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HASRET GÜLTEKİN
“Sevdam gecemde ışık
Sevdam bağrımda ateş
Hasretinden divaneyim
Etme eyleme güneş”

RIFAT ILGAZ
“Önce şiirde sevdim kavgayı
Özgürlüğü kelime kelime şiirde
Mısra mısra sevdim yaşamayı
Öfkeyi de sevinci de”

SÜMEYRA ÇAKIR

“Daha iyi şeyler verebilmek
için, işin kaynağına dönmem
şart. Çünkü sanat, karşılıklı
bir alışveriş olayıdır.”

MİMAR SİNAN
“Yaptığın işi gönlünde hissedersen,
ırmaklar çağlar içinde.”
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KÜRŞAT BAŞAR

alonda oturmuş müzik dinliyorum.
İstanbul’un en güzel mevsimi ilkyaz.
Ve erguvanlar uzakta yeşillerin
arasında, denizin mavisinde beni eski günlere,
çocukluğuma götürüyor.
Bu eve taşındığımdan beri herhalde bu
manzaraya hiç böyle çok bakmamıştım. Bir
yılı aşkın süredir pek çok insan gibi ben de
zamanımın büyük bölümünü evde geçiriyorum.
Daha geçen yıl, yeni konserler, yeni projeler
için planlar yapıyorduk.
O günlerde çoğumuz, maske takmış küçük
çocukların farkında bile değildik.
Gün gelip hepimizin o maskeleri takmak
zorunda kalacağını da bilmiyorduk.
Pandeminin başlamasından kısa süre önce
yaptığım konuşmalardan birinin başlığı “Hayatı
Küçültün” dü.
Sanki biri bana başımıza gelecekleri fısıldamış
gibi…
Hayır, aslında kimse bana birşey
fısıldamamıştı. Bu eve taşınırken neredeyse
30 yıldır birikmiş ve artık giyilmeyecek pek çok
giysiye, artık asla okumayacağım sayısız kitaba
ve bir sürü ıvır zıvıra bakıp, neden bütün bunları
yıllardır oradan oraya taşıdığımı düşünmüştüm.
Galiba insan belli bir yaşa gelince bazı
şeylerle vedalaşması gerektiğini anlayabiliyor.
O zaman hâlâ iyi durumda olan giysileri
bir derneğe, yüzlerce kitabı da birkaç okula
yolladım.
Büyük, bahçeli, havuzlu dev bir evde yaşayan
bir arkadaşıma uğramıştım. Ona bunu anlattım.
Bir süre sonra beni aradı, iki odalı bir daireye
geçtiğini ve o evi de kiraya verdiğini söyledi.
Gerçekte de oturduğu evin birçok odasına
yıllardır girmişliği bile yoktu…
“Hayatı küçültmek çok iyi fikirmiş.” dedi,
“Eşyaları da annemin evine yolladım, sırtımdan
büyük bir yük kalktı…”
Çocukken bazı tanıdıkların evine gittiğimizde
o ağır, eski mobilyalara, belki hayatlarında
hiç kullanmadıkları ve büyük büfelerde (sanki
bir müzede gibi) sergilenen tabak çanağı,
süs eşyalarını, farklı yerlerden toplanmış
anmalıkları gördükçe içimi bir hüzün kaplardı.
Zaman geçecek, biz artık burada olmayacağız
ve bu koltuklar, bu tabaklar, bu biblolar burada
kalmaya devam edecek, diye düşünürdüm.
O yüzden eşyaya bağlılığım olmadı.
Belki sevdiğim şeyler farklı olduğu için
şanslıydım.
Kitap ve müzik hele günümüzde ulaşılması
en kolay şeyler. Eskiden bunca kitabı, plağı
biriktirmemin nedeni yenilerini bulamama

öğütledim. Yalnızlıktan korkmak yerine kendi
korkusuydu. Şimdiyse her şeyi istediğimiz
başına zamanı kullanmayı, kendini dinlemeyi,
zaman bulabiliyoruz.
kendini öğrenmeyi, düşünmeyi, hayal kurmayı
Öyle bir zaman gelmişti ki, evde kitaplardan
becermeyen çocuklar, ileriki yaşlarında da tek
oturacak yer kalmamıştı.
başlarına var olmakta güçlük çekiyor.
Yoo, haksızlık yapmak istemem tabii o
Bana bu süreçte çok sorulan bir soru,
kitaplara, plaklara çok şey borçluyum ama
“Gerçekten evde hiç sıkılmıyor musun?” oldu.
dediğim gibi gün gelip bazı şeylerle ya da
Sıkılmadığım gibi aslında
birileriyle vedalaşmak gerekiyor.
tembelleştiğimi bile düşünüyorum.
Pandemi sürecinde evde
Öyle çok yapacak şey, o kadar
oturduğu için sürekli
O günlerde
çok okunacak kitap, o kadar
şikâyet eden, depresyona
çoğumuz maske
çok müzik, o kadar çok film
giren, söylenip duran
takmış
küçük
var ki…
arkadaşlarıma aslında
çocukların farkında
Elbette herkesin
acıklı da olsa bize bir
hayalleri,
yapmak
yerden bir mesaj geldiğini
bile değildik. Gün
istedikleri,
geleceğe
anlatamadım.
gelip hepimizin o
dönük planları var.
Örneğin, yıllarca
maskeleri takmak
Yalnızca burada değil
hapis yatan insanların,
zorunda kalacağını
dünyanın birçok yerinde
yıllarca hastanelerde tedavi
insanlar büyük bir sıkıntıya
görenlerin, evinde bakıma
da bilmiyorduk.
girdi, işini kaybetti, hayallerini
muhtaç olanların, arkadaşları
erteledi…
koşup oynarken okula gittiklerinde
Ama asıl önemlisi pek çok insan hayatını
ya da sokağa çıktıklarında bile küçücük
yitirdi, pek çok insan sevdiklerinden ayrıldı.
maskelerini takmak zorunda olan çocukları
Yalnız geçen günlerde pencereden bakarken,
unuttuğumuzu da…
sokaktaki çöp konteynerinden günde üç, dört
Bu yıl tatile gidemeyeceğiz diye üzülürken,
kişinin çöp topladığını görüyorum.
dünyanın farklı yerlerinde bırakın ilaca suya bile
Kimbilir belki de bütün bu felaketten sonra,
erişemeyen milyonlarca insan olduğunu da…
hayattan şikâyet ettiğimiz anlarda, şikâyet
Biz toplu yaşamaya alışığız. Yalnız kalmayı
etmeye zamanı bile olmayanları düşünmeyi
sevmeyiz. Birçok konuşmamda, özellikle
okullarda gençlere yalnız kalmayı öğrenmelerini öğreniriz.
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DILEK NEŞE AÇIKER

