiyesi yok’’

YILMAZ GÜNEY
“Biliyoruz ki, insanlık tarihi sınıfların 
mücadelesinin tarihidir. Tarihin itici 

gücü halklardır.’’

“Ne zaman bir çocuk görsem 
binbir İstanbul eser  
ömrümün üzerinden’’

DUYGU ASENA
“İnsan yaşamında eksik olanı,  

her şey sanıyor.’’

SADRİ ALIŞIK
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AYŞEN ŞAHİN

Mevsimlerin en güzeli geldi: Bahar.
İsim olarak verirsen kız çocuğuna, saçları 
papatya olur, yanakları kiraz, dudakları 

erguvan.
Hep kadın bir mevsim gibi gelir bana, şakayla 

başladığından, hem gözyaşı gibi ıslak hem kahkaha 
kadar güneşli olduğundan. Akşam serinliğine 
dikkat etmek gerektiğinden ama gündüzleri 
yakabileceğinden. 

Aysel Gürel’i anarım her nisan ayında. Onun da 
adı bahar gecesi; ay gibi parlak ve güzel anlamında. 
Nasıl da bahar gibi yaşadı; kabartılmış saçları ya da 
perukası, rengârenk makyajı, kocaman kahkahası, 
çapkın şakaları, hakkı verilmiş aşkları, hançer gibi 
satırlarıyla…

Hesap sorulamaz bir kadındı, kendi gibiydi hiçbir 
kalıba girmedi. Mesleği denilince tiyatro oyuncusu, 
edebiyat öğretmeni, şair ve söz yazarı denirdi. Bir 
başına kültüre dair ne varsa sırtlanmış gibiydi. 
Lakabı “deli”yi madalya gibi taşırdı. Akıllıların sıkıcı 
dünyasına tutulmuş yanardönerli neon bir fenerdi. 
Çok okuyan, kültürlü, anne Aysel olarak değil, 
hep bu haliyle ekran önündeydi, hepimizden önce 
çözmüştü; normal görünenin söylediği gerçeğin, 
sürekli sorgulanacağını belki.

Âşık olmak için bahardan başka şeye ihtiyaç 
duymayan bir kadını anlatmıştı.

“Ben Her Bahar Âşık Olurum”da:
“Damarlarımda yine aşk var 
Gözlerim yine bir manalı 
Başladı güneşli yağmurlar 
Islandı umudumun saçları” 

diyor Aysel, benim gözümde canlanıyor, 
burnumda tütüyor:

Güneşli yağmurlarda, yürürsün acele 
etmeden; toprak ıslanınca ferah kokar, 
ıslakken daha bir kırmızıdır kiremitler, Arnavut 
kaldırımlar parıldar. Adım attıkça birikintiler 
şıpırdar. Islak saçların ağırlığına kapılır, yukarı 
bakar başlar, damlalar burnunu gıdıklar, çocuk 
gibi sebepsiz bir keyfe gelir insanlar.

Bir yürüyüşe kaptırırsın belki Bebek’ten 
başlayıp Rumeli Hisarı belki de Çengelköy, 
Kanlıca civarı olur güzergâh.

Güneş batarken denize karşı bir masaya 
oturursun, bir tek istersin kendine yanında da 
balık, tercihen mercan ya da kalkan.

Umudu yatırırsın masaya, meze olsun diye değil, 
planlamak için hayatın kalanını. 

“Kırılan dallar gibiyim 
Ben her bahar dirilirim 
Gizli bir kaynaktır içim 
Kendime bir yol bulurum” 

yazıyor Aysel, ben bir hayal kuruyorum:
Dirilirsin, çiçekli basma, şifon elbiseler giyersin, 

rujunu sürerken öpücük atarsın aynalara. 

Vapurun burnunda denizin iyotlu kokusunu 
çekersin içine, doğru Adalar’a.

Yokuş aşağı inerken bisikletle, ayakların serbest, 
ellerin frende, yüzüne vurur bahar esintisi.

Ferforje bir kapının rengine, işçiliğine kapılır, 
bir fotoğraf çekmek istersin ya da 
balkondaki sardunyalar almıştır 
gözünü.

Bir kadın belirir camda, 
ayaküstü laflarsınız. İhtimal 
bu ya; evin önündeki 
ağır, demir kendi eski, 
boyası yeni sandalyelerin 
minderlerini koltuk altına 
sıkıştırır, bir tepsiye de 
iki kahve koyup bahçeye 
iniverir. Sohbet derinleşir.

Değil mi ki hava bahardır, 
ayak bastığın yer ada, gün 
uzamıştır, bir yerlere yetişme derdi 
olmadan da yaşanır.

“Ben her bahar âşık olurum 
Rüzgâr olur yağmur olurum 
Filizlenir anılarda gururum 
Taşar içimden ruhum” 

diye fısıldıyor Aysel, ben onun “aşk öğretilmiş 
çok güzel bir yalan” cümlesini takıyorum 
kulağıma, sonunu bilmezmiş gibi izliyorum aynı 
filmi bir daha:

Tatlı tatlı esen rüzgâr, beklemediğin anda 
geçmişten bir koku taşır. Canın çeker ayaklarının 
yerden kesildiği zamanları.

Yeniden âşık olasın gelir. Her aşktan 
sonra insan tecrübelendiğine, bir daha onca 
kaptırmayacağına inanır.

Olursun, için taşar. Gecen beraber geçse, 
sabahın hatırı kalır. Akşamı göreceksen zaman 
öğleden itibaren daraltır.

El ele Galata Köprüsü’nü yürümek gibisi var 
mıdır? Karşında Ayasofya, Topkapı, Sultanahmet. 
Oltalar arasından Haliç’i izlemek için inersin köprü 
altına. Şerefinize kalksın kadehler sanki bu aşkın 
hiç sonu olmayacakmışçasına. Sırtına ceketini 

bıraksın usulca, çarpar bahar akşamları.
Belki de bir insana bile ihtiyaç duymayacaksın 

aşk için. Pierre Loti’de kahveni içerken önündeki 
manzaraya bakıp kalbinin hızlı çarpmasından 
aşkı fark edeceksin. Canın aynı anda her yerde 

birden olmak isteyecek. Polonezköy’de 
ağaçlar altında yürümeyi, Yerebatan 

Sarnıcı›nın serinliğini, 
Beyoğlu›nun hareketli 

gecelerini, Ortaköy’den bir 
tekneye atlayıp Boğaz’ı 
seyretmeyi, Moda sahilde 
bir pikniği ve Garipçe’de 
ayaklarını serin kuma 
gömmeyi aynı anda 

isteyeceksin.
İstetmiyorlar!

Çiçekli elbiseni tahrik 
saydılar, o saatte oralarda ne işi 

varmış bir başına diye sordular.
Rujun davetkâr addedildi, senin de rızan 

olmasa yüzün öyle hep güler miydi?
Kanında birkaç promil alkol çıkmış, buna su 

testisi su yolunda kırıldı denir mi?
Tırnaklarında dokusu bulunmuş adamın, elini 

tuttuğun bir fotoğrafı gösterince cezası iner mi?
Bu şehrin sokaklarını adımlayamadıktan, 

ardına bakmadan yürüyemedikten, güneşin 
batışını seyredemedikten, çiçekli elbiseler 
giyemedikten, korkular yüzünden aşkı 
dizginledikten sonra bahar gelir mi bir şehre?

Özgürlüğü elinden alınınca geriye ne kalır 
insandan?

Bir tek kadın bile korkuyorsa yarından, ne 
anladım gelen bahardan, güneşli yağmurdan?

Ne kaldı geriye Aysel’in 92 sene önce gözlerini 
açtığı dünyadan?

Kadınlar özgür yaşar.
Biz özgürsek bu şehre her gün bahar.
Damarlarımızda mücadele var. 
Açtık bayrakları Aysel, direneceğiz kazanana 

kadar!
Kendimize bir yol buluruz…

Bu şehrin 
sokaklarını 

adımlayamadıktan, 
ardına bakmadan 
yürüyemedikten, 
güneşin batışını 

seyredemedikten, çiçekli 
elbiseler giyemedikten, 
korkular yüzünden aşkı 

dizginledikten sonra 
bahar gelir mi 

bir şehre?
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Laikliğin etimolojisi 
ve milli irade 

meselesiZÜLFÜ LİVANELİ

“Laik” sözcüğü Ege’nin iki yakasında iki ayrı anlama bürünmüştür. Kökeni 
Yunanca “laos” (halk) olan “laiklik” bizde müthiş bir rejim kavgasını, 
Yunanlarda ise basitçe halka ait olanı anlatır. Bir Yunandan “laiki musiki” 
sözünü duyduğunuzda, onun rejimden, dinden söz açtığını sanmayın 
sakın; sadece “halk müziği” demek istiyordur. Ama 
Yunancadan gelen bu sözcük, Türkiye’deki politik 
ve sosyal hayatın en büyük tartışma konularından 
birini oluşturuyor. Ve tehlikeli bir terminolojiyle 
“Laikler ve Müslümanlar” ayrımı yapılıyor. Sanki 
laik Müslüman olamazmış gibi. Belirli çevreler 
ısrarla, laik sözcüğünü, “kafir” suçlamasının 
yerine geçirmek istiyorlar. 2016’da yaşamını 
yitiren Profesör Yaşar Nuri Öztürk ise “Kuran 
Verileri Açısından Laiklik” kitabında bu çarpıklığı 
düzeltmek ve kavramları yerli yerine oturtmak 
çabasında. Profesör Öztürk, laikliğin Türkiye’deki 
genel geçer tanımı olan “Din ile dünya işlerinin 
ayrılması” klişesine karşı çıkıyor. Hatta bunu “hatalı 
ve tehlikeli” buluyor. Bu hatada ısrar edilmesinin, 
laikliği hukuk ve yönetim boyutundan çıkarıp, bir 
devlet ideolojisine dönüştürdüğünü belirtiyor. 
Hatta bu düşünceyi daha ileri götürüp, laikliğin belli 
kesimlerce bir din gibi algılandığını da vurguluyor. Bu düşünceleri, bugüne 
kadar laiklik karşıtı birçok çevrenin ileri sürdüğünü düşünebilirsiniz. 
Gerçekten de bu iddialar bize hiç yabancı değil. Ama Profesör Öztürk 
bu saptamadan sonra, diğer iddia sahiplerinden ayrılıyor. Onun tezine 

göre; laiklik, İslam vahyi ile çelişen, çatışan bir kavram değil; tam tersine, 
dinin hayatımıza kazandırmak istediği değerleri koruyan ve yücelten bir 
kavrayış. Buradaki ince nokta, “din adına yetki kullanma” meselesinde. 
Öztürk’e göre Allah adına yetki kullanmak devri, peygamberlerle birlikte 

bitmiştir. Hz. Muhammed son peygamber olduğuna 
göre, ondan sonra kimse çıkıp da Allah adına yetki 
kullandığını ve yönettiğini ileri süremez. Durum 
böyle olunca, kullanılan yetki ancak halktan 
alınan yetkidir; yani dünyevi bir yetkidir. Oysa 
biliyoruz ki tarih boyunca birçok kültürde, yetkiyi 
kullanan kral, padişah, şah gibi egemenler; bu 
görevlerine ilahi bir nitelik kazandırmış ve halkın 
kafasında dünyevi yetki ile uhrevi yetkinin karıştığı 
bulanık bir alan yaratmışlardır. Bugün laiklik 
karşıtlarının yararlandığı kaynak da bu bulanık 
alandan fışkırmaktadır. İslam dininde ruhban 
sınıfı bulunmadığına göre, kullanılan yetki sadece 
dünyevidir ve yapısı gereği laiktir; yani kelimenin 
etimolojisine uygun olarak halk adınadır, halkçıdır, 
halktan kaynaklanmaktadır. Tartışmayı bu doğru 
zemine oturtursak; Türkiye’de her gün “milli irade” 
diyenlerin aslında “laiklik” demiş olduklarını 

görürüz. Hem halktan yetki alıp hem “halka ait” demek olan “laikliğe” 
karşı çıkmak epey garip bir çelişki oluşturmuyor mu? Profesör Öztürk bu 
aydınlatıcı kitabında, herkesi terminolojik bir netliğe ve temel kavramlar 
üzerinde tekrar düşünmeye çağırıyor.

Onun tezine 
göre; laiklik, İslam 

vahyi ile çelişen, 
çatışan bir kavram 
değil; tam tersine, 
dinin hayatımıza 

kazandırmak istediği 
değerleri koruyan ve 

yücelten bir 
kavrayış.
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CANAN ASLAN

Doğanın en güzel halini aldığı zamandır 
bahar ayları. Kış aylarının ardından 
havanın kasvetini ve gri rengini 

üzerinden attığı yerini ferahlamaya, parlaklığa 
ve ışıltılara bıraktığı zamandır. Bütün canlılar 
bu güzelliğe eşlik eder ve bu müjdeyi dalga 
dalga yayar. Kuşların ötüşü bile değişir, ağaçlar 
ve bitkiler çiçeklerinin renklerini sunmak üzere 
minicik bir bohça gibi taşırlar tomurcuklarını. 
Doğada tüm bu hareketlenme gerçekleşirken, 
insan da katılır bu ritme. Doğanın uyanışı 
insanın içine sirayet eder adeta. Sanki onun da 
içinde tomurcuklar patlayacaktır.

Bilim insanları, doğanın insanı bencillikten 
uzaklaştırdığını, daha barışçıl, çözüme yatkın 
olmaya evrilttiğini, değerlere sahip çıkmayı 
ve doğru nefes almayı öğrettiğini söylüyorlar. 
İnsanın öğrenmesi gereken en önemli bilgi ise 
aslında doğanın bir parçası olduğudur. Doğa, 
biz olmadan da varlığını sürdürebilecekken, biz 
doğa olmadan varlığımızı sürdüremeyiz.

Karşılıklı etkileşim içindedir insan doğayla. 
Sürekli öğreten bir öğretmen gibidir. 
Vermediğin şeyi alamayacağını öğretir. Ursula 
K. Leguin’in unutulmaz sözüdür, “Mülksüzler” 
adlı kitabında Shvek karakterine söyletir 
Leguin: “Vermediğiniz şeyi alamazsınız, 
kendinizi vermeniz gerekir. Devrim’i satın 

alamazsınız. Devrim’i yapamazsınız. Devrim 
olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır, ya 
da hiçbir yerde değildir.” 

Vermek ve almak diyalektik bir 
bütünlük içerir, tıpkı ekmek ve 
biçmek gibi.

Diyalektik kavram 
olarak sürekli değişmeyi, 
gelişmeyi temsil eder. 
Bir sürecin içinde olmayı 
gerektirir. Verebilmek için 
“olmak” gerekir. Olmak/
olgunlaşmak hem zaman 
gerektirir hem de tefekkür. 
Yani zamana yayılan ama 
zaman içinde de kendimize 
kattığımız değerler ile mümkündür.  

Toprağa düşen bir tohumun değişimini 
gözlemlerken, toprağın tohumla olan 
ilişkisinde bizim bulunduğumuz yer neresidir? 
İnsan bağlanabilmeyi düzen kurmayı ve yerleşik 
hayata geçmeyi toprakla olan ilişkisinde 
geliştirdi. Medeniyet ve kültür, toprak ve ona 
bağlı değişkenler üzerinden şekillendi. Toprağın 
işleyişinin değişimi, medeniyetin yönünün 
değişiminde önemli bir etkendi.  

H. Arendt  “Geçmişle Gelecek” adlı kitabında 
kültürün kelime anlamının kavram olarak 

Romalı olduğunu söyleyerek ürün yetiştirmede 
ikamet etmek, bakmak mukayyet olmak ve 
korumak anlamına gelen “colera” kelimesinden 

geldiğinden bahseder. Esasen insan ile 
doğa arasında, insanın yetişmesine 

uygun hale gelinceye kadar 
doğayı işlemek, uğraşmak 

anlamında bir etkileşimi ifade 
eder. Kültür terimini, insanın 
yetiştirilmesi, işlenmesi, 
eğitilmesi anlamında ilk 
kez kullananlar ise yine 
Romalı filozof Cicero ve 

şair Horatius olmuştur. 
Cicero’nun bu konuda kullandığı 

terim “cultura animaldır.” Terim, 
insan nefsinin (can) terbiye edilmesi 

anlamında kullanılmıştır. 
Toprağın dolayısıyla doğanın insanı 

biçimlendirdiği ve etkileşiminin sürekli olduğu 
düşünüldüğünde, verebilmenin yolunun kendini 
üretmekten/gerçekleştirmekten geçtiğini 
anlıyoruz. Bir ağacın meyvelerini sunması 
gibi… Biz de iyiliğin ve güzelliğin meyvelerini 
çoğaltarak var olmalıyız. Kötülüğe rağmen… 
Umudumuzu yitirmeden, her kışın sonunda 
baharın geleceğini unutmadan…

Bazen sadece umut ekmektir hayat.

Ektiklerimiz ve biçtiklerimiz

Karşılıklı 
etkileşim içindedir 

insan doğayla. 
Sürekli öğreten bir 
öğretmen gibidir. 
Vermediğin şeyi 
alamayacağını 

öğretir.
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Evimizin duvarında asılı bağlama ile çocukluğumdan beri tarif 
edilmez bir bağ kurmuştum. Türküler izini süreceğim bir serüven 
gibiydi. Ozanlar o serüvenin esrarengiz kahramanlarıydı. Coşkun bir 

ırmağın debisine şuursuzca bırakmışlardı kendilerini. Denizi arıyorlardı. 
Sert esen bir rüzgârla dağlara şekil veriyorlardı. Nefesi arıyorlardı. 
Durmak bilmez yağmura karışmışlardı, sel olmuş akıyorlardı. Saflığı 
arıyorlardı. Onları dinledikçe bu arayışın bir parçası oluyordum. Bizim 
evin duvarda asılı bağlaması Pir Sultan’ın arşa kaldırdığı bağlamaydı. 
İnanç da, güzel yaşamak da, sevinç de, keder de, ayrılık da, kavuşmak da 
o bağlamaydı. Ve bizim evin o bağlamasından yankılanan en sevdiğim 
kahramanlardan biri şüphesiz ki Haydar’dı…

90’lı yılların başında hayatımıza giren özel radyolarla hayaller 
değişti, mesafeler değişti, hayatlar değişti. Herkesin duymak istediği, 
beklediği özlediği sesler, türküler, şarkılar özel radyoların kimliklerini 
inşa ederken, türküler ve halk kültürümüz önce Umut Radyo’da 
sonra Yön Radyo’da sesleniyordu insanımıza. Ben de naçizane 
Türkiye’nin ilk özel radyolarından Umut Radyo’da 
atıyordum ilk adımımı hayata. Türküler beni çağırmıştı 
bir kere. Beni ozanlarla da tanıştıran yine türküler 
olmuştu. Benim için bir meslekten daha fazlasıydı 
radyoculuk. Çünkü çocukluğumun esrarengiz 
serüvencileriyle tanışıyordum.

2004 yılında koordinatörlüğünü yaptığım Pir 
Sultan Dostları albümü ve aynı yıllarda hazırladığım 
TV programlarında türkü dostları ve ozanlarımızla 
unutulmayacak günlerim oldu. Türküye gönül vermek 
başka,  türkünün kalbi fethi başkadır. İşte benim kalbimin 
fethine sebep olan ise “Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim”in 
programda Ali Ekber Çiçek tarafından canlı canlı icrasıdır.

Yılların, her şeyi silindir gibi ezip geçtiği ama onda hiçbir deformasyon 
yaratmadığı; hiçbir akımın ve akıntının ondaki nahifliği yıpratamadığı bir 
türkü abidesiydi, Ali Ekber Çiçek... Dünya çapında bir virtüöz olmasına 
rağmen olgun başaklar kadar mütevazı ve kalender bir gönül adamıydı... 

Pir Sultan Dostları’ndan kısa bir süre sonra hocanın artık İstanbul’dan 
ayrılacağını öğrendim. Hemen bir telefon açtım. İlhamın peşine 
düştüğüm zamanlardı. İlhamı ararken maceramı da bir dergide 
neşrediyordum. Belki müziğimizin en gizemli ilhamı Haydar Haydar’ı 
sarmıştı ve ben sırrına vakıf olabilir miyim acaba diye sordum hocaya. 
Telefonda, mahcup bir içtenlikle beni evine davet ettiğinde, sevincimden 
neredeyse ayaklarım kesiliyordu yerden... O büyük ozanı evinde, kendi 
atmosferi içinde daha yakından tanıyabilmek… İşte bu da benim 
ilhamımın en güzel anlarından biri olacaktı elbette.

Sıcak bir gülümsemeyle açtı kapıyı. Çay deminin kokusu sarmıştı 
evi. Ali Ekber Hoca da kendi hazırlığını yapmıştı.  Büyük usta, benim 
sorularımı ustalıkla dengeleyerek yanıtlıyordu ama bir başka konuğu 
olan sigaraya da hiç sektirmeden karşılık veriyordu. Yüreğim bu konudaki 
ustalığına karşı da ezim ezim eziliyordu.

“Siz 52’nci sanat yılını icra etmiş, TRT’ye 37 yıl emek verip 54 kasetlik 
kayıt bırakmış, UNESCO tarafından albümü yapılarak bütün dünyada 
Türk kültürünün temsilcisi olarak tanıtılmış, Amerika’dan Rusya’ya, 
Kamerun’dan Japonya’ya kadar konferans ve konser vermediği yer 
kalmamış, 400’den fazla eseri bizlere ulaştırmış, yüzlerce derleme 
ile besteye imza atmış, Pir Sultan’ı aşkla yaşatmış, Alevilik edebini ve 
tasavvuf ehlini bu memlekete tanıtmış bir koca ozansınız... Yazık değil mi 

ömrünüze, yazık değil mi ‘ömrün uzun olsun!’ diye yakaran bize?” demek 
için ağzımı açıyorum fakat öylece kalıyorum.

Hoca, sanki evliya gibi... Aklımdan geçeni okuyor ama bana başka türlü 
söylüyor: “Güzel kızım, dumandan rahatsız oldun galiba. İstersen şöyle 
geç, şuraya otur.”

Bana gösterdiği kanepe, aslında, taa başından beri oturmak istediğim 
kanepeydi. Sebebine gelince, o kanepede, beni olanca güzelliğiyle çarpan, 
kendisine dokunmam için sürekli gözümün içine bakan, müthiş tılsımlı 
bir şey vardı... O şey, Ali Ekber Çiçek’in kırk yıllık yoldaşı, iyi ve kötü 
günlerinin en sadık kader arkadaşı... 

Usulca gidip yanına oturuyorum. Önce tarifsiz bir heyecanla, sonra zapt 
edilmez bir dürtüyle dokundum kahverengi gövdesine. Hoca, aramızdaki bu 
iletişime hayranlıkla bakakaldı. En ufak bir kıskançlık yoktu gözlerinde. “O 
saz var ya...” dedi,  “O saz tam 130 yıllıktır. Bana dedemden kalma. Erzincanlı 

bir usta yapmış. Kendimi bildim bileli benim yanımda. Bütün 
türkülerimi onunla yaptım, onunla paylaştım... Bir tek sen değil, 

alem hayrandır ona. Hatta Amerikalılar bile onu görünce 
şok geçirdiler.” dedi. “Nasıl yani hocam?” diye şaşkınlıkla 

sordum. Gülümsedi koca çınar. Yanı başımdaki yol 
arkadaşına “anlatalım mı?” diye sordu sanki. Gözlerini 
bağlamasından alarak bana çevirdi ve “Bir gün 
İstanbul radyosunda, Nida Tüfekçi’nin yanında dinledi 
Amerikalılar beni. Orkestra şefi, sazı tuttu, evirdi, 
çevirdi; bir türlü akıl erdiremedi. ‘İnanamıyorum…’ dedi, 

‘Yani benim 120 partiye bölerek orkestradan çıkardığım 
sesi, siz bir tek bu aletten mi çıkarıyorsunuz?’ diye dondu 

kaldı.” 
Bir an adamın halini gözümün önüne getirdim. İlk defa 

tanık olmuştu. Ya biz? Biz hoca eline her sazı aldığında, Amerikalı 
gibi soramasak da biliyorduk imkânsızlığın sınırında bir şeyler vardı, 
sazında ve de sözünde...  “Yani siz televizyon çekiminde benim gözümün 
önünde canlı çalıp söyleyinceye kadar, ben de o sesin, tek bağlamadan 
çıktığına inanmıyordum.” diyerek hocaya bir Amerikalı ve beni aynı 
duyguda buluşturduğunu itiraf ettim bir çırpıda. 

Hocanın gözlerindeki ışıltıdan cesaret alarak, kader anının geldiğini 
hissettim ve o herkesin bi’ merak beklediği cevabın peşine düştüm. 
“Canım Hocam… Bu meşhur Haydar Haydar parçasını, orkestrayla çalmak 
bile böylesine zor ve inanılmaz iken, onu bir tek bağlamayla bestelemek 
daha imkânsız olmalı... Bu nasıl bir mucizedir hocam?” diye sordum.  
Koca Ali Ekber Çiçek, adeta bir çocuğun coşkusu ve içtenliğiyle güldü. 
Artık kucağımda duran sazına uzun uzun baktı. Bu sefer “Hadi anlat” der 
gibi baktı... Gözleri dalıp gitti seneler, seneler ötesine. Yeniden yaşar gibi, 
kalbi heyecanlı, sesi buğulu...

“Bizim evde bağlama hep vardı. Cemlerde, niyazlarda kulağım 
Alevi deyişleri ve ezgileriyle dolmuş, yüreğim insan sevgisi ile pişmişti. 
Babasızlığın ve yoksulluğun bütün acısını sanki bağlamadan çıkaracakmış 
gibi aşkla çalıyordum, bütün teselliyi onda buluyordum. Hayatımı onsuz 
sürdüremeyeceğimi anladığımda, askerliğimi yapıp çıkardım aradan. 
Sonra el ele tutuşup düştük gurbet yoluna.” diye en başından anlatmaya 
başladı. O an aklıma bir türküsü düşmüştü büyük ustanın:

“Yolumuz gurbete düştü
Hazin hazin ağlar gönül
Araya hasretlik girdi
Dertli dertli ağlar gönül”

Haydar... Haydar...
NURTEN GEROĞLU

Artık kucağımda 
duran sazına uzun 

uzun baktı. Bu sefer 
“Hadi anlat” der gibi 
baktı... Gözleri dalıp 
gitti seneler, seneler 

ötesine. Yeniden yaşar 
gibi, kalbi heyecanlı, 

sesi buğulu...
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Ali Ekber Hoca uzun uzun anlattı. Aslında asıl anlatmaya çalıştığı; 
her bestesinin arkasında hırpalanmış, haksızlığa uğramış, zaman zaman 
mutluluğa zaman zaman derde, kedere düşmüş bir hayat vardı. “Utancımı 
da, acımı da, sevincimi de hep sazımla paylaştım, her şeyimi sazımla 
bölüştüm...” dedi ve ayağa kalktı hoca. Pencereden kaçtı gitti bakışları. 
Dışarıda gezindi bir vakit ve yüzünde aynı tebessümle tekrar bana döndü.  
“Neyse, ağrıtmayayım başını. İşte 1961 yılı filandı. O zaman henüz başımı 
sokacak bir evim yoktu, kirada sürünüyordum anlayacağın. Beyoğlu’nda 
Balık Pazarı’nın oralarda... Ben de gencim, 26 yaşındayım, kanım kaynıyor. 
Akşamları eve dönerken bir-iki tek atıyor, sonra saatlerce odama kapanıp 
hüzünle bağlama çalıyordum. O odayı kafama göre düzenlemiş, yere 
kilimler, minderler atarak kendi halinde bir dünya kurmuştum... Çok 
verimli günler geçirdim orada, buruk hüzünler içinde...” Ali Ekber Çiçek’in 
sesi değişti anlatırken. Heyecanlıydı. Anladım ki ilham perisinin “Haydar” 
kılığına girip, onu öptüğü güne gelmiştik... Adeta hiç kıpırdamadan 
dinledim koca çınarı.

“O gün de, sebebini bilemediğim bir gariplik, bir hüzün var içimde 
yine. Yer minderinde oturuyorum, sırtımı duvara yaslamışım, bağlama 
kucağımda duruyor ama çalmıyorum. Öylece sigara içip yerdeki kilimin 
motiflerine bakıyorum. Böylece ne kadar zaman geçti, bilmiyorum. Sonra 
gayrı ihtiyari bir şekilde gezinmeye başladı, tezenem bağlamanın üst 
tellerinde. Beynimin kıvrımlarında çok geniş ve muazzam bir armoninin 
yol bulmaya çalıştığını hissediyordum ama bir türlü bu yolu tarif 
edemiyordum… Bir süre daha takıldım sonra bıraktım sazı yere, bedenimi 

uykuya... Ama inan ki uykuda bile sürdürüyordum çalmayı.” ‘Oldu mu? 
Sazı bırakacak zaman mıydı? İlham gelmiş gezinmiş ruhunda tut beni 
demiş hiç uyunur mu? Aşk olsun hocam…’ bunlar içimden geçenlerdi. 
Öyle kaptırmıştım ki kendimi hikâyeye, sanki hoca uyuyunca “Haydar 
Haydar” kaybolacak gibi geldi, hani hiç olmayacak, hiç bizim olamayacak 
gibiydi.  Dedim ya, Hoca evliya gibi, aklımdan geçeni okuyor sanki. Bende 
nasıl bir panik gördüyse koca çınar, hemen  “Yok, yok, düşündüğün 
gibi değil. Ertesi gün kalktığımda melodinin ana teması aklımdaydı 
zaten. Varyasyonlarına gelince, bugün bile her çaldığımda başka türlü 
çalıyorum. O zaman da hep bir şeyler ekleyip çıkarıyordum ve bu haline 
gelmesi 4 yıl filan sürdü.”  diyerek sakinleştirdi kalbimi. Oh be! Hoş geldin 
“Haydar Haydar.” Sözler dedesinin sözleriydi. Müziği tamamladıktan 
sonra dedesinin şiirinin tam besteye göre olduğunu görmüş hoca. Ne 
tuhaf değil mi? Farklı zamanlarda icra edilmiş iki muazzam eserin 
bir gayret buluşması, bütünleşmesi, bir bütün olması. Anlayacağınız 
peşinde olduğum ilham, önce şiire sonra besteye dokunmuş ve sonsuz bir 
birliktelik sözüyle bağlamış ikisini. 

Hocayı son kez canlı canlı dinledim o gün. Aynı aşkla aynı sevdayla 
söyledi türküsünü. Ve biliyordum o gün söylenen “Haydar Haydar” 
bana özeldi.  Öyle ya Ali Ekber Çiçek hiç aynı vurmadı “Haydar Haydar”ı 
icra ederken bağlamasının teline. Bana bu şerefi bahşettiği için sonsuz 
teşekkürler. Devrin daim olsun hocam. Özlemle son sözü Ali Ekber Çiçek’e 
bırakalım…

 “On dört bin yıl gezdim pervanelikte...”
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BEKLEME SALONU

n Merhaba Kürşat Bey,  İstasyon’a ilk gelen siz 
oldunuz, hep programlarınızda dakik misiniz?
Merhaba... Evet, özellikle gezilerde genellikle 
ilk gelen ben olurum. Kimseyi bekletmeyi ya da 
beklemeyi de sevmediğim için dakik olmaya özen 
gösteririm.
n Baharın ilk günleri, sizin mevsiminiz hangisi, 
bu arada ne içersiniz?
Benim mevsimim ilkbahar... Dünyanın her 
yerinde ilkbahar güzel ama benim için İstanbul 
baharı eşsizdir. Sade Türk kahvesi mümkünse...
n Yolculukların hayata katkısı nedir?
Belki hayata farklı bir yerden bakmak... Belki 
rutinden, alışılmış hayat düzeninden bir süreliğine 
uzaklaşmanın getirdiği kendine dönüş... Bazen 
farklı insanların, ülkelerin hayatına girip, farklı 
bakış açıları görmek ve tabii her gittiğiniz yerde 
yeni bir şeyler öğrenmek. 

n Müzik ve yazı el ele tutuştuğunuz yol 
arkadaşlarınız, nasıl bir yol var önünüzde?
Kimi zaman heyecanlı, genellikle heyecanlı ama 
bazen stresli, bazen durgun, bazen bundan sonra 
ne olacak, ne yapacağım bunalımları... Şimdilerde 
yeni bir romana başladım, müzikle ilgili de değişik 
bir proje üstünde çalışıyorum. Bir de çocuk 
kitabım var, bitti sayılır. 
n İlham perileri de yolculuklarda size eşlik 
ediyor mu?
Evet, aslında ediyor. Çoğu zaman yolculukta 
pencereden dışarı bakarım ama bambaşka 
şeyler geçer aklımdan. Bu nedenle yolları pek 
hatırlamam. 
n Caz müzik yapıyorsunuz ama türkü 
kültürüne de çok hâkim olduğunuzu duyduk, 
sizce bu dönemi en iyi ifade eden türkü 
hangisidir?

Benim çok sevdiğim, Bu Gala Daşlı Gala diye 
bir Azeri türküsü vardır. Orada bir söz var, “Bir 
ayrılık bir de ölüm/ Hiçbiri olmayaydı...” bence bu 
döneme uyan bir türkü. 
n Yolculuk için tren seçmişsiniz ne güzel… Kim 
karar verdi trene?  Ve mazi sizin için ne ifade 
ediyor?
Çocukluğumda özellikle İstanbul-Ankara 
yolculuğu trenle yapılırdı. Yataklı vagonla 
yolculuk yapmak o zamanlar için lüks, heyecan 
verici bir şeydi. Tabii özellikle biz çocuklar için. 
Dolap gibi bir yerden yatağın açılması filan 
ilgimizi çok çekerdi. Mazi benim için geri dönmek 
istediğim, keyifli zamanları ifade ediyor daha çok. 
Her zaman geçmişi hatırlamak, bir yandan hüzün 
verir insana ama beni çoğu zaman gülümsetir. 
n Kitaplarınız içinde sizin için en özel olan 
hangisi?
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AYLİN ÜNAL

Cıvıltılar sardı etrafı günün ilk ışıklarıyla
Etraf, gözünü açamayan pencerelerden ibaretti.

Neyse ki perdelerin varlığına katlanamayanlar vardı çokça,
Perdeler de gözünü açmıştı onların uyanmasıyla.

Hatta içlerinden birisi,
Kendi gözünden evvel açardı pencerelerin gözünü

Yerinde bekleyemezdi hiç.
Tutması gerekirdi yarım bıraktığı oyunlara verdiği sözünü.

Oyunlar bu mevsimlerde gelirdi hep,
Güneşle savaşırdı yaşayabilmek için bahar gününü.

Geçen gece yağan yağmurun kokusu,
Ertesi gün hemen, buradayım diyen mantarlara basma korkusu,

Küçük kız için oyundu bunlar da.
Mantarlar dostu olurdu yarattığı krallıklarda.

Emirler yağdırdı ağaçlara,
Bazen bir casus olmak istiyordu bu krallığa sızan

Bazense kraliçeydi tek başına,
Su güzellerini kurtaran.

Oyunlar yordu küçük kızı,
Oturdu kendinden büyük bir taşın üstüne çıkıp

Düşüncelere daldı bir anlığına,
Kimdi bu baharın havasındaki tanıdık?

Kışın doğan güneşin sıcağına benziyordu,
Bu yakan his ellerini.

Üşüyordu bir yandan içi,
Tıpkı yaz rüzgârları gibi.

Yazın soğuğu, kışın sıcağı vardı baharda.
Dinlendi ve kalktı yerinden,

Elini biraz daha gezdirdi papatyalarda.
Oyunlarına döndü yeniden,

Güneş kaybolana dek yeryüzünden.

Ardında kırmızı bir karanlık kaldı,
Kırmızı karanlık büyüdü ve soğuttu bahar gecesini

Yaz rüzgârlarından aldı nefesini
Krallığı terk etti insanlar,

Dedikodu yapıyordu hatta kimisi.

Ancak kız bunları duymadı
Ve annesi çağırana dek krallıkta kaldı.

Güneşin doğuşunu bekleyen atlıların yerini ise
Parlak yıldızlar aldı.

Kız çocuğu ve 
bahar oyunları

n Merhaba İlhan Bey,  nasılsınız?
Merhaba...
n Baharın ilk günleri, peki sizin 
mevsiminiz hangisi? Bu arada ne içersiniz?
Ben sonbaharı severim. Romantik olur. 
İlham verir. Çay içerim.
n İlham perileri size yolculuklarda eşlik 
ediyor mu?
İlham perim her zaman yanımdadır. Ve çok 
kırılgandır. İlgilenmezseniz kaçar gider ve zor 
gelir.
n Şarkılarınız içinde sizin için en özel olan 
hangisi?
“Sıcaklardandır” şarkımı çok severim. 
Başkası yazmış gibi.
n Birbirinizi beş kelime ile nasıl tarif 
edersiniz?
Kürşat Başar: Samimi, sıcak, güvenilir, 
çalışkan, güler yüzlü, zeki.
n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız 
mı?
Evet, birlikte konserler için epey seyahatimiz 
oldu. Hepsi çok zevkliydi.
n Yolculuğa kim karar verdi ve neden 
orayı seçtiniz?
Kürşat karar verdi. Severek uydum. Peşinden 
gittim diyebilirim.
n Sohbet konularınız genelde ne olur 

ve kim daha çok konuşur, kim daha çok 
dinler?
Mevzuyu genelde Kürşat açar. Ben arada bir 
espri yaparım. Kıs kıs güleriz.
n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Pijama.
n Trenler sizi nasıl bir duygu iklimine 
taşıyor?
Tren yolu, karayoluna hiç benzemez. Bazen 
bir ağaç gölgesinde bağlı bir eşek, bana 
özgürlüğümü sevdirir.
n Yan kompartımanda kime rastlarsanız 
muhabbet doyulmaz olur?
Biz birbirimize yetiyoruz. Belki Ferhan 
Şensoy...
n Okunması gereken kitaplar ve 
dinlenilmesi gereken müzik önerileri 
istesek...
Montaigne-Denemeler. Gerry Rafferty- 
Baker Street.
n Gidişler mi, dönüşler mi size daha fazla 
huzur verir?
Gidişler.
n Hadi bi hayal kuralım. Bir biletimiz var 
hem de geçmişe. Nereye gidersiniz ve 
kiminle karşılaşmak istersiniz?
Hukuk fakültesine girdiğim güne dönüp, 
tekrar yaşamak isterdim

Benim için hepsinin çok özel yanları var. 
Birçoğunda benim hayatımın belli dönemleri 
var. Ama sanırım “Yaz” romanı aynı zamanda 
benim hem yazı serüvenimden, hem 
çocukluğumdan çok fazla iz taşıdığı için ayrı 
bir yeri var. 
n Birbirinizi beş kelime ile nasıl tarif 
edersiniz?
İlhan Şeşen için: En güzel şarkıların 
sahibi... Hem suratsız hem aynı anda çok 
sevimli... Hem Batılı hem Doğulu... Yolda 
yürürken yola şarkı yazabilen... Sürekli 
söylenip, sonra kendi söylenmesine 
gülen... Kendiyle dalga geçebilen...  Şair. 
n Daha önce beraber yolculuğa çıktınız mı?
Evet, ikimiz birlikte çıkmadık ama 
konserler nedeniyle pek çok kente birlikte 
seyahat ettik. Bodrum’dan Londra’ya, 
Girne’den Gaziantep’e kadar epeyce 
seyahat var birlikte. 
n Yolculuğa kim karar verdi ve neden 
orayı seçtiniz?
Ben karar verdim. Ankara’ya bir 
yolculuk yapmak geldi içimden. Benim 
çocukluğumun bir bölümünün geçtiği ve 
onun “abisinin geldiği” Ankara’ya...
n Sohbet konularınız genelde ne olur 
ve kim daha çok konuşur, kim daha çok 
dinler?
Maç, kadınlar, politika ve yemek dışında 
hemen her şey olur. Genellikle birbirimize 
laf atıp takılmayı severiz. Aramızda ince bir 
espri vardır, o yüzden bazen ileri gitsek de 
incinmeyiz. İlhan Şeşen bazen susmak ister. 
Susarız. 
n Bavulda vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Benim bavulum hep küçük olur. Öyle her 
şeyi yanımda taşımayı sevmem. Bir iki kitap 
mutlaka vardır. 
n Trenler sizi nasıl bir duygu iklimine 
taşıyor?