Dünyanın en
büyük labirenti

ünyanın en büyük labirentinde,
galaksinin geri kalanını imrendiren bir
sabah yaşanıyor. Hava ılıman, deniz
mutedil dalgalı, gökyüzü alabildiğine mavi;
âdeta kusursuzluğun tarihi yazılıyor.
Labirentin sakinleri biz “Zaman Öldürenler”,
daha gözümüzü açmadan varoluşsal
kaygılarımızı yatağın altına süpürüp, unutma
odalarında buluştuk bile. Her bir koridor
yalnızlıktan arınmış, her bir çıkmazın sessizliği
gürültüye boğulmuş, her köşeden lüzumsuz
tefekkürün izleri silinmiş.
Biz “Zaman Öldürenler”, dünyanın en güzel
labirentinde birbirimize ve diğer her şeye
bir parmak ucu mesafesinde duruyor, hayal
meyal hatırladığımız geçmiş günleri özlemle
anmanın nahif sıcaklığını iliklerimize kadar
düğümlüyoruz. Rollerimizin hakkını veriyor,
makadam bir yolda ahenkle sarsılmanın
zarif eskiliğine benzer fısıltıları, yana yana
geldiklerinde okuyamayacağımız kadar büyük
sayıların içinde saklıyoruz. Önümüze konan
iştah kabartıcı, ilerleyişi durmuş gelecek
tahayyülünün tadına doyamıyor, bu husustaki
oburluğumuzu övünç vesikası kabul ediyoruz.
Çok kullanışlı bir yer dünyanın en büyük
labirenti.
Her nevi tuhaflığın her nevi sıradanlıkla
örtüldüğü veyahut tam tersinin mümkün olduğu,
görünmez duvarlarıyla namütenahi bir evren.
Rube Goldberg makinelerinden daha saçma,
lâkin bir o kadar da cezbedici. Ezelden beri
ona yüklenen menfi anlamların her birini ters
yüz edebilecek denli zekâ parıltıları saçan bir
dâhi; sıkışmışlığın, çaresizliğin ve hapsolmanın

metaforundan, bir silkinişte kurtulacak kadar
elastikiyet kazanmış bir azamet timsali.
Çok eğlenceli bir yer dünyanın en büyük
labirenti.
Biz “Zaman Öldürenler”e sunduklarını,
oyalamak fiilinin bütün dillerdeki karşılıklarıyla
anlatmaya kalksak yettiremeyiz. Canımız
labirent biz fazla düşünmeyelim diye hep
bizi düşünmekte. İçinden çıkmak isteyeni
mumla arasanız belki bulursunuz; bir zebranın
parmakları kadardır ancak.
Daedalus ve Tanrı Minos fena halde
kıskanıyor olmalı kıymetlimizi. Canavar
elbisesini çıkarmış, boynuzlarını törpülemiş,
karnını birbirini yiyerek doyuran gönüllü
Minotaur’lar ordusunun neferleri olarak
ne kadar gururlansak az gelir. Herkes kendi
Theseus’uyla barışını çoktan yaptı. Adriane,
ipiyle iki ters bir düz sayarak denizlerin kedisi
yunus balıklarına süveterler örmekte.
Dünyanın en büyük labirentinde mucizeler
saymakla bitmiyor.
Mesela; biz “Zaman Öldürenler” için
hadiseleri, mesuliyetleri, keder ve hatta
neşeyi dilediğimiz nispette küçültmek ya da
büyütmek çocuk oyuncağı. Kimini bir lafa
kimini bir fotoğrafa sığdırmamız ziyadesiyle
mümkün ve her meseleye bir çözüm getirecek
kabiliyetlerimiz bol kepçeden dağıtılıyor;
seçip beğenip alıyor, tercihlerimizi kendimiz
yaptığımızdan şüphe duymuyoruz. Ne istersek
olabildiğimiz, bu yerden gitmeyi kafaya koyan
aklıevvellere kancayı takıyoruz.
“Zaman Öldürenler” familyasının bireyleri
olarak dünyanın en büyük labirentinde hepimiz
üstümüze düşeni layıkıyla yapmaktayız.

Üstümüze düşenlerin içini boşaltmaktır
methiyeler hak eden en birinci ustalığımız.
Her sabah, her öğlen ve her akşam sabun
köpüğünden balonlar uçurmaktayız. Hatta
uykumuzda bile pek rahat durmayız. Kültürel
yelpazenin ayakta uyuyanlar tarafındayız.
Aralıksız nöbettedir bazılarımız.
Tam manasıyla; bir rüyalar âlemidir, dünyanın
en büyük labirenti.
İtinayla tasarlanmış, hakikat ve fantezinin
harmanlandığı daimi nadasta bir tarla. Üstünlük
alametlerinin an be an belirdiği bir sürpriz
yumurta. Bilmişlik bilgiden âlâ, görünmek
görmekten evla. Gösterişse zirvenin değişmez
sahibi.
Kutsal bilginin yürüyen tapınakları biz
“Zaman Öldürenler”in bitimsiz müsabakasında
ister bir insan simulakrumu ol, ister kerameti
kendinden menkul kıymetler borsasında bir
hayal taciri, fark etmeksizin herkes kazanmakta.
Zamansızlıktır bu rekabette verdiği ödül
dünyanın en büyük labirentinin.
Labirent ve her yere, her şeye, her lafa,
her söze yetişmeye, her bilgiye erişmeye
çabalamaktan helak olan biz “Zaman
Öldürenler”, Voltran’ı oluşturarak nihayetinde
tamamıyla yok edeceğiz zamanı. O kutlu günde,
ölgün bir anın tortusunda biriken son fikirler de
cevherinden başlayarak yokluğa indirgenecek.
Yeterince azimli olursak, şirinleri bile göreceğiz.
Şimdilerde dünyanın en büyük labirentinde,
galaksinin geri kalanının imrendiği hummalı
bir akşam yaşanmakta. Hava yapay, deniz
algoritmik dalgalı, gökyüzü alabildiğine piksel
mavi; kusursuzluğun tarihi çoktan yazılmış,
zamanın okları insan eliyle bir bir kırılmakta.

5

B

MARİO LEVİ

ir şair ne anlatır? Daha doğrusu, anlatır
mı? Belki de şöyle demeliydim: O şiirler
içimde kimleri uyandırmıştı? Neleri,
hangi hikâyelerim için? Şimdi dünmüş gibi
hatırlıyorum diyebilmem ne tuhaf. Aradan kırkı
aşkın yıl geçti oysa. Yirmilerimin başlarındaydım.
Belki o kadar bile değildim. O dizelerle kendi
Beyoğlu yürüyüşümü yapıyordum. Markiz’e ben
de uğramıştım. Orada bir konyak almamıştım
belki ama buzlu bir kahve içmiştim, bana miras
olarak bırakılan birkaç hikâyenin izini sürmenin
tedirginliğiyle, hatırlıyordum. Uzun, kristal
bardağın gümüş zarfı vardı. Kaşık da gümüş
müydü? Nasıl da çekingendim. Neler hissettiğimi
fark etmiş miydi garson? Bilemezdim. Bilmek
de istemezdim. Ruhi Bey elimden tutmuş, beni
hikâyelerine sessizce götürmeye başlamıştı
ama artık. Çağrışımların gücüne daha çok
inanmaya başlamıştım. Kürk Tamircisi Yorgo
bana anneannemin soğuk kış günlerinde sokakta,
cebine elimi sokmaktan çok hoşlandığım,
siyah su samuru kürk mantosunun sıcaklığını
hatırlatabilirdi. Hacopulo Pasajı’nda gittiği,
artık hayal meyal hatırlayabildiğim o kürkçüyü
de, Kürkçü Han’daki, annesinden kalma, kız
kardeşleriyle küçük miras kavgalarına yol açmış
o tuhaf odayı da, bu kavganın kahramanlarını
da... Yazılıyordu evet, o hikâyeler de yavaş yavaş
yazılıyordu. Bana yazılmışlardı ya... Limonluktaki
yangın vardı sonra. Hiçbir limonluk tanımamıştım
ama bu sözlerin uyandırdığı duygunun yabancısı
değildim. “Niye olmalı öyleyse/Aşk mutlu bir
sürgünlükse”... Hangi aynada görüyordum artık
kendimi? “Bilmezdim mutluluk nedir/Bilmezdim/
Alıp başımı gitmek isterdim/İsterdim ama
kalırdım/Sanki kar yağışlarının ardından/Uzun
süren kar yağışlarının ardından/Sevimsiz bir
lunaparkta/Kimsesiz bir atlıkarıncaydım”... Bu
dizelerin de sakladığı ne çok efsunlu söz varmış...
Yakılmak istenmiş ne çok bahçe, ne çok ev, ne çok
oda... Lunaparkların parıltısında yaşatılan ne çok
yalnızlık, ne çok cinayet, ne çok ölüm... Bütün bu
gizli suçlar, kırgınlıklar, çok uzaklarda kalmış o yere
dönmek için miydi yoksa? “Dönelim/Döndürsün
bizi/Kalbin akıp giden bulutlara benzeyen sesi/
Yağmursuz bir yağmura açılmış kapılardan/Ve
akılda kalan bir yokuştan/Ve yalnız çocuklara özgü
o sonsuz sinema koltuklarından/Ve çocukluktan/
Dönelim/Dönelim mi biz”... Genelev kadını, çiçek