Pencereden biz ileriye giderken geriye 
doğru geçen evler, elektrik direkleri, 
tarlalar, hayvanlar, evinin önünde bir şeyler 
yapan insanlar, bana zamanın içinden 
nasıl geçtiğimizi ve zamanın nasıl geçtiğini 
anlatan bir metafor gibi gelir. Zamandan 
değerli hiçbir şey olmadığını anlatan görsel 
bir metafor. 
n Yan kompartımanda kime rastlarsanız 
muhabbet doyulmaz olur?
Bilmem, biz böyle ikimiz iyiyiz. Ama belki 
kaybettiğimiz ve özlediğimiz bir dostumuz 
çıkagelse bakın o zaman muhabbete 
doyum olmazdı. “Orada ne işler çevirdin?” 
diye sorup, oturur dinlerdik. 
n Okunması gereken kitaplar ve 
dinlenilmesi gereken müzik önerileri 
istesek...
Yolculuk uzunsa, belki eskiden okunmuş yıllar 
sonra yeniden farklı bir biçimde okuyacağınız 
güzel bir roman. Örneğin; Milan Kundera-
Ölümsüzlük, Oğuz Atay-Tehlikeli Oyunlar 
gibi... Neşeli bir şeyler isterseniz Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’dan bir şeyler... Kısaysa 
mutlaka şiir... Edip Cansever gibi...
n Gidişler mi, dönüşler mi size daha 
fazla huzur verir?
Bazen dönüşler hüzünlü olur ama eve 
dönmek huzur verir bir yandan. 
n Hadi bi hayal kuralım. Bir biletimiz 
var, hem de geçmişe. Nereye gidersiniz 
ve kiminle karşılaşmak istersiniz?
60’lı yıllara gidip, çok sevdiğim cazcılarla 
karşılaşmak isterdim. Ama kendi 
geçmişime gidip, on sekiz yaşındaki 
Kürşat’la karşılaşmak da fena olmazdı. 
Belki ona söyleyeceğim birkaç şey olurdu ya 
da kim bilir belki onun bana...
n Yarına dair umutlu musunuz?
Yarın olduktan sonra elbette, yeter ki yarın 
olsun...
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FİLİZ ALİ

Babam Sabahattin Ali, 1948 yılının karlı 
bir şubat sabahı benim ve annemin 
birkaç poz fotoğrafını çektikten sonra 

Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktı ve bir 
daha geri dönmedi. Ölüm haberini neredeyse bir 
yıl sonra 1949 yılı Ocak ayında gazetecilerden 
aldık.

Yetmiş üç yıl sonra gelinen noktada toplum, 
toptan pasifize edilmiş, her türlü haksızlık, 
hukuksuzluk, cinayet ve dehşete kanıksamış 
durumda. Ne var ki güneşin her sabah doğması 
kadar doğal ve değişmez bir gerçek var evrende; 
hafıza. İnsan hafızası kaybolan, kaybedilen, 
yok edilen, yakılan, parçalanan değerlerimizi 
unutmaz. Onlar, bu kayıp değerler, hiç 
umulmadık bir yerde umulmadık şekilde 
toplumun karşısına çıkar ve “Susmaktan hiç 
utanmadınız mı?” diye sorar.

Marko Paşa’nın basın tarihimizde eşi benzeri 
olmadığı söylenir hep. Aziz Nesin’in babama 
yazdığı tarihsiz bir mektuptan anladığımıza 
göre gazetenin sekizinci sayısı 34 bin basmış. 
Yani sekiz sayıda 6 binden 34.000’e yükselen 
inanılmaz bir tiraj. Muhalif bir mizah gazetesinin 
ulaştığı bu tiraja ek olarak gazetenin halk 
tarafından kapışılması iktidardakileri telaşa 
düşürmüştü doğal olarak. Zaten beklenen tepki 
de gelmekte gecikmedi. Şerif Hulusi’nin babama 
yazdığı 21 Mart 1947 tarihli mektuptan işlerin 
nasıl sarpa sardığını anlıyoruz:

“İki gözüm Sabahattin Ali... Sana üzülecek 
bir haber vereyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
dün sabah Marko Paşa İdarehanesinde ve Stad 
matbaasında araştırmalar yapmış. Mevzuu 
da Aziz’in yazmış olduğu “Nereye gidiyoruz?” 
broşürü imiş... Dün sabah iki polis Aziz’i aldı 
götürdü. Bu mektubu saat 16’da yazıyorum. 
Yedi saat olduğu halde, hâlâ Aziz gelmedi... 
Stad matbaasını tekrar açmışlarsa da, Sacit’ten 
broşürleri ve Marko Paşa’yı basmamak 
hususunda teminat istemişler... Haluk (Yetiş), 
(mim) Uykusuz, Mücap (Ofluoğlu) ve ben 
gözlerinden öperiz...”

Sonunda gazete klişe ile 43 bin adet basılır. 
Ne var ki bu arada Aziz Nesin’in yazdığı bir 
yazıdan dolayı gazetenin sahibi olan babam 
mahkûm olmak üzeredir. 25 /6 /1947 tarihinde 
cezası kesinleşir ve Üsküdar Paşakapısı 
Cezaevi’ne yollanır. 

Babamı ziyarete Paşakapısı Cezaevi’ne nasıl 
gittik hiç ama hiç anımsamıyorum. Cezaevi 
avlusunda üçümüzün birlikte göründüğü iki poz 
fotoğrafa ne zaman baksam içim feci burkulur. 
Babamın saçları bembeyaz olmuş, besbelli 
epey kilo vermiş ki o benim tombul babamın 

beyaz keten elbisesi üzerinden dökülüyor 
sanki. Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel’in 
anılarını okuyunca neden o günleri anımsamak 
istemediğimi daha iyi anlıyorum şimdi. Cezaevi 
müdürünün odasında karşılıyormuş bizi babam, 
sonra da beni kucağına alıp öpüyor, kokluyor ve 
ağlıyormuş…

Bu arada “Adaleti tahkir” davasında 
sorgu hâkimi evrakı Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
vermiş ve babamın hakkında tevkif kararı 
çıkmış. Babam da nasıl olsa ilk celsede beraat 
edeceğine emin olduğundan boşu boşuna hapis 
yatmamak için izini kaybettirip İzmir civarına 
seyahate çıkmış. Nerelere seyahat ettiği 
anlaşılmasın diye bize mektup yazmayacakmış. 
“Merak etmeyin, acı patlıcanı kırağı çalmaz.” 
diyor ama artık tehditler, sabotajlar ve 
gırtlağa kadar girilen borç yüzünden gazete 
çıkamıyor, aranıyor, yakalanmamak için izini 
kaybettirmeye çalışıyor, eşin dostun yardımına 
muhtaç ve dört bir taraftan kıstırılmış 
durumda. 24 Ocak 1948 tarihli mektubunda ilk 
kez umudunu yitirmek üzere olan bir insanın 
çaresizlik içindeki çırpınışlarına tanık oluyoruz:

 “... Hayatımda hiç bugünlerdeki 
kadar sıkılmamış ve imkânsızlıklar içinde 
çırpınmamışım... Sizi düşünmekten deli 
olacağım. Filiz yaşında yahut ona yakın bir 
çocuk görünce elimde olmadan gözlerim 
yaşarıyor...” Sabahattin Ali’nin suçu ne idi? 
Sabahattin Ali kendi suçunu itiraf ediyor 
aslında öldürülmeden bir yıl önce: 

“Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. 
Bir gün Almanların pabucunu yalayan ertesi 
gün İngilizlere takla atan, daha ertesi gün 
de Amerika’ya kavuk sallayan soysuzlar gibi 
olmak istemedik. Yalnız ve yalnız bir tek 
milletin önünde secdeye vardık. O da cefakeş 
milletimizdir. Meğer ne büyük günah işlemişiz! 
Kanunlu-kanunsuz baskılar altında ezile ezile 
pestile döndük. Bugünün itibarlı kişileri gibi, 
kese doldurmadık, makam peşinde koşmadık. 
İç ve dış bankalara para yatırmadık, han, 
apartman sahibi olmak, sağdan soldan 
vurmak ve milleti kasıp kavurmak emellerine 
kapılmadık. Bütün kavgamızda kendimiz 
için hiçbir şey istemedik. Yalnız ve yalnız bu 
yurdun bütün yükünü omuzlarında taşıyan 
milyonlarca insanın derdine derman olacak 
yollan araştırmak istedik. Bu ne affedilmez 
suçmuş meğer!” 

Sabahattin Ali’nin canını almak yetmedi, 
ölüsünü de rahat bırakmadılar bu gözü dönmüş 
vampirler ve dünyada hiç iz bırakmasın diye 
kemiklerini bile yok ettiler. Ama Sabahattin 
Ali sanki canilerin onu mezarsız bırakacaklarını 
çok önceden sezmiş gibi evrendeki mekânını 
belirlemişti çoktan ve demişti ki:

“Bir gün kadrim bilinirse
İsmim ağza alınırsa,
Yerim soran bulunursa;
Benim meskenim dağlardır”
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KENAN BAŞARAN

Yıllardır kapalı olan kepenkler apansız 
açılmıştı. Ama perdeleri hâlâ kapalıydı. 
İçeriden sızan ışıklar gün ışığında 

eriyordu. Sokaktan gelip geçenler bakmadan 
edemiyordu. Sanki mahallenin ortasına uzaylı 
gemisi inmişti!

Ertesi gün... Perdeler de açıldı. İçeride bir 
kadın işleniyordu ama sokağa bakan yazıda 
‘Kapalı’ yazıyordu. Karşı binada oturan üniversite 
öğrencisi Rüya, ‘Kapalı’ yazısını fark etmeden ya 
da umursamadan çat kapı içeri girdi.

-Günaydın!
-Günaydın kızım.
-Hayırlı olsun! Şey, siftahı ben yapmak 

istedim. Çok sevindim, sokağımızda bir kafe 
açılmasına.

Üç masalıktı. İkisi sandalyeleriyle birlikte 
devrilmiş halde. Ortada bir soba, soğuk...

Girişin sağında küçük bir kitaplık, tüm 
kitapları yerlerde dağınık. Duvarlardan sarkan 
yırtılmış film ve yazar afişleri. Tezgâhın 
arkasındaki lavaboda kırılmış tabaklar ve 
bardaklar... Marley zeminde kurumuş şarap 
lekeleri, çürümüş yemek artıkları...

Rüya, çok sonra ayıldı bu harabeye.
-Şey, bi kavga mı oldu burada? Yoksa biri size 

saldırdı mı?
-Yok. Kahve yaptım, içer misin?
Başını sallamakla yetinip, kafede göz 

gezdirmeye başladı. Eskiye aitti birçok şey.
-Demek siz de retroyu seviyorsunuz. Benim 

bir valizim var. Eski Türk filmlerindekinden...
Yırtık afişlerden birini eliyle düzeltip 

okumaya çalıştı:
-Yağmur... ce! Adı nedir bu filmin?
Cevabını beklemeden, iki vitrinin birleştiği 

köşede üzerinde bir de kaset olan teybe yaklaştı.
-Vay, kaset ha!
Seslice okudu.
-Teybiniz çalışıyor mu? Hiç kaset 

dinlemedim ben.
-Lütfen bir şeye dokunma kızım. Kahven...
Rüya, teşekkür edip aldı. Devrilmemiş 

tek masaya geçip oturacakken, kadın telaşla 
bağırdı:

-Oturma! Lütfen git.
-Ama ben burada içmek için...
-Ben kahve satmıyorum. İkramdı.
Rüya, kalakalmıştı. Coşkuyla geldiği kafeden, 

bozulmuş şekilde çıkmak üzereyken geri döndü.
-Kafenizi toparlamanıza yardım edebilirim. 

Aslında ben garsonluk için de...
-Burayı çalıştırmayacağım. Kapatacağım.
Rüya, omuzları düşmüş bir halde evine 

döndü. Kapıyı ev arkadaşı Derin açmıştı.
-N’oldu kızım be, iyi misin?
Anlattı.
Akşam... El ayak çekilmeye başlamıştı. Rüya, 

pencereye gidip baktı. Kafenin ışıkları yanıyordu, 
perdeleriyse kapalıydı. Merakına yenik düştü. 
Montunu giyip Derin’e seslenmeden aşağı indi.

Kafeden müzik sesi geliyordu. Biraz daha 
yaklaştı. Bu kez içeri girmeye cesaret edemedi.

İçeriyi gözetlemek için bir gedik aradı. Yan 
tarafa geçti, buldu. O kadın, kendisine izin 
vermediği masada oturuyordu. Karşısında da 
başka bir kadın...

Uzun uzun bakışıp çok az konuşuyorlardı. 
Ağladıkları da belli oluyordu ama nasıl anlatmalı? 

Mutluluk ve keder sanki birbirine karışmıştı.
Rüya, sokaktan tek tük geçen insanların 

kendisini hırsız sanmasından korkup, kendi 
binasına döndü. Merdivenlere oturup 
beklemeye başladı. Bir saat kadar geçmişti ki 
kafenin ışıkları söndü, kapısı açıldı.

Kadın, kendisine bakınca Rüya hemen atıldı:
-İyi akşamlar.
-Hoşça kal.
-Yarın açacak mısınız?
-Hayır.
Kadın kapıyı kilitlerken, birden döndü:
-Adın ne?
-Rüya...
-Gelsene bi dakika.
Rüya, biraz şaşırdı ama çabucak toparlanıp 

gitti. Öbür kadınla da ilk kez göz göze geldi.
-Merhaba. Bahar...
-Merhaba...
Kadın, kaseti kabına koyup teyple birlikte 

Rüya’ya uzattı.
-Hâlâ çalışıyor.
Rüya, elinde teyp ve kasetle iki kadının yavaş 

yavaş uzaklaşıp gitmelerini izledi.
Eve girer girmez, kaseti teybe takıp çalmaya 

başladı. Kabındaki kartonetini de çıkartıp 
şarkıların isimlerini okudu: Yarın, Yağmur, 
İçimden Geldiği Gibi...

Söz ve müziklerin hepsi aynı kişiye aitti: Bahar.
Cep telefonundan internete girip ‘Bahar 

Yarın’ sözcükleriyle bir arama yaptı. Teypte çalan 
kasetin fotoğrafını buldu. Eski bir gazete kupürü 
de vardı. “Yarın Kültür Merkezi’ne yapılan...”

Kalkıp pencereye gitti, yeni fark etti kafenin 
tabelasından sökülen harflerin silik izlerini: Yarın...

Didar, o geceden sonra o kafede zamanı 15 yıl 
dondurmuştu. Taa ki Bahar dönene kadar.

Rüya, o bulduğu gedikten 15 yıl önce bir anneyle 
kızının yarım kalan kahvelerini içip, yarıda kesilen 
gecelerini bitirmesine tanıklık etmişti...

Uzun uzun bakışıp, 
çok az konuşuyorlardı. 

Ağladıkları da belli 
oluyordu ama, nasıl 
anlatmalı? Mutluluk 

ve keder sanki 
birbirine karışmıştı.
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ALİ KILIÇ

Bizim açımızdan Nisan ayının en önemli 
günü, elbette takvimlerin 23’ü gösterdiği 
zaman dilimidir. 23 Nisan’ın Çocuk 

Bayramı olarak da kutlanılmasından bu yana 
küçükler, bugün karar mekanizması koltuklara 
kurulurlar ve büyüklenirler. Büyüyünce ne olacağı 
sorulduğunda “İtfaiyeci” diyen hiçbir çocuğun 
23 Nisan’da bulunduğu yörede bir itfaiye birimi 
yöneticisinin koltuğuna oturduğu görülmemiştir. 
Cumhurbaşkanları, var iken başbakanlar, 
kimi bakanlar, valiler, belediye başkanları, 
kaymakamlar koltuklarını üç beş dakikalığına 
çocuklara terk ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933 
yılında başlattığı makama kabul etme geleneğini 
bugünkü şekliyle sürdürüyorlar. Uluslararası bir 
kimlik kazanan 23 Nisan’ı kısaca, şenlikleri de 
ekleyerek, çocukları mutlu eden, sevindiren bir 
bayram olarak tanımlayabiliriz.

23 Nisan’ın daha önemli anlamı, egemenliğin 
padişahtan alınıp halka verilmesi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılmasında yatıyor. 
23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açıldığı tarihtir. Yani halkın iradesinin yansıdığı, 
21. yüzyılda yaşamamıza karşın halen birçok 
ülkenin gıptayla baktığı yüce çatının altındaki 
kapıların açıldığı gündür. Evrensel tanımıyla 
“Yöneticilerin halk tarafından belli bir süre için 
ve belirli yetkilerle seçildiği” Cumhuriyet’i Türkiye 
ile tanıştıran ve ‘kul’ gibi görünen insanların 
bireyleşmesine olanak tanıyan Meclis’in açılış 

tarihidir. Bu da bizler için bir yeni bir tarih sayfası, 
dönüm noktasıdır. Yani Genel Kurul salonuna 
girenleri ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ 
sözleriyle karşılayan ve halkın özgür iradesiyle 
seçtiği temsilcilerine çatı kuran bir yapının 
açılışıdır 23 Nisan. Herhangi bir partiden ya 
da bağımsız olarak seçilen ve sonra hepimizin 
milletvekili olması gerekenlerin buluştuğu 
yapının önemi çok büyüktür. Çünkü her ne kadar 
oraya seçtiğimiz insanları göndersek de hepimiz 
kendimizi o çatının altında görmeliyiz.

Meclis koltukları gördüğümüz kadarıyla 
yumuşaktır ama rahat değildir. Çünkü 
600 milletvekilinin her biri, 
nüfusumuza oranla kendisine 
ayrılan koltuğa 140 bin 
kişiyle birlikte oturur. Ve her 
biri kendisine ‘evet’ diyen 
seçmenler dışında bebelerin 
ve çocukların da haklarını 
gözetmekle mükelleftir. Bu 
nedenle Meclis, en önemli 
kurum olarak kabul edilmelidir. 
Halk gibi çok seslidir. Tartışmalara, 
yapıcı olması gereken bütün eleştirilere 
açıktır. Kabul görmese bile milletvekilleri karşı 
düşüncede olduğu gelişmeleri bir köşeden 
izlemeyip fikir yürütmelidir. Zaten TBMM de 
bunun için kurulmuştur. Halkın iradesinin 
Meclis’e yansımasına önem vermeseydi, Atatürk 
padişahlığı kaldırmazdı ya da ülkeyi bir padişah 

gibi yönetmeyi tercih ederdi ama yapmadı. 
Meclis’i demokrasinin aynası olarak gördü ve çok 
sesli bir yapının gelişmeye, kalkınmaya etkisini 
göz ardı etmedi. Meclis’imiz kimi zaman ateşli 
tartışmalara da sahne oluyor. Olabilir… Aile 
içinde, mahallede, yaşadığımız yere uzak bir 
noktada hangimiz hiçbir tartışmaya girmeden 
yaşadık ki? Önemli olan bu tartışmalardan 
yenilgi alarak çıkmak değil, taraftar bulmasa da 
düşüncelerimizi açıklayabilmemizdir. TBMM de 
öyledir. İktidar çoğunluğunu elde eden partinin 
milletvekilleri sayıca üstün diye sessiz kalan 

muhalif bir milletvekilinin Meclis’te 
yeri olmamalı. Madem el üstünde 

tutuyoruz, demokrasinin gereğini 
yerine getirmeli, halkın bütün 
kesimlerinin sesini Meclis’te 
duymalıyız. Milletin seçtiği 
vekilin iktidarda ya da 
muhalefette olması, o çatı 

altında bulunma gerekçesini 
savsaklama hakkı vermez. Her 

milletvekili, TBMM’ye büyük bir 
sorumlulukla girer. Parlamenter 

sistemin omurgasını oluşturan Meclis’e 
giren her bir milletvekili özgüvenini bir an olsun 
yitirmeden kendisine yüklenen sorumluluğu 
özgür iradesiyle yerine getirmelidir. Öncelikle 
insan olduğunu unutmadan ve kimsenin baskısı, 
etkisi altında kalmadan, sonra da yüz binlerce 
kişinin vekâletini elinde tuttuğunu aklından 

TBMM, Cumhuriyet 
demektir

Küçük bir bina 
olarak açılan 

Meclis'imizin görkemli 
bir yapıya dönüştüğü 

gibi, işlevselliği de aynı 
orantıda büyük olmalı. 
TBMM’ye sahip çıkarak 

Cumhuriyet'imizi 
müdafaa ve muhafaza 

görevimizi de yerine 
getiririz.
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BİLGE ÇOLAK

çıkarmadan özgür iradesiyle karar almalıdır. ‘Evet’ 
ya da ‘hayır’ derken ağzından çıkan sesin yüz 
binlerce kişinin dilinden geldiğini, elini kaldırırken 
omuzuna yüz binlerce kolun bağlı olduğunu her 
an hatırlamalıdır. Kararlarına sadece ve sadece 
halkın çıkarları etki etmelidir. Halkın seçtiği 
kişilerin yer bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adı gibi büyük bir kurum olarak var olmalı, halkın 
sesinin yankılandığı duvarlarda milletvekillerinin 
özgür iradeleriyle aldığı kararlar iz bırakmalı. 
Demokrasiden anladığımız budur. Halk, 
sesinin yankılandığı TBMM’yi korumalıdır. Bu, 
demokrasiye ve onun kurumsallaşmasına fırsat 
veren Cumhuriyet’e sahip çıkmanın bir gereğidir.

Demokrasinin işlemesini kendi bireysel ve 
çevresel çıkarlarına bir engel olarak görenler, 
öncelikle TBMM’yi ayakta tutan Cumhuriyet’i 
budamak isterler. İşte bu noktada Meclis’i açarak 
Cumhuriyet’i ilan eden Büyük Önder Atatürk, her 
dönem en çok güvenilecek kesim olan gençliğe 
Cumhuriyet’i korumak gibi önemli bir görev ve 
sorumluluk yüklemiştir.

Türk Gençliğinin birinci vazifesini; “Türk İstiklal 
ve Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve 
müdafaa etmek” olarak tanımlayan o büyük 
insan, şöyle devam eder:

“Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli 
budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum 
etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların 
olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür 
edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve 
hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, 
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve 
daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ 
hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar 
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret 
içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval 
ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 
Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Sevgili Gençler;
Küçük bir bina olarak açılan Meclis’imizin 

görkemli bir yapıya dönüştüğü gibi, işlevselliği 
de aynı orantıda büyük olmalı. TBMM’ye sahip 
çıkarak, Cumhuriyet’imizi müdafaa ve muhafaza 
görevimizi de yerine getiririz. Bu konuda 
halkımızın sağduyusuna, sizlerin kararlı ve 
dinamik yapısına güveniyor, birey olarak özgür 
irademizin yansıması doğrultusunda Türkiye’ye 
bir Millet Meclisi armağan ettiği için Atatürk ve 
bütün demokrasi savaşçılarını bir kez daha saygı 
ve minnetle anıyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’mız kutlu olsun!

Sarı Paşa’m! Sarı Paşa’m! Görmedi beni. 
Oysa az evvel şiirimi okurken, nasıl 
da gülümsüyordu bana bakarak. Bu 

kalabalıkta tekrar nasıl göreceğim onu? Hah, 
gördüm işte! Gördüm Sarı Paşa’mı. Onu o 
kadar çok seviyorum ki! Vatanımızı kurtardı, 
biz çocuklara bugünü, 23 Nisan’ı armağan 
etti. Bugün, ilk kez 23 Nisan kutlamaları 
yapılıyor. Muallimem ve arkadaşlarımla, güzel 
İzmir’imizden güzel Ankara’mıza en çok Mustafa 
Kemal’i görebilmek için geldik. Kutlamanın 
yapıldığı alan boşalmaya başlayınca, 23 
Nisan kutlamaları bitti sandık. Muallimemiz 
bize, henüz kutlamaların bitmediğini, gece 
olduğunda, fener alayı, müsabakalar, sergi, 
müsamere düzenleneceğini söyledi. Bir de 
çocuk balosu yapılacakmış. Bu baloda bizim 
için hediyeler hazırlanmış. Bugün hayatım 
boyunca unutmayacağım tek şey, Mustafa Kemal 
Paşa’mın yaptığı konuşmaydı. Konuşmasına, 
“Küçük hanımlar ve küçük beyler!” diye başladı. 
Sonra devam etti, “Sizler geleceğimizin gülü, 
yıldızı, talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa 

sizler boğacaksınız. Ne kadar önemli, değerli 
olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız. 
Kızlarım, çocuklarım, sizlerden çok şey 
bekliyoruz.” dedi. Biraz durdu ve sordu, “Çok 
çalışacaksınız, değil mi?” Biz çocuklar, hep bir 
ağızdan, sesimiz çıktığınca, “Söz!” 

…diye bağırdılar. Öncelikle, “23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı”mız kutlu olsun! 
İçinde bulunduğumuz dönem, zorluklarla dolu 
bir dönem. Planlanan kutlamalar iptal edildi. 
Maalesef, TBMM’nin açılmasının ardından 
bir asır bir yıl geçmiş olmasını hep beraber 
kutlayamayacağız. Türk halkı, Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde, 1919’da bir güçlüğe 
göğüs gerdi ve üç yılın sonunda zafer bayrağını 
kaldırdı. Bu virüse karşı kazandığımız zafer 
bayrağını, o günlerde olduğu gibi evimizde 
kalarak fakat beraberlik oluşturarak kaldıracağız. 
Bayramlarımızı yine aynı neşeyle kutlayacağız. 
Çünkü bir Türk, her ne kadar zor şartların içinde 
olursa olsun, bayramını kutlamasını bilir! Ne 
mutlu Türk’üm diyene!

Küçük Hanımlar, 
Küçük Beyler
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REFET ÖZKAN

H iç kuşku yok ki Köy Enstitüleri; 
Cumhuriyet eğitim tarihinin en özgün, 
en verimli, en etkinidir. İlköğretim 

sorununun çözümünde kat edilen yol, bunun 
kanıtıdır. 10 yıl gibi kısa bir sürede; 17 bin 
öğretmen, 9 bin eğitmen, 2800 sağlıkçı yetişti 
Köy Enstitüleri’nde.

Bu kadar. Birinin savladığı gibi “Köy 
Enstitüleri, Anadolu’nun hatta Asya’nın 
rönesansı” değil. Bir ötekinin “Gezi olaylarını 
yaratanlar Köy Enstitülü öğretmenlerin 
torunları” savı hiç değil. 

Şehir ortamında yetiştirilen öğretmenler, 
köy ilkokullarına göreve gönderildiklerinde o 
ortama uyum sağlayamadılar. İlk fırsatta şehre 
kaçma ya da görevi bırakma yolunu seçtiler.

Yeni projede 5’inci sınıf ilkokulu bitirmiş 
öğrenciler arasından seçildi, öğretmen 
yetiştirilecek adaylar. Çok ilkel koşullarda 
yaşıyorlardı. Sağlıkları da kötüydü. Kimi 
sıtmalı, kimi uyuz, kimi bitliydi. Kullandıkları 
sözcükler bakımından da oldukça fakirdi. 
Kısıtlı kelimelerle büyük dertlerini anlatmaya 
çalışıyorlardı. Ders kitaplarının dışında 
neredeyse hiç kitap okumamışlardı.

Köy Enstitüleri en az bin dönüm arazi 
üzerinde kuruldu. Yaylaları, tarlaları, bahçeleri, 
kümesleri, ahırları ve arılıklarıyla büyük bir 
köyü andırıyordu. Ulaşılması kolay ve suyu olan 
araziler seçilmiş olan bu yerleri, başlangıçta 
öğrenciler kendi elleriyle inşa ettiler.

Kız- erkek bir arada özgün, laik, katılımcı ve 
üretim için eğitim gördüler. Derslerin yüzde 
50’si kültür, yüzde 25’i tarım, yüzde 25’i ise 
teknik derslerdi. 

Enstitü yönetimi bileşenlerin katılımıyla 
yapılırdı. İdareciler, öğretmenler ve usta 
öğrencilerden oluşuyordu yönetim. 
Öğrenciler kendi aralarından bir başkan 
seçerdi. Öğretmenler kurulu, disiplin 
kurulu gibi öğrencileri ilgilendiren her karar 

mekanizmasının içinde seçilmiş öğrenci 
başkanı yerini alırdı. Ayrıca öğrenci başkanı, 
kümelerin kendi aralarında seçtiği başkanları da 
denetlerdi. Her öğrenci kümesinin bir gözetmen 
öğretmeni vardı. Müdür, yardımcılarının 
yanı sıra eğitim başı, yapı başı, demircilik, 
dokumacılık, demir çelik işçiliği, terzilik, 
marangozluk eğitimlerinin her birinin başında 
birer şefi vardı. Şeflerde yönetimde ki yetkili 
katılımcılardı.

Kümeler, her biri bir hafta boyunca kültür 
ve tasarım derslerine katılmazdı. Üçer beşer 
iş yerlerine dağılırlar ve usta öğrencilerin 
denetiminde iş yerlerine yardım ederken 
öğrenirlerdi. Fason, mutfak, kümes, arıcılık ve 
ahırlar da eğitim birimlerindendi.

Hafta başı, tüm enstitü çalışanları ön alan 
binasının önünde toplanır ve toplantıyı eğitim 
başı yönetirdi. Öğrenciler, öğretmenler, usta 
öğrenciler ve yönetim sırayla söz alarak o hafta 
iş nöbeti tutarak değerlendirmeleri yapardı. 
Eleştiriler, sonraki iş nöbeti tutacak olanların 
daha az hata yapmasını sağlar ve eleştiriler 
kayıtsız kalmamış olurdu. Örnek olarak biri: 
“Refet arkadaş fırın nöbetini iyi tutmamış, unu 
elerken çuval ipleri ve çeşitli maddeler una 
karışmıştır. Ekmeğimizden yabancı maddeler 
çıkıyor.” dedi. Savunma yapmak için eğitim 
başı: “Evet, eleştiriyi yapan arkadaş haklı. Fakat 
Refet arkadaşın ihmali söz konusu değil. Un 
eleklerimiz seyrektir. Hemen un eleklerini daha 
sıkı yaptıracağız.” Bu örnekteki gibi eleştiri 
hataya sebep olan unsuru bulunmasında etkili 
bir yöntemdi. Pazartesi günleri yapılan bu 
toplantılar öğrencilerin ifade özgürlüklerini, 
konuşma ve sorgulama yeteneklerini geliştirirdi. 

Enstitüden çıkan öğrenciler köylere 
donanımlı gönderildiler. Bir sandık kitap, sağlık 
dolabı, alet edevat, büyük-küçükbaş hayvan, At 
arabası, dokuma tezgâhı, dikiş makinası verildi. 
Ayrıca her birine işlemeleri için 10 dönüm 
toprak kullanımlarına verildi.

Köy ilkokulları derslik, içlik, öğretmen 
yerleşkesi ve uygulama bahçesinden oluşan 
bir yerleşkedir. Enstitü çıkışlı öğretmenler 
köylere dağılınca, köylerin çehresi değişti. 
Köylü her gereksinimi için öğretmene koştu. 
Çalışırken bir yeri yaralandı o yarayı öğretmen 
sardı, çift sürdüğü sabanının mili eğildi okula 
koştu, işlikte öğretmen körük çekti, köylü 

çekiç salladı, saban tamir oldu, tarla sürüldü. 
Uygulama bahçesi ve tarlalarda öğretmenin 
yetiştirdiği ürünler köylüye örnek oldu. 
Öğretmen bu ortamı bırakıp kaçar mı? Köylüyle 
kaynaştı, köylülerden biri oldu. Köydeki ağanın, 
muskacının, üfürükçünün keyfi kaçtı, köylü 
yanlarına uğramaz oldu. 

Köy enstitülerinin ömrünün kısa olması, 
işte bu rahatı kaçanların yanında duranlarla 
Tonguç’un karşı karşıya gelmesindendir elbette. 

Tonguç: “Köy meselesi bazılarının 
zannettiği gibi mihaniki surette köy kalkınması 
değil, manalı ve şuurlu bir şekilde köyün 
içten canlanmasıdır. Köy insanı öylesine 
canlandırılmalı ve şuurlandırılmalı ki onu hiçbir 
kuvvet yalnız kendi hesabına ve hesapsızca 
istismar etmesin. Ona esir uşak muamelesi 
yapmasın. Köylüler şuursuzca ve bedava çalışan 
iş hayvanı haline gelmesinler. Onlar da her 
vatandaş gibi, her hakkına kavuşabilsinler. Köy 
meselesi, köyde eğitim problemleri de içinde 
olmak üzere bu demektir.”

İşte böyle…
İkinci paylaşım savaşı 1 Eylül 1939’da başladı. 

15 Ağustos 1945’te bitti. Silahlar boşaldı. 
Yalta Konferansı toplandı. Barış antlaşması 
imzalandı. Faşizmin yenilmesine dünya sevindi. 
O günlerde, soğuk savaş günlerinde dünyanın 
başına gelecekler hiç düşünülmedi. Marshall 
yardımı, Truman Doktrini, ikili antlaşmalar 
Türkiye’yi Amerikan emperyalizminin ağına 
düşürdü. İnönü bu çark edişi, “Siyaset idealizmi 
kaldırmaz.” sözleriyle açıkladı.

İkinci paylaşım savaşı sonrası değişen dünya 
dengeleri, CHP’yi çok partili düzene yöneltti. 
Celal Bayar, Menderes ve arkadaşları CHP’den 
koptular. 1946 seçimlerinden sonra İsmail Hakkı 
Tonguç görevden alındı. Bu değişiklik sonra Köy 
Enstitüleri’nde köklü değişikliklere sebep oldu. 
Öğrenciler, öğretmenler ve usta öğrenciler 
arasındaki demokratik örgütlenmeyi yok etti. 
Köy Enstitüleri, klasik öğretmen okullarına 
dönüşmeye başladı. Pazartesi toplantıları, 
cumartesi eğlenceleri, halk oyunları kaldırıldı. 

DP,  1954 yılında Köy Enstitüleri’ni ve 
öğretmen okullarını birleştirerek İlköğretmen 
Okulları adını verdiğinde, dünyanın 
hayranlıkla takip ettiği, örnek gösterdiği ve 
ülkenin kalkınmasında büyük rol sahibi Köy 
Enstitüleri’nin sadece adı kaldı...

Özgün bir eğitim uygulaması  

Köy Enstitüleri
Köylü her gereksinimi için öğretmene koştu. Çalışırken  
bir yeri yaralandı o yarayı öğretmen sardı, çift sürdüğü 

sabanının mili eğildi okula koştu, işlikte öğretmen körük 
çekti, köylü çekiç salladı, saban  tamir oldu, tarla sürüldü.
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SEMA SOYKAN

Karışık duygular yaşadığım aylardan biridir, 
Nisan.

Bir yanım hâlâ çocuk, coşkuyla 
kutladığımız eski 23 Nisan’ları özlüyor, diğer 
yanım buruk. Çünkü Nisan’lar bana; 17 Nisan 
1940’ta kurulan, ne yazık ki 1954’te kapatılan Köy 
Enstitüleri’ni hatırlatıyor.

Köy Enstitüleri’ni anlattığım “KEŞKE” 
romanımda; binlerce öğretmen yetiştiren bu özgün 
kurumların açılışından, kapanışına, benzersiz 
eğitiminden işleyişine kadar pek çok konuyu, 
nedenleri, nasılları ile anlatsam da içinde bazı 
hikâyeler var ki her mecrada yinelemeyi kendime 
görev sayıyorum.

İşte bunlardan biri, İsmail Hakkı Tonguç’un, 
Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürü Hürrem 
Armağan’a, “Karadeniz tarlanız olacak.” demesiyle 
başlayan “HAMSİ EKİBİ ”nin hikâyesi.

Yani 13-17 yaşında, kızlı erkekli enstitülü 
öğrencilerin, balıkçılık tarihimize damgasını vuran 
başarısı.

Nasıl mı?
Hikâye, enstitünün, bölgenin sevilen balıkçı reisi 

Fehmi Savaşer’le balıkçılığı öğretmesi ve destek 
vermesi için anlaşması, eski bir ığrıbın (balık ağı) 
1500 liraya veresiye senetle satın alınması, beşi 
kız, otuz öğrenci, bir öğretmen, bir kaptan, bir 
usta öğretici, bir de motorcunun yer aldığı “Hamsi 
Ekibi”nin oluşturması ile başlıyor.

Ekip, ellerinde ders ve okuma kitapları, 
kemençeler, mandolinler, battaniyeler, ayaklarında 
lastik çizmeler, başlarında muşamba başlık, kıyı 
boyunca ilerleyerek öncelikle işi öğreniyorlar. 
İki günde bir ekiplerin değişmesi sayesinde 

derslerinden de geri kalmıyorlar.
Gündüz ders, serbest okuma ve inceleme 

programlarına devam eden gençler, geceleri 
yorgunluk atmak için eğlence tertip ediyorlar.

Öyle ki, civar ve uzak köylerden gelen halkın da 
katılımıyla tiyatrolar sergileniyor, halk türküleri 
söyleniyor, şiirler okunuyor.

Gelen davetler üzerine yakın bölgelere de giden 
öğrenciler böylelikle halkın yaşayışını, üretimini 
daha detaylı inceleme ve enstitüye rapor etme şansı 
buluyorlar.

Anlayacağınız “Hamsi Ekibi”, bir nevi gezici 
küçük enstitü haline geliyor.

Buraya kadar olan bile çok önemli ama asıl 
başarı yıllar içinde rakamlarla kendisini gösterecek.

Şöyle ki;
Enstitü döner sermayesi, köylünün avladığı 

balıkları yüksek fiyatla alıp ucuza sattığı için, halk 
hem kazanç elde ediyor, hem de ucuza balık yeme 
şansına sahip oluyor.

Yüksek kârdan mahrum kalan aracılar 
cephesinde başlayan sıkıntı, (tahmin edeceğiniz 
üzere) iftiralara, suçlamalara kadar varsa da 
“Hamsi Ekibi” azimle ve kararlılıkla yoluna devam 
ediyor.