Dökümcü Niko ile de, kontrbas öğretmeni Rıza,
sergicisi, meyhane garsonu, emekli postacı benim
fener bekçisi Salih, oltacı Eyüp, hizmetçi Firdevs,
de içimde bir resmigeçit yapıyordu... Sonra da
ayakkabı tamircisi Sahyon, iskele memuru Yahya
o bitişin vadettiği arınma... “Ölüler ki bir gün
ile de böyle tanışacaktım. Kurbağalara bakmalıydık
gömülür/İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler/
ama bu arada da, mutlaka bakmalıydık. Sonrası
İnsan yaşıyorken özgürdür/İnsan/Yaşıyorken/
yine unutamayacağım birkaç dizenindi. “Yalnız
Özgürdür”... Öyle miydi? Ölülerimizi gömebiliyor
duymak mı? Korktum ve her yerlerimle yalnız
muyduk istediğimiz gibi? Yaşıyorken sahiden
oldum/Oldum ki, düzlük dediğim o korkunç varlık/
özgür müydük? Şüphelerim vardı. Hâlâ var. Ruhi
Bitmez tükenmez bir kaynaktan çoğalarak/
Bey de o gömemeyeceklerimden olmayacak
Üstüme aktıkça benim/Ben kendimi
mıydı? Nasıl da yaşamış içimde bazı
koruyordum/Sanki bir çaresizlikten
resimler. Şimdi hatırlayınca
Artık bir
ödünç aldığım kendimi”...
gülümsüyorum. Bu uzun şiiri
kendini deşme
müziğe dökmeyi de hayal
çabası vardı. Hiç
Tragedyaların birbirini
etmiştim. Şiirlerden uzun
bitmeyecek o deşme
hırpalayan, tüketen ya
bir şarkı bestelemeyi.
da tam tersi kavgalarıyla
Müziğin tekniğine hiç
çabası. Karanfillere
var eden aile bireylerine
hâkim olmadığım halde.
bir daha inanmak
duyduğum yakınlığı,
Hislerimle, mırıldanarak...
gerekiyordu. Ağustos
yine o sihirli sözlerde mi
O günlerde dinlediklerimin
da o kadar kirli
arayabilirdim? Stepan,
etkisi altında kaldığımdan
değildi belki.
Armenak, Lusin, Diran,
elbet. Ne hayalmiş.
Vartuhi... “Ve onlar ceninler gibi
Gerçekleşemedi tabii. Belki
orada. Öyle bir rahim çıplaklığına/
gereken sabrı gösteremediğimden,
Uzatılmış bir ışıkla buruşmuşlar gibi/Çok
belki de başka çağrılara kapıldığımdan
ağır bir tabutu kaldırıyorlar gibi arada/Elleri
veya kapılmayı tercih ettiğimden... Belki
üzerinde. Ve boşluk yalpalayınca/Ve dünya
yapamayacağım duygusuna kapıldığımdan... İlk
kımıldayınca biraz. Dünya/Yanıtsız bir eşya gibi.
dizelerin bestesi ortaya çıkmıştı oysa... “Gördün
Sonra?”... Artık bir kendini deşme çabası vardı.
mü hiç suyun yanmasını tuzda/Gördüm ben bu
Hiç bitmeyecek o deşme çabası. Karanfillere bir
yaşam boyu iniltiyi/Büyük bahçelerin küçük
daha inanmak gerekiyordu. Ağustos da o kadar
içinde/Saksılardan birinde/Gördüm de/Uyurken
kirli değildi belki. Değildi de, o çetin soruyu yine
uyandırılmış gibi/Beni bir sardunya büyüttü
de sormaktan kendini alıkoyamıyordu insan...
belki”... Bu dizelere yakıştırdığım ezgiyi hâlâ
“Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar/
hatırlıyorum desem, inanır mısınız? Onun da
Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar/
üzerinden kırk yılı aşkın bir süre geçti oysa. Bu
Mendilimde kan sesleri”...
neyin işareti? Ya şimdi bunları hatırlamam?
Ruhi Bey’in beni çıkardığı yolda başkalarının
da çağrısını duymam kaçınılmaz olmuştu.
Çağrılmayan Yakup bile beni çağırmıştı. O bir
günlük yolculuğunda kendisine eşlik edeyim diye...

Aldık, o mendili cebimize koyduk... Şiirlerimiz ve
hikâyelerimiz için... Edip Cansever bir mayıs ayında
sonsuzluğa göçtü... Şimdi birçok şiiri içimizde
yürüyor...
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ULAŞ GEROĞLU
n Üstadım sizinle böylesine güzel
bir ovada yol yürümek, hayallerimin de
ötesindeydi. Kabul ettiğiniz için teşekkür
ederim.
“Ben bu ovanın evladıyım. Köy çocuğuyum.
Kuzularını otlatan bir çoban çocuğuyum. Her
nedense çok severim ben bu toprakları. Bahar
başka patlar şu Elbistan’da. Mahzuni bu elden
doğdu dolaşır işte.”
n Mahzuni Baba siz âşıklar diyarında
doğmuş, yetişmişsiniz. Sizin sazla tanışmanız
ne zaman oldu?
“Sazı elime aldığım yıllar 56-57 yıllarıdır.
Benim amcalarım da ozandır, benim gibi. Âşık
Gül Ali, Âşık Fezali, Behlül Baba. Behlül Baba
aynı zamanda benim hocamdır.”
n Ozanların içinde yetişip, çocuk yaşta
elinize saz aldınız ve fakat askeri okula
gittiniz; asker olmayı hayal ettiniz. Sizi ne
etkiledi?
“İlk mahkemem 11-12 yaşındayken oldu
benim. Traktör devirmiştim kazara. Hayatımda
ki ilk tokadı yediğim adamın elbisesine hayran
olmuştum. Karakolda bir uzman çavuştu. O gün
dedim, ben mutlaka subay olacağım.”
n Sazınız, sözünüz, okuduklarınız engel
oldu. Disiplin suçuyla okuldan atıldınız.
“Saz çalıyor, deyişler söylüyor, Nâzım, Gorki
okuyordum. Böyle birinden asker olur mu?”
n Sonra köyünüze dönmek, köy hayatına
adapte olmak zor olmadı mı?
“Oldu. Köyde de ‘Askeri okuldan atılmış biri
köylü olur mu?’ denildi. Yollara düştüm.”
n Mahzuni Baba o başladığınız yol bu
gün sizi çağımızın en büyük ozanı yaparken,
bu toprakların son âşığı oldunuz. Merak
ediyorum ozanlık eğitimle öğrenilecek bir şey
mi?
“Halk ozanlığı, bir okulun ya da eğitimin işi
değildir. Hani derler ya ‘Allah vergisi’ diye. Doğal
geleneklerin adamıdır ozan. Kendisinden sonra
geleceklere sadece örnek olabilir.”
n Peki âşıklık? Bir ozan ne zaman âşık
olur?
“Aşk, beşeri yapıda salt cinsler arası iletişimin
bir tarifi niteliğinde duyu haline geldiği an,
yaşamın diğer kollarını tamamen inkâr edecek
kadar güç kazanır ve bu duygunun muhatabı
ve sahibi durumunda olan kişiler Âşık unvanını
alır.”
n Mahzuni Baba âşıklık yolu biter mi? Âşık
hiç ‘ tamam ben oldum.’ der mi?
“Seyyah oldum pazar pazar dolaştım. Bir
tüccara satamadım ben beni. Koyun oldum
kuzumla meleştim. Bir sürüye katamadım
ben beni. 40 yıl piştim daha çiğdir dediler. Bir