Artan balıkçılık yeni olanakları beraberinde 
getiriyor. Balıkların bozulmasını önlemek için 
tuzlama işine giriliyor. Tuzlama için fıçı gereksinimi 
doğunca enstitüde fıçıcılık işliği kuruluyor, 
üretimdeki ve tuzlamadaki artış sonrası da 
balıkhane ve av için gerekli ağlar yapılıyor.

(Bunların hepsinin enstitü öğrencileri tarafından 
yapıldığını eklemek de boynumun borcu).

Velhasıl; 10 tonluk av gemisinin inşa edilmesinin 
de etkisiyle 1945’e gelindiğinde, yani sadece 5 
yıl içinde, 2 balıkçı motoru, 1 nakliye motoru, 18 
kayık, 2 hamsi ığrıbı, 1 palamut gırgırı, 3 manyat, 
3 barabat, 3 molozlama ve 30 kalkan ağıyla 
Karadeniz’in en büyük filosu ve örgütlü balıkçılık 
kuruluşu haline geliniyor.

500 ton hamsi, 60 bin çift palamut, 45 ton diğer 
balık türleri…

Tevekkeli boşa değil, enstitü denildiğinde “Hamsi 
Ekibi” gibi sayısız örneğin var olması, ekonomimize 
ciddi oranda katkı sağlaması…

Mümkün olsa her birine ayrı yazı hazırlamak 
isterdim.

Çünkü görmezden gelindi, unutturuldu. Çünkü 
bilinsin istenmedi.

Hatta enstitülü öğrencilere bir dönem komünist 
dendi, başarıları iftiralar, komplolar ile gölgelendi. 
Komünist dediğin o dönemde vatan haini ile eş.

Hatırlayın, pantolonlarının ceplerinin büyük 
olmasından dolayı haklarında konuşulanları.

Neymiş, bu gençler komünistmiş, cepler silah 
taşımak için büyük dikiliyormuş.

Oysa gerçek başkaydı. İşlikte, bahçede kitap 
okumak isteyen öğrencilerin tek istediği kitaplarını 
yanlarında taşıyabilmekti. Yani cebe göre kitap 
basma şansları olmadığı için kitaba göre cep 
dikilmişti.

Aynı tarihlerde, Amerika’nın (belki de 
enstitülerden esinlenerek), 2. Dünya Savaşı’nda 
kurduğu “Savaş Durumunda Kitap Konseyi” 
aracılığı ile askerlerin ceplerine sığacak küçüklükte 
123 milyon adet cep kitabı bastırarak, askerlerine 
dağıtması ise herkes tarafından nasıl da 
alkışlanmıştı.

Sözün özü, Atatürk’ün vasiyeti Köy Enstitüleri, 
imkânsızı mümkün kılmanın insanın kararlılığında 
ve azminde yattığının en güzel örneğiydi.

Öğrencisiyle, öğretmeniyle, eğitmeniyle, köylüye 
efendi olması için yol gösteren, bozkırı yeşerten, 
sanata, edebiyata adını kalın harflerle yazdıranlardı.

Onlar, Cumhuriyet’in bekçileri, Hasan Âli Yücel’in 
çiçekleri, Tonguç Baba’nın (İsmail Hakkı Tonguç’un) 
çocuklarıydı.

Nâzım Hikmet’in “Davet” şiirinin,
“Dört nala gelip Uzak Asya’dan, Akdeniz’e 

bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim” 
dizesindeki gibi, bu memleket bizim ve onlar bu 
memleketin, onlar bizim İYİ Kİ’ lerimiz.

Kapatılmasıyla dilimize yerleşen ise pişmanlık ve 
özlem ifadesi “KEŞKE…”

Ben de bu yüzden “KEŞKE” koydum romanın 
adını.

Sadece kişilerin değil, toplumların da “keşke”leri 
ne kadar çoksa, hataları, mutsuzlukları ve 
pişmanlıklarının, o kadar derin ve yakıcı olduğunun 
hatırlanmasını istedim.

Bir Köy Enstitüsü Destanı 
HAMSİ EKİBİ
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“Adalarında bahar
Süleymaniye’nde güneş

Hey sen ne güzelsin kavgamızın şehri”
Vedat Türkali

Yıllarını gazeteciliğe veren Erdem Gül, 
2019 yılından bu yana Adalar Belediye 
Başkanlığı görevini yürütüyor. Gül’le bir 

bahar günü, İstanbul’un başka hiçbir ilçesine 
benzemeyen Adalar’ın kültür sanat zenginliğini, 
turizm potansiyelini ve geleceğe dönük projelerini 
konuştuk. Gül, başta ulaşım olmak üzere, Adalar’ın 
tüm sorunlarını katılımcı yöntemlerle çözmekten 
yana olduklarını söylüyor.
n Merhaba. Bize biraz kendinizden söz 

edebilir misiniz, söyleşimize öyle başlayalım.
Giresunluyum. Muhabirlikle başladım mesleğe, 

30 yıl boyunca Ankara gazeteciliğini sürdürdüm, 
Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara temsilciliğini 
yaptım, dolayısıyla siyasetin hep içindeydim. 

2010’lardan itibaren hukuk, adalet sistemindeki 
aksaklıklar, tutuklu gazetecilerin sayısının ki, dünya 
sıralamasında 2’nci 3’üncü sıralardayız, yıllar içinde 
gazetecilik yapmak da giderek zorlaşmıştı. Deyim 
yerindeyse, neredeyse ‘haberin kendisi’ tehlikeli 
olmuştu. 2019 senesinde CHP’den aldığım teklifle 
masanın diğer tarafında, artık siyasetle bilfiil 
uğraşmak gündeme geldi, ben de göreve başladım.
n Adalar gibi özel bir belde, farklı bir ilçe için 

çalışmaya başlamadan önce neler hedeflediniz, 
iki yılda -pandemiye rağmen- ne kadarını 
gerçekleştirebildiniz?

Adalar çeşitliliği, tarihi ve kültürel zenginliği 
açısından İstanbul’un diğer 39 ilçesinin yanında 
çok farklı, özel bir yere sahip. Seçilmiş bir belediye 
başkanı olarak bu kültürel çeşitliliği, farklı yapıları 
kişisel olarak da çok önemsedim. Kendi kendime 
düşündüm, önceliğim burada yaşayanların, 
Adalıların, taleplerini, isteklerini, şikâyetlerini 
öncelik olarak dikkate almak, anlamak olmalıydı. 

Hayalimde Adalar’da felsefe 
sempozyumları düzenlemek var
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Farklı gruplardan, esnafıyla, azınlığıyla her türlü 
rengin yaşadığı sadece doğal olarak değil, tarihi 
ve kültürel olarak da müstesna bir yer burası. 
Geleceğe dönük projelerimizi pandemiye rağmen 
katılımcı yöntemlerle yürütüyoruz.
n Artan nüfus ve göçlerle Adalar’ın 

demografik yapısı da değişti, son durum nasıl?
Göç gerilemiş durumda öncelikle. Adanın 

yarıya yakını eskiden beri burada oturanlar. Eski 
eserler, 100-150 yıllık tarihi olan görkemli yapılar 
var adamızda, bunlar eskiden beri belli bir nüfusun 
sayfiye yeri olmuş, Rum, Ermeni, Musevi ve 
Türkler, birbirinden farklı etnik gruplar, mezhepler 
yıllarca aralarında hiçbir sorun olmadan yaşamış. 
Düğünde, cenazede birlikte olmuş, birbirinin 
çocukluğunu bilen bir nüfus var. Tabii yaşlı nüfus 
çok, adada üniversite olmadığı için gençler kışın 
yok. Fakat buna da bir çözüm düşünüyoruz, 
adamızın şartlarına uygun ve ona göre bir 
müfredatın olacağı bir eğitim kurumu planlıyoruz 
yakın zamanda. Ayrıca şimdi emekliler var, esnaf 
var, burada özellikle pandemiden sonra yaşamayı 
seçmiş, daha genç, şehirli, çalışan nüfusumuz da 
var.
n Yakın zamanda bir devir kapandı, adanın 

simgelerinden faytonlar da tarihe karıştı, tepki 
de çekmişti, ayrıca yeni araçlarda da sorunlar 
yaşamıştınız. 

Evet, tam da pandemi öncesi, Adalar’da 
fayton devri bitti, elektrikli araçlar hizmete girdi. 
İBB Başkanı Sayın İmamoğlu da Adalar’a pozitif 
ayrımcılık yapacağız demişti, İBB’nin desteğini 
alarak bu işe girdik.  Faytonculuk atların yaşadığı 
yerlerin bakımsızlığı, atların hastalığı ve başka 
pek çok nedenle yıllar içinde sorun teşkil etmeye 
başlamıştı, ihtiyaca yetişemiyordu, sürdürülebilir 
değildi. Değişen koşullarda, şimdi getirdiğimiz 
araçlar bu boşluğu doldurdu.
n Meydandaki, güneşin alnında fayton 

kuyrukları da bir klasikti, fayton beklerken 
dondurma yemek de. Artık kuyruklar da 
bitecek öyleyse.

Evet, artık kuyruklar olmayacak. İki çeşit 
aracımız var, kartla binilen toplu 
taşıma araçları ve taksiler, yaklaşık 
60’ı buluyor toplam elektrikli 
araç sayımız, araçlar adanın 
sessizliğine, yaya ruhuna da 
uygun.
n Gözlemlediğiniz 

eksiler neler? 
Adalar yazın ilgi odağı 

oluyor ve bu daha da 
artacak, geçen gün çarşıda 
esnafla çay içerken bu konuyu 
konuştuk yine. Esnaf,  Adalar’a 
ilginin azaldığından, tanıtımın 
yapılmadığından şikâyetçi. İlginin yıllar 
içinde azaldığını gözlemliyoruz, bu ilgiyi yeniden 
canlandırmak için projeler geliştiriyoruz.
n Ada turizm açısından pek çok tatil 

beldemiz arasında yerini alabilir değil mi? 
Yenilenen otelleriyle, pansiyonlarıyla?

Tabii, denizimiz temizlendi, ben de iki çocuğum 
da yazın denize giriyoruz burada.

Adalar’da üç önemli ayak var; kültür, sanat ve 

turizm. Adanın yerel halkını, kadınları da içine alan 
projeler geliştiriyoruz, kışın da insanları buraya 
çekmek istiyoruz.

n Rum Yetimhanesi başlı başına 
bir sorun, bu özel yapının son 

durumunu sizden öğrenebilir 
miyiz?

Rum Yetimhanesi, 
1800’lerin sonunda 
inşa edilmiş, 1964’lere 
kadar gelmiş ve o yıl 
kapatılmış. Hesaplarsak 

57 yıldır kaderine terk 
edilmişti. Şimdi Büyükşehir 

Belediyesi’ne ait, mimar ve 
restoratörlerden oluşan ekip 

fizibilite raporları çıkardı, çalışmalar 
yapıyor, bu en sevindirici haberimiz. 

Mart ayında Yunanistan’dan gelen bürokratlarla 
bir kez daha gezdik. Ayrıca Ruhban Okulu ile ilgili 
de bir çalışma başlattık.
n Bu gözde coğrafya için geleceğe dönük 

hayalleriniz neler?
Burası tarihsel ve kültürel birikim bakımından 

çok verimli. Troçki de burada yaşamış biliyorsunuz, 
evi var. Aziz Nesin’den Sait Faik’e, Hüseyin Rahmi 

Gürpınar’a pek çok yazar ve sanatçı buranın 
yerlisi olmuş. Bu değerli edebiyatçılarımızın, 
sanatçılarımızın geniş kitlelere tanıtılacağı 
etkinlikler ve felsefe sempozyumu planlarım var. 
Ve tabii eski günlerdeki gibi açık hava sineması 
yaptığımızı ve çok ilgi gördüğünü de belirtmek 
isterim.
n Adalar’da bahar nasıl yaşanıyor?
Şimdi Adalar’da mimoza zamanı, her yer 

mimoza kokar, ardından da hızlıca bahar gelir 
burada. Benim aklıma da bu dizeler gelir:

“Uzaktan seni düşünürüm İstanbul
Binbir direkli Haliç’inde akşam
Adalarında bahar
Süleymaniye’nde güneş
Hey sen ne güzelsin kavgamızın şehri”
n Yazarların çekim alanı olmuş adada sizin 

eski bir gazeteci olarak yazıyla ilginiz nasıl?
Hayatım boyunca yazıyla iç içe oldum, hem 

okuyarak, hem yazarak. Şimdi okumaya yine 
devam ediyorum tabii ama günlük tutmaya 
başladım, elle yazıyorum.
nTeşekkürler, bu güzel sohbet için 

Başkan’ım.
Ben teşekkür ederim, adamıza her zaman 

bekliyoruz.

Şimdi Adalar’da 
mimoza zamanı, 

her yer 
mimoza kokar, 

ardından da 
hızlıca bahar gelir 

burada.
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İçinden deniz geçen, çok kültürlü 
İstanbul’umuzun etekleri arasındaki yeşil 
Adalar’dan manzaramızı pazarlayarak 

emlak satan Maltepe’mize merhaba! Bizans 
döneminden bu yana tarihi zenginliklerimizi 
birlikte paylaştığımız Maltepelileri sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. 

Ve hemen, ilçelerimiz arasındaki kültürel köprü 
olacağına inandığım batık Vortonos Adası’nın 
arkeolojik araştırmalarına destek olan Maltepe 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. 

Adalar dendiğinde bizlerin aklına gelen konular 
ve insanları kısaca şöyle sıralayabilirim; deniz, 
balıklar, temiz hava, çamlar, mimozalar, 
sivil mimari, düzenli bahçeler, egzotik bitki 
örtüsü, Ayios Yeorgios Kilisesi, faytonlar, 
cambazhane, yazlık sinemalar, Fenerbahçeli 
Lefter Küçükandonyadis ve kaleci Cihat 
Arman, Çalıkuşu romanıyla hafızalarımızdan 
çıkaramadığımız Reşat Nuri Güntekin, şiirleriyle 
Ataol Behramoğlu, film yıldızları Ediz Hun, 
Ahmet Tarık Tekçe, Bedia Muvahhit, Orhan 
Günşiray, Rum müziğinin yorumcusu Fedon, ilk 
Milli kalecimiz Nedim Kaleci, 1929-1933 yılları 
arasında sürgünde yaşayan Sovyet ihtilalinin 
teorisyeni Troçki, Halikarnas Balıkçısı mahlasıyla 
yazan Cevat Şakir Kabaağaçlı, şekerci Ali 
Muhittin Hacı Bekir, damadı Manş Denizi’ni 
ikinci kez Türkiye adına yüzerek geçen ve jet-ski 
ile vapurları karşılayan Doğan Şahin, İstanbul’u 
işgal kuvvetlerinden teslim alan Şükrü Naili 
Paşa, oğlu Felsefeci Prof. Macit Gökberk, 
Galatasaray’ın Milli futbolcusu Uğur Köken, 

bestekar Yesari Asım Arsoy, edebiyatçı Ahmet 
Rasim, romancı Hüseyin Rahmi Gürpınar, 
Ruhban Okulu, Deniz Harp Okulu ve Lisesi, 
ressam Ayetullah Sümer, hikâyeci Sait Faik 
Abasıyanık, yüzme rekortmenleri ve hocaları 
Ümit Oğuzoğlu, Nur Pahiya, Golyo Çalmof, 
İbrahim Sulu, ikinci Cumhurbaşkanı’mız İsmet 
İnönü, ilk Türkiye Güzeli Feriha Tevfik, 1953 
Türkiye Güzeli Ayten Akyol, milli takımlar 
tek seçicisi Eşfak Aykaç, edebiyatçı Fazıl 
Ahmet Aykaç, grafiker İhap Hulusi Görey, milli 
futbolcular İstanbulsporlu Koço Kasapoğlu ve 
Beşiktaşlı Niko Kovi, bestekâr Yorgo Bacanos, 
müverrih Ahmet Refik Altınay’ı yazarak, sizi 
sıkmamak adına bitiremeyeceğim listemi 
noktalıyorum. 

Bu listenin içerisinde sonsuzluğa göçen 
kişilerin dışında, tarihe gömülen faytonlara 
bir nebze değineceğim. Gönül isterdi ki fayton 
kullanan esnaf, mesleğine, ekmek teknesine 
ve müşterilerine saygılı kalabilseydi. Ama öyle 
olmadı. Kendi ayaklarına sıktıkları kurşun, 
Ada’nın simgesine sıktıkları kurşun oldu. 
Rumların ülkemizden kovulmasıyla Adalar’ın 
renkleri solarken, öyle güzellikleri kaybettik ki, 
ancak kayboluşlarıyla kendimize gelebildik ve 
“Ne oldu bize?” diye sormaya başladık! Oysa 
gözümüzün önünden değerlerimiz kaybolurken 
farkına varamadık. 

Çocukluğumuzda çayırlara gider, annelerimizle 
yeşillik toplar, akranlarımızla uçurtma uçurur, 
oyunlar oynardık. İnşaat furyası ne çayır bıraktı ne 
de arsa. Bizim çocuklarımız çağla badem, hurma, 

erik, mandalina gibi meyveleri ve ebegümeci, 
labada, kuzukulağı, kuşkonmaz, pırasa gibi 
sebzeleri manav vitrinlerinde görür oldu. 

Yüz elliden fazla çeşit deniz canlısından 
çoğu yok oldu. Troller, dinamitler, gırgırlar 
Marmara’yı talan ederken yönetenler de 
biz yönetilenler de seyirci kaldık. Bu deniz 
ürünlerini artık ansiklopedilerde görür olduk. 

Değerli okur kardeşlerim; güzel ve yeşil 
Adalar’ın karanlık yüzünü anlatırken ben 
de üzülüyorum. Gelin hep beraber bir sevgi 
sofrasına oturalım ve ağız tadıyla Ada yemekleri 
tadalım. Orman içinden topladığımız yeşillikleri 
haşlayarak yaptığımız salatayı sızma zeytinyağı, 
limonsuyu ve sarımsakla soslayıp soframıza 
koyalım. Ada’da beslenen koyun veya ineklerin 
sütüyle yaptığımız yoğurdu da ilave edelim. 
Oltayla yakaladığımız balıklardan sardalyeyi 
temizleyip tuzlayıp bir müddet beklettikten 
sonra sirkeyle marine edip, sızma zeytinyağı 
katarak soframıza taşıyalım. Çinakopu 
ızgara, istavriti mısır ununda tava yapıp, bir 
baş soğanı da yumruklayıp sofraya oturalım. 
Yanında dostluğa, barışa, sağlığa kaldırdığımız 
kadehlerimizi tokuşturalım. Ekmeği isteyen 
yiyebilir, ben almayayım. Çardaktaki üzüm, son 
kalan ağaçlardaki mandalina sevgi soframızın 
tatlıları olsun. Yemeğin sonunda bu nimetleri 
bize veren Tanrı’ya, bu bayrağın altında 
yaşadığımız için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
ve şehitlerimize şükranlarımızı iletelim. 
Sevginin bulunmadığı yerde aklı da aramayalım. 
Yolunuzda güller açsın.

Kardeş Sevgilerimle
FISTIK AHMET TANRIVERDİ 
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Rivayet olunur ki, ada çocukları karanlığı 
bile mavi görür, geceyi şaşırtırmış. Daha 
gözlerini açar açmaz hangi mavinin 

ayrılık, hangisinin kavuşmak demek olduğunu 
bilirlermiş. Çok eski devirlerde kötülüğün 
panzehri olduğuna inanılan rengin, sadece ada 
çocuklarının bildiği sırları varmış. Çocuklar ve 
mavi sırdaşmış. 

Bilimin dediğine göre, titreşim sayısı en yüksek 
renkmiş mavi. 

Laciverdî kış yerini parlak bahar tonlarına 
bırakırken, ada çocuklarının kalpleri de sinek 
kuşu kanadı gibi titreşirmiş. Vapurlar yazı 
müjdeler, her nevi haylazlığa ve mutluluğa ortak 
olacak mevsimlik arkadaşların yolu gözlenmeye 
başlanırmış. 

Ada çocukları, mavinin içinde var olan gizli 
bir dünyada yaşarmış. Kimi vakit bir balığın 
kuyruğuna takılıp uzaklaşır, sonra da bir vapurun 
çıpasına tutunup geri dönerlermiş. 

Vapurlar mavinin yoldaşıymış. 
Her vapurun kendi şarkısı varmış. Kimsenin 

aklına gün gelip de bütün şarkıların susacağı 
gelmezmiş, lakin olanlar olmuş, bütün sesler 
uzun bir uykuya dalmış. Makamı müzik 
olmayanlar bunu umursamamış, hatta ellerinde 
olsa bir iğne batırıp yüz yıl daha uyuturlarmış. 
Hayatında bir kez olsun maviye şarkı 

söyleyenlerse, bir oltanın ucuna takıp derinlere 
saklamış sazı, sözü, ezgiyi... 

Ada çocukları, şimdilerde deniz kabuklarını 
kulaklarını götürüp dinlemekteymiş onları. 
İstiridyelerden duyduklarına göre, çok yakında 
vapurlar yine kavuşacakmış şarkılarına. 

Dalga boyu en kısa renkmiş mavi. 
Anele bağını çözdüğü esnada bunu duyan bir 

balıkçı, gülmüş yüzündeki tuzları silkeleyerek. 
Picasso’nun Yaşlı Gitarist’i kadar maviymiş 
adam ve tekmil denizcilerin hikâyelerini çıkarıp 
başaltından, dağıtmış ada çocuklarına. Böylece 
öğrenmiş çocuklar, mavinin sonsuzluk kadar 
uzun olduğunu ve dalgalardan korkmamayı. 

Zamanın ve umudun rengiymiş mavi. 
Deniz bazen öfkelenip Hokusai’nin, Büyük 

Kaganawa Dalgası’na öykündüğünde, adalıların 
kaşları çatılır, ufuk çizgisi görünmezliğe bürünür, 
eski ahşap teknelerin çatırtıları zamanı aşarak 
geçmişten seslenirmiş. Havanın esip gürlediği, 
ışıkla gölgenin dünyayı terk ettiği günlerde, 
gökyüzünün grisi güneşin kulağına eğilip mavi 
olmak istediğini fısıldarmış. Umut ancak böyle 
hayatta kalırmış. 

En kırılgan renkmiş yeri, göğü kaplayan mavi.  
Mesela, Kieslowski taşlarda kırmış maviyi 

ve her bir parıltısına özgürlük yüklemiş. Julie 
maviyi alıp kaçmak istediğinde, müzik, onu yalnız 
bırakmayıp peşinden gitmiş. Yeniden ve yeniden 
doğacak kadar maviymiş, Julie ve müzik. 

Ada çocukları, yıldızların altında kurulan yazlık 
sinemalarda tanışırmış filmlerle ve hiç eskimeyen 
tahta sandalyelerde büyürlermiş. 

Kimisi hoşnutmuş büyümekten. 
Kimi hep çocuk kalmış. 
Kimi gitmiş.
Kimi kalmış. 
Susuzluktan dudakları kurumuş kentlere 

sabitlendiklerinde de, denize yosun kokusu 
mesafesinde yaşamak isterlermiş. Her yanında 
irili ufaklı rol hapishaneleri döşeli caddelerde 

daima gökyüzüne bakar, kırlangıçların göç 
yollarına izlerlermiş. Hangisinin Procne 
olduğunu tahmin etmeye çalışır, kendilerini 
onun gözyaşlarından sakınmak için bütün 
ada çocuklarının bildiği gizli bir tekerlemeyi 
söylerlermiş. 

İmkâna, talihe, tercihe göre, kimi bir kulaç 
kimi fersah fersah uzaktaymış, ama nerede yaralı 
bir kuş çığlık atsa duyan kulaklara sahiplikten 
olsa gerek, ateşin sadece düştüğü değil, ulaştığı 
her yeri de yaktığını bilenlerdenmiş hepsi. 
Yalnızlıkları da kalabalıkları kadar maviymiş. 
İnsan namına biriktirdikleri bir bir düşse de 
ceplerinden, son kalan kırıntılarını mavi kanatlı 
martılarla paylaşırlarmış. 

Hayalcilerin ve maceraperestlerin rengiymiş 
havai mavi. 

Maviye sakin bir renk diyen Freud, belki de hiç 
görmemiş bir ada çocuğunun fırtınalar kopan 
kalbini.

Mavinin havaya ait olduğunu söyleyen Da 
Vinci, ada çocuklarının rüyalarından habersizmiş 
besbelli. 

Denizin mavisinde mucizeler bitmezmiş. 
Bir deniz kabuğu tam on yedi bin yıl sonra 

yeniden şarkı söylemiş.* 
Ada ve çocuklar baharı beklemekteymiş. 
Mavi seslenivermiş hepsine yeniden 

söylenmek isteyen bir şarkının** sözleriyle.
Ağlama bebek,
Hüzün bitecek,
Kanatlanacak yüreğin,
Bahar gelecek

* Bilim insanlarının isteği üzerine bir 
müzisyen, 1931 yılında Pireneler’deki Marsoulas 
Mağarası’nda keşfedilen deniz kabuğundan 
yapılma müzik aletinden, bu yılın başlarında 
düzgün bir ses çıkarmayı başardı. 

**Ercüneyt Özdemir’in “Bahar Gelecek” 
isimli şarkısından alınmıştır.

Mavi
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EŞBER YAĞMURDERELİ

Bir akşamüstü Kınalı’dan Burgaz’a yollandım. 
Niyetim şöyle bir Kalpazankaya’ya 
uzanıp, Sait Faik’i yoklamaktı. Bakındım 

göremedim. İskeleye döndüm, baktım oradaydı. 
Barba Yani’nin meyhanesinde tek başına 
oturuyordu. Beni gördüğüne sevindi mi, pek 
anlayamadım. Güldü. Hoş beş ettikten sonra bana 
bir öykü anlattı. O zaten hep öykülerini önce yaşar, 
sonra yazardı. Bugün Balıkçı Varbet’i görmüştü. 
Balıkçı matemdeydi, göğsünde siyah bir kurdele 
ile. Her gün buluşup da balığa çıktıkları yakın 
dostu olan martı ölmüştü. 

Ona dönüp, “Bak şimdi sana ne anlatacağım.” 
dedim. Geçenlerde bir muhabbet ortamındaydık. 
Masada başkaları da vardı. Aziz (Nesin) Abi 
senden söz açtı, ben sessizce dinledim.  Senin 
arkandan konuştu. Meğer ne de çok sevgilin 
olmuş senin... Sen Adriyana’yı, o Rum kızını 
çok sevmişsin. Onun yüzünden ne hakaretlere 

uğramış, karakollara düşmüşsün. Bir gece iki 
meyhanede içtikten sonra, Aziz Abi’yle kızın 
evine gitmişsiniz. “Islığı çaldığımda çıkar gelir?” 
demişsin. Eve yaklaştığında karanlıklar içinde 
öpüşen gölgeler görmüşsün. Bir delikanlı, senin 
kızı öpüyormuş. “Benim kız bu işte, hadi yürü 
gidelim.” demişsin. Hatta bir gün, kolejli bir kızla 
Boğaz’da deniz kıyısına gidip oturmuşsunuz. Sen 
başlamışsın günlerdir hazırladığın cümlelerle 
kıza sevgini anlatmaya. Derken uzaklardan bir 
kahkaha duymuşsun. Meğer hoppa kız senin 
yanından uzaklaşmış da, kendi kendine konuşan 
seni uzaktan seyredip gülüyormuş. Orada 
bulunan herkes güldü ama ben gülmedim buna. 
Çünkü ben biliyordum, senin birini sevmen için 
bir sevgiliye ihtiyacın olmadığını…

Bilmem doğru mu, hatırlıyor musun? Sen bir 
mimar arkadaşınla Kadıköy’de bir meyhanede 
içiyormuşsun. Meğer ikiniz de aynı Leyla’ya 

(Erbil) mecnun imişsiniz. Sen, “Bak, eğer 
ben onunla evlenirsem, benim evime ayak 
basmayacaksın, söz veriyor musun?” diye 
sormuşsun. O da, “Şayet Leyla benim olursa, 
sen de benim evime giremeyeceksin.” demiş.  
Sen de,  “Öyle şey olmaz. Ben Leyla’nın olduğu 
her yere girerim.” demişsin.  Sonra bir gece 
yarısı, o arkadaşınla Leyla, bulundukları yere 
en yakın ev seninki olduğu için sana gelmişler. 
Sen onları ayrı odalara yatırıp, sonra da sabaha 
kadar Leyla’nın odasının kapısının önünde nöbet 
tutmuşsun. Hatta arkadaşın arada odasının 
kapısından kafasını uzatıp baktığın da ona, 
“Ulan sabah oldu, yatıp uyusana!” demişsin.

Bu arada ada vapuru iskeleye yanaştı. Baktım 
vapurun adı Sait Faik Abasıyanık. Kınalı’ya 
dönüşümü bir sonraki vapura erteledim. “Sait 
Faik seni niye seviyorum, biliyor musun?” 
dedim. Baktı öyle. “Doğru mu, hatırlasana.” 

Uzun sürmüş bir yaz
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dedim. Bir gün, bir arkadaşınla yolda yürürken, 
sana dönüp, “Hikâyeciyim diyorsun, Orhan 
Kemal gibi doğru düzgün şeyler yazsana. 
Söz gelimi Murtaza gibi bir roman. Ne o 
öyle, bir Ermeni’dir, Rum’dur, Yahudi’dir 
tutturmuş gidiyorsun, yok birtakım 
insanlarmış, falan.”  Oysa sen, önce 
içine doğru gizlenmiş, sonra da 
dışına doğru ağlamışsın.

Ben seni başından beri hep sevdim, insan Sait 
Faik… 

Peki, sonra gece yarıları, rüzgârın kaleden kaleye 
bulut gönderdiği sokaklarda, çok sevdiği için 
dostunu öldüren Hidayet’i paltonun cebine 
saklarken, bir yandan da Panço’yla söyleşip 
duruyordun. Ben de hep düşünmüşümdür, 
Panço’yu son zamanlara kadar neden bizden 
sakladın? Belki bizler de bu kopkoyu yalnızlığın 
içinde birer Panço edinebilir, bir ömür boyu 
deliler gibi kendi kendimize konuşacağımıza 
onunla dertleşirdik. 

Haa sahi, sonra şu “Her şey insanı sevmekle 
başlar.” diyen de sen değil miydi?

Arkadaşlarla muhabbetim sürüyordu ama vapur 
iskeleye yanaştı. Beni Kınalı’ya götüren vapurun 
adı ise “Şehit” idi.

Büyükada’ya ilk adım attığında manzarayı gören 
âşık, niyetini “Adanın yeşil çamları aşkımıza yer 
olsun.” diye hüzzamdan terennüm etmişti. Oysa 
ta geçen yüzyılın başlarında Halit Ziya Bey, aşkın 
acısına duçar olup bitap düşen biçare baba ile 
kızını, bir nebze de olsa sükûn bulsunlar diye 
Boğaziçi’ndeki yalılarından alıp çamlığın önüne 
bırakmıştı. Nihal, kendisi gibi yüreği yaralı 
babasının omzuna başını yaslayıp, gözlerinin 
önünde “zümrüdün içine oyulmuş bir aşk 
yuvası” gibi uzanan çamlığın kuytuluklarında, 
hep kendisi ve bir daha dönmeyecek olan 
nişanlısı için mehtap altında bir yer tasavvur ve 
tahayyül etmişti.

Uzun yıllar sonra Ankara’dan İstanbul’a gelen 
besteci Muzaffer İlkar, Büyükada’da iskeleye 
adımını attığında onu, at kokuları ve karşılıklı 
birbirini kışkırtarak çoğalan arabesk musiki 
karşıladı. Yürüdü, Anadolu Kulübü’ndeki eski 
yerine oturdu. Önündeki güfteye kürdiliden bir 
beste bağladı.

“Çamlar arasından süzülürken mehtap, neydi o 
akşam adalar

Hâlâ inliyorum o geceyi anıp, neydi o sesler 
şarkılar” 

Milli manevi değerlere sahip çıktığı iddiasındaki 
Türkiye sağcılığı, 1950 yılında iktidarla şereflendi. 
İki yıl içinde İstanbul’da Koca Sinan’ın yaptığı dünya 
mirası sebil, imaret, çeşme, külliye ve en azından 
elli civarında camii yol genişletmek için yıkılıp gitti. 
Prens Adaları da bu tahribattan nasibini aldı.

1990’ların başlarında Kınalıada’ya gelip 
yerleştiğimde, ilk arkadaşım Raşit Kara idi. 
Askerliğini yaptıktan sonra Zara’dan çıkıp 
gelmiş, adadaki Yahudi bir emlakçının yanına 
çırak girmişti. Tutkusu yürümekti. Bir ara 
yerlere tükürenlere karşı farkındalık yaratmak 
üzere Taksim Meydanı’ndan başlayıp, Ankara 
Ulus Meydanı’ndaki heykelin önüne kadar 
yürümüştü. Sabahları adanın çevresinde iki 
tur tamamladıktan sonra beni evden alır, son 
turunu da birlikte tamamlardık. O zamanlar 
adanın çevresini yaklaşık elli dakikada yürürdüm. 
O sürekli konuşur anlatırdı. Yahudi emlakçı, 
dükkânı ona verip kendisini de emekli etmişti. Bir 
ara işleri nasıl yürütmekte olduğunu yakından 
görmek için dükkâna ziyaretine gelmişti. O 
sırada dükkânda yaşlı bir karı koca pazarlık 
etmekteydi. Sonra, “Biz daha sonra geliriz.” 
diyerek çıkıp vapura yürüdüler. Ustası ona, 
“Anladım, sen bu işi beceremeyeceksin.” 
dedi. “Bak beceremeyeceksin, 
çünkü parayı vapura bindirdin. 
Vapura binen para bir 
daha sonsuza kadar geri 
gelmez.” O günden 
sonra Raşit Kara 
emlakçılığa değil 
de şiire gayret etti, 
adanın şairi oldu…

Kınalıada, 6-7 Eylül 
olaylarına kadar diğer 
adaların da olduğu 
gibi şenlikli idi. Her 
gece, adanın her yanında 
sabahlara kadar eğlenilirdi. 
Ada bir şenlikti. Herkes adalıydı. 
Sonra giderek adanın nüfus ve kimlik yapısı 
değişti. Prens Adaları ikinci darbeyi 1964’te aldı. 
Adalar’da yaşayanların büyük çoğunluğunun 
oturum hakları ellerinden alındı ve ülke 
dışına çıkarıldılar. Adalar kendi çapında bir 
mübadelenin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya 
kaldı. Prens Adaları yüzyıllardır süren coşkusunu, 
neşesini kaybetti. Hrant Dink’in katlinden sonra 
özellikle Kınalıada daha da yoksullaştı. Adalılar 
“adalı olma” kimliklerini yitirdiler. 

O kadar ki, iki kuşaktır adada yaşayan bir 
Karadenizli -uzun süredir de adadaki kilisenin 
bahçıvanlığını yapıyor- bir gece “kinine” mağlup 
oldu. Hrant’la ilgili bir etkinliğin duyurusunu 
yapan, üzerinde Hrant’ın da resmi olan afişleri 
elindeki sopayla duvarlardan indirip parçaladı. 
Kendi ekmeğinin düşmanı haline gelmiş 
insanların ahvali izah gerektirmiyor.

Bir gün Raşit Kara ile yürürken bir evin önünde 
durduk. “Bak.” dedi. “Bu ev, Can Yücel’in 
kendi evi. Can Yücel, 70’li yıllarda cezaevinden 
çıktıktan sonra üç yıl kadar bu evde yaşadı.”

Hatırladım... On yıl kadar önce Zürih’te 
yoldaşım Haydar Yılmaz’ın evinde misafirken, 
uzun yıllar görüşmediğim arkadaşlarım 
ziyaretime geldiler. Teslim Töre ve Mahir 

Sayın’la sohbetimiz kahvaltıya kadar sürdü. 
Bir ara Teslim, “Birlikteyken Lenin’in evini de 
ziyaret edelim.” dedi. Bir apartmanın önüne 
geldik. Çoluk çocuk insanlar binaya girip çıkıyor. 
Kapının yanındaki plakette “Sovyet Devrimin 
önderi V. İ. Lenin filan tarihler arasında bu 
binadaki filan dairede yaşadı.” yazıyordu.

20. yüzyıl siyasi tarihinin en önemli 
şahsiyetlerinden Troçki de üç yıl Büyükada’da 
bir köşkte yaşadı. Adadaki kapı komşusunun 
bundan haberi var mı acaba? 

En azından benim, kimseden izin almama gerek 
yok. Eğer istersem, Can Abi’min küçük bir büstünü 
yaptırıp, evinin kapısının bir yanına yerleştirebilir, 
yanına da “Can Abi şu tarihlerde bu evde yaşadı” 
diye bir plaket yazdırıp asabilirim, diye düşündüm. 
Can Abi’nin ölümünün üzerinden daha bir 

hafta bile geçmeden Datça’daki mezarı 
balyozlarla tahrip edilmemiş 

miydi? Bir sabah plaket ve 
büstün parçalarını üstlerine 

işenmiş olarak bir 
yerlerde bulursam... İşte 

o zaman ne olacak? 

Yakınıyor, “20 
yıllık iktidarımız 
döneminde kültürde 
sanatta bir ilerleme 

sağlayamadık.” diyor. 
Sağlaması hiç mümkün 

mü?

Neden mi? Yıllar önce Menderes 
Samancılar’la bir etkinlik için Tarsus’a 

gitmiştik. Kaldırımda yürürken “Başını eğ de 
şuradan hızlı geçelim.” dedi. “Bir şey mi var?” diye 
sordum. “Adam eline gürzü almış, gelip geçenin 
kafasına sallıyor, çok da kötü bakıyor. Ne olur ne 
olmaz.” dedi.  Baktım haklı. Cami imamı minberden 
kılıcını sallamıyor muydu?  

Madrid’den Havana’ya uçtuğum uçağın adı 
“Salvador Dali” idi. Roma’ya gittiğimde de 
Leonardo da Vinci Havaalanı’na kondum. 
Adana’da havaalanına inerken ise görevli Şakir 
Paşa Havaalanı’na iniyor olduğumuzu söyledi. 
En azından şunu umabilirim; ada iskelelerine 
Can Yücel, Hrant Dink, Sait Faik, Hüseyin 
Rahmi, Yakup Kadri, Reşat Nuri vapurları 
uğrasın, sokaklar da isimsiz kalmasın.

Arkadaşım Raşit Kara yazlardan bir yaz, bir 
Temmuz sıcağında öğle vakti, karşıya geçmek 
için motora bindi. Motor karşıya ulaşmadan 
yarı yoldan geri döndü ve Raşit Kara’nın naaşını 
cami avlusuna bıraktı. 

Şimdilerde benim günlük yürüyüşlerim çok 
kısaldı, giderek de kısalıyor. Evden iskeleye gidip 
gelirken o beş dakikalık yolu, elektrikli araçlarla 
gitmemek için hâlâ direniyorum.

Peki, ama nereye kadar..

Peki, sonra gece yarıları, 
rüzgârın kaleden kaleye 

bulut gönderdiği 
sokaklarda, çok sevdiği için 
dostunu öldüren Hidayet’i 

paltonun cebine 
saklarken, bir yandan da 

Panço’yla söyleşip 
duruyordun. Ben de hep 

düşünmüşümdür, 
Panço’yu son zamanlara 

kadar neden bizden 
sakladın?
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ATAOL BEHRAMOĞLU

“İstanbul Avrupa Başkenti” dizisi içinde, 
Heyemola Yayınları tarafından 2010 
yılında yayımlanan “Benim Prens 

Adalarım”a çalışmak, benim için öncelikle 
Adalar’ı gezip görme, yakından tanıma fırsatı 
demekti.

Çünkü en yakınında olup da pek az 
tanıdığımız ne çok şey vardır.

Tanıdığımızı sandığımız şeyleri ne kadar 
tanıdığımız ise ayrı bir konudur.

Ben bu yazıda sözünü ettiğim kitabımdaki 
bilgileri tekrarlamak yerine, izlenimci bir 
ressamın ışıkla oynaması gibi, aklımdan ve 
gönlümden ilk geçen izlenimleri sıralamakla 
yetineceğim.

Bunlar da öncelikle Büyükada’ya ve şiire 
ilişkin olacak.

Lala Hatun Caddesi’nin yukarılarından bizim 
evin bulunduğu yere, yani caddenin ortalarına 
doğu yokuş aşağı inerken rastladığım bir 
zakkum ağacından kopardığım bir zakkum 
çiçeğinin pembe yaprağını, baş, işaret ve orta 
parmağım arasında usulca okşuyorum. Bir imge 
doğuyor zihnimde:

Parmak uçların gibi, pembe ve ipekten
Kimin parmak uçları?
Çok da önemli değil…
Beni asıl heyecanlandıran, bu dizenin, 

doğuşundan çok yıllar önce, bir başka ülkenin 
kentindeki bir yaşantının bana kazandırdığı ve o 
zamanda beri zihnimde silinmeksizin duran iki 
dizeyle, sanki bütün bu süre boyunca birbirlerini 
özlüyormuşçasına buluşuvermeleri…

O iki dize şöyleydi:
Yüzün çocukluk yüzün oluyor sevişirken
İçimin en derin bir yerinde gözlerin kımıldar
Böylece “Zakkum ve Yaz”ın kıtalarından biri 

oluşuveriyor
İşte bir kez daha yaz ve zakkumlar
Parmak uçların gibi, pembe ve ipekten
Yüzün çocukluk yüzün oluyor sevişirken
İçimin en derin bir yerinde gözlerin kımıldar
En sevdiğim şiirlerimdendir. Tamamı 

kitaplarımda, ya da el yazımla bir A4’e 
yazılmış olarak Fıstık Ahmet’in Pricipo’sunun 
duvarlarından birinde okunabilir…

•••
Son yirmi yılda ne çok şiirimin doğum yeri, 

beşiği, ev sahibi oldu Büyükada…
Sonelerin hemen hepsi, gazellerin çoğu orada 

yazıldı…
“Yitip Giden Aşka Gazel”i bir yaz günü büyük 

turu yürüyerek, yapayalnız geçmekteyken 
tasarladığımı nasıl unuturum:

Hep o yaz güneşi, gözlerimi körleştiren
Bir aşkın imgesine dönüşüyor, yitip giden
(….)
Bir yankı, sesine dönmeyecek bir daha 
Kimsesiz boşlukta kendini yineleyen…
(…)
Bir başkası, bu kez bir sone, terasın hemen 

bitişiğindeki begonvilin karşısında, mermer 
masanın üzerinde, begonvilin çiçekleriyle 
söyleşirken yazıldı:

Erken sabahta ya da bir yaz öğlesinde
Kurnaz gözler bakıyor bana bir ağacın 

yapraklarından
Değişmez hızıyla geçiyor zaman 
Uyuklar gibi görünse de  
(…) 
“On Ayrılık Şiiri”nin en kederlilerinden 

birindeki “can çekişen yıldızlar” Büyükada’daki 
bir yaz gecesinindir…

“Aşk İki Kişiliktir”in ilk dizeleri, yine orada 
o mermer masada yazıldı ve şiir Büyükada’da 
tamamlandı…

•••
İstanbul Adaları ya da Prens Adaları içinde ilk 

göz ağrım Heybeliada’dır.
27 Mayıs 1960’ın sonrasındaki yaz aylarından 

birinde, demek ki 18 yaşımı sürmekteyken, 
Heybeliada’da İsmet İnönü’yü ziyarete giden 
üniversiteli ağabeyler içinde yer alışımın öyküsü 
sözünü ettiğim “Benim Prens Adalarım” adlı 
kitabımdadır…

Böylece, Prens Adaları’ndan birine ilk 
adımımı atmış oluyordum.

O sırada değil fakat daha sonra girdiğim ilk 
Adalar denizi de yine Heybeliada çevresindeki 
deniz olmalı…

Heybeliada’ya ilişkin bir başka izlenimim, 
kitabın Heybeliada bölümünü yazarken adalar 
içinde yeşil örtüsü en fazla olan bu adanın 

korularında bir ara kayboluşum, bir de sevgili bir 
yazarımızın, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın müze 
evinin orada oluşudur.

••• 
Burgaz Adası, pek çoğumuz için olduğu gibi
benim için de Sait Faik’in adıyla, 

balıkçılarıyla, eşsiz güzellikte öyküleriyle 
özdeştir. 

O ada benim için bir de, biricik kızımın, 
kıyametler kopararak da olsa,  denizle ilk kez 
tanıştığı yer oluşuyla da unutulmazdır.

Bir de kuşkusuz sevgili Perihan Ergun 
ablamızın adası oluşuyla.

(Orada onun bir büstünü dikmemiz gerekir.)
Ve bunların yanı sıra Kalpazankaya’sıyla…

•••
Dört Büyükada içinde en az tanıdığım Kınalı 

olsa gerek.
Buraya Adalar üstüne kitabımdan Kınalıada 

üstüne bir bölüm alayım:
“Ben özellikle gece vapurlarıyla, çoğu kez de 

son vapurla Kabataş ya da Karaköy’den hareket 
etmeyi severim.

Kabataş’tan hareket ettiğinizde Topkapı 
yarımadasını sağınıza alarak Kadıköy’e doğru yol 
almaya başlarsınız.

Kız Kulesi az daha uzakta, solunuzdadır.
Onun gerisinde de ışıltılarıyla Boğaziçi 

Köprüsü.
Bir süre sonra yine solunuza Selimiye Kışlası’nı 

ve Haydarpaşa Garı’nı alarak Kadıköy İskelesine 
ulaşırsınız.

Fakat benim için asıl şölen, Kadıköy’le Kınalı 
arasında, gece deniziyle gece göğü arasındaki 
yolculuktur.

Genellikle üst arka güvertede, bu göğe ve 
denize dalıp giderim.

Sonra Kınalı, benim ilk gençlik yıllarımdaki 
tren yolculuklarımda, bozkır ortasındaki küçük 
kentlerin tren istasyonlarından biri gibi, insan 
sıcaklığıyla, bir ışık demetiyle sizi karşılar.”

Kınalıada’ya yolunuz düşerse Manastır 
Tepesi’ne tırmanmaya üşenmeyip bahtsız 
Roma İmparatoru Romanos Diogenes’in 
büyük olasılıkla son dinlence mekânına benim 
yaptığım gibi bir kadife çiçeği ya da mevsimine 
göre bir çiçek, bir tutam ot bırakmanızı 
öneririm.

Bir de kurucusu Dayk şu sırada oralarda 
olmasa da sahildeki Caş Meyhanesi’nde 
dalgalara ve uzak ufuktaki İstanbul’a karşı 
hayallere dalmayı ihmal etmemenizi…

•••
İstanbul ya da Prens Adaları, tarihin ve 

coğrafyanın bizlere gözlerimizden bile daha 
dikkatle korumamız gereken eşsiz emanetleridir.

İstanbul 
Adaları
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YAŞAR SEYMAN

Yüzü okyanusa dönük şehir Cape Town.
Orada güneş öyle parlak, öyle güzel, 

öyle göz kamaştırıcı ki, anlatamam.
Rüzgâr öyle güçlü, öyle hırçın esiyor ki, 

dağlara şarkı söylemekle yetinmeyip onları 
yeniden şekillendiriyor.

Aslında rüzgâr bu coğrafyada her şeyle dans 
ediyor, kendini yaman duyumsatıyor. 

İki okyanusa kıyısı olan Cape Town’a, Güney 
Afrikalılar ‘ana şehir’ diyor. Cape Town’a,  “ayak 
basma” tanımıyla,  ana şehir havaalanında ülkeye 
gelenleri, ülkenin babası karşılıyor.

Havaalanında çıkmadan, Nelson Mandela’nın 
Robben Adası’ndaki hücresini simgeleyen bir 
köşe, duvarda büyükçe fotoğrafı, yolcuları “Long 
Walk to Freedom” özgürlüğe giden uzun yürüyüş 
sloganı ile karşılıyor, şehre gelenleri selamlıyor. 

‘Welcome to the mother city’
Ana şehir, sırtını Masa Dağı’na yaslamış, 

yüzünü okyanusa çevirmiş. Sırtını da dağa 
yaslayınca “artık bana ölüm yok” der gibi... Dağa 
sırtını yaslamak kaç şehre kısmet olur ki?

Şehirdeki ilk günümüzde, Masa Dağı tepesine 
bulutları konuk etmiş. Güney Afrikalılar bu doğa 
güzellemesine; “Masa Dağı örtüsünü örtünmüş” 
diyorlar.  

Masa Dağı’na hava koşulları güzel olunca 
teleferikle çıkıp şehrin doyulmaz manzarasının 
seyri bize kısmet olmuyor. Gözümüz dağın 
tepesinde, günlerce masa örtüsü dağın üstünde 
kalkar mı diye bakıyoruz. Ne yazık ki bulutlar 
kalkmıyor.

Sana, kışımı yaza çeviren şehir de diyebilirim…
Sana gelmek için dört yıl merakla aylar saydım.
Nagasaki 2010 Global Union Kongresi’ne 

katılan tüm dünya kadınlarını Cape Town’a 
çağıran Nelson Mandela, bizi beklemeden bu 
dünyadan göçtü. Biz dünya kadınları, kongre 
kararıyla sözleşip dört yıl sonra bu güzel şehre 
bilet kesip havalandık.

Uçakta “Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun 
Yol” filminde dünyaya esin kaynağı olan bir 
liderin etkileyici yaşam öyküsünü izledim. Çok 
etkilendim. Bu duygularla uçak Johannesburg 
Havalanı’na indi. Yeni yolcular alırken uçakta o 
bekleme saati nasıl geçti anlayamadım. Filmin 
etkisiyle telli turnanın telli defterine notlar 
aldım. Yorgun, heyecanlı Cape Town’a indik. 
Gün henüz batmamıştı. Şehrin merkezinde 
kalacağımız otele varıp hafif bir akşam yemeği 
sonrası günü uğurladık.

Cape Town’da ilk gün ilk heyecan ‘Dünya Kadın 
Kongresi’ne koşmakla başladı.    

MANDELA’NIN ÖZGÜRLÜK ADASI
Bir ülke ki; başka ülkelerden gelen azınlıklarca 

sömürülsün, hakları ve zenginlikleri ellerinden 
alınsın. Bir de bol olaylı ve insan hakları açısından 
utanç verici bir geçmişi taşısın. İlk defa 1994 
yılında ilk demokratik seçim ile halkın seçtiği 
devlet başkanı Nelson Mandela. O başkan da 
yaşamının 27 yılını siyasi suçlu olarak hapislerde 
geçirsin. Ne kadar üzücü değil mi?

ROBBEN ADASI VE MANDELA
“Robben Adası”, Hollandaca bir sözcük ve 

Türkçeye “fok adası” olarak çevriliyor.
Robben Adası Hapishanesi, “maksimum 

güvenlikli hapishane”  kaçmak olanaksız. 
Kaçsanız bile yüzerek Cape Town’a ulaşmak daha 
da olanaksız; mutlaka bot gerekiyor.

Ağır siyasi mahkûmların yaşam tükettiği 
önemli hapishanelerden biri olan Robben Adası, 
1998 yılında müze haline getirildi. 1999 yılında 
Robben Adası Hapishanesi, Unesco Dünya Mirası 
alanı seçilir. Üstelik adaya gelenleri gezdiren 
rehberler eskiden burada tutsak olan siyasi 
tutuklular!

Hücrelerinde 19 yıl tüketen bir dünya lideri 
Nelson Mandela ile anılan Robben Adası, insan 
hakları sevdalılarının uğrak yeri.

Cape Town’daki son günümüzde Mandela’nın 
Robben Adası’na gidiyoruz.  

 Feribottan iner inmez otobüslere biniyoruz. 
Mandela ile hapis yatan tutuklulardan gönüllü 
rehber biri, başlıyor adadaki yaşamı, Nelson 
Mandela’yı anlatmaya.  Hüzünlü saatler 
yaşıyorsunuz. Özenle Nelson Mandela’nın 
hücresini sorunca, “Tüm hücreler aynı. İçinde eşya 
olan Mandela’nın hücresi’’ diyorlar.    

Hücreyi görünce ister istemez Mandela’nın 
dal gibi uzun boyu gözünüzün önüne geliyor. 
İç çekiyorsunuz. Hapishaneyi gezmeyi 
sürdürüyorsunuz. Bahçede taşlardan oluşan bir 
tepecik var. Öyküsünü anlatıyor, on yıl yatan eski 
tutuklu: “Mandela, 1995 yılında adayı ziyareti 
sırasında mahkûm arkadaşlarına bir konuşma 

yapıyor ve elindeki ilk taşı bahçenin bu noktasına 
koyuyor. Onun bu eylemini izleyen diğer 
mahkûmların da aynısını yapması sonucu,  konan 
taşlardan bir tepecik oluşuyor. O gün bugündür 
bu taşların bir tanesi bile yerinden oynatılmıyor 
ve dokunmak yasaklanıyor.” 

Adadaki müzeden aldığım bileziğin üstünde 
İngilizce şöyle yazıyor: 

“Ancak nehri geçince timsahın burnunun 
ucunda bir kabarcık görebilirsin.” Kızılderili 
atasözünde, bedelini ödemediğin bir başarı 
olamaz, diyor.

Yüzlerce insanın yaşamını söndüren, kişisel 
anılarına özlem yazdıran, acı veren Ulucanlar 
Cezaevi gibi Robben Adası Müzesi’ni de gezdim. 
Üzüntüden yüreğim dağlandı. Bu adada 
yaşayan eski tutuklunun;  geçmişe tutunmadan, 
insanüstü bir özenle, bilgelikle anılarını 
aktarması, yaşam mücadelesi, yaşam dersim 
oldu. Yüreğimi burkan, aynı anda acıyla ve 
umutla dolduran başka bir yer gezmedim. 

Robben Adası’ndan dönerken; Nelson 
Mandela’nın sözünü anımsadım: 

“Kadınlar, yoksul olduğu sürece insan hakları 
eksik kalır. Kadın, yoksul kaldığında da sosyal 
ilerleme olmaz!”

Kara Afrika’nın ak yürekli kadınları da benim 
gibi hüznün coşkusu kadınlar.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, 
yüreğinizde sevgi varsa korkusuz oluyorsunuz. 
Yaşama, olaylara, doğaya, insana farklı 
güzelliklerle bakıyorsunuz… Yaşamak ve 
yaşatmak için uğraşınız artıyor. Atlas ve Hint 
Okyanusu rüzgârlarının esintisine saçlarınızı verip, 
bildiğiniz özgürlük şarkısını mırıldanıyorsunuz:

“Ey özgürlük!”
Cape Town, bizi parlak güneş ve Masa Dağı 

güzelliğiyle uğurluyor. Pilotlar güzel bir kalkışla 
şehrin seyrini doyumsuz kılıyorlar. Sanki birileri 
kulaklarına fısıldamış gibi pilotların güzel mi 
güzel havalanma jestiyle, bizler Masa Dağı’na 
çıkmış gibi avunarak, kışımızı yaza çeviren Cape 
Town’dan ayrılırken, Robben Adası üstünde 
bulutlara bir kırmızı gül bırakıyorum. Bir ada, bir 
adamın ‘Özgürlük Mücadelesi Öyküsü’nü dünyaya 
sunan tarihi bir müze ada olarak yaşıyor...

Bir ada, 
bir adam
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n Üstadım benimle balıktayken konuşmayı 
kabul ettiğiniz için çok heyecanlandım. Fakat 
hava bozuyor, böyle havalarda balık olur mu?

“Balık, ilk fırtınalarla, ilk soğuklarla başlar.”
n Mesele yoksa o zaman rast gele.
Şimdi “En mühim mesele elbette ki balığın 

çıkmasıdır.”
n Sait Abi nereden geliyor bu balık 

sevdası?
“Ben denizi, balığı, balık tutanı, ekmeğini 

denizden çıkaran insanı çok severim.”
n Siz bu hayatta maddi manevi iyi 

zamanlar da geçirdiniz, kötü zamanlarınız 
da oldu. Peki, sizi bu hayatta en çok mutlu 
eden, yaşamaktan en çok zevk aldığınız anları 
sorsam...

“Balık tutmak, kahvede oturmak, yanımda 
çok sevdiğim köpeğim, insan tanımak, 
Beyoğlu’nda bir aşağı bir yukarı dolaşmak, 
arada içmek, hikâye yazmak, velhasıl hiçbir şeye 
bağlanmadan avare gezmek bütün gün. İşte 
ben böyle hayattan zevk alırım, buna yaşamak 
derim.”
n Sabahattin Ali’nin de gençliğinde bu 

Ondan Hikâyesi...
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söylediklerinize çok benzer bir yaşama hayali 
varmış, maalesef bir kısmını yaşayabilmiş. Siz 
çocukluk hayalinizin ne kadarını yaşadınız?

“Çocukluğumda da ilk gençliğimde de bir 
şey olmaya değil olmamaya karar vermiştim. 
Sözümü tuttum gibime geliyor.”
n Siz her ne kadar böyle deseniz de 

ülkemizin ve dünya edebiyatının en önemli 
hikâyecilerinden biri oldunuz üstadım. Hatta 
Mark Twain Derneği fahri üyeliği verildi. İlk 
öğrendiğinizde ne hissettiniz?

“Bana, Mark Twain Cemiyeti fahri üyeliği 
verildi, dünya edebiyatına ettiğim hizmetten 
ötürü. Birçokları gibi ben de şaşırdım. 
Dünya edebiyatına hizmet filan etmediğimi 
söylemeye ne hacet. Bu, üyelik verilebilmesi için 
uydurulmuş nazik bir sebeptir sanırım.”
n Tevazu gösteriyorsunuz üstadım ama 

Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ülkemizden 
derneğe kabul edilen ikinci kişi oldunuz...

“Biliyorum. Beni sevindiren de işte bu. 
Atatürk’ten sonra, benim üye olmam, benim 
için ne büyük bir şereftir. Bir milletin yetiştirdiği 
en büyük çocuğu ile o milletin kendi halinde bir 
küçük hikâyecisinin Amerika’da bir cemiyette 
buluşmaları küçük hikâyeci için ne bulunmaz 
şerefli bir fırsattır. Demokrasi de zaten böyle olur. 
Eğer bu üyelikten memnunsam, bu yüzdendir.”
n Sait Abi, yazıya küstüğün bir dönem 

var. Bir kitabın yüzünden yargılandın. Ceza 
almadın ama kitabın toplatıldı. Fakat bu 
küskünlük çok uzun sürmedi. Tekrar nasıl 
başladınız yazmaya?

“Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile 
yazmayacaktım. Yazı yazmakta bir hırstan 
başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında 
sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme 
gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem 
kâğıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında 
gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler 
yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. 
Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum 
öptüm. Yazmasam deli olacaktım.”
n Yazmaya başlamasaydınız ne yapmak 

isterdin?
“Kahveci… Kahveci olmayı çok isterdim. 

Hem gene de istiyorum. Şöyle deniz kenarında 
sessiz bir kahvem olsun, oraya kim bilir ne çeşitli 
insanlar gelip gidecek, ben onları tanıyacak, 
seveceğim.”
n Üstadım sizin kaleminizden insana 

bakınca ‘Ne kadar bizden, ne kadar gerçek’ 
diyoruz. Doğaya bakınca ‘Masal gibi’ dedirtiyor. 
Belki bugün o anlattığınız doğa neredeyse yok 
olduğu için bize masal gibi geliyordur.  Size 
masal gibi gelen bir dünyanız var mı?

“Haksızlıkların olmadığı bir dünya… 
İnsanların hep mesut olduğu, hiç olmazsa iş 
bulduğu, doyduğu bir dünya… Hırsızlıkların, 
başkalarının hakkına tecavüz etmelerinin bol 
bol bulunmadığı… Pardon efendim! Bol bol 
bulunmadığı da ne demek? Hiç bulunmadığı bir 
dünya…”
n Sait Abi sen şimdi böyle söyleyince Ara 

Güler’i daha net anladım. Ara Güler senin için 
“Herkesten farklıydı, fakat herkes gibiydi.” 

diyor. Abi sen kendini nasıl tanımlarsın?
“ Yolda bir cıgara yakmak canınız istese, 

kibritiniz de olmasa kimden yakarsınız? Bir 
yol sormanız lazım gelse, kime sorarsınız? Bir 
kalabalığın olduğu yerde, ne oldu acaba, diye 
kime dersiniz? Ben öyle adamlardan biriyim.”
n Üstadım ben bazen kendimi 

tutamıyorum size ‘Abi’ diyorum heyecanı 
mazur görün lütfen...

“Bana neden Sait Abi diyorsun? Ben senden 
büyük değil miyim? Bana ‘Büyük Abi’ de…
(Hahaha)”
n Tamam! Büyük Abi, babanız iyi bir 

ticaret insanıydı. Siz hiç ticaret yapmayı 
düşünmediniz mi?

 “Ticaret yapayım dedim. Rahmetli babam bir 
ortak buldu. Beraber bir yer tuttuk. Firmamızı 
kararlaştırdık. Sermayeyi peder düzdü işe 
başladık. O günleri bir su buharının içinden 
hatırlıyorum.”
n Biraz bahsetmek ister misiniz?
“Yemişten kopan rüzgârın dolduğu 

ardiyemizde ne yaptığımızı bir türlü 
anlayamadım. Fasulyeler yukarıda odalardaydı. 
Ben fasulyenin fiyatı arttı mı diye sorardım, o 
‘ne gezer’ derdi. ‘On para oynamadı’. Bir gün 
yukarı katta helaya gitmek üzere merdivenleri 
çıktım. Ayağıma bir şey takıldı. Fasulyeler garip 
bir ses çıkarttılar. Elimle vurdum. Ben bu sesi 
tanıyordum. Bunlar cevizdi.”
n Sonra?
“Aşağı inince ‘Ali Bey yukarıda ceviz de mi?’ var 

dedim. ‘Ardiye için koydum birkaç çuval.’ dedi. 
Akşam babama işi anlattım. Ertesi gün geldik 
dükkân kapalı. Anahtar bulup açtırdık. Bütün 
çuvallar cevizdi. Babam “Aptal Herif! Fasulyeleri 
satmış yerine de başkalarının cevizlerini ardiyelik 
doldurmuş sen uyu hala’ dedi.”
n Adam kaçtı ve ticaret bitti tabii...
“Adamı bir daha görmedik. O buhar içinde 

hatırlıyorum ki o civarda insanlar korkunç şeyler 
yapıyordu. Garip gözleri vardı. Sabah sabah 
damlıyorlar nasıl kazık atacağız birine diye 
fırıl fırıl yalnız hamallarla çuvalların gezindiği 
sokaklarda dolaşıyorlardı. Bütün mesele bir 
yere mal yığmaktı. Bütün mesele ötekini kafese 
koymaktı.”
n Büyük Abi belki benim zamanımda 

şartlar değişti ama hâlâ mesele kafese koyma 
meselesi. İşte o değişmedi. Ama insan da 
hakkı için vazgeçmiyor.

 “İnsanlar sabahleyin kalkıyorlar, kimi 
koşup terliyor, kimi kafasını, kimi adalelerini, 
kimi bacaklarını, kimi sırtını, omuzunu ortaya 
koyuyor. Yine de insanlar rızklarını çıkarabilmek 
için yırtınıyorlar, çırpınıyorlardı. Yine de günden 
güne daha çok çalışmaları, daha çok didinmeleri 
lâzım geliyordu.”
n Üstadım siz sık sık ıssızlaşıyorsunuz, her 

şeyden bir süreliğine uzaklaşıyorsunuz. Böyle 
zamanlarda size iyi gelen mekânlarınız var 
mı?

“Milyonluk şehirlerde de yaşasa, insanoğlunun 
içinde yalnızlık, kendi içine çekilme sinme günleri 
doludur. Böyle günlerimizin en kaçılacak yeri bir 
oda değildir elbet. Bir eğlence yeri de olamaz. 

Ben kendi nefsime, böyle günlerde parklara 
giderim. Her zaman Şarlo ruhunda bir serseri 
düşünürüm. İnsanları delicesine sever ama 
onlardan korkar kaçar. Hep kötülük görür.”
n İnsandan korkuyor ve kötülük görüyorsa 

nasıl seviyor insanı?
 “İnsansız hiçbir şeyin güzelliği yok. Her şey 

onun sayesinde, onunla güzel.”
n Büyük Abi,  hikâyelerinizi yazarken 

zaman mekân ya da başka bir detay arıyor 
musunuz? 

“Yazı yazmam için bana çiçek kuş hürriyeti 
değil içimdeki aşkın deliliğin, oturmaz 
düşüncenin hürriyeti lazım.  Küçücük hürriyetler 
değil, alabildiğine yüz verilmiş bir çocuk hürriyeti 
istiyordum. Bu bana lazımdı. Yoksa her şeyi 
ağzımda gevelemekten başka ne yapabilirim.”
n Sanırım bu hürriyeti en çok Adalar’da 

buldunuz. Şartlar ve imkânlar mı sizi Adalı 
yaptı yoksa hep böyle bir planınız var mıydı?

“Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman 
baksam gözüm hemen bir ada arar. Şehir-
vilayet isimlerinden hemen mavi sahillere kayar. 
Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar 
sevgiler bir karıncalanmadır başlayıverir. İşte 
çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki 
adalar beni sonunda, özlediğim bir adaya 
tesadüfen bırakıverdiler.”
n Üstadım artık kıyıya çıkma vaktimiz 

geldi. Ben burada sizin anlattığınız o güzel 
doğaya insanlara tanık oldum. Çok heyecan 
vericiydi benim için. Son bir şey söylemek 
ister misiniz?

“Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde 
gökyüzünde güz mevsiminde artık esmer 
lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol 
kenarında toprak anının koyu yeşil saçlarını da 
göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, 
sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok 
gördük. Sizin için kötü olacak. Benden Hikâyesi…”
n Hoşça kal Büyük Abi…

Eğer birinin elinde su gibi 
fışkıran bir mendil görürseniz, 

eğer biri üzülüyorsa az önce 
oltaya takılmış balığın son 

dansına, biri şehrin en kalabalık 
caddesinde yürüyorsa, başı önde 
tek başına ve kim hayatın içinde 

olağan bir şey yaşıyorsa onun 
hikâyesi çoktan yazılmıştır. 
Ada’da balıkçı, Beyoğlu’nda 
yalnız adımlı, hayatın hikâye 
fısıldadığı insandır Sait Faik. 
Elbet hepimizin özel bir Sait 

Faik Abasıyanık hikâyesi vardır. 
Benim hikâyem “Dülger Balığının 

Ölümü.” Ya sizin hikâyeniz?
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AHMET TELLİ

Ada, zengin çağrışımları olan bir sözcük. 
Edebiyat ve sinema başta olmak üzere, 
sanatın çeşitli türlerinde önemli bir 

yer tuttuğu görülür. Mitoloji, efsane, masal, 
hatta ezoterizm ile politikada da, ada izleğinin 
kullanıldığı çok örnek vardır…

Yunan mitolojisinde Siren adası, gemiciler 
için bir tuzaktır. Adanın yakınından geçerken 
duydukları ezgilere kapılanların gemileri, 
kayalıklara çarparak parçalanır. Akıllı kaptanlar 
gemidekilerin kulaklarını balmumuyla kapattırarak 
sirenleri duymamalarını sağlar yahut bütün 
gemicileri gemi direklerine bağlatarak sirenlerin 
çekiciliğinden kurtulma yolunu bulur.

Ezoterik Mu Adası, efsaneye göre Büyük 
Okyanus’ta batan bir kıtadır. Gelişmiş bir uygarlığı 
olduğu ileri sürülür; gezgin Le Plongeon’e göre, on 
dört bin yıl önce böyle bir ada mevcuttur.

Thomas More’un Ütopya’sı ile Campanella’nın 
Güneş Ülkesi, ideal bir devlet-toplum yönetimini 
anlatır. Thomas More’un Ütopya’sı için 
sosyalizmin önemli adlarından Karl Kautsky şöyle 
diyor: “Düşünürler, kendi zamanlarını önceleyen 
çağı belirleyen maddi koşullardan hareketle, 
yeni yeni gelişmekte olan üretim sistemlerini ve 
onların sosyal sonuçlarını sadece kendi çağdaşı 
olan birçok kişiden daha önce kavramakla 
kalmayıp kendi çağının sınırlarını aşıyorsa, 
gelişebilecek daha rasyonel bir üretim sistemini 
sezebilir. Thomas More, bu cesur entelektüel 
sıçramayı başarabilen insanlardan biridir.” 1516’da 
yazılan Ütopya, aslında Aydınlanma çağının 
başlayışının da müjdecisidir sanki. 

16. yüzyıldan buyana önemini yitirmeyen 
Ütopya, yaratıcı zihnin bir ışığıdır.

Ütopya’da olduğu gibi yine düşsel bir adada 
(adalaşmış bir yerleşim bölgesinde), “en iyi 
devlet sorunları”nın imgelendiği Campanella’nın 
Güneş Ülkesi de “günün birinde gerçekleşeceğini 
düşündüğü filozofça bir devlet tasarısıdır.” 
Campanella, “Ben doğacak yeni sabahların çan 
sesiyim.” diyor ve 1974’te okuduğum çeviride 
altını çizdiğim şu cümle: “Anlayışım arttıkça, 
bilgim eksiliyor.”

Hem Thomas More hem Campanella, üretim 
araçlarının mülkiyeti ve üretim ilişkilerinin 
kapitalizm öncesi döneminde yazdıkları eserler 
ile belki İngiliz Robert Owen ile Fransız Charles 
Fourier gibi ütopik sosyalistlerin de ortaya 
çıkmasını sağlamışlardır. Bunlar, Huberman’ın 
deyişiyle “Geleceğin ideal toplumunun, 
kendilerine göre görüntüsünü canlandıran ve 
en ufak ayrıntılara kadar inen görünümünü 
çizmişlerdir. Bunların kendilerine özgü 
ütopyaları, belirli ayrıntılarda, birbirine hiç 
benzememek ve farklı olmakla birlikte, ortak bir 
temel bulunmaktaydı.”

Batan gemiden kurtularak ıssız bir adada on yılı 
aşkın bir süre yaşayan Daniel Defoe’nun Robinson 
Crusoe’su, uygarlıktan gelmiş olmanın bütün iyi 
yanlarıyla birlikte, beyaz insanın üstünlüğünü 

simgelemektedir. Bir yandan romantizmin öncü 
örneği olan eser, diğer yandan romantizmin 
ikili özelliğini yansıtır. Romantizmin yaratıcı 
insan yanını gösterdiği gibi, bu tip’in bencil 
özelliğini de gösterir. Ada adlı kitabıyla İngiliz 
edebiyatındaki ada kavramını inceleyen değerli 
çevirmenimiz Akşit Göktürk’ün (1934-1988) 
tam çevirisiyle Türkçeye kazandırılan Robinson 
Crusoe, anlatılanlar kadar, anlatılanların ardındaki 
anlamlandırmalara açık özelliğiyle, dünya 
edebiyatının da klasiğidir. Düştüğü ıssız adada 
ilk şaşkınlığını atan Crusoe’nun ilk işlerinden biri 
kendine bir yemek masası yapmasıdır. Bu onun, 
ilkelde uygar kalabilmesinin bir yansımasıdır. 
Öyleyken, adada egemenliğine aldığı ve adını Cuma 
koyduğu delikanlıyı köleleştirmesi, uygarlığının 
içerdiği barbarlığı da gösterir. Cuma için, şu tanımı 
bu bakımdan ilginçtir: “Derisinin rengi tamamı 
ile siyah değildi. Fakat koyu esmerdi. Ama öyle 
Brezilyalılar, Virjinyalılar ve diğer Amerikan 
yerlilerinin rengi gibi çirkin ve tiksindirici sarı kara 
değildi.” İşte beyaz adamın diğer halklara bakışı. 
Bugün bu anlayış büsbütün değişti diyebilir miyiz?

Issız ada izleğini popüler kültürle buluşturan 
Amerikan ya da Batılı filmlerinin yanında 
hapisane ve sürgün olgusunu da ada üzerinden 
işleyen filmler vardır. Steve McQueen ile Dustin 

Hoffman’ın başrollerini oynadığı Kelebek filmi 
bu türdendir. Alcatraz Kuşçusu filmi Fransızların 
Şeytan Adası adını verdikleri ada hapishanesinde 
geçer. Filmlerin olaylarının etkileyiciliği kadar, bu 
etkiyi sağlayan diğer öğe, ada olgusudur.

Namık Kemal’in sürgünlüğü Kıbrıs adasıdır. 
Osmanlı döneminde sürgün adası Rodos’tur. 
Merkezden uzak tutulması gereken insanlar, 
halklar buraya sürülürler. Rodos sürgünlerinin 
hikâyeleri, başlıbaşına bir yazı konusu olabilir.

Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi adlı oylumlu 
romanı, mübadele zamanında adada yaşama 
direncini gösteren biri aracılığıyla mübadil 
olgusunu da anlatmaktadır.

Enis Batur’un Ada Defterleri, günlük 
niteliğindedir, keyiflidir. Marmara adalarında geçen 
günlerinde anılar, düşünceler içerir. 

Ada izleği sanatların, bilimlerin ilgi alanı olması 
dün olduğu gibi bugün de sürmektedir. Sözgelimi 
Jose Saramago’nun alegorik romanı Yitik Adanın 
Öyküsü’nde İber Yarımadası’nın Avrupa kıtasından 
ayrılarak anakaradan uzaklaşması anlatılır. Bu 
ada hikâyesi de, insan denen muammanın, olma 
ihtimalleri karşısındaki gerçekliğini dillendirir. Şöyle 
der Saramago: “Ah, olma ihtimali olanların tarihini 
kim yazacak!”

Bilim ve sanat bunun dilidir herhalde.

Ada çağrışımları
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JALE ÖZGENTÜRK

“Kalesi deniz kıyısına yakın bir yalçın kayalar üzere 
dikdörtgen bir şeddadi yapı küçük kaledir. Kalesi 
olduğundan Burgaz Adası derler. 300 adet bağlı ve 
bahçeli ve hayat suyu kuyulu evleri vardır. Bütün halkı 
Urum kefereleridir. Mamur kiliseleri vardır. Keçisi ve 
tavşanı gayet çoktur. Dağlarında bağlarının hesabı 
yoktur. Ve halkı gayet zengin reislerdir.”

Evliya Çelebi meşhur Seyahatname’sinde 
böyle anlatıyor Burgazada’yı. Kadim adları 
Antigoni ve Pirgos olan Burgazada’nın, 

1960’lı yılların başındaki yerli nüfusu yaklaşık 
500 kişiydi. Bugün ise nüfusa kayıtlı kişi sayısı bin 
civarında.

Elbette yazın nüfus katlanarak artıyor ve ada kış 
halinden bambaşka bir görünüme bürünüyor… 
Adanın iki kulübü insanların varlığıyla canlanıyor, 
kıyıya sıralanmış balıkçı lokantaları tıklım tıklım 
oluyor, adayı günübirlik gezmek için gelenler 
sokakları dolduruyor…

Farklı inançların buluştuğu mekân Burgazada’yı 
diğer adalardan ayıran bir unsur da, Alevilerin 
ibadet edebileceği ilk cemevinin burada açılmış 
olması. Bu hikâyeye gelmeden önce, adadaki 
nüfus hareketliliğinin tarihsel arka planına bakıp 
anlamak gerek.

Prens Adaları, tarih boyunca ekalliyetin yani 
azınlıkların yazlık mekânı olmuş. İşte Rumların 
yoğunluklu biçimde yaşadığı Burgazada’da, 
1950’li yıllardan başlayarak Erzincan, Sivas ve 
Tokat’tan gelen Alevi aileler de -belki de azınlık 
olmalarının en az yadırganacağı yer olarak 
seçtikleri bu adada- hayatın içine katılmışlar. Ve 
zaman içinde garsonluk, bahçıvanlık, faytonculuk 
ana işleri haline dönüşmüş, adanın kimliğinin 
ayrılmaz parçası haline gelmişler. Rumların Kıbrıs 
olayları nedeniyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin 
gerginleşmesi sonrasında 1964’ten başlayarak 
adaları terk etmeleri, Burgazada’da Alevilerin 
nüfusun çoğunluğunu oluşturmasına neden 
olmuş.

Burgazada farklı inançların buluştuğu bir ada olmuş 
zamanla. Rum Ortodoks Kiliseleri Ayios Loanis, 
Ayios Yorgios ve tepedeki Hiristos Manastırı ile 
Avusturya Saint-Georges küçük katolik kilisesi, 
Musevi yetimhanesi ve Havrası ile ibadete 1954’te 
açılan Burgaz Camii bu inanç buluşmasının 
simgesel yapıları olarak kayda geçmiş.

Ancak Burgazada’daki Alevi yurttaşların 
ibadetlerini gerçekleştirecekleri bir cemevi, 1995 
yılına kadar hiç olmamış.

Sessizlik perdesini yırtmak!

İşte bahçelerde, lokantalarda, inşaatlarda çalışan 
bu emekçi insanlar gün gelmiş inançlarına, 
kimliklerine ilişkin sessizlik perdesini yırtmış 
ve Adalar’ın ilk cemevini kurmak için kolları 
sıvamışlar. Ve eşsiz bir imeceyle cemevlerini inşa 
etmişler, yaşadıkları mutluluğu da adadaki bütün 
inanç gruplarından insanları davet ederek onlarla 
paylaşmışlar.

Bu mutluluk gününü o dönemde gazeteci 
Murat Küçük, cemevinin kurucularından 
Güngör Yıldırım’la görüşerek kayda geçirmiş. 
Yıldırım “Önceleri bir düştü bizim için.” dediği 
cemevinin kuruluş hikâyesini şöyle anlatmış: 
“Burgaz’da ve diğer adalarda yaşayan Sivaslı, 
Erzincanlı hepimizin ortak düşüydü. Yavaş 
yavaş tartışıldı, somut bir düşünceye dönüştü. 
Nihayet iki yıl önce bir kahvede, ilk kez temsili 
cem düzenledik. Dört adadan müthiş bir 
katılım oldu. Uzun süre konuşuldu ve herkes 
yinelenmesini istedi.