sevgi hiç düşmedi. Sizden önceki ozanlarımız
kantarda tartamadım ben beni.”
gibi. Neden ders almıyoruz neden
n Yani bu kadar yolculuktan sonra yolun
değişemiyoruz?
başında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Siz
“Bir şeylerin değişmesi, topyekûn insan
öyle düşünseniz de sizin için asrın Pir Sultan’ı
haklarına inanmamızdan, insanı sevmekten
deniliyor.
geçer. Tüm tinsel ve beşeri şeylerin kaynağıdır
“Bugün beni asrın Pir Sultanı olarak
niteleyenlerin olduğu gibi, çağımızın iblisi olarak insan sevgisi. Sonra da hak gerek. Hak bir
insana var, bir diğerine yoksa işte kavganın
görenler de var. Her ikisi de değilim. Ancak Pir
sebebi burada uyanır.”
Sultan Abdal gibi bir tarih mazlumunun izinde
n Üstadım günümüzde de insanımızın
birisi olduğumu gizleyemem.”
gösterdiği güveni istismar edip, onları bir
n Mahzuni Baba, 2021 yılı “Yunus Emre
çuval erzağa muhtaç edenleri görüyoruz.
ve Türkçe Yılı” oldu. “Şükür sen ölmeden
Siz onlarca yıl bu düzenin değişmesi için
öldün Yunus’um.” Bu dize sizin Yunus
mücadele verdiniz. Eminim bizim şahidi
Emre’nin hikâyesini anlattığınız ve benim
olduğumuz bu zamanlar sizi daha çok
de en çok sevdiğim şiirinizden. Anadolu
ozanlarımızdan Yunus Emre sizin için ne ifade üzüyordur.
“Mevla gül diyerek iki göz vermiş. Bilmem
ediyor?
ağlasam mı ağlamasam mı? Milletin sırtından
“Dünya barışının en büyük eskilerinin
doyan doyana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana.
birinden olan Koca Yunus, biz ozanların yedi
Bunu gören yürek nasıl dayana?”
yüz yıllık örneklerindendir. Onun öyküsü, devrin
n Evet, nasıl dayana? Yani nasıl
en büyük bilim ve gönül adamı H. Bektaş-ı Veli
sabrediyorsunuz.
dergâhına geldiğinde başlar. Himmet yerine
“Zamane bozulmuş insanlar zalim. Gıyamete
buğday isteyip ve bu yanlışlığının bedelini
kadar gider revalim. Mahzuni Şerif’im budur
kırk yıllık bir sabır ve eziklikle geçirdiğinin
ahvalim. Sabır edip matem tutar ağlarım.”
öyküsüdür.”
n O zaman yuh olsun! Mahzuni Baba.
n Üstadım sizin eserlerinize ve sözlerinize
Hakkımızı alanlara, bizi kandıranlara.
baktığımızda geçmiş ve bugün
“Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp
arasında çok güçlü bir ilişki var.
Çürük
doyanlara. Fakire, yetime,
“Halk ozanlığı, yaşamış ve
halka kıyanlara. Yuh nefsine
tarihte kalmış halkların, genel
köprülerden
uyanlara yuh.”
yaşamında var olan olumlu
geçme ha geçme.
n Peki, Mahzuni Baba
ya da olumsuz bütün
Mertlere
bu kadar haksızlığın
teferruata vakıf olmanın,
haramdır
olduğu bir coğrafyadan
bu incelikte bir yapıyı
hiç uzaklaşmak
teşhir etmenin bir sanat ve
namerdin suyu.
istediniz
mi? Hiç gitmeyi
bilge kişiliğidir.”
Derde derman
düşündünüz mü?
n Mahzuni Baba
olsa içme
“Şöyle adam gibi düşünsen
yolculuğunuz boyunca
ha içme.
eğer, görmeyen göz bakışır mı
hangi istasyonda zorlandınız?
dostum? Cahil meclisinde aklın işi
“Ben mahpus yıllarımı hayatımın
ne, çöl balığa yakışır mı be dostum?”
en zor günleri olarak anımsıyorum ama
n Yine yaptınız! Tam da size bunu
bunun yanında çok önemli bir misyonun görevi
soracaktım. Halk ozanlarımızın eserlerinde
içinde olduğum için, o günleri birer şeref ve
doğa bir mecaz olarak yer alıyor. Dağlar,
onur belgem olarak muhafaza etmekteyim.”
ovalar, hayvanlar çoğunlukla insani
n Üstadım bağışlayın beni daha doğru
anlamak adına soruyorum. Misyonunuz nedir duyguların tasviri için eserlerde görülüyor.
Bunun özel sebebi var mı?
biraz açar mısınız?
“Böyle olunca ozanın ve ozanın doğduğu
“Benim misyonum halk ozanlığıdır. Öyle
toplumun yaşamında yatan acı ve tatlı
inanmıştım ki, halk ozanlığı hakikaten bir
gerçekler, doğadan alınan örneklerle
misyoner yapıdır. Çünkü o müzikal alanlarda
benzetilerek, yaşamın tümüne emsal edilmiş
meyhane ve eğlence tutsaklığını yırtmış
oluyor.”
hakçı ve devrimci bir hazla zaman zaman
n Mahzuni Baba sizce çağdaş bir ozan nasıl
siyasi meydanlarda da halkla beraber olmayı
olmalı?
becerebilmiştir.”
“Ulaş oğlum, Çağdaş bir ozanın özelliğinde
n Mahzuni Baba siz hep doğru bildiğinizi
yatan en belirgin vasıflardan birisi, önce dünyalı
söylediniz. Dilinizden kardeşlik, insan ve
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olduğuna inanmak ve tüm dünya halklarına
saygıyla bakmaktır.”
n Üstadım siz, yediden yetmişe herkesçe
eserleri ezbere okunan bir ozansınız. Bunu
nasıl başardınız?
“Aslında hiçbir halk ozanının yaşamında
popülizm var olmamıştır. Ancak, halkın renkleri
arasında popülist kuşaklar da olduğu için, belki
de onların da takdirini almış olabiliriz.”
n Mahzuni Baba sanat yaşamınıza kaç eser
sığdırdığınız?
“Oturduğum evlerde, davetlerde ve çıktığım
konserlerde okuduğum doğaçlamalar ve
hakkımda yazılan 6 kitabım, yüzlerce kaset ve
plaklarımla yaklaşık 20.000 kadar eser ürettim.”
n Üstadım sizin gibi büyük bir ozanın
merak duyduğu, ilgi gösterdiği şeyler
nelerdir? Mesela takım tutar mısınız?
“Özel merakım arasında bilindiği gibi müzik
başta gelir. Sporu, resmi, tiyatroyu ve seyahati çok
severim. Bir de Fenerbahçeli olduğumu bilesiniz.”
n Üstadım biz gençlere genç gelecek
nesillere öğüdünüz var mı?