Yıllarca birlikte yaşadığımız, Alevi 
olduğumuzdan habersiz, Alevilikten habersiz 
Türk, Ermeni, Rum, Yahudi dostlarımız kutladı. 
İnancımızı tanımak için sorular sordu hep. İlgi 
görmenin, sazımızı, sözümüzü sevdirmenin 
coşkusuyla geçen yıl tekrar cem düzenledik. 
Kalabalık ve ilgi bu kez daha da yoğundu. 
Lodosa, fırtınaya aldırmadan yüzlerce insan 
konuk oldu. Ve ‘artık bir cemevimiz olsun.’ 
demeye başladı insanlar. Bir yıl boyunca 
bu düşünceyi tartıştık, olgunlaştırdık. 
Farklı inançlardan dostlarımızla paylaştık 
düşüncemizi. İstedik ki, biz adalı Aleviler, 
inancımızı yaşayabileceğimiz bir mekâna 
kavuşurken barışa, dostluğa katkımız olsun. 
Cemevimiz, bütün kültürlerin, inançların 
kucaklaştığı bir kültüreli olarak yükselsin. 
İnançlarımız ayrı kalsın, ama sevgide, barışta, 
kardeşlikte birleşelim.”

İşte bir Türkmen çadırını andıran mimarisiyle 
kurulan Adalar’ın ilk cemevi bu duyguyu ve 
düşünceleri hâlâ yaşatıyor. Hızır Orucu’ndan 
sonra ilk Hızır Cemi burada yapılıyor, kurbanlar 
kesiliyor, lokmalar yapılıyor. Sadece Adalar’da 
yaşayan değil, İstanbul’un farklı semtlerinden 
Alevi yurttaşlar da gelip burada ceme katılıyor. 

Burgazada Cemevi, Anadolu’nun kadim inançlar 
buluşmasında varlığını güçlü biçimde duyuruyor.

Küçük kütüphanesi, herkesin ziyaretine açık çay 
bahçesi ve aşeviyle Burgazada’nın özgürlükçü 
ruhuna katkı yapan bir mekân olarak var oluyor…

Canlar buluşur Burgazada’da!

Burgaz Adası’nın  
tadına varmak…

Burgazada Cemevi’ne  
nasıl gidilir?

Burgazada’ya geldiğimizde ne yapalım derseniz, 
şunları söyleyebiliriz:

Mart ayında rengârenk açan mimozaları 
seyredin ve kokusunu içinize çekin ama ne olur 
koparmadan...

Kalpazankaya’ya uzanan yolda bir yürüyüş yapın, 
doğayı içinize çekin. Madam Marta Koyu’na inip, 
Sait Faik’in öykülerinde sıkça geçen Sivriada’yı 
seyredin ve mümkünse Yassıada’yı boğan beton 
yığınlarından gözünüzü kaçırın.

Bütün adaları sere serpe görebileceğiniz 
Hristo Tepesi’ne yürüyerek çıkın, eğer mevsim 
sonbaharsa, yol boyunca dallarda kızaran 
kocayemişlerden yemeyi de unutmayın.

İndos’a doğru gidin, Altı Numara’dan 
Heybeliada’nın güzelliğini keşfedin. Sait Faik 
Müzesi’ni ziyaret edip, bu değerli yazarımızı 
anmayı da unutmayın.

Burgaz Adası Şehir Hatları İskelesi’nde vapuru 
arkanızda bıraktıktan sonra, sola doğru yönelin 
ve deniz kıyısına hizalanmış restoranların 
önünden geçerek ilerleyin.

Restoranların bittiği noktada Mavi Marmara 
Motor İskelesi’ni göreceksiniz. Kavak ağaçlarının 
gölgelediği kıyı şeridinden yürümeye devam edin. 
Kadınların, erkeklerin, yaşlıların ve gençlerin 
paylaştığı bankların önünden geçin ve İtfaiye 
binasını görünceye dek yürüyün. Yolu sağa 
İndos’a doğru takip edip, İndos Bar’ın yanındaki 
küçük aradan girip, Kibar Berber Ramazan’ın 
dükkânını da geçerek ilerleyin. Urfalı kahveci 
solunuzda, Sağlık Ocağı sağınızda kalacak. 
Portakal ağaçlarının kokusu, zakkumların 
kokusuna karışacak. Sonra canların evi, cemevi 
karşılayacak sizi. Önce aşevini ardından cemevini 
göreceksiniz. Kitaplığı, kahvesi, çay bahçesiyle 
canların bir araya geldiği bir yaşam alanıdır 
burası. Ve Cemevi Çay Bahçesi’nde demli bir keyif 
çayına hayır demeyin…
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HAYDAR ERGÜLEN

Uzuuuun yıllar önce, 1993 sanırım. Bir 
yazı yazacaktım. Kimle, neyle mi ilgili? 
Ergüder Yoldaş’ı bilenler azalıyor, o 

yüzden duydunuz mu diyeyim, işte onunla ilgili. 
O günlerde Ada’da yaşadığı anlaşılmıştı, sonra 
gazeteciler, televizyoncular derken, kaçtığı, 
sığındığı ya da barındığı yerden, naylonla çevrili 
bir kulübe, bir ‘orman adamı’, ‘medeniyetten 
habersiz’ bir adam profili çıkardılar. Ateş rengi 
bir adam, saçı sakalı kızıl, gözleri de ateş mavisi. 
Yüzü gözü, üstü başı, kısa sürede aklandı paklandı, 
temizlendi, medeniyetin resmi giysisi olarak 
takım elbise, gömlek, kravat ile nihayet ‘insan 
içine çıkacak’ hale getirildi. Medeniyet kendi 
dairesi dışında kalan tek bir canavar, vahşi bile 
istemiyordu, istemez!

Canım sıkılmış, Ergüder Yoldaş’ı ‘uygun adım’ 
bir ‘steril yurttaş’, bir ‘makbul vatandaş’ yapma 
çabasından rahatsız olmuştum. O sırada yazdığım 
haftalık dergide biraz da bu üzüntüyle, Ergüder 
Yoldaş için yazacağım “Ada ile Piyano” yazımdan 
vazgeçmiş, bunu da belirterek, “Ada ile Kuğu” 
başlıklı başka bir yazı yazmıştım.

Yıllar sonra şair, yazar ve müzisyen olarak iyi 
çalışmalara imza atan sevgili Selçuk Küpçük’ün 
‘suskunlukta bulduğu müziğin’ derinlikli anlatımı 
olan, Aşk ve Teselli-Susma’nın Müzikal Poetiği-
(Kopernik, Ekim 2018) kitabında rastladım 
Yoldaş’a. “Divan şiirinin beslediği son usta” diye 
nitelediği sanatçının, Büyükada’daki inzivası 12 yıl 
sürmüş. Hatırlıyorum, yukarda çizdiğim ‘mutluluk 
tablosu’ da pek kısa sürmüştü! İstanbul’a adeta 
‘mevcutlu’ olarak getirildikten bir zaman sonra 
yeniden unutuldu, o da kimseye görünmeden 
ve kimseye görünmemek için yeniden ‘ada’sına 
döndü. Ada da hep insanın ancak yalnızlığıyla 
sığınabileceği bir metafor değil midir zaten? İki 
kişilik olursa inziva olmaz, “ada sahillerinde...” olur. 
Orada da beklenen gelmez!

Çoğunluk gibi ben de “Sultan-ı Yegâh” 
şarkısıyla, söyleyen Nur Yoldaş’la ve şiirin Attilâ 
İlhan’a ait oluşuyla tanıdım Ergüder Yoldaş’ı. 
Sahne gerisindeydi çünkü. Hep “Elde Var 
Hüzün”dü. “Mihrimah”la birlikte bu üç bestesi 
de Türk Klasik Müziği’nin ta kendisiydi ona göre. 
Mevlana üzerine parçalar yazdı. Ve kendi deyimiyle 

‘Bach analizleri’ yaptı. 175 senfonik oratoryo ve 4 
yıl içinde yazdığını söylediği 4500 eser. Deyişler de 
var, “Geçti dost kervanı”, ve “İlyada”. Homeros’un 
sözleriyle Antik Yunan korolarının esintisini 
taşıyan bu şarkı, Eurovision şarkı yarışması 
Türkiye seçmelerinde birkaç aşamayı geçtikten 
sonra elenir, ‘Yunan şeysi’dir çünkü. Bunları 
ardında bırakıp Ada’ya giderken ‘ucuzlamamam 
gerekiyordu’ diye düşünür, ‘sisteme bir tepki’ 
olarak da alıp başını gider.

Epik tiyatro, fizik matematikte yoğunlaşır, 
2007’deki söyleşisinde, en son çalıştığı konunun 
‘hayvan’ olduğunu söylüyor. 

Müzik yazarları, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en 
iyi aranjörü, en iyi bestecisi olduğunu belirtiyor. 
“Sultan-ı Yegâh” albümündeki “Defter-i Divanımız” 
şarkısı, Divan şairlerinden alınmış beyitlerle 
oluşturulmuş. Son beyit Fuzuli’nin, “ne yanar kimse 
bana ateş-i dilden özge/ne açar kimse kapım bad-ı 
sabadan gayrı.” Fuzuli’nin bu ‘ateş-i dil’ beyitini 
kılavuz mu edinmiş yoksa yalnızlığına yoldaş mı, 
bilinmez, ama o ‘ateşin’ zihnin hiç sönmediği, 
aksine yalnızlıkta ve yoklukta ve ‘akıntıya karşı’ daha 
çok parladığı, adeta ateşten nehirler gibi aktığı, 
söylediklerinden de anlaşılıyor. “Anadolu Rüzgârı” 
plağıyla, Anadolu pop yolunda ilerleyenlere 
rehberlik, bu ve diğer çalışmalarıyla modern Türk 
müziğine öncülük yaptığı da kabul ediliyor.

Müzikte, resimde, sinemada, elbette 
edebiyatta, işini yaparken, nedenini, niyesini, 
nasılını ve kimin için olduğunu da işin önemli bir 
parçası olarak görenlerden biri de Ergüder Yoldaş. 
Attilâ İlhan şiirlerine yakınlığından da mülhem, 
aynı zamanda tıpkı onun gibi ‘ulusal kültür 
sentezi’ kapsamında değerlendirilebilir sanırım 
yapıtları ve düşünceleri. Attilâ İlhan müzikte 
de sentezden söz eder. Bizans, Mezopotamya, 
Ortadoğu, Türk… Hatta Türk Klasik Sanat 
Müziği’nde ciddi Bizans etkilerinden söz eder. 
Kendi şiirlerini besteleyenlerin de ne kadar farklı 
müzik anlayışlarından, hatta bazen farklı dünya 
görüşlerinden olduğu düşünülürse, ‘sentez’ en 
azından müzikte bir ‘çıkış’ olarak görülebilir. Nur 
Yoldaş’ın sesinden “Mihrimah” ve Ahmet Kaya’dan 
“Mahur Beste”, ikisi de Attilâ İlhan şiiri. Naim 
Dilmener de değiniyor buna: “Herkesin peşinde 

olduğu mucizevi ‘sentez’i layıkıyla becerebilmiş tek 
albüm olarak geçecektir Türk pop tarihine.” diyor 
Sultan-ı Yegâh için. Nur Yoldaş da bir söyleşisinde 
bu ‘mucize’ye yerinde bir tanım getirdi yakınlarda: 
“Basit iki akoru bir Batı enstrümanıyla çalarken 
melodiyi udla çalınca sentez yapmış olmazsınız. 
İki unsuru birbirleriyle diyaloga sokarken tercih 
edeceğiniz stil, teknik ve estetik kriterler ortaya 
nitelikli sentezi çıkartır. Sözkonusu unsurların 
birbirlerini dönüştürerek ortaya yeni bir öneri 
çıkarmalarıdır aslında sentez. Aşk gibi belki de, iki 
insanın birbirine olan sevgisinin dönüştürücü gücü 
gibi.” Söyleşinin başlığı kısacık çok iyi anlatıyor: 
“Sultan-ı Yegâh’taki sentez aşk gibi!”

Ergüder Yoldaş’ın 2 albümünde de aşk 
şehrayin gibi, Oktay Rifat’ın “Bin Kılıkta” şiiri 
gibi, her haliyle yanımızda, en yakınımızda, 
uzakta, ayrılıkta bile! Yıldız tozundan aşk, 
bazen başımızdan aşağı yağıyor, sevincin göz 
kırpması gibi, bazen de gözümüze kaçıyor, 
“elde var hüzün” oluyoruz o vakit de! “Gizemli 
kanatları ruhta ölüm karanlığının” dizeleri size 
de “geniş kanatları boşlukta o simsiyah açılan” 
dizeleriyle akraba olduğunu hatırlatmıyor mu?  
Önce Nur Yoldaş’tan sonra da Ahmet Kaya’dan 
dinlediğimiz “O mahur beste çalar”ken “ağlarım 
hatıra geldikçe gülüştüklerimiz” demiyor muyuz 
yine Kaptan gibi? Kaptan mı kim? Aşkı kalbine, 
iyiliği kafasına takmış herkes.

Yazının başlığı “Ada ile Piyano”, ama bazı yazılar 
vaktinde yazılmalıymış duygusunu hissettim 
yazarken ya da hiçbir zaman! Ergüder Yoldaş, her 
zaman kendi ‘ada’sında olmuş bir ‘adam’. 

Aklıma takıldı. Son konusu ‘hayvan’ üzerine 
nasıl ve ne çalışmış acaba, ne düşünmüş, notlar 
almış mı, kafasına ne takılmış? Bana çok ilginç ve 
değerli bir çaba olarak göründü. Hayvanlarla ilgili 
kitaplar mı okuyordu, hayvan mezarlığına dönen 
insan mideleri içini mi karartıyordu, hayvanları 
beslenmek için kesmeye, dini gerekçelerle kurban 
etmeye mi itiraz ediyordu? Hayvan haklarının insan 
haklarından ayrılamayacağını mı düşünüyordu? Bir 
şeyler yazmış mı bu konuda? Belki de ve ne yazık 
ki insanın varlığının bile hayvanlar için bir tehdit 
olduğu noktasına gelmişti o da. Neden olmasın, 
“insan görirem korkirem” diyen de insandı!

Ada ile 
Piyano
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ZEYNEP ORAL

Orhan Veli’nin ölümsüz şiiri “Gün Olur”u 
anımsamanın tam zamanıdır şimdi…  

“Gün olur, alır başımı giderim, / 
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. / Şu 
ada senin, bu ada benim, / Yelkovan kuşlarının 
peşi sıra.

Dünyalar vardır, düşünemezsiniz; / Çiçekler 
gürültüyle açar; / Gürültüyle çıkar duman 
topraktan.”

Hele martılar, hele martılar, / Her bir 
tüylerinde ayrı telaş!.. 

Gün olur, başıma kadar mavi; / Gün olur 
başıma kadar güneş; / Gün olur, deli gibi…”

İşte günlerden öyle bir gün… Madem 
konumuz “Adalar” ve bu sayfanın adı “Yeryüzü 
Yurdum Benim”; ben de sevdiğim yeryüzü 
adaları arasında, o ada senin, bu ada benim 
dolaşmaya çıktım. 

KÜBA: Adalar içinde en devrimcisi… 
Gençliğimde direnişin simgesiydi. Bugünkü 
direnişi vahşi kapitalizme, ambargoya, 
küreselleşmeye karşı. “Bu ada, denizin dibine 
gömülse de bizler kimsenin kölesi olmayacağız.” 
diye haykırıyordu Fidel Castro bir zamanlar… 
Direnerek dünyanın, nüfusuna oranla en 
çok okulu ve öğretmeni olan; ilkokuldan 
üniversiteye eğitiminin her insanın doğal hakkı 
sayıldığı; İnsan başına en çok doktor düşen; 
tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz karşılandığı 
ülke olabildi. Ama buna karşı büyük bir 
bedel ödedi. Yoksul kaldı. Hâlâ da yoksulluğu 
paylaşmaktalar. Bir kez Che Guevera’nın, bir 
kez de Nâzım Hikmet’in adımlarını izlemek için 
gittim Küba’ya ve Nâzım’a şu dizeleri yazdırdığı 
için teşekkür ettim adanın o güzel halkına 
(“Havana Röportajı”nın son satırları): 

“…ve ben her gün biraz daha / gencim 
Havana’da/ her gün biraz daha yitiriyor / 
ağzım dünyanın acılığını / her gün biraz 
daha yumuşuyor  /çizgileri avuçlarımın ve çok 
uzaklarda bir kadının beni ama yalnız beni 
düşündüğüne inanıyorum her gün biraz daha 
/ ve her gün biraz daha keyifli türkü söyleyerek 
geçiyorum / Havana sokaklarından/ somos 
sosyalitas palante palante (biz sosyalistiz, haydi 
ileri)” 

İRLANDA:  Belfast’tan Dublin’e, dünden 
yarınlara, tiyatrodan edebiyata, terörden 
rehavete ne badireler, ne savaşlar atlattı bu 
ada. Ama size elbet ki Katolikler ile Protestanlar 

arasındaki ya da bağımsızlık savaşlarından 
söz etmeyeceğim. Pub’larına, yeşilinin bin bir 
türüne, kızıl saçlı asi ruhlu insanlarına hayran 
olduğum bu ada benim için hep şu isimlerle 
bütünleşti…  

“Yaşlandığımız için oyun oynamayı 
bırakmayız, oyun oynamayı bıraktığımız 
için yaşlanırız.” diyen muhteşem oyun yazarı 
Bernard Shaw.

“Unutma; her gidiş bir ayrılık değildir. 
Çünkü bazen ne kadar uzağa gidersen git, 
yüreğin hep bıraktığın yerdedir.” diyen şair 
W.B. Yeats.

“Hatalar yeni keşiflere açılan kapıdır.” diyen 
olağanüstü romancı James Joyce.

“Uğruna yaşanacak yegâne şey; zevktir.”  
diyen çok yönlü yazar Oscar Wilde.

“Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene 
dene, gene yenil. Daha iyi yenil.” diyen tiyatro 
ve öykünün efendisi Samuel Beckett.

MALDİV ADALARI: Haydi Hint Okyanusu’na! 
1192 adadan oluşan bir adalar devleti! Mavinin, 
yeşilin ve turkuazın her tonunda bir deniz. 
Bembeyaz mercan kumundan oluşmuş 
kıyılar. Üzeri tropik bitki örtüsüyle, rengârenk 
orkidelerle kaplı minicik adacıklar. Denizin altı 
bir cümbüş, üstü başka bir cümbüş!

Bu olağanüstü doğasının nedeni mercan 
adaları (Atoller). Mercan dediğimiz polipler, 
sanılanın aksine bitki değil, hayvan. 
Milyonlarcası üst üste yığılıyor. Salgıladıkları 
kireçli kemikleşmiş yapılara, yenileri ekleniyor. 
Kalkerden meydana gelen kabuk kütlesi 
zamanla büyüyor. Bu yığılmaya, kalkerleşmeye 
ve su yüzeyine çıkmasına mercan resifleri 

deniyor. Volkanik alanda hızlı yayılan mercan 
resifleri binlerce yılın gelgitleriyle, minik adalara 
dönüşüyor. 

Günümüzde küresel ısınma ve buzulların 
erimesi sonucu Maldiv Adaları suya çökmekte. 
Kimi uzman 50 yıl, kimi 100 yıl ömür biçiyor. 
Sonra sular altında kalacağı söyleniyor. Bu 
Müslüman ada devletinde turistlere her şey 
serbest, yerli halka her şey yasak! Geçelim!

EGE ADALARI: En sevdiklerim. Benim için bu 
adalar rakı kokar, uzo kokar, balık kokar. Cahit 
Külebi’nin İzmir için dediği gibi Ege Adaları’nın 
“Denizi kız/ Kızı deniz/ Sokakları hem kız/ 
Hem deniz kokar”… Sirtaki’yle Harmandalı’nın 
kucaklaştığı;   Olympos tanrılarıyla afacan 
Dionysos’un Anadolu bilgeleriyle kucaklaştığı 
adalar… En kuzeyden en güneye şairlerin 
yazarlarla, aşkla coştuğu adalar. Kavafis, Attilâ 
İlhan, Necati Cumalı, Mikis Theodorakis’in 
fısıldaştığı adalar…  Şu politikacılar olmasa 
halkların gül gibi geçinip gideceği adalar…

SİCİLYA ve KORSİKA: Akdeniz’in en 
yaramaz, en afacan, en haşarı çocukları… 
Bunlar mafya kokuyor demem asla. Ama bol 
bol isyan kokuyor, tatlı bir anarşi kokuyor, 
en çok da sanat tarihi kokuyor... İçlerine bir 
daldınız mı, mimarisiyle, antik kentleriyle, barok 
zenginliğiyle, tiyatro ve sinema festivalleriyle, 
bir daha kolay kolay içinden çıkamayacağınız 
adalar.  

Gelelim sonuncusuna: “HARİTADA BİR 
NOKTA”…  Evet, Sait Faik’in dediği gibi. Bu 
ada, koskoca haritada bir minicik nokta. Ama 
İstanbul’un göbeğinde benim noktam. Her 
okura kendi noktası…

O ada senin, bu ada benim… 
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Çocukken Büyükada’da balıkçılık yağan 
dayımın yanına giderdim. Ada’da ki 
çocukluk günlerim hep güneşlidir benim. 

Okullar tatil olur, bir tarafı engin mavilikte 
kaybolan, sırtında rengârenk çiçeklerle güneşi 
selamlayan ada kardeşlerimle en güzel 
anılarımızın yeri oluverirdi. 1949’da İstanbul 
Fatih’te doğmuştum ve tüm çocukluğum anakara 
ve ada arasındaki o masmavi denizdi benim.

1980 ile 1990 arasında 10 sene Almanya’da 
yaşadım, o soğuk ülkede… Aslında her mevsimin 
bir romantizmi vardır. Mesela kar yağarken 
bir şarkı konabilir pencerene ya da yağmurda 
ıslanmışsındır nefesine kadar, hani biri ıslatsa 
seni öfkeden çıldıracaksın belki ama o yağmur,  
yağar en güzel şarkının üstüne. Böyle söyleyince 
bir hoş oluyor insan ama Almanya bu kadar 
romantik değildi elbette. Çocukluğum yüzünü 
dönmüş, adada güneşlenmiş bir kere. Benim için 
en romantik zaman, o soğuk Almanya günlerinde 
ada güneşine anılarımla sarıldığım zamandı. 

Gençlik yıllarımın heyecanıydı müzik. 
Şehzadebaşı sinemasında filmler gösterime 
girmeden grubum “Volkanlar” la sahne 
alıyordum. Güzel zamanlardı. Şimdilerde 
ne garip geliyor insana; filmden önce bir 
müzik dinletisi. Başka gruplar, her grup başka 
macera, her şarkı körüktü heyecanıma. 1969 
yılında Moğallar’la birlikte Barış Manço ve 
Cem Karaca… Anlatsam güzel hikâye aslında 
ama konumuz ada, hikâye birazda uzun. İşte 
o Almanya zamanım var ya benim hani soğuk 
olan, hani ada güneşini düşlerime düşüren, 

işte o on yıl 1976 yılında Moğallar’ın müziğe 
ara vermesi sonucu başladı. Moğallar mı? Hala 
genciz, hala heyecanlı…

2015 yılında bir dostum “Gel seni adalı yapalım.” 
dedi. Heybeliada’yı gezdik dolandık ve küçük bir 
ev bulduk. Anlayacağınız ada da “ben”li olmak 
istedi.  Ne yalan söyleyeyim o gün bu gündür kış 
güneşi de aynı yaz gibi gelir bana. 

Esnafından postanesine, muhtarına kadar 
aşağı yukarı herkesi tanıyorum, özellikle kış 
mevsiminde küçük bir köy gibi bir hayat var 
burada, tabii insan İstanbul gibi devasa bir 
metropolde böyle bir hayatın kıymetini anlıyor, 
İstanbul’a hem yakın hem de uzak.  Ada 
birçok şeye iyi gelir. Elbette bir müzisyenin de 
müziğine…

Evim küçük bir stüdyo benim. Salgın zamanında 
ada beni sakındı, ben de hakkını verdim yeni 
besteler, kayıtlar, mixler derken bir bütün 
oldu mesleğimle evim. Hayatımı bu şekilde 
sürdürmek hem bana iyi, hem Heybeliada’ya. 
Çünkü adanın kendisi vardır artık müzikte ve 
ada heveslidir insanın mirasında olmaya…

Adalı olunca bir takımın parçasısındır aslında. 
Yok öyle ben Heybeliada’dayım demek. 
Parça parça bir bütün olmaktır, adalı olmak. 
Burgazada halı sahanın bulunduğu bir bölgede 
sakin bir köşe tespit edip oraya davul takımı, 
küçük ampflikatörlerle yerleştik. Amacımız 
sahibi olduğum birkaç güneş paneli ile 
elektrik sağlayıp, açık havada güneş enerjisi 

ile müzik yapmaktı. 3 gün kamp yaptık orada, 
amacımıza ulaştık, deney başarılı oldu, o 
bölgede pek yerleşim olmadığı için şikâyet 
de gelmedi. Fakat son gün bir adam geldi ve 
ellerini açarak bir şeyler söyledi, söylediklerini 
anlayamadık. Acaba şikâyet mi ediyor diye 
düşünürken, yaklaştı ve “Neden benim orada 
yapmıyorsunuz? ” dedi.  “Senin orası neresi?” 
diye sorduk. Bizi bulunduğumuz yerin biraz 
aşağısında bir bahçeye götürdü, büyük bir 
bahçe, deniz manzarası, eski bir sahne, renkli 
ampullerden ışıklar asılmış, sanki 1950’lerden 
kalmış eski bir açık hava gece kulübü gibi, sonra 
hikâyesini anlattı.

1910’larda Madam Eleni’nin kurduğu efsane 
“Paradisos”, yıllarca Burgazada’nın en popüler 
mekânı imiş. Restoranı, canlı müzikleri, dans 
yarışmaları ile zamanında çok popülermiş. 70’li 
yılların sonunda kapanmış, 2012 yılında bizi oraya 
getiren Hikmet Arda, işletmesini devralmış. Çok 
hoşuma gitti, “Tamam.” dedim. Gelecek yazdan 
itibaren burada etkinlikler, konserler yaparız, 
her yaz, Haziran ve Ekim ayları arasında çeşitli 
konserler, tiyatro gösterileri, yazlık sinema 
etkinlikleri düzenliyoruz.

Evet, kısaca benim için Adalar’da hayat güzel 
geçiyor, kışın Heybeliada’daki evimde müzikler 
hazırlıyorum, yazın da Burgazada Cennet 
Bahçesi’nde canlı konserler düzenleyip müzik 
yapıyorum.  Güneş mi? O hep olduğu gibi, 
benim en güzel şarkım şimdi…

İlgilenip okuduğunuz için teşekkür ederim...
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İstanbul hâlâ güzel; bize rağmen... 
“İstanbul’a ihanet ettik.” C.Başkanı öyle 
dedi. İstanbul’un birçok mücevheri arasında 

Adalar da bulunuyor. Adalar, Ekrem İmamoğlu 
Büyükşehir Belediye Başkanı oluncaya kadar, 
seçmen rantı olmadığından yıllarca ihmal 
edilmişti.

Hemen her devletin  adası  vardır ama büyük 
bir metropolün  hemen yanında her ülkenin 
adası yoktur. İtalya’da Napoli’nin hemen 
yanında Kapri, Atina’nın hemen yanında Hydra, 
Aegina ve Poros adaları bulunur. Bunların hepsi 
o iki ülke tarafından ihtimam görür.

Biz adalarımıza aynı ihtimamı şimdiye kadar 
göstermedik. Gökçeada’yı hapishane yapmıştık. 
Bostancı’ya yarım saat uzaklıktaki adalar 
sadece tabii güzellik bakımından değil temiz 
havası, tarihi, kültürel yönlerden ve farklı bitki 
örtüsü bakımından da zengindir.

Eski zamanlarda ve özellikle Bizans devrinde 
adalar sürgün yeri olarak kullanılmış. İmparator 
5’nci Leon, İmparator Makael Rhangabe’nin 
mezarları Kınalıada’dır. Diyojen’in mezarının da 
orada olduğuna inanılıyor.

Sadece eskiden yaşamış kraliyet değil, sanat 
yönünden de zengindir Adalar. Burgazlı Sait 
Faik Abasıyanık, Heybeliadalı Hüseyin Rahmi 
Gürpınar, Büyükadalı Reşat Nuri Gültekin hemen 
akla gelenler. Edebi zenginlikler geride kalmış 
değil. Büyükadalı ve Nobel Ödüllü Orhan Pamuk 
iftiharımızdır. Şair Ataol Behramoğlu da…

İki önemli devlet adamı: Heybeliadalı İsmet 
İnönü ve Büyükadalı Ali Fethi Okyar.

Adalarda farklı inanç gruplarının ibadet 
yerleri vardır. Hepsi de görülmeye değer 
eserlerdir.

Büyükada dünyada 2’nci büyük ahşap binaya 

BİR İSTANBUL MÜCEVHERİ: 

Adalar
sahiptir; yetimhane. Yıkılmak üzere. Resmi 
makamlar yapmıyor, yaptırmıyor. Patrikhane 
de tutarlı bir proje sunmuyor. Bence en akıllı 
yol hükümetin Patrikhane ile anlaşarak binayı 
restore etmesi ve ziyaretçilerden belirli bir 
ücret alarak yatırdığı paranın geri dönüşünü 
sağlamasıdır.

Heybeliada Ruhban Okulu, tarihi bir eserdir. 
Akılcı bir yolla okulun açılmasının sağlanması 
gerekir.

Adaların kültürel zenginliğini anlayan 
Belediye Başkanı Erdem Gül, bu tür faaliyetlere 
hız vermek için pandeminin bitişini bekliyor.

Adalarda ihtişamlı mimari vardır. Çoğu 
Ermeniler, Rumlar ve Frenkler tarafından 
yapılmıştır köşkler... Bunların yok olması, ranta 
peşkeş çekilmesi söz konusu olamaz. Komşu 
Yunan adalarında olduğu gibi inşaatlar da 
adaların kimliğine uygun olmalıdır.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde ulaşım 
sorunu büyük ölçüde halledildi. Elektrikli 
otobüs ve taksiler çalışıyor. Faytonların gidişi 
ile ada nefes aldı. Mimoza kokuları ortaya çıktı. 
Bazı sokak sakinleri artık sokaklara limon, 
mandalina ve portakal ağaçları dikiyor.

Adaların altyapısı yenileniyor.
Adalar, uluslararası etkinlikler için ideal bir 

yerdir. İstanbul Bienali’ne dâhil edilmesi çok 
yerinde olmuştur.

Büyükada’daki hastane personel ve ekipman 
olarak yetersizdir. Ya eksikler giderilmeli ya 
da bir tıp merkezi açılmalıdır. Heybeliada’daki 
sanatoryum Diyanet Başkanlığı’na verilmek 
yerine mesela Büyükşehir’e verilse daha akılcı 

olur. Sağlık sorunları, siyaset rekabeti alanı 
olamaz.

Adalar’ın en önemli sorunu günübirlik 
ziyaretçilerdir. Avrupalı, Koreli ve Japonların 
dışında gelenler Adalar’ı mesire yeri gibi 
kullanmaktadır. Yiyecekleri ile gelip mangal 
yakarak (zaman zaman orman da yakarak) 
ve akabinde Adalar’ı pisletip gitmektedirler. 
Yukarıda belirtilen tarihi ve kültürel yerlerle 
ilgileri yoktur. Bu mutlaka durdurulmalıdır. 
Bunlardan mutlaka “ayakbastı” parasına benzer 
bir ücret alınmalıdır (Avşa Adası yapmış). 
Adalar mesire yeri değildir. Bahsettiğim grup 
ayrıca ada kültürüne de sahip değildir. Trafik 
kurallarına da riayet etmezler. Bu ziyaretçiler 
iyice denetlenmeli ve kurallara uymayanlara 
ceza kesilmelidir. Bu maalesef yapılmıyor. 
Türkiye kural koymada iyidir; ama denetlemede 
çok kötüdür. Denetlenmeyen kural, kural olmaz.

Adalar’ın eksiklikleri giderilir ama adaların 
o eski kozmopolit havası maalesef kayboldu. 
“Milliyetçilik” tabelası altında azınlıkların 
çoğunu kaybettik. 1950’li yılların sonunda kendi 
dillerini konuşmalarını önlemek için “vatandaş 
Türkçe konuş” gibi anlamsız kampanyalar 
yapıldı. Sonunda çoğu azınlık dediğimiz insanlar, 
bizim vatandaşlarımız kaçtı. İnsan kalitesini 
yitirdik. Entelektüel kaliteyi yitirdik. Bunu geri 
getirmek imkânı ne yazık ki yoktur. Artık aynı 
sokakta oturan Türk, Rum, Ermeni ve Frenklerin 
o sokağı kapayıp, ortaya masa koyup, beraber 
yemek yeme âdeti maalesef kayboldu.

Şimdi terke zorlananlar, eski dostlarını 
görmek için Adalar’ı ziyaret ettiklerinde 
herkes seviniyor. Çok geç… Adalar’da oturmak 
ayrıcalıktır. Adalar’ı gezmek de öyle olmalıdır. 
Ayrıcalığın bir fiyatı olmalıdır.
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Marmara Denizi’ne serpiştirilmiş 
adalarda asırlardır bir arada yaşadılar. 
Ana karadan uzak, sakin bir dünyaydı 

onlarınki…
Onlar gitti, Adalar öksüz kaldı!
1964 sürgününde... 74’teki Kıbrıs çıkarmasında... 

Ve sonraki yıllarda...
Atina’ya, Selanik’e ve Yunan Adaları’na göç 

ettiler. 
Gönül gitmemelerini isterdi...
Ardı ardına gittiler... Fotoğraflar kaldı. 
Birer birer terk ettiler... Geniş balkonlu, bahçeli 

evler kaldı. 
Ağladılar, sarıldılar, vedalaştılar… Hatıraları 

kaldı. 
Yeni bir ülkeye, yeni bir şehre gitmek 

durumundaydılar, geriye “Bulamazsın yeni bir ülke, 
bu şehir arkandan gelecektir” diye yazılmış dizeler 
kaldı.

On yıllar boyunca çok sürgün yaşandı, çok ayrılık 
hüküm sürdü, gidenlerin özlemi, hasreti kaldı...

Ayrılmak zorunda olanlar da ağladı, kalanlar 
da...

Bizans’ta sürgün yeri, Osmanlı’da “tacirler 
diyarı”ydı Adalar...

Sonraki yıllarda Müslüman’ı, Yahudi’si, Rum’u, 
Ermeni’si bir arada “Halklar Bahçesi”ydi. Hayatta 
olup biten ne varsa burada da yaşanıyordu, neşe, 
hüzün kahkaha, dayanışma. Ama göçmen kuşlar 
misali göçüp gittiler, yaşananlar kitaplarda kaldı.

Yerini yurdunu terk edip uzak ülkelere gidenlerin 
yerini, yerini yurdunu Anadolu’da bırakıp gelenler 
aldı. Evlerin içinde yaşayanlar gitti, evler yerli 
yerinde durdu, evin sahibi ya da kiracısı değişiverdi.

Ada sokaklarında yürüyenler artık başkaydı, 
sokaklar aynı kaldı ama insan değişti, Adalar kaldı.

•••
Ve hayat, Adalar’da böyle gelip geçti; geçiyor… 
Yeni konukları, farklı kültürleri, farklı 

anlayışlarıyla...
Koca kent İstanbul çok değişti, gökdelenlere 

boğuldu, kirlendi. Ama o koca kentin incisi 
Adalar’ın coğrafyası, güzelliği her şeye rağmen 
yine aynı kaldı! “Ada kültürü” diye bir şey vardı. Ve 
Adalar, her dönem kendi kültürünü oluşturuyordu. 

Ve o kültürde “pembe roman” tadında hayatlar 
yaşandı.

Adalı olmak, hem yalnızlık hem kalabalık 
olma haliydi. Uğurlayan olmaktı. Hayatın tadını 
çıkarmaktı. Bazen özgürlük, bazen kısıtlamaydı. 
Sevinçlerin, hüzünlerin, acıların ve kaygıların ortak 
yaşandığı yerdi.

Sanata çağrı yapan, sanatçının karadan 
uzaklaştığı, sığınıp “kendi adası”na, kendi kozasına 
çekildiği yerdi. Halide Edip’ti, Hüseyin Rahmi’ydi, 
Sait Faik’ti, Yahya Kemal’di, Akillas Millas’tı, Can 
Yücel’di, Ataol Behramoğlu’ydu. 

Ve “Sakın geç kalma erken gel”in şairi Ahmet 
Rasim’le bestecisi Tatyos Efendi’ydi! Dini, milliyeti, 
dili ne olursa olsun paylaşmanın, fedakârlığın 
karşılığıydı. Ayakkabıcı Agop, Terzi Yervant, Berber 
İzak, Fıstık Ahmet, Balıkçı Yorgo’ydu.

•••
Adalar, rüzgârıyla, dört bir yanı deniziyle 

neşeye davet etse de yıllar boyu insanlık acılarının, 
dramların ve göçün de adresi oldu. 

Gönül, kırılıp göçmemelerini isterdi. 
Gönül, doğduğu topraklarda büyüyüp ömür 
sürdürmelerini isterdi. Gönül, tavernalarda, 
Gaskonyalı, Zozo gibi şarkıcılar kuşağının Rumca 
şarkılar söylemeye devam etmesini isterdi; ama 
geriye bir tek Fedon kaldı!..

Gönül, Paskalyalı, Ramazanlı, Şabatlı, Cemli-
Siestalı günlerin aynı sokaklarda aynı zamanlarda 
yan yana yaşanmasını isterdi. Ama gönüllerin arzu 
ettiği olmadı! Onlar gittiler, Adalar eksik kaldı; 
öksüz kaldı!

İsrail devleti kurulunca Tel Aviv’e göç eden 500’e 
yakın İstanbullu-Adalı Yahudi’nin yanı sıra... Yıllar 
içinde en çok da İstanbullu Rumlar göç verecekti 
Adalar’da.1940’lardan 60’lara kadar, Adalar’daki 
Rum nüfusu 12 bindi, yıllar içinde 60 kişi kalacaktı! 
İstanbullu Ermeniler Kınalıada’daydı.

1944’te azınlıklara uygulanan “Varlık Vergisi”, 
bütün ekalliyetler gibi ticaret erbabı Rumları 
da etkileyecek ve Yunanistan kentlerine göç 
başlayacaktı. 1950’lerden itibaren Kıbrıs temel 
mesele olacak, Türkiye-Yunanistan krizleri, İstanbul 
ve Adalar’da kendine hayat kurmuş Rumlara 
yansıyacaktı.

Olan, eriyip kaybolmaya yüz tutan bir kültüre, 
bir kardeşlik atlasına olmuştu. 

1955’in 6-7 Eylül’ünde… 1964’teki Yunan 
pasaportlu Rumların zorunlu sürgününde ve 
1974’te, Kıbrıs çıkarmasının ardından yaşanan 
korkularda… 

Sonraki yıllarda Atina’ya, Selanik’e ve Yunan 
Adaları’na göç ettiler.

Ama hayat işte, kendi dillerinin konuşulduğu o 
kentlere vardıklarında mutlu olamayacaklardı.

Kökten milliyetçiliğin cenderesi altında “Türk 
tohumu” diye aşağılanacaklar, komşu ve arkadaş 
hasreti çekerek doğup büyüdükleri “Adalar”ını 
arayacaklardı. Zaman içinde tabii ki alışacaklardı; 

acı anıları, her kesimden, her toplumdan 
kafatasçının baskısını sineye çekerek…

Bu arada bir yabancı turist gibi Adalar’ını ziyaret 
eden, sokaklarında hasret giderenler de olacaktı…

2012 yılındaki buluşma hâlâ dillerdeydi mesela. 
İnternet ortamında yazışmışlar, Selanik’ten 
Atina’dan yola çıkıp Ada’da buluşmuşlar ve üç 
gün üç gece eski komşularıyla, doğup büyüdükleri 
evlerin yeni sahipleriyle şenlik yapmışlardı 
Burgazada’da... “İşte anahtarı, ne zaman isterseniz 
gelin kalın evinizde” diye davet de almışlardı. Bol 
kahkahalı, hüzünle coşkunun harman olduğu 
günler yaşanmıştı. Zakkumlarına, kayıklarına, 
plajlarına, yorgun atlarına, faytonlarına ve iyi 
yürekli Türk komşularına dokunmuşlardı. Hem 
de eski zamanlardan kalma “Cennet Sineması” 
kıvamında...

Öyle ya, ne iyi olmuş da on yıllar boyunca 
ne otomobil girebilmiş ne de yüksek katlı 
apartmanlar dikilmişti Adalar’a... Osmanlı izleri 
de Cumhuriyet’in ilk yıllarının dokusu da yerli 
yerindeydi.

Estetiğiyle doğal bir sinema platosu gibiydi 
Adalar... Bu yüzden de Türk sinema tarihi boyunca 
pek çok film Adalar’da çekildi. Türk-Yunan ortak 
yapımı filmler üretildi ardı ardına... Pek çok 
Yeşilçam filmine, Adalar’da “motor” dendi. 
Adalar, Hatırla Sevgili gibi televizyon dizilerinin 
yanı sıra, aşk ve İstanbul filmlerinin de unutulmaz 
köşesi oldu her zaman. Aşk-ı Memnu’nun siyah 
beyaz kahramanları Adalar’a taşınacaktı, Metin 
Erksan, “Sevmek Zamanı”nı Adalar’da bulacaktı! 
“Sıralardaki Heyecan” Adalar’da yaşanacaktı! 
Vampirler de taşınmıştı Adalar’a, “Ölüler 
Konuşmaz ki” filmiyle...

Sinemamızın ilk harcında büyük emeği olan 
Rum kameraman, Rum işletmeci, oyuncu ve 
yönetmenler de 1950’lerde pek çok film çekecekti 
Adalar’da. Kalanlarıysa bir sürpriz bekleyecekti; 
ötekileştirme! Bu arada afişlerde gerçek isimlerini 
kullanamayacaklardı!

Ve 2014’te… Adalar’da çekilen, Adalar’da geçen 
“Sürgün” filmi, bütün bu yaşananları anlatacaktı.

Ada güzelliğini, kararmasını, 64’teki zorunlu 
sürgünü ve o sürgün nedeniyle yarım kalan aşkları, 
doğduğu topraklarda gömülemeyen insanları. Ve 
sonsuz barış ve kardeşlik hayalini… Aynı yıldızlara, 
aynı göğe bakanların ahenk içinde bir arada 
yaşaması gerektiğini... 

Öyle ya en iyi Adalı bilirdi taa çocukluğundan 
beri: Gözyaşının ve kahkahaların farklı tanrısı 
olmayacağını!..

•••
Bir de en Adalı Sait Faik iyi bilirdi çok kültürlü 

Ada zamanlarını ve Burgazada’yı. Yazdıkları, 
öyküleri, dostlukları, tanıklıkları hep Adalar 
ağırlıklıydı, edebiyatımızın dev öykücüsü Sait 
Faik’in.

Müze’si de hüzünle karışık görkemiyle duruyor 

Sait Faik’in Adalar’ı... 
Adalar’ın Sait Faik’i…
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Burgaz’ın arka sokağında “hişt hişt” diyen sesi de 
hâlâ gelenlere “hoş geldin” dercesine çınlıyor…

Nüfus kağıdında adı Sait, soyadı Faik yazıyordu... 
Sanatı: Hanesinde yok diyordu…

Sait Faik, “Mukaddes bir hapishane” diye 
tanımlıyordu evini... Ömrünün son zamanlarını 
geçirdiği, hatta tek başına yaşadığı ve Ada 
öykülerini yazdığı evdi burası… Pek çok “şahsa 
özel müze”de olduğu gibi burada da yatak odası, 
kütüphanesi, çalışma odası aynen durduğu gibi Sait 
Faik’i de hissedersiniz.

NE İŞ YAPARSIN SAİT FAİK?
Sahi ne iş yapardı Sait Faik… Neden sanatı 

hanesinde “yok” yazar…
İşte hikâyesi…
Ağır hasta zamanlarıdır! Tedavi olmak amacıyla 

yurtdışına gitmek ister. Pasaport şubesine 
başvurur. “Ne iş yaparsın” diye sorar pasaport 
polisi.. “Muharririm” der “Kanıtlayabilir misin” 
derler…

Gülümser. Neyse ki çantasında yazıları kitapları 
vardır, üç beş parça.

Gösterir onları. 
Fakat olmaz, olamaz.
Muharrirlik o gün meslekten sayılmaz!
Pasaporta, “Adı: Sait Faik Abasıyanık”, “Sanatı: 

Yok” diye gelip geçer…
İnsanın içinden, “hişt hişt” siz neler 

yapıyorsunuz, nasıl bir kabalıktır bu demek geçiyor 
tabii. O günlerde de bugünlerde de düşünen yazan 
insana tavır değişmeyecektir!

•••
Sait Faik, “Edebi eserler, insanları mesut 

ve bahtiyar dünyalara götürmeye yardımcı 

olmuyorlarsa neye yarar ki” diyecektir.
Bu arada dünyadaki büyük edebiyatçıların ele 

aldıkları konulara baktığımız zaman, hep bir deniz 
öyküsü, bir balıkçı öyküsü vardır. Hemingway’in de 
Nâzım’ın da… Sait Faik’in de çok güzel bir hikâyesi 
var… 

Bu bölgede ıstakoz avcılığıyla geçinen bir balıkçı 
varmış ama hayatı boyunca avladığı ıstakozdan 
yiyememiş. Çünkü ıstakoz parasına kıyamıyormuş. 
O parayla kıyma alıp karnını doyurmaya 
çalışıyormuş. Adamcağız bir gün, denizde, balık 
tuttuğu ağlarına dolanmış ve ölmüş. Sait Faik’in 
ona ilişkin çok güzel bir cümlesi var: “Keşke kefeni 
ağları olsaydı, toprağa gömülürken” diyor.

•••
“Bu koca şehir, ne kadar birbirine yabancı 

insanlarla dolu” diye yazmıştır. “Lüzumsuz 
Adam”da… 

Yazının başında hüzünle anlattığımız gidenlerin 
ardından, olacak biteceklerin haberini vermiştir 
aslında…

Sait Usta’nın öykü kahramanları o denli farklıdır 
ki aslında…

Beyoğlu’nu anlatırken de Adalar’ı anlatırken de 
iki farkı çok iyi koyacaktır hep…

“Haritada Bir Nokta” öyküsünde dile getirir bu 
duygusunu…

Büyük şehre, diyelim ki Beyoğlu’ndan nefret 
etmiş, zorlanmış bir adamın halet-i ruhiyesiyle… 
Şöyle der Beyoğlu için;

“Yahu atar tutar, verir veriştiririm Beyoğlu için… 
Ahlâksızlığından, kumarından tutun da, meşhur 
bir sokağına, randevuevine… Sürtük Ayten’ine, 
Sapık Karina’sına, eroinmanına, sarhoşuna, 

meyhanesine, kodoşuna, hovardasına ve ilahirisine 
ağzımı açar, gözümü yumabilirim. Ukalâ, günahsız, 
ahlâklı, terbiyeli gözükmek için riyakâr maskemi 
de takar, üç beş okuyucu avlayabilirim. Ama 
hayır! Beyoğlu’nu batırmak, yermek kadar kolay 
bir şey yok. Beyoğlu’nu övmek zor. İyi röportajcı, 
Beyoğlu’na söver, ama ne yazık ki, ben acemi 
röportajcıyım ve bu yüzden Beyoğlu’nu öveceğim. 
Kötü sokaklarını, kötü insanlarını, sarhoşunu, 
meyhanesini, her şeyini ama her şeyini öveceğim!”

•••
 “Kağıtsız, kalemsiz balığa çıkacaktım, 

yazmayacaktım” der satır arasında. Fakat balıktan 
dönmüş bir kayığı temizleyenleri görür… Biri 
yabancı diğerleri Adalı…

Balığı pay ederken, yabancıya vermezler. O elini 
uzatacak olduğunda da, “Dur bakalım, dağdan 
gelip bağdakini kovmayalım” derler.

Çevredekiler itiraz edecek gibi olursa da yabancı, 
“Zararı yok, vermesinler istemez” der ve boynunu 
büküp vapura doğru yürür. Şöyle yazar; “Söz 
vermiştim kendime, yazmayacaktım. Yazı yazmak 
da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu 
insanlar arasında sakin, ölümü bekleyecektim. 
Yapamadım. Koştum tütüncüye, kâğıt kalem 
aldım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, 
öptüm. Yazmasam deli olacaktım.”

•••
Sait Faik’in hayalinde saklı tuttuğu Ada ya da 

Adalar tabii ki aynı değil, bozulmaya yüz tutmuş 
olabilir.  Ama şu kaydı düşmek isterim…

Adalar yine İstanbul’un nefesi, ciğeri, zarafeti, 
çok kültürlü ve asırlık mimarisiyle hâlâ gözde... Ben 
çok seviyorum Adalar’ı… Adalar’da yaşamı…
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BARIŞ İNCE

Adanın çarşı kısmı taş evlerle doludur, 
çoğunun rengi pembe ya da sarı olur. 
Rum mahallesi ile Türk mahallesini 

asfalt bir yol ayırır. Kilisenin biraz ilerisinde 
bir camii vardır, taş evlerin birinden bozma. 
Türk mahallesinde ise iki camii, daha büyük ve 
daha özenli… Çarşının girişindeki taş evlerin 
önünde teneke kutulara ekilmiş fesleğenler, 
iç kısma doğru indikçe daha incelikli saksılara 
ve çiçeklere dönüşür. Bu çiçeklerin davet ettiği 
arılardan biriyle gereksiz bir kavgaya tutuşunca 
mağlup olan ben oldum. Pazardan bir domates 
alır onu sürerim, şişlik iner diye düşündüm. 

Adanın son yıllarında eksik olmayan vidanjörün 
sesinin karşılama müziği eşliğinde yürümeye 
devam ettim. Araçlar arttıkça çoğalan 
değnekçilerin bağırışları ve başıboş köpeklerin 
havlamasıyla beraber... Köpeklerin kendi 
aralarındaki münakaşaları hızla çözüp, hiçbir 
şey olmamış gibi işlerine bakmaları ne tuhaf. 
Saatçiyi ve az ilerisindeki berber dükkânını 

geçtikten sonra turistlerin uğrak 
yeri olan sokağın tersi istikametine 
yol aldım. Ada çarşısında 
sokakların oluşturduğu küçük 
yuvarlak labirentler, halıların 
üzerindeki salyangoza 
benzeyen desenleri andırır. 
Yolları bilmeyenler 
denize çıkacakken 
yanlış sokaklara sapıp, 
adalı esnafın alışveriş 
tuzağına düşüverir.

Yokuş aşağı kurulan 
pazara vardım. 
Domates satan pazarcının, 
içinin kırmızılığını 
göstermek için tezgâha 
koyduğu yarım domatesi 
alıp şişen parmağıma 
sürdüm. Kızmasın diye 
ihtiyacım olandan fazla 
domates satın aldım. O 
sıra İlyas’ı gördüm. Pazarcılığı 
hiç bırakmamıştı demek. Kötü anıları ortaklaşa 
yaşadığımız kişilerle rastlaşmak istemeyiz. O 
kişiler, kara günleri akla getirir. Sanki onlar 
olmayınca her şey unutulacak gibidir. O kişiler 
de nedense hep peşinizdedir. Bir gün mutlaka 
silmek istediğiniz geçmişi size hatırlatmak 
için pusuda beklerler. İlyas da öyle biriydi 
benim için. Üstelik onlardan kopmamıştı tüm 
yaşadıklarımıza rağmen. Bu ihanetti bana 
göre. Ne diyebilirdim ki… Görmeden geçmeye 
çalışırken Fırat ve Murat’ın orada olduklarını 
fark ettim. 

“Adamım diye gezme lan sen bu adada!”

“Ne biçim konuşuyorsun benim tezgâhımda 
yavşak!”

“Yapma Fırat, bırak gidelim, uğraşma 
şunlarla…”

“Sen sus Çiko! Tezgâhın olsa ne olur, sen 
tezgâhın başısın. Onca hizmetine 
rağmen sana pazar tezgâhı mı verdi o 
itler?”

“Ne diyorsun oğlum sen?” dedi ve bıçağı 
eline aldı İlyas, etrafındakilerden biri de 
Çiko’yu tuttu. 

Kilitlenmiştim, elimdeki poşetleri tutacak 
kadar bile gücüm yoktu. Personelimi 
öldüreceklerdi ve ben bir şey yapamıyordum. 
Allah’ım kuvvet ver. Kıpırdayamıyordu Çiko. 
Fırat da bıçaklı herif ve yanındakilerle baş başa 
kaldı. 

Ellerini kaldırdı, yüzünü korudu Fırat. 
“Yapmayın!” der gibi duruyordu elleri, özür 
dileyecek sandım. İlyas sağ elinde tuttuğu 
bıçağı, uzak bir açıyla Fırat’ın soluna doğru 
salladı. Fırat önde tuttuğu sol koluyla, İlyas’ın 

dirseğine iç kısımdan vurdu. Bıçak 
düşmedi ama İlyas’ın kolu etkisizleşti 

sanki. İlyas bu kez sol yumruğunu 
sallamaya gayret ederken, Fırat da 

diğer eliyle onu engelleyerek İlyas’a 
daha bir yakınlaştı. İlyas’ın iri 

bedeni kolları açıkken daha 
heybetli görünüyordu. 
Fırat sanki bu genişlikten 
yararlanarak ona 
yaklaşıyordu. Yüz yüze 
geldikleri an Fırat’ın 
yumrukları bir taramalı 
tüfeği andırdı. Boynuna, 

göğsüne, çenesinin altına 
gelen yumruklar, karaciğere 
doğru çıkan bir tekmeyle 
birlikte geldi. İlyas’ın Fırat’ı 
sarma çabası boşunaydı. 
Çünkü o durmuyordu, karşı 
tarafın hamle yapmasına izin 
vermiyordu. Sendeledi İlyas, 
karaciğerine gelen darbe onu 

yere yığmaya yetmişti. Bıçağı 
kaptı İlyas’ın elinden Fırat ve etraftakilerin 
şaşkın bakışları arasında yerden kalkmadan, 
Çiko’yu arkadan tutan adamın baldırını çizdi. 
Bıçak saplanmamıştı ama çizik derin olmalıydı. 
Bir anda Çiko’yu bıraktı adam, bu kez de Fırat’ın 
üst üste attığı tekmelere maruz kaldı. İlyas’ın 
yanındakiler bu hızlı hareketler karşısında 
çaresizdi, Fırat yeni hedefini arayan kudurmuş 
bir köpek gibi bakıyordu etrafa. Nedenini 
bilmiyorum ama daha uzakta ve tedirgin duran 
Ömer’e doğru uçtu Fırat. Ömer de onlardandı! 
Sessiz sakin biriydi, içeride de dışarıda da 
sevmeyeni azdı. Onu seçmişti, yapacak bir 
şey yoktu. Kaçmaya çalıştı Ömer, boynundan 
yakalandı. “Tecavüzcülerin adamı!” diye bağırdı 
Fırat. Öyle bir sıktı ki Ömer’in boğazını, öldürdü 
sandık ama bayıltmıştı. Etraftakilerin, “ayıptır, 
ne oluyor, beyler” gibi düşünmeden çıkardığı 
sesler kesildi birden. Sanki bir tören başlamış 
gibiydi. İnsanlar yerdekilerin başında duruyor 
ama kimse kimseye müdahale etmiyordu. 
Herkes öylece duruyordu. Yaralılar vardı ama 
onlara da dokunan yoktu. Bu Fırat’a bir saygı 
duruşuydu. Yıllarca bilip de sustuklarımıza dair 
bir özür duruşu.      

Ben de cesur olabilirim. Neden olmasın? 
Her şeyin başına gidelim, 25 yıl öncesine 
dönelim. Bu kez üstünü örtmeyeceğim, 
yaramı deşeceğim. Korkmuyorum. Mavi kapılı 
kerpiç evden içeri gireceğim. Üst katta tüm 
desenlerini ezbere bildiğimiz yuvarlak halılı 
salona... Pencerelerden biri betonla bir diğeri 
tahtayla kapalı olacak. Rumların inşa ettiği 
ve açık bıraktığın cumbalı balkon, cezaevinde 
mahkûmların yıllarca çay kaşığı ile kazdığı ve 
tesadüfen bulduğumuz bir tünel olacak. Arka 
bahçedeki irili ufaklı çalılar, aklım kadar karışık 
olacak. Çalıların arkasından başka bir ülkenin 
varlığını muştulayan yemyeşil ağaçlar, o altı 
çocuğa, altı imanlı ve neşeli çocuğa, umut 
olacak.

Adanın 
sırrı
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MARİO LEVİ

O sahne yıllar boyunca peşimden geldi. 
Yine bir akşam vaktiydi…  Öyle miydi? 
Belki de hatırlamak istediğim bu. Bir 

terasta ışık yanıyor. Tavandaki, içinde birkaç 
sivrisinek ölüsünün bulunduğu karpuz lamba 
da dekorun içinde, denizden gelen dalgaların 
sesleri de, duvardaki küçük çatlaklardan 
çıkan kertenkeleler de... Yoksa hepsi başka bir 
zamandan da, bu sahnede mi bir araya geliyor? 
Yaşadıklarımın duygusu için onlara ihtiyacım 
var ama. Çünkü dokunuş öyle bir dokunuş. 
Annem bana yoğurt yediriyor. Her bir kaşığa 
bir başka anlam yükleyerek... Beni yemeye 
teşvik etmek için... Fransızca konuşuyoruz bu 
arada. Aile bireyleri böylelikle bir resmigeçit 
yapıyor. Her akşam tekrarlanan bir oyun 
bu. Annemle aramızda bir sır sanki. “Deux 
cuilleres pour Papa/Baban için iki kaşık”, 
“Trois cuilleres pour grand-maman Suzanne/
Suzanne anneanne için üç kaşık”, “Une cuillere 
pour grand-maman Clara/Clara babaanne için 
bir kaşık”... Kayınvalideye duyulan kızgınlığı 
o günlerdeki gözlerimle bile görebiliyorum. 
Ama babaya sadece iki kaşık değer biçilmesini 
anlayamıyorum. Devam ediyor. “Quatre 
cuilleres pour Maman/Anne için dört kaşık.” 
Annenin kendisine biçtiği değer. İtiraz yok. Ne 
diyebilirim? En nihayet son atış… “Cinq cuilleres 
pour grand-papa/Dede için beş kaşık…” Babasını 
çok sevdiğimi biliyor çünkü. Ona da itiraz 
etmem mümkün değil. Ne diyorsa yapıyorum. 
Bir oyun bu çünkü aynı zamanda. Seve seve 
katıldığım, daha doğrusu annemle oynamaktan 
vazgeçemediğimiz bir oyun... Annem, hiç 
kimseye söyleyemeyeceğimi bildiğinden, 
benimle bir sırrını paylaşıyor sanki. Başkalarıyla 
paylaşamayacağından belki de. Bu sözlerin 
ardındaki incelikleri anlayabilecek yaşta değilim 
henüz. Yıllar, çok uzun yıllar sonra dedem vefat 
ettiğinde hatırlayıvermiştim o anları. Hafızamın 
bana bir başka oyunuydu bu. Babasının 
yatağındaki cansız bedenine bakıyordu. Artık 
çok uzaklarda kalmış bu oyunu hatırlatmıştım. 
Kederle gülümsemişti. Söyledikleri içime sessiz 
sedasız bir ürpertinin yayılmasına yol açmıştı.

“Olamaz! Kumsal’daki ev o! İki yaşında bile 
değildin!”

Zaman rüzgârları neleri değiştirmiş, beraberinde 
götürmüştü.

Hafızamda kalmış en eski anım budur. 
Şimdi ‘Ada’ üzerine bir yazı daha yazmaya 
yeltenmişken, bu anıyı neden bir daha 

hatırlıyorum? Neden başka yerlerde daha önce 
birileriyle paylaşmış bulunduğum halde? Bu 
oyundaki herkes artık ebedi âleme göçtüğünden 
mi? Şimdi kendimi biraz da bu eski sahnede 
tek başıma kalmış hissettiğimden mi? Zaman 
haritasında atılmış her adımın bir manası ve 
sebebi vardır. Tıpkı ilişkilerimizde olduğu gibi… 

Bu oyunu, kahramanları bir yere gittiğinden, için 
için gidenlerin bende bıraktıklarını anlatmak 
istediğim için mi hatırladım yoksa? Bu da 
mı hafızamın bir başka oyunu? Kumsal’daki 
evin nerede olduğunu bile bilmiyorum artık. 
Belki o da çoktan tarihin tozlu sayfalarındaki 
o kayıplar arasına karışmıştır. Gidenler ve 
dönmeyenler… Ne kadar eski bir hikâye bu. 
Ne kadar çok anlatılmış ve tüketilememiş bir 
hikâye… Uzun tarihinin akışında İmparatoriçe 
İrene’den Lev Troçki’ye kadar birçok sürgünü 
ağırlayan, birçok rejim muhalifinin kaçtığı, bazen 
de sığındığı, inzivaya çekildiği Prinkipo belki de 
en çok bu yüzden kendi derinliğini sessizce inşa 
etmişti. Prinkipo lafı çok sık geçerdi çocukluk 
evlerimde. Ada’ya bu adı neden verdiklerini 
sormuştum bir keresinde dedeme. Kelimenin 
Rumca “prens” demek olduğunu söylemişti. 
Hangi prensti bu? Bilmiyordu. Belki de ada bir 
prens gibi görüldüğündendi. Verdiği karşılık 
buydu. Sonra da, kısa bir sessizliğin ardından, 
krallarla anlaşamayan prenslerin orada hapse 
atıldıklarını eklemişti. Asıl ifade etmek istediği 
ise sonra gelmişti. “Oraya çok insan kaçmak için 
gitti…” 1930’lu yıllarda anneannemle geçirdiği 
o soğuk kışı anlatmıştı sonra. Rum komşuları 
sayesinde nasıl Rumca da öğrendiğini… 
Uzun hikâyeydi. Gün gelecek ben de günü 
geldiğinde anlatmaya çalışacağım hikâyelerimin 
kahramanlarını tanıyacaktım. Başka kaçışların 

tarihini yazma umuduyla... Adaya aslında hep 
uzaktan baktığım için mi? Uzaktan bakmak… 
Bu lafları kullanmaya neden ihtiyaç duyduğumu 
daha kolay söyleyebiliyorum artık. Çocukluk 
yıllarımın birinde ortaya çıkan astım hastalığım 
yüzünden o günün doktorları nemli havanın 
ciğerlerime zarar vereceğini söyleyerek yaz ayları 
için daha kuru iklimi olan yerlere gitmemizi 
salık vermişti. Erenköy’ün yolu da öyle açılmıştı 
işte. Ama o sokaklar ve kumsallarla bağımız hiç 
kopmayacaktı. Akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı 
ziyarete giderdik. Bu sefer de ben bir sürgün 
duygusu yaşamıştım. Ama o adaya değil, o 
adadan sürgün edilme duygusunu… Sonra 
geçti. İçimde yavaş yavaş Erenköy için de bir 
hikâye yazılıyordu çünkü. Zamanla daha iyi 
anlayacaktım. Zamanla daha iyi anlayacağım bir 
başka gerçekse adadaki farklı dillerin, Rumcanın, 
o eski İspanyolca ile fazla klasik Fransızcanın 
ve bu dillerle yaşayanların yılların akışında nasıl 
birçok hikâyeye geçtikten sonra unutulmaya yüz 
tutacağı, ne çok tarihin o hafızanın derinliklerine 
gömüleceği ve onları unutturmamak için 
yapacağım kazının ne çok acı vereceğiydi… 

Şimdi bu hikâyelerin son demlerini yaşıyoruz. 
Geriye kalan ne kadar demse artık. Kalanların 
uyandırdıklarına bir daha masal mı demeliyiz 
yoksa? Lakerdacı Avram da, o meyhaneciler ve 
müdavimleri, o plajlarda o bir aradalığı adabına 
göre yaşayanlar, o faytonların hakkını gerektiği 
gibi verenler dönemeyecekleri bir yere gittikten 
sonra… 

O uzak bebeklik oyunumu şimdi daha iyi 
anlatabilir miyim? Bir kaşık, bir kaşık, bir kaşık 
daha… Kayıplara karışanlar için kaç kaşık? Elim 
artık havada kalıyor…
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“Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur başıma kadar güneş;
Gün olur, deli gibi…”

Ne de güzel yazmış, insanın içindeki alıp 
başını buralardan çekip gitme isteğini 
canım Orhan Veli…

Ne zaman benim de bunalsa içim, kalbimi 
görünmez eller sıkıştırsa cendere gibi, İstanbul’un 
iki köşesi terapi yapar sükûnet ve zarafetle 
yüreğimi...

Biri, Boğaz’ın kadim köşesi, gölgelerin en 
şahanesi Kuzguncuk…

Öteki Boğaz’ın incisi, şehrin en nadide beldesi, 
yeşilin maviyle raksının en kıymetli, biricik adresi 
Adalar…

Kimi zaman çocukluğumun geçtiği Burgaz’dan 
bir hatıra yıkar temizler, alıp götürür ruhumun 
bütün kirini pasını…

Siler zamanın içimde biriken hüznünü, 
tortusunu, acısını…

Anneannemin elinden tutan o küçücük muzip 
ama bir o kadar içine kapanık oğlan çocuğu 
oluveririm derinden…

Sait Faik’e bir selam çakar, kim bilir belki 
de bir gün onun pirüpak diliyle ifade edebilme 
hayalleri kurarım derdimi kimselere sezdirmeden 
utancımdan, gizliden içimden…

“Bize bir masa ayır Yanakimu
Aleksandra’mla benim için
Bir masa…
Üstü çiçeksiz
Örtüsü gazeteden
Şarabı aşktan
Hem hülyadan...
Aleksandra’m mızıka çalsın
Siyaha çalar parmaklarıyla
Güftesi bayağı şarkılar
Adi havalar…
Meyhane acı zeytinyağı koksun
Sen hoşnut ol Yanakimu…”
Sonra Hüseyin Rahmi’nin Heybeliada’sına 

geçmeli…

Heybeliada dendi mi, akla Hüseyin Rahmi 
gelmeli…

Aziz Nesin de bu adada dünyaya gelmişti…
Gönül dünyamın mimarlarından, ufkumun köşe 

taşlarından büyük Aziz Nesin…
“1934 yılında soyadı kanunu çıktı. Her Türk 

kendine bir soyadı alacaktı…
Herkes kendi soyadını kendisi seçtiği için 

insanların bütün gizli aşağılık duyguları ortaya 
çıktı…

Dünyanın en cimrileri ‘eliaçık’, dünyanın en 
korkakları ‘yürekli’, dünyanın en tembelleri ‘çalışkan’ 
gibi soyadları aldılar…

Her türlü yağmada hep sona kaldığım için ‘güzel 
soyadı’ yağmasında da sona kaldım…

Bana, ortada böbürleneceğim bir soyadı 
kalmadığından, kendime ‘nesin’ soyadını aldım…

Herkes ‘nesin’ diye çağırdıkça ne olduğumu 
düşünüp kendime geleyim istedim...”

Sonra bir başka güzel, bir başka nadide köşe 
Kınalı…

Burası en çok da Fazıl Ahmet Aykaç’ın adası…
Fazıl Ahmet şairliği sevmez ama şiiri severmiş…
Bu düşüncesini garipseyenlere de “Mesela ben 

aşçılıktan da hazzetmem; fakat iyi yemeyi pek 
severim.” diye cevap verirmiş…

Şiiri mizahla birleştirdiği bambaşka bir dili ve 
üslubu varmış…

Bakın Yahya Kemal için ne yazmış…
“Yahya ne hakikat, ne mecaz aşığısın sen,
Naz aşığı, saz aşığı, yaz aşığısın sen.
Yok Mekke, Medine’yle alâkan evet ama
Fasl-ı içre muhakkak ki Hicaz aşığısın sen…”
Velhasıl bunca üstadın yazdığı bir edebiyat 

dergisinde elbette bana kalmadı güzelim Adalar’ın, 
yüreğinden sanat geçen güzelim isimlerini kaleme 
almak nihayetinde farkındayım…

Zaten Yahya Kemal’den Halikarnas Balıkçısı’na, 
Troçki’den Mina Urgan’a, Melih Cevdet’ten 
Nurullah Ataç’a, Reşat Nuri’den Yakup Kadri’ye bu 

koca koca çınarları yazıp anlatmaya çalışmanın da 
hem liyakatimi hem de belagatimi fersah fersah 
aştığının ziyadesiyle farkındayım…

O yüzden haddimi bilerek ve Adalar’ın içimde 
estirdiği o mis kokulu, iyot kokulu Marmara 
rüzgârından, ağacından suyundan ve dahi iki 
kadeh rakısından ve de hiçbir yerde emsaline 
rastlanmayan güzeller güzeli mezesinden otundan 
balığından söz edip, kalender meşrep Ada ahalisine 
de canı yürekten bir selam gönderip bu limandan 
demir alacağım…

Demem o ki bunca güzellik sinesinde, doğasıyla 
tarihiyle seyrine doyum olmayan şahsına münhasır 
evleriyle, İstanbul’un burnunun dibinde ve fakat 
bir o kadar da şehrin tatsız keşmekeşine uzak bir 
güzelliktir benim için Adalar…

Bir yanım bütün dünya bilsin, gelsin görsün 
tanısın öğrensin istifade etsin ister, bir yanım 
kendime saklar…

Şimdi, inanır mısınız yazarken bile içim orada, 
herhangi bir adada, o tılsımlı sükûnetin ortasında 
olmayı çekti…

Hani herkesin ruhunda bir düş ülkesi vardır ya 
bir gün yaşamayı düşlediği hayallerine dalıp…

Biliyorum benim kalbim de adayı, Adalar’ı, 
şehre karşıdan bakmayı seçti…

Üstelik de bugün değil…
Neredeyse kırk, kırk beş yıl öncesinde bir ikindi 

vaktiydi…
Çocukluğumun o en güzel yaz öğleden 

sonralarında, bir Burgazada akşamında söz 
vermiştim bir gün buralara dönmeye…

Kim bilir belki de şu musibet illet biraz müsaade 
ettiğinde…

Hani olur ya işler de ufak ufak yoluna girerse…
Belki de o kadim sözü tutmanın vakti gelmiştir…
Kim bilir belki de artık İstanbul beni emekli 

etmiştir…
Ah keşke öyle olsa…
Ah keşke…

‘Gün olur alır başımı giderim,  
denizden yeni çıkmış ağların kokusunda…’
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Prens Adaları’’nda geleceğe kültürel miras 
bırakmak için didinenlerden, çevirmen: 
Yazar Ayşe Sarısayın…

n Sevgili Ayşe Sarısayın; yazdığın kitapları 
okurken, yüz yüze konuşurken her daim 
inceliğin ve tevazuun karşısında kalakalırım. 
Burada seni ben tanıtmayacağım. Zaten bilen 
bilir seni. İstersen okurlar için söyleşilerin 
dışında aklında kalan söylemediğin ya da 
vurgu yapmak istediğin haliyle kendinden 
bahsedebilir misin? 
Güzel sözlerin için çok teşekkürler, onur duydum. 
Kısaca özetlemem gerekirse, yazı yolculuğumun 
yirminci yılındayım. Edebiyatla ilişkim önceleri 
iyi bir okur olma çabasıyla sınırlıyken, 2001’de 
babam Behçet Necatigil’in yaşamına ilişkin 
bir kitap (Çok Şey Yarım Hâlâ) yazmamın 
ardından farklı bir yola evrildi. Bu kitabı öyküler 
izledi; anı, biyografi, roman, çocuk edebiyatı 
alanında kitaplar, Almancadan çeviriler geldi. 
Edebiyat, yaşamımın olmazsa olmazlarından 
biri. Okuyarak ya da yazarak edebiyatın o 
uçsuz bucaksız evreninde olmak, belki bu yolla 
yaşayamadığım hayatları yaşamak, bilmediğim 
dünyalara açılmak büyük bir keyif. Günümüzün 
gitgide hoyratlaşan düzeninde, edebiyatın 
dünyayı değiştireceğine dair inancım azalsa da 
edebiyatı insanı kavramanın, birleşmenin ve 
farkındalık yaratmanın vazgeçilmez bir yolu 
olarak görüyorum. 

n Ülkemizde her yıl heyecanla beklediğimiz 
büyük şairlerimizden Behçet Necatigil Şiir 
Ödülü’nü kırk yıl aile olarak kotardınız. 
Bu hiç de kolay olmamıştır. Biz mürekkebe 
bulaşanlar, ödül kazanan şair dostlarımızı 
ve töreni heyecanla beklerdik. Artık yok. 
Kararınızı açıkladığınızda hepimiz çok 
üzülmüştük. Babanız Behçet Necatigil için 
düşündüğünüz başka projeleriniz var mı, varsa 
nelerdir?
Biz de bu kararı kolay vermedik elbette; sona 
erdirmek demeyelim de, bir süre ara vermenin 
iyi olacağını düşündük. İlerde koşullar değişirse, 
Necatigil Ödülü yeni bir oluşumla tekrar 
gündeme gelebilir. Son yıllarda babamın 

arşivini değerlendirmeye yönelik çalışmalara 
öncelik verdik. Serenad Demirhan’la birlikte 
Bütün Eserleri kapsamında birkaç kitabı yayına 
hazırladık, hâlâ da hazırlıyoruz. Arşiv çok zengin, 
yeni yayınları tamamladıktan sonra arşivi dijital 
ortama taşımak gibi planlarımız var. 

n Siz, yıllardır İstanbul’un doğal 
güzelliklerinin başında gelen Adalar’da 
yaşıyorsunuz. Oraya taşındıktan sonra 
da kültürel çalışmalara katkı sağlamak 
için kolları sıvadınız. Tarihi mekânların da 
korunmasının önemine dikkat çekerken, kalıcı 
etkinlikler yapmaya başladınız (Aklıma geldi 
yazmazsam eksik kalır, merhum Perihan Ergun 
ablamızın emekleri hep aklımdadır. Huzur 
içinde uyusun). 
Adalarımızda tarihsel süreç içinde yaşamış 

olan değerlerimize selam göndermek 
istediğimizde kimleri sayabiliriz?
Perihan Ergun’u hatırlamanız, hatırlatmanız ne 
güzel! Burgazada’nın renkli simalarından biriydi, 
gerçek bir edebiyat dostuydu. 2007’den beri yılın 
büyük bir kısmını Heybeliada’da geçiriyorum. 
Çocukluğumda üç yaz kaldığım bu adaya 
dönmek, o yıllardaki doku epey değişmiş olsa 
da şehrin karmaşasından uzaklaşmak çok iyi 
geldi. Adalardaki sorunlara kafa yoran, çözümler 
üretmeye çalışan gönüllülerle kesişti yolumuz. 
Geçmişte Heybeliada eski Türk İlkokulu’na ve 
Heybeliada Halk Kütüphanesi’ne ev sahipliği 
yapmış olan Triandafilidis Köşkü’nü yine bir halk 
kütüphanesi olarak çağdaş̧ bir işleve kavuşturup, 
Heybeliada’nın kültürel yaşamına katkıda 
bulunmak isteyenlere katıldık. Gönüllü emek ve 
imeceyle, bu çalışmaları önemseyen dostların da 
katkılarıyla etkinlikler düzenledik. Amacımıza 
kısmen de olsa ulaştık; restore edilen tarihi bina 
2020’de kullanıma açıldı. Şimdilik farklı birimlerle 
ortaklaşa kullandığından küçük bir alanda 
hizmet verebiliyor gerçi ama bu adımı başlangıç 
olarak görüyor, yola çıkarken hayal ettiğimiz 
kütüphaneye kavuşacağımıza inanıyoruz. 

Selam göndereceğimiz, bizim de dernek 
olarak çeşitli vesilelerle andığımız ve selam 
gönderdiğimiz pek çok isim var. Geçmişe 
baktığımızda Heybeliada ile özdeşleşmiş Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’dan Burgazada dendiğinde 
ilk akla gelen Sait Faik Abasıyanık’a, Reşat 
Nuri Güntekin’den Zabel Asadur’a, Kriton 
Dinçmen’den Zeyyat Selimoğlu’na, Zahrad’dan 
Nezihe Meriç’e onlarca edebiyatçı… Her birinin 
yeri, bıraktıkları izler çok değerli, biricik.

n Edebiyatımızda, kültür coğrafyamızda 
önemli bir yer tutan adalarımızda gelecek 
kuşaklara miras olarak çevresel açıdan neler 
yapılabilir?
Tarihsel, kültürel ve çevresel miras her yerde 
olduğu gibi burada da tehdit altında. Gelecek 
kuşaklara bırakılacak mirası pek önemseyen 
yok maalesef. Gerçi Adaların -coğrafyası ve 
yapısı gereği- bu talandan nispeten daha az 
etkilendiği de söylenebilir ama son yıllarda 
tanık olduğumuz olaylar, geleceğe yönelik umut 
vermiyor. Öncelikle tüm yönetimlerin, Adalar’ın 
anakaradan farklı bir konumda bulunduğunu 
ve en önemli özelliğinin bu farklılık olduğunu 
görmesi, kabul etmesi gerekiyor. Yapılması 
gerekenler belli: ormanların, denizin ve çevrenin 
korunması, tüm canlılara yaşam hakkı tanınması, 
sahillerden ücretsiz denize girilebilmesinin 
sağlanması, betonlaşmaya son verilmesi, araç 
trafiğine ilişkin düzenlemeler yapılması, eski 
yapıların yaşatılması vb. Özetle Yassıada’da 
yapılan hatalar yapılmasın, uzmanların, STK’lerin 
ve Adalıların seslerine kulak verilsin!..

Adalar’dan bir yel eser 
geleceğin kanatlarına dokunan

Tarihsel, kültürel 
ve çevresel 

miras her yerde 
olduğu gibi 

burada da tehdit 
altında. Gelecek 

kuşaklara 
bırakılacak mirası 

pek önemseyen 
yok maalesef. 
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AHMET ÜMİT

Pera Palas’ın pastanesinde İhsan’ı 
bekliyorum. Gözlerim pastanenin 
kartonpiyerlerle süslenmiş tavanlarında, 

eski avizelerinde, nakışlı aynalarında ürkek ürkek 
gezinirken, üniversiteden mezun olduğumuzdan 
beri İhsan’la görüşmediğimizi anımsıyorum. 
Telefondaki sesini bile güçlükle tanıdım. O 
beni gazetelerden izliyormuş, son romanımı da 
okumuş.