“Sana diyeceğim var eren yolcu. Çürük
köprülerden geçme ha geçme. Mertlere
haramdır namerdin suyu. Derde derman olsa
içme ha içme. Senden sana gitmek bir uzun
yoldur. Kendini bilmeden göçme ha göçme.
Mürşit olmayınca müşkül çözülmez. Dibi
görülmeyen gölde yüzülmez. Hey yolcu ektiğin
kalır dünyada. Mevsimi dolmadan biçme ha
biçme.”
n Mahzuni Baba ben burada ayrılmak
zorundayım. Hayatımın en özel
yolculuklarından birini yaşattınız, teşekkür
ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir
şeyler var mı?
“Yaradılışım, hiçbir insan yaradılışından farklı
değildir. Şu çok iyi bilinmelidir ki ben kayıpların
eseri Mahzuni Şerif değilim. Doğdum yaşadım
sonra da çekip gitmiyorum. Sadece değişiyorum
başka şeyler olacağım. Yarın toz toprak olacak
vücudum, daha başka yarınlarda yeniden işe
yarayabilir. Bütün maddeler gibi. Sana selam
ey güzel düşünen. Sana selam bütün insanları
sevebilen… Beni unutma seni seviyorum.”

Âşık sözüdür “Bir olmaya görür
göz.” Ozan sözüdür “Sevmek
insandan içeri, insan için...”
Toprak dile gelmez üstünde ne
fes
alan nefsi anlatmaya, dağ söz
e
gelmez nefese yolu göstermeye
,
rüzgâr kelam etmez yön bulm
aya.
Bir âşık gezer diyarı bir uçtan
bir uca, sazında dağ, sazında
toprak, sazında insan taşıyarak
.
Yaşadığımız çağın en büyük
ozanlarından Âşık Mahzuni Şer
if
sözünde sevgi, sazında aşkla
yaşadı. Elbet hepimizin vardır
bir
Mahzuni Baba türküsü. Benim
türküm “Zevzek” Ya sizinki?
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niversiteli gençliğimi 60’lı yılların
ilk yarısında yaşamış olduğum için
mutluyum.
Hem bizim ülkemiz hem denebilir ki bütün
dünya bakımından bu olağanüstü 60’lı yılların
ikinci yarısında ise artık üniversiteli değildim.
Fakat o yıllarda da genellikle bulunduğum
Ankara’da yine aynı devrimci coşkunun,
çalkantıların tam ortasındaydım ve
68’deki patlamanın hem tanığı hem de
katılımcılarından biriydim.
Aradan geçen yarım yüzyıldan fazla zamanda
bizde de dünyada da çok şey değişti.
1977 tarihli bir şiirimde şu dizeler vardır:
Kimimiz toprak oldu çoktan
Kimimiz yenik düştü kavgada
Kimimiz bir hayat kuramadık
Güneşli yirmilerden geçtik
Acılı otuzlara vardık
Hangi otuzlar!
68’i yaşayanlardan hayatta kalanlarımız
yetmişli yaşlarımızda ve üzerindeyiz şimdi…
Kuşakdaşlarımızdan dövüşerek ölenler,
Türkiye 68’in önderleri, her zaman genç
Nâzım’ın ölümsüz dizesiyle “güneşe
gömüldüler”…
Matem tutmuyoruz, fakat anıları dimdik
ayakta.
Benzer ya da farklı kişisel nedenlerle kavgada
yenik düşenlere söyleyecek sözüm olamaz…
Fakat yenilgiyi ihanete dönüştürenler bu