“Nereden çıktı bu polisiye sevdası?” diye 
sormuştu.

“Bilmem, çıktı işte,” demiştim anlamsızca 
gülümseyerek.

“İyi olmuş. Ben de seni bunun için arıyorum.”
Neden söz ettiğini anlamamıştım.
“Agatha Christie’nin Türkiye’ye gelip kaldığını 

bilirsin,” diye açıklamıştı. “Pera Palas’ta kaldığı 
odada bulunan anahtar...”

“Söylenti,” diye dudak bükmüştüm.
“Bende bu söylentilerin gerçekliğini 

kanıtlayacak bilgiler var, desem.”
Başka biri olsa, “Dalga geçiyor,” derdim ama 

İhsan insanın canını sıkacak kadar ciddi biriydi.
Yarın öğleden sonra Pera Palas’ın 

pastanesinde buluşalım.”
“Tamam,” diyerek önerisini kabul etmiştim. 

Arkadaşımı görmek hoşuma gidecekti.
Şimdi bu tarihi otelde İhsan’ı beklerken, 

söylediklerini düşünüyor ama hiçbir sonuca 
varamıyordum. Kapıdan girmekte olan İhsan’ın 
bana gülümsediğini gördüm.

Kısa bir sohbetten sonra çaylarımızı 
yudumlarken: “Sahiden de Agatha Christie’nin 
Türkiye’de geçirdiği günlere ilişkin bilgiler var 
elimde.”

“Nasıl bilgiler?” diye sordum inanmamış 
gözlerle arkadaşımı süzerek.

“Günlük,” dedi, kendinden emin bir tavırla, 
“Kâmuran Dayım’ın günlüğü.”

“Hani, Robert Kolej’deki çapkınlıklarını 
anlatan dayın,” diye mırıldandım. “Sporcuydu 
yanılmıyorsam.”

“Eski milli yüzücü,” diye açıkladı İhsan. “Aynı 
zamanda polisiye roman hastası...”

“Polisiye roman meraklısı olduğunu 
bilmiyordum,” dedim.

“Benim kitaplardan birini yollayayım o 
zaman.”

“Yollayamazsın,” dedi, “geçen ay öldü.”
“Başın sağ olsun, üzüldüm,” dedim ama aklım 

günlüklerdeydi.
İhsan gözleri dalarak.  Kâmuran Dayım’ın 

çocuğu yoktu. Malı mülkü bana kaldı. Geçenlerde 
adadaki köşke gittim. Ortalığı toplarken çalışma 
odasındaki çelik kasayı açtım. Kasadaki tapu gibi 
evrakların arasından beş kalın defter çıktı. Göz 
atınca, bunların İngilizce olarak kaleme alınmış 

günlükler olduğunu anladım. Çelik kasanın içinde 
bir de gizli bölme saptadım ama anahtarını 
hiçbir yerde bulamadım. Belki günlükte bununla 
ilgili bir şeyler vardır diye dayımın yazdıklarını 
okumaya başladım. Dayım, 1920’den beri ne 
yaptıysa hepsini yazmış.”

Bir yandan İhsan’ın sözlerinin nereye 
varacağını merak ederken, bir yandan da 
Christie’nin hangi tarihte Türkiye’ye geldiğini 
düşünüyordum. 

 Sanki düşündüğümden haberliymiş gibi, İhsan 
sözü 1920’lere getirdi:

“Günlükte bizi ilgilendiren konu, 1926 yılında 
başlıyor. Dayım o sıralar kendisinden on beş yaş 
büyük Mualla Hanım’la evliymiş. Babasının mali 
durumu bozulan dayım, para için yapmış bu 
evliliği. Ama hastalık derecesinde genç erkeklere 
düşkün olan Mualla Hanım, dayımla da yetinmek 
niyetinde değilmiş. Evliliklerinin ikinci yılında 
sonra kendine genç bir sevgili bulmuş. Dayım 
çektiği acıları, kıskançlıkları olduğu gibi aktarmış 
günlüğüne.”

“Boşanmayı düşünmemiş mi?” diye 
soruyorum.

“Karısından kurtulmayı planlıyormuş ama 
bunun için boşanmaktan farklı bir yöntem varmış 
kafasında. İşte tam o günlerde karşılaşmışlar 
Agatha Christie’yle. O yıl Cumhuriyet balosu için 
Pera Palas’a geldiklerinde, asansöre binmekte 
olan Agatha Christie’yi gören dayım gözlerine 
inanamamış, yaklaşmış yanına:

‘Siz Agatha Christie değil misiniz?’ diye 
sormuş.

Ünlü yazar kaçamak yanıtlar vererek 
kurtulmak istemiş ama bizimki bırakmamış 
peşini. Bir hayranı olduğunu, o güne kadar 
yazdığı bütün romanları okuduğunu söylemiş 
İngiltere’de daha o yıl basılan Roger Ackroyd 
Cinayeti’ni bile okuduğunu söyleyince Agatha 
yumuşamış. Bundan cesaret alan dayım, onu 
Büyükada’daki köşke devam etmiş. Ağırbaşlı 
bir insan olan Agatha Christie, üstelik o 
sıralar yüreğinde ihanet yarası da taşırken, bu 
yakışıklı Türk’ün iltifatlarına pek aldırmamış. 
Ama dayım yılmamış. Her gün çiçek yollamış, 
telefon etmiş; sonunda kadıncağız daveti kabul 
etmiş. Ama kalabalıklardan hoşlanmadığı için, 
davette fazla insan olmamasını tercih ettiğini 
kibarca belirtmiş. Ama Mualla Hanım, dayımın 
itirazlarına aldırmadan, sosyetenin önemli 
kişilerini de çağırmış davete.

Davet günü Agatha’nın etrafını saran hayran 
kitlesinden fırsat bulup bir türlü konuşamamış 
dayım onunla. Ama yazarımız geceyarısından 
önce izin isteyip kalkınca aradığı fırsatı 
yakalamış. Kadının itirazlarına aldırmadan 
oteline kadar refakat etmiş. Vapurda evlilik 
üzerine konuşurken bulmuşlar kendilerini. 
Agatha özel yaşamından hiç söz etmemesine 
karşın dayım onun ilişkisinin de iyi olmadığını 
sezinlemiş. Belki açılır diye, kendi evliliğinin 
yürümediğini anlatmış. Yazar da, özür dileyerek, 
bunun dışarıdan da görüldüğünü söylemiş.

‘Yakında ondan kurtulacağım,’ diye 
mırıldanmış dayım, gizleyemediği bir kinle.

‘Boşanacak mısınız?’ diye sormuş yazar.
‘Bir söyleşinizi okumuştum,’ diyerek konuyu 

değiştirmeye çalışmış dayım. ‘Kusursuz cinayet 
yoktur, diyordunuz.’

Agatha gülümseyerek açıklamış:
‘Evet, öyle düşünüyorum. Tasarlanmış cinayet 

iyi bir organizasyonu gerektirir. Zamanın, 
mekânın, cinayet aletinin doğru seçilmesi, 
ortalıkta kanıt bırakılmaması ya da sahte 
kanıtların bırakılması gibi zekâ gerektiren 
davranışların yanında, birini öldürebilecek kadar 
soğukkanlı bir cesarete veya vahşiliğe sahip 
olmalıdır insan. Konuşurken, yazarken basit 
olgularmış gibi görünen bu gereklilikler cinayet 
anında yerine getirilmesi oldukça zor eylemler 
haline gelebilir. Hele bir de cinayet anında 
sürprizlerin ortaya çıktığını düşünürsek... Evet 
evet, bundan eminim, bence kusursuz cinayet 
yoktur.’

Agatha’nın ilk kez böyle coşkuyla 
konuştuğunu fark eden dayım, belki de yazarla 
yakaladığı bu yakınlığı yitirmemek için, ‘Bu 
konuda size katılmıyorum,’ demiş. ‘Kişi yeterince 
soğukkanlı, cesur, akıllıysa, işlediği cinayet 
de vicdanında yara açmayacak kadar haklı 
bir nedene dayanıyorsa kusursuz bir cinayet 
işlenebilir.’

‘Çok zor,’ demiş Agatha, ‘ben böyle bir cinayet 
duymadım.’

‘Duymamış olabilirsiniz ama eminim örnekleri 
vardır,’ diye diretmiş dayım.

‘Yine de denemenizi önermem,’ demiş Agatha. 
‘Bence boşanmak cinayetten daha kolay bir 
yoldur.’

Yalnızca bir saat kadar baş başa konuşmuş 
olmalarına karşın, bu kısa birliktelik bile 
dayımın zaten ilgi duyduğu yazara sırılsıklam 
âşık olmasına yetmiş. Ne yazık ki Agatha aynı 
duyguları taşımıyormuş. Dayımın ertesi gün 
Boğaz’da gezi teklifini nazik ama soğuk bir tavırla 
reddetmiş.

‘Yaşamımın en mutsuz günlerinden biriydi,’ 
diye yazmış dayım günlüğüne. Agatha’nın 
davetini reddetmesinden sonra bir de Mualla 
Hanım’la kavga etmiş. Öfkeyle çıkmış evden. 
Heybeliada’da oturan çocukluk arkadaşı Rauf’un 
yanına gitmiş. Todori’nin meyhanesinde küfelik 
olana kadar içmişler. O gece Rauf’un yalısında 
kalmış. Ertesi sabah uyandığında büyük bir 
sürpriz bekliyormuş onu. Köşkten gelen 
telefon, karısının bahçede ölü bulunduğunu 
bildiriyormuş.

Bulduğu ilk tekneyle Büyükada’ya gitmiş. 
Köşkün kapısında polisler karşılamış onu. 
Hemen sorguya almışlar. Dayım itiraz edecek 
olmuş, polisler yan komşu İshak’ın dün gece 
bahçede birini gördüğünü söylemişler. ‘Karın 
seni aldatıyormuş, daha bir gün önce kavga 
etmişsiniz,’ gibi sözlerle sıkıştırmaya başlamışlar.

Dayım o gece Rauf’la birlikte olduğunu 
söyleyerek, kendini sıyırmaya çalışırken, hükümet 
tabibi, Mualla Hanım’ın ölüm nedeninin şoka 
bağlı kalp krizi olduğunu açıklamış. Böylece 
soruşturma durdurulmuş. O gün, Mualla 
Hanım’ın servetinin tek vârisi olarak, karısına 
karşı son görevlerini yerine getirirken Agatha 
Christie’yi aramayı da unutmamış.”

Sözün burasında İhsan’ın ara vererek, anlamlı 
gözlerle bana baktığını fark ettim. Sanki dayısının 
yıllar önce yaptığı bu tuhaf davranışa benim bir 
açıklama getirmemi bekliyordu.

“Belki Agatha cenazeye gelir de onu bir daha 
görürüm, şeklinde düşünmüş olabilir,” diye 
aklıma ilk gelen olasılığı söyledim.

“Dayım da böyle yazmış günlüğe,” dedi İhsan. 
“Bu tür yıldırım aşklarında insan deliye dönüyor. 
Hele bir de reddedilince, her fırsatı kullanarak 
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-bu karısının ölümü bile olsa- sevgilisine 
ulaşmaya çalışıyor. Ne yazık ki ben de bu alçaklığı 
yaptım, diyor dayım.”

“Peki, Agatha Christie nasıl karşılamış bunu?” 
diye soruyorum merakla.

“Üzüldüğünü belirtmiş cenaze kalktıktan 
bir gün sonra köşkü aramış, taziyeye gelmek 
istediğini söylemiş. Hâlâ mesafeli tavrını 
sürdürmeye çalışıyormuş ama sesindeki heyecan, 
onulmaz bir merak duygusuyla kıvrandığını 
ele veriyormuş. İlk gelişindeki gibi onu iskelede 
karşılamış dayım. Karısının ölümünün üzerinden 
henüz birkaç gün geçmiş olmasına karşın, işi 
gücü bırakıp onunla ilgilenmiş. Agatha ise ustaca 
sorularla olayı deşmeye çalışmış. Polislere ne 
söylediyse, ona da aynı şeyleri aktarmış dayım. 
Aldığı yanıtlar, kadının bakışlarındaki kuşku 
bulutlarını dağıtmamış. Beni asıl hayrete düşüren 
dayımın tavrı,” diyerek yine gözlerini yüzüme 
dikti İhsan:

“İnanabiliyor musun, seni karını öldürmekle 
suçluyorlar; buna kızmıyor, hatta tuhaftır, sanki 
bu cinayeti işlediğini ima etmeye çalışıyorsun.”

“Nasıl yani, dayın karısını öldürdüğünü mü 
söylemiş Agatha’ya?”

“Söylememiş ama sanki hissettirmiş.”
Kafamda bir ışığın yanıp söndüğünü 

hissediyorum.
“Kusursuz cinayet,” diye mırıldanıyorum.
“İşte Agatha da bundan kuşkulanmış. 

O geceki tartışmadan sonra dayımın hem 
sevmediği karısından kurtulmak, hem de 
kusursuz cinayet işlenebileceğini kanıtlamak 
için Mualla Hanım’ı öldürdüğünü düşünmüş. 
Hatta kendi başına Heybeliada’ya giderek 
soruşturma yürütmeye bile başlamış. Dayımın 
o gece evinde kaldığı Rauf’la, komşu İshak’la 
konuşmuş. İlginçtir, bu arada dayım ile kadın 
yazar arasındaki arkadaşlık ilerlemiş. Ve sıkı dur, 
Agatha otelden ayrılıp bir süre köşkte yaşamış. 
O tarihlerde günlüğün sayfaları boş! Anlaşılan 
dayım Agatha’yla o kadar meşgulmüş ki çok 
sevdiği günlüğünü bile ihmal etmiş. Yeniden 
yazmaya başladığında, Agatha’nın İngiltere’ye 
döndüğünü anlıyoruz.”

“İster misin gerçekten de Mualla Hanım’ı 
dayın öldürmüş olsun,” diye kesiyorum İhsan’ın 
sözünü. “Agatha da zekâsını kullanıp olayı 
kanıtlamış ama dayını sevmeye başladığı için bu 
gerçeği saklamış...”

“Önce ben de böyle düşündüm,” dedi İhsan, 
sözümü bitirmeme izin vermeyerek. “Ama 
vazgeçtim. Çünkü Agatha daha sonraki yıllarda 
Türkiye’ye gelmeyi sürdürmüş. Gelince de 
mutlaka dayıma uğruyormuş. Dayım günlüğünde 
yazarın, karısının ölümüyle ilgili yeni sorular 
sorduğunu yazıyor. Bu da gösteriyor ki Agatha’nın 
kuşkusu sürüyor.”

“Peki, ne zamana kadar sürmüş bu İstanbul 
ziyaretleri?”

“Sir Max Mallowan’la evleninceye kadar,” diye 
açıkladı İhsan. “Dayım, bunu öğrendiğinde çok 
üzülmüş.”

“Günlükte, Agatha’yla ilişkilerinden 
bahsetmiyor mu dayın?”

“Aslında o da ilginç. Agatha’nın ilk geldiği yıl, 
olanları tüm içtenliğiyle kaleme döken dayım, 
daha sonra bu konuda inanılmaz bir ketumluk 
gösteriyor. Sadece birlikte yemek yedikleri, 
gezdikleri yerleri yazıyor. Bir de şu kusursuz 
cinayet konusunda sohbet ettiklerini belirtiyor.”

“Peki evlendikten sonra bir daha İstanbul’a 
gelmemiş mi Agatha?”

“Bir yıl sonra yine gelmiş. Sanırım bir veda 
ziyareti. Vedalaşırken Agatha’ya bir anahtar 

verdiğini yazmış dayım. Cinayet tartışmalarını 
sona erdirecek açıklamanın anahtarın açacağı 
gizli bölmedeki mektupta yazılı olduğunu 
söylemiş. Ama kendisi ölmeden o mektubu 
açmayacağına dair yazardan söz almış.”

Parçalar bir anda bütünleniyor, heyecanıma 
engel olamadan soruyorum:

“Ne yani, Agatha’nın kaldığı odada bulunan şu 
anahtar gerçek miymiş?

“Seninle görüşme nedenim de bu,” diyor 
İhsan. “Eğer otelde böyle bir anahtar varsa, bu 
dayımın verdiği anahtar olabilir.”

“Tamam da,” diyorum, şaşkınlıkla İhsan’ın 
yüzüne bakarak, “bunu ben olmadan da 
yapabilirdin, neden beni çağırdın?”

İhsan’ın dudaklarını mahcup bir gülümseme 
süslüyor:

“Aslına bakarsan, otel yöneticileriyle 
görüştüm,” diyor. “Anahtarı vermekten yana 
değiller. Ben de bunun üzerine 
onlara senden bahsettim. Zaten 
tanıyorlarmış. İlk kitabının 
basın toplantısı bu 
otelde, Agatha Christie 
Salonu’nda yapılmış. 
Senin de işin içinde 
olduğunu, içinde 
anahtar olayının da 
geçtiğini, otellerini 
konu alan bir öykü 
yazabileceğini 
söyledim. Bunun 
üzerine tavırları 
değişti.”

Bunları anlatırken 
yüzümü inceliyor. 

“Biliyorum, önce sana 
sormam lazımdı. Ama adamlar, 
vermeyiz, deyince...”

“İyi yapmışsın,” diyorum dostça eline 
vurarak. Hadi gidip konuşalım şu adamlarla.”

Otel müdürü sıcak bir tavırla karşılıyor bizi. 
Durumu yeniden anlatıyoruz. Adam uzatmıyor, 
anahtarı en geç yarın sabah getirmek koşuluyla 
bize veriyor.

Otelden çıkar çıkmaz Kabataş’a iniyoruz, 
oradan deniz otobüsüyle doğru Büyükada’ya. 
İhsan giderek artan bir telaşla açıyor kasayı. Ben 
soluğumu tutarak izliyorum onu. Arkadaşım 
elleri titreyerek, otelden aldığımız anahtarı 
gizli bölmenin kilidine uydurmaya çalışıyor. İlk 
deneme başarısız olunca ümitsizliğe kapılıyorum 
ama o yılmıyor. Bu defa anahtar kilide oturuyor. 

“Açıyor,” diye bağırıyorum kendimi 
tutamayarak, “Agatha’nın anahtarı doğruymuş.”

İhsan zarfı eline alıyor. “Mrs. Agatha Christie,” 
yazıyor zarfın üzerinde. Bir an göz göze geliyoruz, 
sonra açıyor İhsan mektubu:

Sevgili Agatha,
Sen bu mektubu okurken ben ölmüş olacağım. 

Umarım yaptıklarım için beni bağışlarsın. 
Başından beri sen haklıydın. “Kusursuz cinayet,” 
diye bir şey yoktur. Evet, senin de saptadığın 
gibi o gece Mualla’yı öldürmek niyetindeydim. 
Heybeliada’ya gitmem, alkole dayanamayan 
Rauf’la herkesin gözü önünde içip sarhoş 
numarası yapmam bu planın birer parçasıydı. 
Yolda sızan Rauf’u yalıya götürür götürmez 
yatağına yatırdım. Hizmetçilere görünmeden, 
evin önündeki kumsaldan sessizce denize girdim. 
Yüzerek Büyükada’ya çıktım. O sabah gizlediğim 
giysilerimi, karımı öldüreceğim bıçağı alıp 
köşkün yolunu tuttum. Köşke vardığımda herkes 
uyuyordu. Evden ayrılmadan önce açık bıraktığım 
alt kattaki çalışma odamın penceresinden 

içeriye süzüldüm. Karımın yatak odasına çıktım. 
Ama senin bahsettiğin türden kötü bir sürpriz 
bekliyordu beni: Karım yatağında yoktu. Benim 
evde olmamamı fırsat bilip sevgililerinden 
birine gitmişti anlaşılan. “Umarım İstanbul’a 
inmemiştir,” diye düşünerek, bahçede kuytu bir 
köşeye sinerek beklemeye başladım. Geceyarısına 
doğru bahçenin kapısı gıcırdayarak açıldı. 
Nefesimi tutarak kapıya baktım; şükür Tanrı’ya, 
gelen karımdı. Kendinden emin adımlarla taş 
yolda yürüyordu. Bıçağı sağ elimde sımsıkı 
tutarak sessizce ona yaklaştım. Bıçağı tam 
kalbine saplamayı tasarlıyordum. Böylece ilk 
darbede ölecek, ben de dikkat çekmeden oradan 
kaçacaktım. Karımla aramızda iki adım mesafe 
kalmıştı ki karşısına çıktım, bir an göz göze geldik. 
Onu öldürmenin tam zamanıydı ama ne olduysa 
oldu bıçağı indiremedim. Olanları anlayamayan 
karım bir adım geriledi, sonra elimdeki bıçağı 

görünce, “Aman Allahım!” diyerek 
olduğu yere yığıldı. Korkuyla 

eve baktım. Hayır, kimse bizi 
görmemişti. Karım beni 

teşhis etmiş olabilirdi, 
onu mutlaka öldürmem 

gerekiyordu. Yere 
çömeldim. Mualla 
upuzun yatıyordu. 
Bıçağı kaldırdım, 
kalbinin üzerine 
indireceğim ama 

yapamıyorum. 
Gözlerimi kapıyorum, 

açıyorum, konumumu 
değiştiriyorum, hayır, 

yapamıyorum. Sonunda 
karımı öldüremeyeceğimi 

anladım. Aklıma başka bir fikir 
geldi. Karımı uyandıracak, onu 

hırsız sandığımı söyleyecektim. Bu düşünceyle 
usulca sarstım. Ama karım uyanmadı. Elini tutup 
kaldırmaya çalıştım, bırakınca olduğu gibi yere 
düştü. Yine çok içmiş diye söylenerek onu sarsmayı 
sürdürdüm; boşa çaba, Mualla kıpırdamıyordu. 
Neredeyse köşkteki hizmetçilerden yardım 
isteyecektim ki, bakışlarım Mualla’nın şok 
içinde donup kalmış gözlerine takıldı. Soluğumu 
tutarak yaklaştım. Elimi gözünün önünde 
gezdirdim, kıpırtı yok. Korkuyla sağ bileğini 
elime alıp nabzına baktım; atmıyordu. Emin 
olamadım, boynundaki damarı da yokladım. 
Hayır, o da atmıyordu. Panik içinde olduğum 
yerde donakaldım. Sonra sakinleştim, düşündükçe 
bunun bana Allah’ın bir lütfu olduğunu anladım. 
Sessizce doğruldum, kanıt bırakmadığımdan 
emin olmak için etrafıma bakındıktan sonra hızla 
bahçeden çıktım.

Karım ölmüştü, ölümüne ben neden olmuştum 
ama bu ustaca tasarlanmış bir cinayetten çok, 
beceriksiz bir katilin şansı sonucu gerçekleşmişti. 
Senin konuyla ilgilendiğini sezer sezmez aklıma 
bu olayı kullanmak geldi. Belki böylece dikkatini 
üzerime çekebilir, aşkıma karşılık vermeni 
sağlayabilirdim. Bu yüzden İstanbul’a geldiğin 
yedi yıl boyunca, kusursuz bir cinayet işlemişim 
duygusunu vermeye çalıştım sana. Bunun işe 
yaramadığını da söyleyemezsin. Ama ben 
adam öldürecek cesarete ya da vahşiliğe sahip 
değilim. Zekâsını yalnızca sevdiği kadını kendine 
bağlamak için kullanabilecek, iflah olmaz bir 
âşığım sadece.

Yaptıklarım için senden özür diliyorum. 
Umarım bu yeteneksiz katili, yalancı âşığı 
bağışlarsın.

Kâmuran Aknil

Ama ben adam 
öldürecek cesarete ya da 
vahşiliğe sahip değilim. 

Zekâsını yalnızca sevdiği 
kadını kendine 
bağlamak için 

kullanabilecek, 
iflah olmaz bir âşığım 

sadece.
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MELDA DAVRAN

“Adalar sahilinde bekliyorum
Yârim seni serian istiyorum
Her zamanki yerimde bekliyorum
Beni şad et Şadiye başım için”

Ada… Adalı olmak… Kökeni “isole” 
olmaktan gelir “ada-island”ın. İsole 
olmak, yalnız kalmak gibi gözükse 

de aslında paylaşımcılığı, dostluğu, kardeşliği 
bünyesinde taşır; insanın insana muhtaç olduğu 
duygusunu... Ada insanı yalıtmıştır kendini 
evet, tam da bu yüzden komşusuyla, kendi gibi 
‘adalı’ olanla kardeşlik ve dostluk ilişkisi içinde 
olmuştur tarih boyu. İyi günde ve kötü günde; 
düğünde, cenazede. Çünkü kahkahanın da, 
gözyaşının da dini, ırkı olmadığını en çok ‘adalı’ 
bilir. Zorunlu ‘izole’ olduğumuz bu günlerde 
paylaşımın, yardımseverlik ve hoşgörünün 
değerini ve önemini ‘zorlansak da’ anlamadık 
mı? İşte bir adalı; Meisli de olsa Burgazlı da olsa 
bunu zaten bilir, öyle yaşar.

Yıllar süren çalışmasıyla “Tarih Boyunca 
İstanbul Adaları”na imza atan, değerli dil ve 
tarih araştırmacısı Prof. Dr. Pars Tuğlacı (Parseğ 
Tuğlacıyan) kitabının önsözünde; “Çeşitli ırk, 
din ve milletten insanların toplaşıp kaynaştığı, 
örnek bir yerleşim bölgesidir Adalar.” der ve 
ekler: “Hür toplum hayatını simgeleyen bu 
cennetin bir adı da ‘sevgi ve dostluk adaları’ 
olmalı!”

Kültür ve sanat hazinesi bakımından “pandoranın 
kutusu” gibi olan adalara tarih boyu ‘Cin Adaları’ 
da denmiş, manastır ve keşişlerin çokluğundan 
“Papaz Adaları” da, imparator ve prenslerin 
sürgün yeri olduğu için  “Prens Adaları” da.

Mis kokulu çamlarından arıcılık yapılan, bereketli 
Marmara’sı sayesinde balıkçılığı gelişen, her 
bahar ve yaz mimozalarını, ortancalarını, 
karanfillerini derleyen Adalar, Türk edebiyatının 
da, resim sanatının da göz bebeği olmuş, Hoca 
Ali Rıza’dan Çallı’ya pek çok ressamımızın da 
teması. Heybeliadalı Gürpınar, Burgazlı Sait Faik, 
Tahsin Naid,  “Mesutsun ah! Yosma Burgaz” 
diyen ressam İbrahim Çallı, yoksul çocukluk 
günlerini Heybeliada’da geçen Aziz Nesin, “Ben 
şarkıların durduğu bir lahza, kenarda/ Yâd et ki, 
seviştikdi Adalarda” diyen Yahya Kemal adalarda 
yaşamış, yazmış edebiyatçılardan sadece birkaçı. 
“Türk Musikisi”ne de ilham kaynağı olmuş 
Adalar. İşte bir İstanbul Türküsü: “Adalar’dan 
bir yâr gelir bizlere/ Aman Allah gözlere bak 
gözlere/Hoş yaratmış Allah, şivekârsın billah/ 
Çapkınlardan kolla...”

Çamların gölgesindeki  “güngörmüş” Büyükada,  
tarihsel ve kültürel dokusunu oluşturan Aya Yorgi, 
Aya Nikolaus, Aya Hıristos Manastırları, Panayia 
Rum Ortodoks Kilisesi, Anadolu Kulübü, Splendit 
Otel gibi bugüne kalan yapıların yanı sıra, bir 
zamanlar çıngırtılı, süslü faytonların çınlattığı 

Nizam Caddesi boyunca uzanan, adanın sivil 
mimarisini oluşturan Rum mimar ve kalfaların 
eseri, tarihi eser niteliğindeki köşkleriyle de 
meşhurdur. Bir zamanlar otel olan Agopyan 
Köşkü, Con Paşa Köşkü, Bedirhan Paşa Köşkü, 
Fresko Evi, Ağasi Efendi Köşkü, Canbulad Köşkü, 
Alalemciyan Köşkü, Jones Köşkü, Aleksandra Evi, 
Arvanditis Evi, Azuryan Köşkü gibi.

Hele bir köşk vardır ki içlerinde, başlı başına 
bir roman konusudur; Cevat Şakir’den Füreya 
Koral’a pek çok sanatçımızın ait olduğu ünlü 
Şakir Paşa ailesinin yuvası Rosolato Köşkü’dür 
bu, üyelerinin çoğu şimdi adanın “Müslüman 
Mezarlığı”nda yatar.

Devrin kalburüstü ailelerine ev sahipliği yapan bu 
büyülü köşkler, masal diyarlarından çıkmış gibi 
durur sessizce, tuz kokulu bahçeleri, Marmara 
lodoslarıyla havalanan dantel perdeli pencereleri,  
yüksek tavanlı, rutubet kokulu loş odalarında 
bir şehir sayfiyesinin tarihini, kültürünü, acı 
tatlı günlerin sır dolu tortularını saklar, hayli 
suskun ve yorgundur. Ve her biri geçmişten bir 
şeyler fısıldar; Rumca, Fransızca, İbranice, eski 
Türkçe ve Ermenice.  En çok da onlara yakından 
bakmasını bilen, kulağına sarı mimoza takmış, 
ada sevdalılarına fısıldar ne hikmetse!

Kaynak: Pars Tuğlacı, İstanbul Adaları, Cem 
Yayınevi, 1989

ÇAMLARIN GÖLGESİNDE PANDORA’NIN KUTUSU:  

Büyükada
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HALİL ERGÜN

Aşka merhaba
Çocukluğumdu
Sabahlar olurdu
Gözlerimi
Perdesiz pencereme açardım
Utanırdı ürkek gün ışığı
Dokunurdu yüzüme
Öperdi beni
Dışarıda seher yeli
Öyle uysal
Sevişirdi kiraz dalları
Keskin kırlangıçlar
Kamçılardı kuşluk vaktini
Duvar diplerinde saklanırdı
Gecenin sırrı
Fısıltılarla toplanırdı komşular
Annemin bahçesinde
Yangın yangın açardı
Çadır gülleri
Etekleri sütlü kahve kokardı
Göğsümüzü dağlayarak
Artardı günler
Yüzümüz açık sulara dönük

İşte ben her kokladığımda 
Aşkın boynunu
Hep bu yangınları çektim içime
Güller içinde
Fırtınalarla vuruştu
Kartal kanadım
Kahramanca ördüm sevda dilini
Kimi yorgundu zaman
Kimi kendine dönük
Kimi düşkün bir yenik
Ama iyi ki kanadı
Bu uslanmaz yüreğim
Kalbur gibi
Delik deşik

Hani her masalda
Üç elma düşer ya gökyüzünden
Yuvarlanır gider
Bir varmış bir yokmuş olur
Tıpkı böyledir her aşk
Gitti mi gider
Bakakalırsın ardından
Soluğun kesik
Paramparça
Ve hüzünlü sancılarla uğurlanır
Şarkıları kanatan yüzler
Hiçbir söz söylenmemiş olur
Ve işte ben yeniden uyanırım
Yorgun yıkıntılardan
Ayaklanırım parçalarımdan
Dikilirim

Bak 
İşte yine
Cemreler düştü kaldırımlara
Ellerimin ucunda bahar
Ölümsüz kelebekler
Koşturuyor başımda
Geçit yok
Yine dayatıyor yolculuklar
Yine ben
Eksilmeden
Yasaksız yürüyorum
Aşkın üstüne...

Gece binilip sabahında İstanbul’da 
olunan trenlerden biri…

Herkesin aynı anda yaktığı 
sigaralardan göz gözü görmeyen bir vagon. 90’lı 
yıllar…

Hayatında hiç İstanbul görmemiş biri için çok 
heyecanlı bir yolculuk…

14 yaşın henüz çocuk sayıldığı dönemler…
O yıllarda ortaokulu bitiren başarılı çocukları 

askeri okullara teşvik ederlerdi. Yüzmeyi 
öğrenecek kadar denize girmişliğim olmamasına 
rağmen hem Deniz Astsubay Okulu hem de 
Heybeliada Deniz Lisesi sınavları için İstanbul’a 
geliyordum. Benzer başka sınavlara da katılmıştım 
ve eğer okullardan birine kabul edilmeyi 
başaramazsam bütün yaz nohut tarlasında 
geçebilirdi yaz sıcağında. 

Tren yoluna devam ediyordu, kendine has 
sesiyle. Şimdiki hızlı trenlerde yok o ses, birçok 
şey gibi onu da kaybettik. Bilenler anlar beni, 
dünyanın en güzel sesidir o. Hayatın ritmi gibidir. 
Geçen günlerini, gelecek umutlarını, iyiyi ve 
doğruyu yaşamanı hatırlatır.

Gün ağarmaya yeni başladığında bir deniz 
gördüğümü sanıp vagonun da kuzeyinde kaldığı 
için “Karadeniz bu muymuş?” dedim. Meğer 
Sapanca Gölü’ymüş, babam söyledi gülerek. 

Sonra dalmışım. Zaten sınavlarım vardı, 
dinlenmeliydim ama yol boyu İstanbul heyecanı 

yüzünden pek uyuyamamıştım. Uyandığımda, 

inanamadım. Birkaç kez ovuşturduğumu 
hatırlıyorum gözlerimi. Karşımda yan yana 
inci gibi dizilmiş, denizin orta yerinde yemyeşil 
Adalar… Vapurlar vardı onlara kavuşmaya çalışan, 
güneş öyle güzel, deniz öyle maviydi ki. O güne 
kadar gördüğüm en güzel şeyi görmüştüm. 
Kendimi Kristof Kolomb gibi hissettim. Yeni bir 
yer keşfetmiş gibi, öylesine sevindim ki vagonun 
camına yapışarak...  Bu kısa keşif, trenin evlerin 
arasına girmesiyle son bulmuştu.

Haydarpaşa’ya varıp hızlıca o dönemki adıyla 
Boğaziçi Köprüsü’nün hemen altında bulunan 
Deniz Astsubay Okulu’na geçtik. Apar topar 
fiziki sınava aldılar. Babam akşama doğru gelir, 
nizamiyeden alırım demişti. Ama beni aynı 
hızla, giyinmeme bile müsaade etmeden dışarı 
çıkardılar. Bacaklarım eğriymiş… Evet, doğru. 
Biraz eğri, “O” şeklinde ama ne yapsaydım, 6 
yaşından beri lisanslı futbol oynuyordum ve 
bütün futbol oynayanlarda yaşanır bu durum. 
Tabii babam ortada yok. Ben don gömlek, yandaki 
parka sığındım Boğaz’a nazır. O dönem cep 
telefonları da yok. İstanbul’a adımını daha yeni 
atmış bir çocuk için trajik bir durum... İstanbul’un 
hızı, büyüklüğü, kalabalığı korkuttu beni. Çok 
güzel ama karışık bir tablo gibiydi. Aklım hâlâ 
Adalar’daydı. Çünkü yarın oraya gidecektik sınav 
için. Neyse ki babam akşamı beklememiş, öğlen 
gibi gelmişti. Sanırım dört saate yakın tek başıma 
kaldım, tanımadığım bu kocaman şehirde.

Ertesi gün demiryolu misafirhanesinden başladı 
yolculuğumuz. Vapura bindim ilk kez. Kadıköy’den 
manevralarla kalkan bu tepesi dumanlı şey biraz 
açılınca, “Bu kilise ne kadar da büyük, adı ne 
acaba?” dedim. Meğer dün geldiğimiz Haydarpaşa 
Garı’ymış, babam söyledi yine gülerek. Bir güzel 
keyif yaparak simitlerimizi yedik. Yediğimden 
fazlasını martılara attım ve paylaşmanın en güzel 
halini yaşadım. Heybeliada’da indik. Burada en 
azından yazılı sınav aşamasına kadar geldim. 
Nizamiyeden giyinik çıktım ve yalnız değildim. Bu 
benim için fazlasıyla yeterliydi. 

Heybeli’yi gezmeye başladık. Çok güzel 
evler, çiçekli bahçeler, adanın her yerinde 

denize giren, eğlenen insanlar…  
Sonra Büyükada’ya geçtik. Yine 

aynı güzellik… Birini, diğerine 
değişmeyecek kadar sevmek.  
Tıpkı evlat gibi ayırmamak bir 
adayı ötekinden. Çocukları gibiler 
doğanın, Marmara’nın…

Derken İstanbul maceramız 
bitti, ben Ankara soğuğunda 

başka bir askeri okulu kazandım, 
yurtiçi ve yurtdışı birçok yerde 
görevimi yaptım ve yaklaşık 10 yıldır 

penceresinden Adalar’ı gördüğüm Prof. 
Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 

çalışıyorum. 
Ada çok güzel, Ada’da yaşamak 

da çok güzel. Ama hangimiz daha 
şanslıyız? 

Sana Maltepe’den biz bakıyoruz.

BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

Hangimiz?
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DENİZ ÖZEN

MÜGE
“Nisan yağmuru işte!” diyerek alelacele 

daldı, Çenar Otel’in beyaz kapısından. 
Girişteki koltuğa çantasını bırakıp, 

ceketini şalını çıkardı. Yetkili birine bakındı Müge. 
Yanına gelen adama, “Oda bakmıştım.” dedi 
tedirgin. Dün gece rezervasyon yapmak aklına 
gelmediği için meraktaydı. Vapura en yakın 
oteldi. “Bu mevsim çok dolu olmuyoruz henüz.” 
diyerek oda anahtarını uzattı adam. Üst katta 
penceresi deniz gören bir odaya yerleşti Müge. 
Çay ve kurabiye söyledi kendisine. Camdan 
bakarken, gelip giden vapurlar hemen önünden 
geçen faytonların sesine karışıyor, içine sakin bir 
huzur doluyordu. Sırt çantasına koyduğu tayt ve 
tişörtünü çıkarıp giydi. Islanan ceketini sandalyeye 
astı. Kumaş pantolonunun paçaları leke olmuştu 
koştururken. Islak mendiliyle silip, dolaptan aldığı 
askıya geçirdi. Akşamüzeri İlknur Hanım için 
giyeceği kıyafetlerdi. Bugün topladığı belgelerini 
verip, sözleşmeyi imzalayacaktı artık. Doğru karar 
vermişti de iki günde evi nasıl bulacaktı acaba? 

“Sami Abi vardı ilerde. Yirmi yıldır kapatmadıysa 
dükkânı ondan bir bisiklet kiralayıp mekâna 
bakayım. Hatta Yunus’un dondurmasına 
rastlarsam acayip güzel olur. Gerçi yoksa da 
Anadolu Kulübü’nün önünde bulurum onu.” 
diyerek kapıyı kilitleyip çıktı. Yağmur durmuştu 
ama yerler ıslaktı. Adanın köpekleri ve onun 
dışında kimse de yoktu sokaklarda.

Müge üniversitedeyken Hakan’ın ailesinde 
gelip kalır, hafta sonları adayı talan ederlerdi. 
Her hafta sonu adada kaldıklarından yirmi yıl 
öncesinin adasını çok iyi biliyordu ama gelmeyeli 
çok değişmişti her şey. Hakan’lar yurtdışına 
taşınmışlardı o yıllar da. Ne demişti ona; “Yıldırım 
aşkı!” 