Türkiye 1968’i
kez 2012 tarihli bir şiirimde, “Ne Çok Hain”de
yerlerini aldılar…
Sizinle galiba arkadaş filandık
Işıklı günlerinde gençliğimizin
Hayalleriyle kanatlanırdık
Gelecek, güzel Türkiye’nin
Fakat nasıl da değiştiniz birden
Arınıp bütün o düşlerden
Buzlu sularında bencilliğin
Ne çok hain…
•••
En başta söyledim. Ben kendimi 68’i de
kapsayan 1960 yıllar devrimci gençliğinin bir
üyesi sayıyorum…
Bizler, üniversitelik çağı benim gibi 1960’ta
başlamış olanlar, 60’lı yılların tam ortasında bir
yerdeyiz… Turan Emeksiz’lerle Deniz’ler arasında…
Bununla asıl söylemek istediğim; Türkiye
68’inin Fransız, Alman vb. üniversiteli gençlik
hareketleriyle olduğundan çok daha fazla ve
esas olarak, kendi ülkemizde Nisan 1960’taki
üniversite direnişi sırasında polis kurşunuyla
yaşamını yitiren Turan Emeksiz’in adıyla
özdeşleşmiş gençlik başkaldırısıyla ve ardından
da Türkiye İşçi Partisi içinde yükselen sosyalist
gençlik hareketiyle ilişkili olduğudur.
Bütün dünya gençliğiyle birlikte bizler
de Küba Devrimi’nin, Vietnam’da Amerikan
emperyalizminin bozgununun ve sosyalizmin
uzaya çıkışının coşkusunu yaşadık…
Fakat bizler aynı zamanda, kendi ülkemizde

tek adam diktatörlüğüne dönüşmekte olan bir
siyasal yönetimin yıkılışının, yeni ve özgürlükçü
bir anayasanın yürürlüğe girişinin ve ilk kez
sosyalist bir siyasal partinin yasal olarak
örgütlenebilmesinin de tanıkları olduk.
Bütün bunlar zaten başlı başına bir devrimdi
ve Türkiye 1968’i için gereken toplumsal,
ideolojik, psikolojik zemin böylece hazırlanmıştı.
•••
Bugün üzerinden yarım yüzyıldan fazla geçmiş
Türkiye ve dünya 1968’ini tartışıp irdelerken,
bizimki bakımından öncelikle yapılması gereken,
onun kendine özgülüğünü görüp vurgulamaktır.
Yanı sıra, yurtlarının ve dünyanın esenliği;
özgürlük, barış ve eşitlik için yaşamın feda
edilebileceğini kendi yaşamları ve ölümleriyle
kanıtlayan Türkiye 1968’inin devrimci
önderlerinin anısını diri tutmaktır.
Türkiye’yi bir uçtan bir uca sararak baskıcı
yönetimi titreten Gezi ateşi de, yeni bir hareket
olduğu kadar, hiçbir zaman sönmemiş ve
sönmeyecek 68 ruhunun, ülkemiz gençliğini
bütün dünya gençliğine örnek oluşturan bir
devrimci yükselişte bir araya getirmiş olmasıdır.
Bu sönmeyen, sönmeyecek ateş, köklerini
1960’ın üniversiteli direnişinde bulan 68’lilik
ruhu, Boğaziçi direnişinde ölümsüzlüğünü bir kez
daha ortaya koydu.
Türkiye 1968’i ölümsüzdür.
Kuşaktan kuşağa, bir bayrak yarışında gibi hep
genç kalacak gençliğin kendisi gibi…
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Türkan Hocamızın yokluğunda
bir yıl daha geride kaldı…