Yücetepe’den iskeleye doğru giden yolda 

ciğerini bırakmıştı sanki. Böğüre böğüre ağlamıştı. 
Evleneceklerdi iki aya çünkü. Hiç yüzü kızarmadan 
söyleyivermişti, kilisenin orada şarabından bir 
yudum alıp, “Bitti.” demişti. 

-Âşık oldum ben. Aslında tanısan sen de çok 
seversin, Merve adı. Valla tam senin kafadan o da…

Oymuş, daha da gelmemişti adaya.
Emlakçıya gelmişti. “İki artı bir yeter bize. 

Evet, iki kadın kalacağız. Burada çalışacağız…” 
Emlakçının tüm sorularını yanıtladıktan sonra 
buldukları birkaç ev için, “Tamam hadi bir 
bakalım.” dedi...

-Aloo kızım ben ne dedim sana, tuttum 
evimiziiii. Görsen harika, bayılacaksın. Dur 
fotoğraflarını atayım sana. Ahşap… Ya otele 
gidiyorum şimdi. Giyinip imzayı atmak için İlknur 
Hanım’a gideceğim. Hadi Yelda’cım öpüyoruuum.

 Son geldiğinde stresten hiçbir yere 
bakamamıştı. Koştur koştur Yelda’yla İlknur 
Hanım’ın köşkünü bulmuşlar, direkt iş görüşmesini 
yapmış, kapanan sinema salonunu kültür 
merkezine dönüştürme işi çok cazip gelmiş, lakin 
İlknur Hanım’ın “Burada yaşamalısın.” şartıyla kös 
kös vapura gitmişlerdi. Tüm gece düşünmekten 
uyuyamamış, sabah Yelda’yı uyandırıp,  “Kabul 
edeceğim. Adaya taşınacağım.” demişti. Bu defa 
Yelda “Ben de gelirim o vakit, yardımcı almayacak 
mısın? Ekibine beni de al.” diyerek yataktan 
fırlamıştı. Planları yapıp, İlknur Hanım’ı arayıp bu 
hafta imzayı atalım, yardımcım da hazır demişti. 
Yelda birkaç arkadaşıyla eşyaları koliliyordu evde 
şimdi. Bürokratik işlemleri halledip, evi bulmak için 
adaya gelmişti o da işte. Deniz ne kadar da güzeldi; 
masmavi. İçine çekti iyot kokusunu. Nasıl güzel 
gelmişti, ne iyi olmuştu bu iş. 

Mimozalar çıkmıştı. İlknur Hanım için güzel bir 
demet aldı.

Öyle güzeldi ki bahçeler, öyle güzeldi ki ağaçlar, 
bir büyülü rüyaya düşmüş gibiydi. Gülümseyerek 
otele geldi. Bir çırpıda giyinip çıktı. Bu defa 
topuklularla. Ağaçlıklı yoldan yukarıya doğru 
yürüyordu. Kapı numaralarına bakarak ilerliyordu, 
bir yandan da navigasyondaydı gözü. 

-Yirmi iki numara! Sanırım burası.
Son bir üstünü başını çekiştirip bastı zile 

Müge. Gelen ayak seslerini yüzüne iliştirdiği bir 
gülümsemeyle bekliyordu.  

-Buyurun efendim, arka bahçedeler.
Müge çantası ve elinde ceketiyle yardımcının 

arkasından ilerledi. Palmiyelerin altındaki masada 
oturuyorlardı. Arkası dönük iki şişman kel 
adam ve İlknur Hanım’la birlikte çok narin güzel 
gülümseyen, uzun saçlı, kumral bir genç kadın.

-Hoş geldin Müge’cim. Bugün bol sürprizli bir 

gün. Çok mutluyum çok. Merve benim yeğenim, 
Londra’dan geldiler. 

Genç kadın gülümseyerek elini uzattı, sıcak bir 
gülümsemeyle. Merve de gülümsedi, tokalaştılar. 

-Bu da eşi Hakan! Ve arkadaşları Sinan.  
Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi ilkin. Bir ileri 

bir geri adım attı, durdu. Sonra göz göze geldiler. 
Hakan hemen söze girdi; “Memnun oldum.”

- Ben de!
“Oo mimozalar çok güzelmiş, teşekkür ederim.” 

diyen İlknur Hanım’a dönüp baktı Müge.
-Bir ellerimi yıkayabilir miyim?
-Aa tabii tabii üst katta. 
Usulca kalkıp yürüdü. Üst katta pencerenin 

önünde durmuş perdenin ardından bahçedekileri 
inceliyor, bir yandan da atom hızıyla içinden 
geçen bin soruya yanıt vermeye çalışıyordu. Karar 
vermesi gerekiyordu. Ama birinciliği “Kalacaklar 
mı?” sorusu kaptı. Bilmiyordu. Sırtı ter içinde 
kalmış, kulakları uğulduyordu resmen. İnmesi 
lazımdı bir an önce. Laf olsun diye lavaboya 
girip, kapıyı kapattı. Ayna da gözlerine baktı. 
Yok, hissetmiyordu bir şey. Sen tut yıllarca sosyal 
medyada, orada burada bir iz ara dur, yepyeni bir 
hayat kuracakken şak diye karşına çıksın. Şaka gibi. 
Çıksın ne olacak ki! İlla olacaktı zaten böyle bir 
şey. Aynada gözlerini kısıp bir daha baktı kendine. 
“Çok güzelsin be Müge’ciğim.” diye fısıldadı 
içindeki kıza. Sonra yavaşça tutunarak indi aşağıya. 
Bahçede İlknur Hanım’ın elindeki sözleşmeleri 
gördü. İlerlerken düşündü; Hakan’ı yolda görse 
tanıyamazdı yalnız. Hem kel hem şişman olmuştu. 
“Tipi kaymış resmen!” dedi. Bir gülme geldi, 
tutamayıp kendini bir kahkaha attı. 

“Çok heyecanlıyım da kusura bakmayın, acayip 
mutlu oldum şimdi.” diye toparlamaya çalıştı 
durumu.

Ne söylediler, o ne dedi hiç anlamadı. 
Sözleşmeye imzayı atıp “Görüşmek üzere.” diyerek 
izin istedi.

Ne mutluydu ne mutsuz. Bir şey yoktu 
hissettiği. Yolda aşağıya doğru yürürken fark etti; 
zaman yirmi yılda her şeyi öğütmüştü, her şeyi.

Büyümüştü.
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ÖMER OVACIK

MUCIZE

SERHAN ASKER

LEV Davidoviç Bronştein… 
1900’lü yılların başında 
Çar’ın polisleri tarafından 

gözaltına alınır, tutuklanır ve 
Sibirya Cezaevi’ne gönderilir…

Bronştein, siyasi görüşleriyle 
Çar’ın otoritesini tehdit eden bir 
aktivist… 2 yıl kaldığı cezaevinden 
sahte bir pasaportla kaçar…

Gardiyanın pasaportuyla 
Viyana’ya, oradan da Londra’ya 
geçen Bronştein bundan sonraki 
hayatını çeşitli ülkelerde geçirir...

Pasaportaki isim Troçki’dir… 
Troçki’nin adı işte o gardiyandan 
geliyor... O Troçki’nin yolu çok 
sonra Türkiye’ye düşer…

Stalin’le siyasi mücadeleyi 
kaybedince...

Ceza kesti ona Stalin… Sovyet 
yasalarına göre karşı devrimcilik 
ve yasa dışı Sovyet partisi kurmak 
suçundan Sovyetler’den kovuldu. 
1929-1933 yılları arasında İstanbul 
Büyükada’da yaşamak zorunda 
bırakıldı… Burada üretken bir 
dönem yaşadı...  Kitaplarının 
yayımlamasına da izin verildi. 
Evi çok sıkı güvenlik önlemleriyle 
korundu. Her gün balığa çıkardı, 
yemek seçmez, asla sigara 
içmezdi. Yanında da içilmesine 
izin vermezdi. Adada sakin bir 
hayat sürdü, bu sırada bazı 
hatıra ve düşüncelerini kaleme 
aldı ve yayımladı. Bu anlamda 

İstanbul yılları onun için başlarda 
verimliydi. Sonra Meksika’da 
başına kazma vurularak 
öldürülene kadar aksiyon dolu 
bir yaşama girdi. 20 Şubat 
1932’de Stalin tarafından Sovyet 
vatandaşlığından atıldı… “Sürekli 
Devrim”, “Stalin Grubunun 
Hatası”, “Rus Devrimi Tarihi”, 
“Çin Devrimi’nin Sorunları”, 
“Hayatım”ı Ada’da yazdı...

1933 Ocak ayında diğer kızı 
Zina, Hitler rejiminin altında 
Berlin’de intihar etmeye 
zorlandı. Bu olay onun ruh 
dünyasını sarsmış olmasına 
karşın, mücadele disiplininden 
hiç kopmadı (Daha sonra oğlu 
Lev Sedov da öldürülecektir). 17 
Temmuz 1933’te aldığı vizeyle 
İstanbul’dan ayrılarak Fransa’ya 
gitti, 2 yıl burada kaldı ve sınır 
dışı edildi. Ardından durağı 
Norveç’ti… Burada da 2 yıl 
kaldıktan sonra terk etmek 
zorunda kaldı. 9 Ocak 1937’de 
Meksika’ya sığındı...

İşte Ada›nın böyle bir konuğu 
vardı…

Bir de Halikarnas Balıkçısı...
O da kısa süreliğine Ada’ya 

konuk oldu…
Cevat Şakir, 21 yaşında… 

Yurtdışında evlendiği Agnezya 
ile Büyükada’daki Şakir Paşa 
Konağı’nda yaşamaya başladı…

Sonraları başka coğrafyalara 
yelken açtı... Tıpkı Troçki...

O da hapisler, sürgünlerle 
boğuştu...

Fakat sonu Troçki gibi olmadı...  
Halikarnas Balıkçısı, en sonunda 
sürgün olduğu Bodrum’u baştan 
yarattı. Alabildiğince özgür 
yaşadı... Mavi yolculuklarda 
kendini buldu... Troçki ise ölümün 
soğuk nefesiyle, karanlık bir sona 
doğru savrulup gitti

2 konuk… Sibirya’dan 
Ada’ya… Ada'dan  
mavi yolculuğa

Gözlerindeki yeşilliğe serileyim!
Serin bir rüzgâr aklımı başımdan alsın
Baktıkça sana; hatırlayayım geçmiş zamanı, çocukluğumu mesela
Resimler ortaya saçılsın tozlu raflardan
Geçmiş yorgan olsun, üşümesin gelecek diye.

Kalbindeki güzelliğe yerleşeyim!
Oradan uzanıvereyim yastık kıvamındaki tombul yanaklarına
Nefesindeki ritmik alışverişinden uyuyakalayım
Sonra, uykulu gözlerle ‘hani mama’ diye hesap sor
Kaprislerini de eksik etme, hakkındır.

Doyasıya gözyaşını içeyim!
İçtikçe kendimden geçeyim
Ağladıkça büyüdüğünü göreceksin
Biliyorum; hiçbir mazeret yetmeyecek açıklamaya neden ağladığına
Tatmin olmayacaksın anlatılanlara
Ama söyle, ne yapabilirim?

Yakışıklı gülüşüne yumulayım!
Çekilmeyecek kadar kısa olan saçlarını hangi yöne tarayayım?
Cılız mırıldanmalarını dinletsem herkese biter mi savaşlar?
Sen o minik bedeninle o koca işleri yapabilir misin?

Destansı varlığına tapayım!
Gelişin bana ‘hayat öpücüğü’ oldu
Filmin senaryosunu değiştirip ‘SON’ yazısını kaldırdın
Uzatmalara neden oldun
Gitmeye hazırlanırken geldin.
Peki, söz!
Daha buradayım
Hoş geldin.
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SEDA ŞANLI

Bir boş sayfa açtım, baktım uzun uzun ona, 
daldım gittim beyazlığına, yokluğuna ve 
çokluğuna. O boş sayfada ne hayatlar 

gördüm; sepya karelere sığmış, çığlık çığlığa 
susup giden ve ne hayaller yaz sıcağında, 
kurumuş dereye yağan ilk yağmur sonrası 
toprağa çekip giden. Bak yine neredeyse 
sol göğsümün altı ama bir türlü tam yerini 
anlamadığım parem sızlıyor. Camı açtım baktım 
sokağa, pek bilge, pek karanlık ve acımsı…

“Sanki gretagarbo artisti ölür gibi
Gün batana dek karabasanlar dolaştırır
Sokaklarda hırdavatçılar
Gecenin her köşesinde sarhoşlar gündüzü 

kusarlar
Güneş vergi iade zarflarında saklanır.”
Önümden geçen o sepya hayatlardan biri az 

önce durdu ve selam verdi kolalı gömleği, narin 
sesiyle, ardından ekledi; “Çiçekli Şiirler Yazmak 
İstiyorum Bayım!” 

Baharda doğmuştu Didem Madak, çiçekli 
şiirleri o yüzden yazmak istiyordu belki de. Ne 
var ki çiçeklerden ziyade annesinin acısını, Işıl’ı, 
başkası bellediği babasını anlattı şair olmak için 
yazmadığı şiirlerinde.  

“Babam
Çıkarılmış bir adam bütün fotoğraflardan
Kader neydi sanki o zaman,
Masada açık unutulmuş
Turuncu kulaklı bir makastan başka.”
8 Nisan 1970’te, Füsun ve Yusuf çiftinin ilk 

çocuğu olarak İzmir’de gözlerini açar dünyaya. 
6 yıl sonra da şiirlerinde sıkça bahsettiği kardeşi 
Işıl doğar. 

“Büyük gemiler yüzmüştü ruhumuzda
Ben lşıl’ın yelkenini üflememiştim
Bensiz uzaklara gitmesin diye
Pirinç taneleri savurmuştuk havaya,
Grapon kâğıtları, konfetiler…
Fener alayı geçmişti gözlerimden
Işıl sevinçle alkışlamıştı.”
Bir sürü ıvır zıvır var oturduğum bu masada. 

Derleyip toplamalı burayı, lüzumsuzlar elimin 
altında, aradıklarım hep kayıp… Çocuk yaşta 
kanserden annesini kaybeder ve bu, tüm 
hayatını etkileyecek bir çöküntüye yol açar.  
Teyzesinin verdiği annesinden hatıra kalan 
günlük ve Varlık dergisi koleksiyonu da eline 
geçince şiir hayatının bir parçası oluverir.

Liseyi bitirir, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
Hukuk Fakültesi’nde okurken yarıda bırakır, 
evlenir, yürütemezler boşanır, 3 yıl hapseder 
kendini rutubetli bir bodrum katına.

“Bir tezgahtar parçasıyım ben
Kendime alıştım bodrum katlarında
Geceleri yokluğum karşıladı beni
Kuru yapraklar sererdi merdivenlerine
Viks sürdüm burnuma, coca-cola içtim
Ağlamaklı oldum kaç kere çilek reçeli 

yüzünden.”
Kalkıp krem sürdüm ellerime, köpeği sevdim 

kulağının yanından, uyuyordu fark etmedi. 
Bir rüzgâr esti kapı altından usulca, bir ona 

kulak kabarttı... Didem Madak çocukken aile 
bireylerine mektuplar yazıp kapı altından atar, 
büyüyünce kendi deyimiyle bu tip soytarılıklar 
komik olmaya başlayınca, artık şiirler dökülür 
kalemin ucundan. 

“Şiir sanırım bende hep bir çocukluk alışkanlığı 
olarak kaldı. Bir tür muziplik…”

İlk şiirleri “Sombahar” ve “Ludingirra” 
dergilerinde yayımlanır. İlk kitabı “Grapon 
Kağıtları” (2000) ile İnkılap Kitabevi Şiir 
Ödülü’nü alır. 

“Biri başımdan aşağı pırıltılarla dolu bir 
sözlüğü boşaltmış gibi

Seni sevince kıpırdayan her şiiri
Kahverengi bir çaydanlıkta saklıyorum”
Çok uyumuşum dünden. Bir esriklik var 

üzerimde. Sesi tümden kısık arkamdaki 
televizyonu kapattım.  Dönsem baksam, 
cinayet kokacak odam… Şiir yazmayı tehlikeyi 
güzelleştirme sanatı olarak ifade eden ve 
şiirlerinde genelde eril düşüncelere savaş 
açmış olan Madak, Müjde Bilir ile yaptığı bir 
röportajda şöyle der;

“Çoğunluğu kendini gizleyen, koruyan, gardını 
alan, ürkmüş insanların yaşadığı bu ülkede 
bir kadın olarak bana ait bir hayatım olsun 
diye gösterdiğim çabaya ve kendi serüvenime 
haksızlık edemem. Bu yüzden hayatımı 
samimiyet ve cesaretle anlatmak benim için 
önemli. Benim hâlâ hayatımla ve bir kadın 
oluşumla ilgili çözemediğim bazı meselelerim 
var, bu meselelerle samimiyet ve cesaretle 
boğuşuyorum hâlâ. Bütün bunlar yokmuş gibi 
davranıp, kitabi şiirler yazamam. Şiirlerim ütüsüz 
ve buruşuk gezdirdiğim ruhumun diyeti bence. Bu 
yüzden hepsi benden parçalarla dolu. Bu yüzden 
biraz ‘kadınsı’, durup dururken bağıran şiirler.”

Sabah erken kalkmalıyım, kuşlar ekmek 
bekler. Telefonu da yatmadan şarja koysam. Fark 
etmiyorum, hep unutuyorum, unutuluyorum… 
Şiirlerinde günlük hayatın sıradan akışında var 
olan herhangi bir nesne ya da yaparken farkına 
bile varmadığımız rutin eylemleri öyle ustalıkla 
anlatır ki, okuyucu muhakkak kendi hayatıyla 

ilintili bir şeyler bulur. 
“Ama yazgısını yaldızlı çokomel kâğıtları gibi,
Tırnaklarıyla düzeltemiyor insan.
Yıllarca biriktirdim
rengarenk çokomel kağıtlarını kitap 

aralarında.
Âşık olduğumda,
çikolata kokardı kırmızı yazgım.
Hayatıma hayat diyemem artık.
Sarı yazgım her sonbahar onu
biraz daha fazla, ömür yaptı.
Maviye de, yeşile de dili dönmez ömrümün 

artık.”
Sonraki kitabı “Ah’lar Ağacı” 2002’de ve son 

olarak “Pulbiber Mahallesi” 2007’de yayımlanır.  
2008’de Timur Çelik ile olan evliliğinden 
annesinin adını verdiği kızı Füsun dünyaya gelir. 

Ardımda bir üşüme. Camı kapattım. 
Yeterince hava doldu huysuzluğuma, 
yorgunluğuma ve tekrarlarıma… Annesinin 
acısını her daim yüreğinde hisseden Madak, 
şiirlerinde bir başkasıyla mı yoksa kendi 
kendine mi konuşur bilinmez ancak dizelerinde 
annesinden sıklıkla bahseder:

“Şimdi mucizevi bir yerdeyim
Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor 

burada
Ve çok ağır ilerliyor.
Yüzümdeki çillerden başka
İsyan eden biri yok hayatımda.
NOT: Ölen her kadın için bir şiir yazdım.
Onları Muc’a evin karşılığında verdim
Çok ucuza.
Artık bütün üzgün oluşlarımın adı:
ANNE!”
İyice sessizleşti ortalık. Uykunun en 

derininde herkes. Terliğim düştü ayağımdan. 
Önce çıkan sese irkildim sonra tek ayağımdaki 
soğuk ve yalnızlık hissine… Madak, hayatının 
bodrum katında geçen o döneminde tasavvufa 
yönelir, ışığa koşan pervane gibi ve Tanrı’ya 
seslenişleri şiirlerinde de yer bulur kendine. 
“Yalnızlığının ucuna varan, Tanrı ile konuşmaya 
başlar ve orada başka kimse yoktur. İster istemez 
şiirlerimde de bu konuşmanın izleri var.”

“Bir boş beşik hikâyesinin olmayan 
çocuğuyum.

Kanadı kırılan kartal da benim beddua etsem.
Bir ağıt olarak yak beni Allah’ım
Parmaklarına kına olayım hayatın.
Affet bu siyah ve transparan duayı.
Ben zaten gecenin arka cebinde falçatayım.”
Kızı dünyaya geldikten sonra şiir yazmayı 

bırakır. 2010 yılında kolon kanserine yakalanır 
ve bir süre mücadele etmesine rağmen 
hastalığa yenik düşerek, 23 Temmuz 2011 
tarihinde hayata veda eder.

“Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Pollyanna
Çimento, demir, çamur...
Duvarlarımı şiir ve türkü söyleyerek sıvardım.
En üst kattan düşerdim her gün
Esmer bir işçi gibi dilini bilmediğim bir 

dünyaya”
Artık yatma zamanı, kapatmalı tüm ışıkları 

ve sabah yeniden doğmalı… Kaderi annesinin 
kaderine teyellenmiştir görünmeyen iplerle. 
Sözünü bitirmemiş bir hayatla, Füsun’larına 
doyamadan ardında bıraktığı muhteşem 
şiirlerle tamamlar vadesini. Ettiği Ah’ları 
yadigâr kalır bize. 

“Vasiyetimdir:
Bin ahımın hakkı toprağa kalsın ...”

Sabah yeniden doğmalı
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NASUH MAHRUKİ

İlkbahar, kış ve yaz mevsimlerinin arasında, 
kışın uyuyan ve metabolizmasını yavaşlatan 
doğanın artık uyanmaya başladığı mevsimdir. 

Ne çok sıcak ne çok soğuktur. Yazın sıcakları 
öncesinde tüm canlıların önlerindeki en ılıman, 
en bereketli, en çok yiyecek bulabilecekleri 3 ay 
boyunca hummalı bir şekilde kendi geçimlerinin 
ve içgüdülerinin peşinde koşacakları, hayatta 
kalma mücadelesinin daha kolay verildiği 
harika bir mevsimdir. Hava sıcaklığının 
artmasıyla, kışın dağlarda biriken karlar erimeye 
ve aşağılardaki su yollarına akmaya başlar. 
Yağışların da artmasıyla su yatakları olan 
dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar. 
Yer üstü, yer altı tüm su kaynakları beslenir. 

İlkbaharın artmaya başlayan güneşli 
saatleri, kışın soğuğundan yazın sıcağına 
doğru ılıman geçişi, doğanın uyanışı, kışı kuru 
ve renksiz geçiren ağaçların yeşillenmesi, 
renklenmesi, çiçek açması, bitkilerin tozlaşması 
- polenleşmesi, meyveye durması, kış 
uykusundaki memelilerin uzun uykularından 
uyanması, hayvanların, kuşların, böceklerin 
ve tüm canlıların harekete geçmesi, eşini 
bulmanın, üremenin, aşkın peşine düşmesi ve 

tüm dünyanın yaşamla dolması, ilkbaharı harika 
bir mevsime dönüştürüyor.

İlkbaharın ilerleyen haftalarında ise bolluk 
ve bereket artar, doğa artık fışkırır, bütün 
biriktirdiği enerjisini yaşama dönüştürür. 
Doğumlar çoğalır, yavrular gelişir. Bu mevsim 
doğanlar peşinden gelen yazın sıcaklığı, 
elverişliliği ve kolaylığıyla daha güçlü ve gürbüz 
olurlar. İlkbaharın bu bereketi çok değerlidir ve 
çok önemlidir. Çünkü̈ hayatı ve her şeyi çoğaltır, 
hızlandırır ve daha dirençli kılar. 

İlkbahar 21 Mart - 21 Haziran arasındaki 
mevsimdir. 21 Mart Ekinoksu’yla başlar. Bugün, 
güneş ışınları tam öğle vaktinde Ekvator’a 90 
derecelik açıyla düşer, gölge boyu Ekvator’da sıfır 
olur. Kuzey ve güney yarımküreler aynı miktarda 
güneş alır. Gün - Tün / Gece - Gündüz eşitliği olur. 
Bugünden sonraysa, bizim de bulunduğumuz 
kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya ve 
geceler kısalmaya başlar; güney yarımkürede ise 
tam tersi olur ve geceler uzamaya, gündüzler 
kısalmaya başlar. Her iki yarımkürede de doğa bu 
yeni duruma uyum sağlayarak varlığını sürdürür.

İlkbaharın bu güzel, renkli ve ılıman 
ikliminde, kışın görece yoksun kaldığımız 

doğadan, açık havadan ve güneşten daha fazla 
faydalanmalıyız. Vücudumuzu da, yaşadığımız 
mekânları da daha fazla açık havayla ve güneşle 
buluşturmalıyız. Yaşadığımız mekânları güzel 
havalarda daha fazla havalandırmalı ve temiz 
havanın temizleyici özelliğinden daha çok 
faydalanmalıyız. 

Aynı şekilde dışarıda, sokakta, açık havada 
daha çok zaman geçirmeliyiz. İlkbaharda hayat, 
kışın karanlık ve soğuğunun ardından artık daha 
fazla dışardadır. İlkbaharın enerjisi herkesi ve 
her şeyi hareketlendirir. Yürüyüş yapmak, piknik 
yapmak, doğaya çıkmak, spor yapmak, seyahat 
etmek harika ilkbahar aktiviteleridir. 

İlkbaharda insanın iç dünyası da hareketlenir, 
içi kıpır kıpır olur, duyguları güçlenir, algıları 
açılır, yaşama sevinci ve coşkusu artar. 
İlkbaharda aşk bile bir başka yaşanır. İlkbaharda 
moraller de yükselir, motivasyonumuz da artar, 
umudumuz da. Etrafımızdaki her şey bir başka 
güzel görünür. 

İlkbaharın ruhunuzu alıp yükseltmesi, 
bedeninizi alıp coşturması, sizi alıp 
mutluluğunuzu ve yaşama sevincinizi artırması 
dileğiyle.

İlkbahar; doğanın  
muhteşem uyanışı

İlkbaharın bu güzel, renkli ve ılıman ikliminde, 
kışın görece yoksun kaldığımız doğadan, açık 

havadan ve güneşten daha fazla faydalanmalıyız.

47

Ge
zg

In
 PE

RO
NU



Hale Soygazi…

Sinema tarihine adını altın harflerle 
yazdırmış (biliyorum biraz klişe 
oldu ama bazen klişeler en iyi 
durum tespitçileridir ya)... “Avrupa 
Sinema Güzeli” Hale Soygazi bu ayki 
kompartıman konuğum…

Hale; ünlü olmayı asla bir taç gibi 
kafasına takmamış olan, okuyan, yazan, 
dünya meselelerini kendine dert edinen, 
korkmayan, susmayan, özü sözü bir 
arkadaştır. Kaypak değildir. Verdiği 
doğru, yanlış kararların arkasında 
durur… Severim bu yüzden onu. 
Kızdığım, katılmadığım bazı kararları 
var elbette ama dostluk böyle bir 
şey değil mi zaten? Özünü, sözünü 
sevebilmek… Kazık atmayacağını 
bilmek…

Hoş geldin Hale… Hadi çıkalım mı artık 
yola?

Hale sever yolculuğu, benden beterdir 
yani bu konuda. Pencerenin kıyısında 
mevsimin en güzel zamanı… Yeşilin 
bin bir tonu… Gökyüzünde bembeyaz 
bulutlar dans ediyorlar. Bulutların 
hangi filmi çevirdiklerini soruyorum 
ona. “Bunca derdin, tasanın, 

umutsuzluğun içinde nasıl da güzel 
eğleniyorlar gökyüzü pırıltısından” diye 
biz de gülümsüyoruz. 

“Bunların koronadan haberleri yok 
galiba keyfîleri yerinde.” diyorum…

“Aşılarını yaptırmışlardır da ondan… 
Ama acaba hangisini yaptırdılar?” diyor.

n Korona günlerinin muhabbetini 
uzun uzun yapmaya niyetimiz 
yok ama yine de bu pandemi 
biz insanlara neler öğretti diye 
soruyorum güzel dostuma…
Bence aslında almamız gereken 
pek çok dersi verdi. İnsan olmanın 
ne demek olduğunu anlamamıza 
yardımcı oldu ama elbette bu dersi 
almak isteyenler için. Gözünü hırs, 
para, bencillik, ego bürümüş olanlar 
yine aynı telaşın peşindeydiler. 
Yardımlaşma, elini uzatıp birilerine şifa 
olma, dert paylaşma, derdini azaltma 
gibi gerçek insani hareketler de ortaya 
çıkınca bir yanımız gülümsedi. Ben 
belediyelerin yardım etme çabaları 
karşısında hep mutlu oldum. Ekmek 
kuyruklarında içim acısa da, eğitim 
alamayan, bilgisayarları olmadığı 
için yine geride kalmak zorunda olan 
gençlere, çocuklara çok üzüldüysem de 

Yoksullukla, 
haksızlıkla sınav 

veren insanca 
yaşamak için yol 

arayan insanların 
hikâyesini 

yapmak isterim…BİRCAN USALLI SİLAN
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yine de umudumu hiç kaybetmedim. Boğaziçi 
Üniversitesi olayları karşısında öğretim 
üyelerinin ve gençlerin dirençleri alkışı hak 
etmediler mi? Pazar artıklarını toplayan emekli 
vatandaşların durumu yalnızca beni üzmedi 
elbette…

Kısacası insan olmak yürek ve vicdan 
meselesidir bunu öğrendik…

n Ya kişisel sıkıntılar?
Evet, evde kapanıp kalmak, istediğin an sokağa 
çıkamamak, arkadaşına, sevdiğine sarılamamak 
elbette benim canımı çok sıktı ama sonra 
alıştım. Duruma göre yaşamaya başlıyor insan. 
Denizi, denizin rüzgârını yüzünde hissetmeyi… 
Ama bu bir süreç ve elbette geçecek… Yeter ki 
eşit koşullar, eşit önlemler sunulsun insanlara…

n Biliyor musun benim en sevdiğim 
filmlerinden biri, sinema aşığı gerçek dost, 
güzel adam Yavuz Özkan’ın çektiği “Maden” 
filmidir. Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve senin 
başrollerini üstlendiğiniz “Maden” filmidir. 
Bugün bu film çekilse yeniden ne dersin?
Bugün Maden filmi çekilemez. O günkü koşullar 
bugün mevcut değil. İşçi meselesi, bugün farklı 
bir bakışla çekilebilir. Maden filmi, zaman 
aşımına dayanmış çok önemli bir sanat eseridir. 
Bugün ve ilgiyle seyrettiğimiz çok güzel bir 
filmdir. Bugün Maden işçilerinin, özellikle Soma 
maden işçilerinin filmleri yapılabilir. Eminim 
ileriki yıllarda yapılacaktır. 

n Kadın meselesi dünyada ve elbette bizim 
ülkemizde bitmeyen bir yara. Kadına, çocuğa 
şiddet azalacağına durmadan çoğalıyor. 8 
Mart’ta sesler bir yükseliyor sonra ne yazık 
ki aynı tas aynı hamam. Sen 8 Mart ile ilgili 
neler söylemek istersin?
Gene bir 8 Mart oldu ve gene şiddete 
uğrayan, öldürülen kadınlar. Yasalarla 

da engellenemeyen bu cins kırımı nasıl 
durduracağız? Toplumsal olarak bir zihniyet 
devrimine ihtiyacımız var. Bugün kadının adı 
var. Ama bunu kabul  etmek istemeyen erkek 
zihniyeti de var. Kadınları kendi varlıklarının 
uzantısı gibi gören, malı gibi kölesi gibi gören 
erkek zihniyeti hâkim. Bunu kabul etmeyen, 
baskılara boyun eğmeyen, hayatın sahibi 
olmak isteyen kadınlar şiddete uğruyor. Kadın 
cinayetleri hiç olmadığı kadar yaygınlaştı. 
Cinsiyet ayrımcılığının bittiği, kadınların 
baskı altında yaşamadığı, özgür olduğu 
bir dünya hayal mi? Kadınların mücadelesi hiç 
olmadığı kadar güçlü. Tabi en önemlisi zihniyet 
değişikliği için mücadele verilmesi. Burada da 
aileden başlayarak tüm kurumlara iş düşüyor. 
Her alanda cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele 
etmeliyiz. Sadece 8 Mart’ta değil, umut dolu 
ve mücadelenin karşılığını aldığımız yarınlara 
ihtiyacımız var.

n Bu kadar kadın meselesi demişken 
“Kadının Adı Yok” desem, Duygu Asena 
desem sana ve anlatmanı rica etsem… 
Kamera önünde cesurca çıplaktın; bugün 
olsa öyle bir sahne yine çekebilir misin?
“Kadının Adı Yok”, Duygu Asena’nın 
romanından uyarlama. Roman, çocukluktan 
başlayarak kahramanın tüm hayatını anlatıyor. 
Filme uyarlarken bunu yapmak imkânsız. 
Romanın özünü bozmadan kısaltmalarla 
yapılabilir. Atıf Yılmaz’ın büyük emek verdiği 
bir senaryo çıktı ortaya. Final sahnesi romanda 
yoktu. Kahramanın çıplak olarak, pencere 
önünde yeni bir hayata başlama kararlılığını 
gösteren resimdi. Aslında çıplaklık yoktu. Bir 
siluetti.  Bir gölge gibiydi. Nü tablo gibiydi. 
Loş bir ışık kullanıldı. Sonuç o kadar iyiydi ki, 
resim filmin afişi oldu. Bugün olsa aynı şeyi 
yapar mıydım? O gün senaryo, yönetmen ve 
kahraman neyi gerektiriyorsa onu yaptım. 
Yapılan da çıplaklık sergilemek değildi. Evet, 

cesur bir yorum. Ekip olarak incelikli bir iş 
yaptık. Başarılı olduk. Yani bugün olsa gene 
çıplaklık olmazdı. Hayır derdim. 

n Filmografine baktığımızda her tür 
yapımda yer aldığını görüyoruz…  Mesela bir 
Yeşilçam klasiği olan “Süt Kardeşler”… Neler 
anımsıyorsun?
O güzel insanları elbette… Aradan geçmiş 
neredeyse 40 yıl ve seyirci halen bu tür filmleri 
gördü mü ekrana kilitleniyor. Müthiş bir büyüsü 
vardı o işlerin ve bizler kendi aramızda da çok 
eğlenirdik. Sahicilik çok kıymetli… Düşünsene 
Kemal Sunal, Şener Şen, Şevket Altuğ, Perran 
Kutman, Adile Naşit…

n Bir Yudum Sevgi, Bir Avuç Cennet…
Evet, benim filmografimde önemli filmlerdir. 
Tarık Akan ve Kadir İnanır… Nasıl önemli 
aktörler… Ve biz bu işleri yaparken yüreğimizi, 
aklımızı, dünya görüşümüzü koyduk işlere… 
Düşündüğümüzü, yaşadığımızı oynuyorduk.

Sosyal yaşamı, ekonomiyi, yoksulluğu, aşkı, 
haklılığı, haksızlığı sorgulayan filmlerdi. 
Hepsinde de olmaktan dolayı mutluyum. 

n Ya şimdi bir film çeksen neyi anlatmak 
istersin?
Yoksullukla, haksızlıkla sınav veren insanca 
yaşamak için yol arayan insanların hikâyesini 
yapmak isterim… Günümüz sineması çok 
yetkin. İnsanı bireyi anlatan, yapaylıktan uzak, 
hayatın akışını sade dille anlatıyor sinemacı 
dostlar…

Ve ben bu sinema için gerçek bir insan filmi 
yapmak istiyorum.

Biz Hale ile konuşmamızı durduramıyoruz, 
konuşmaya da devam ediyoruz ama buraya bu 
kadarı sığıyor…
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Baharın hayattan bağımsız 
gündemi vardır. Topraktan fışkıran 

masumiyeti o denli baskındır ki, en ılık 
yağmurlar bile şehre kar yağmasını 
andıran bir teslimiyetle yaşanır. Çiçek 
kokuları, taş yüreklileri bile mecnun 
eder. Yersiz kaygıların hepsi bir anda 
buharlaşıp uçuşur. Kendine yazılan 
aşk mektuplarına tek tek yanıt verir 
bahar. Sevip de şikâyetçi olanlara laf 
yetiştirir. Zamanı kendine göre akıtır. 
Gök gürültüsüyle kurduğu saat hep 
geri kalır. Bahar birdenbire hayaleti 
beliren, hatıraların puslu filmindeki 
esas kadındır. O eski aşk aniden 
yeniden palazlanır. Aşağı doğru 
süzülen damlalar, mevsimi hasretle 
bekleyenlerin mutluluk gözyaşlarıdır. 

Deniz kokuyor hayat. Kimse kışı anımsamak istemez şimdilerde, adı 
bile anılmaz. Taze düşünceler baharla gelir. Hiçbir şey serbestlik 

hissinden daha değerli değildir. Mevsim, gerçekten özgür olan insan 
için şaşırtıcı ve güzeldir. Camın buğusuna adını tersten yazarsın ya 
hani, sonra parka oynamaya giderken sokaktan pencereye, düz haline 
bakarsın sevinçle. “Güç sahibi olmaktan çok, lastikten sapanla çevreme 
portakal kabuğu atmak için dünyaya gelmiş biriyim.” dedirtir bahar 
kendi kendine. İşin güzel yanı, kimseler canını sıkamaz şimdi. Doğanın 
uyanışı ayaklarının altından kahkahalarla akar. ”İşte kudret bu, işte erk, 
işte gerçek iktidar elimde” dersin, yüreğin tarifsiz bir coşkuyla koşar.

DERYA ERKENCİ

DELİCESİNE 
BİR BAHAR

Dünya ilkbaharda yaratılmış olmalı; sade, ani güneş açmalarıyla 

meşhur, delicesine bir mevsim. Nadiren de olsa, bazen her şey 

göründüğü gibidir. O bazen de ilkbahar mevsimidir. Bir ucundan 

mutlaka tutmak gerekir baharı. Sen farkında bile olmadan, göz açıp 

kapayıncaya kadar tükenir bu iklim. Mevsimi layığıyla yaşayamayınca, 

ondan istediğini alamayanlar onu merhametsizce yok sayarlar. 

Aşka muhalefet edenlere, hürriyete kin tutanlara bakın, bir zaman 

gönülden yaralıdırlar. Günaydın ey birbirine yük olmada ustalaşmış 

insanlar, merhaba ey her an her şeyi yanlış anlamaya hazır olanlar, 

selam size tüm mağrurlar. Bu mevsimde hepimize yer var.

Uyandım, birkaç çilek yedim; meyvenin ağzımdaki 
varlığı bana baharı duyumsattı. Kokusu, 

dudaklarıma tüm bir mevsimin özetini gibi yapıştı. 
Kıyamadım çağlayı yemeye, beklemek istedim badem 
olsun diye. Söylenecek çok şey vardı hepsini toprağa 
haykırdım. Karıncalar gövdemi taşısınlar diye sırt üstü 
yattım. Hava ılık, güneş parlıyor, doğa cömert, toprak 
bereketli. Burnumda, tepelerden fışkıran kır çiçekleri 
üzerinden esen şekerli rüzgâr ve senede birkaç gün 
görünen ıtırlı nebatın ruhu gıcıklayan kokusu. Bu 
muhteşem resimdeki tek kusur insan olmasın diye, 
teslim oldum, çok sevdim baharın imgesini. Mevsim 
vurdu beni. Atları da vururlar, öyle değil mi?
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