H

AYŞE YÜKSEL

epimizin Kıymetlisi Türkan Hoca’mız…
Bugün fiziksel olarak aramızdan ayrılalı
12 yıl oldu. Dile kolay çok uzun bir süre
ama bize öyle gelmiyor, çünkü siz hem bizde
hem de ülkemizin kalbinde yaşamaya devam
ediyorsunuz.
Medya takiplerde, her gün adınız mutlaka
geçiyor, çoğunlukla söylemlerinizin ne kadar
doğru olduğu, güncelliğini koruduğu üzerine
ama adınızın verildiği kültür merkezi, cadde,
park haberleri de o kadar çok ki. Hep derdiniz
“Emek boşa gitmez.” diye. Sizin ülkemize,
toplumumuza verdiğiniz emek de hiç
unutulmadı, unutulmayacak.
Değerli Hocam, ülkemiz on dört ay
öncesinde koronavirüs ailesinden Covid-19
ile tanıştı. Sağlıklı kalabilmek için evde
kalıyoruz. Sağlıkçılarımızın çok değerli emeğini,
fedakârlığını görüyor ve izliyoruz. Bulaşıcı bir
hastalıkla baş etmenin bilimsel kuralları var,
onları uyguluyoruz. İlla ki bilim diyoruz. Bu
dönem için de, sizin de cüzzam mücadeleniz
tekrar tekrar gözümün önünden geçiyor. Henüz
tıp fakültesi öğrencisi olduğunuzda, gelecekte
çalışmak için karar verdiğiniz, sadece bulaşıcı
bir hastalık değil, aynı zamanda damgalanma
nedeni olan cüzzam hastalığı ile mücadeleniz,
bugün yaşasa idiniz Covid-19 ile mücadeleye,
etkilenen ailelere el uzatmanıza neden olacaktı.
Bundan eminiz. Biz de, sizin bu mücadelenizden
öğrendiklerimizle Covid-19 hastalığı ve ailelere
olumsuz etkilerini azaltmaya gayret ediyoruz.
O yıllarda cüzzam bulaşıcı bir hastalık olarak
biliniyor; tıpkı Covid-19 gibi, erken tanı ve
tedavi gerçekleşmez ise, hastayı öldürmüyor
belki, ama neden olduğu sakatlıklarla yaşamı
çok güçleştiriyor, Covid-19 da ölüme neden
olabiliyor.
Burada en önemli konu toplumun her iki
hastalığa karşı duyduğu korku, endişe, ya ben
de yakalanırsam ne yaparım sorularına aranan
cevap. Ben de, okuduğum romanlarda, izlediğim
filmlerde, biraz da eğitimimde öğrenmiştim
cüzzam hastalığını, doğal olarak ben de çekinceli
idim. Sizin hastalara yaklaşımınız, bizleri de
rahatlattığı için, hastalığı bilim doğrultusunda
öğrenip gelişmeleri izlediğimiz için gönül
rahatlığı ile çalıştık. Ama birçok kişi bizlere
hayret ediyor, ‘Bu hastanede nasıl korkmadan
çalışıyorsunuz?’ diyordu. Siz, hem toplumu hem
hasta ailelerini o kadar doğru bilgilerle eğittiniz
ki, toplumda var olan korku, damgalanma yıllar
içinde azaldı. Hastalık toplumda görünmez
oldu, Dünya Sağlık Örgütü size bu başarınız için
kutlama yazısı yazdı. Siz tüm topluma, bilim
doğrultusunda hiçbir hastalıktan korkulmaması,
bilimin öğrettikleri ile yaklaşılmasının gereğini

gösterdiniz. Bugün de, Covid-19 mücadelesi böyle
sürüyor, sürmeli de.
Cüzzamla Savaş Derneği, var olan lepradan
etkilenmiş kişiler ile ilgilenmeye çalışıyor,
çocuklarına, torunlarına burs veriyor. Bugüne
kadar çok sayıda hasta çocuğu okudu, meslek
sahibi oldu, işe başladı, ailenin sosyal statüsü
birden iyileşti. Doktor, mühendis, hemşire,
öğretmen, avukat olan çocuklarımız oldu. Anne
babaları onlarla gurur duyarken “Türkan Hoca
sayesinde” demeyi asla ihmal etmiyorlar. Covid19’lu günlerde onlarla iletişimimiz sürüyor, maddi
manevi destek olmaya devam ediyoruz. Onlar
sizin kıymetlilerinizdi, şimdi bize emanetler.
Değerli Hocam, yirmi yıl boyunca emek
verdiğiniz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
(ÇYDD), sizin kaybınızdan sonra kuruculuğunu
birlikte gerçekleştirdiğiniz yol arkadaşınız
Prof. Dr. Aysel Çelikel Hoca’mızın Genel
Başkanlığı’nda, başarı ile çalışmaya devam
etti. Şimdi, ben ve arkadaşlarım, derneğimizi,
siz büyüklerimizden aldığımız bu kıymetli
emaneti yaşatmak, geliştirmek için canla başla
çalışıyoruz.
Yaşamınız boyunca hep başkalarını
düşündünüz, sorunun değil çözümün bir parçası
oldunuz. Sizin emeğinizle binlerce cüzzam
hastası tedavi oldu, sosyal koşullarını iyileştirdi,
çocuklarını okutabildi. Eskiden ne yazık ki, bazı
öğretmenler ‘cüzzamı bulaştırabilirler’ diye
düşünerek hasta çocuklarını okula almazken sizin
bıkmadan usanmadan öğretmenlere hastalığı
anlatmanız, çocukları okula kazandırmak için
çaba harcamanız hep güzel sonuçlara yol açtı.

ÇYDD’de 1995 yılında, başlattığınız üniversite
öğrencilerine burs verme ‘Bir Işık da Siz Yakın’
projesi ile okutup mezun ettiğimiz genç sayısı
36.005 oldu. 1997 yılında Siirt Pervari’de
on yedi kız öğrenciye eğitim bursu vererek
başlattığımız çalışma, kurum ve kişilerin desteği
ile büyüdü, nice nice kardelenler yetiştirebilir
olduk. Kardelenleriniz de büyüdü, bugün
bir şubenin başkanı, iş dünyasında yönetici,
doktor, hemşire, öğretmen, mühendis olarak
karşımıza çıkıyorlar. Geçtiğimiz yılsonunda
89.650 kez burs verebildiğimizi gördük. Sizden
sonra, yol arkadaşınız Prof. Dr. Aysel Çelikel
Hoca’mız da, ÇYDD Genel Merkez ve şubeleri
ile çok sayıda bağışçının desteği ile sizin
başlattığınız bu yolda, yılmadan emek verdi.
Sıra bizde, biz de, ben çok okumak istiyorum
ama ekonomik koşullarım buna yetmiyor
diyen hiçbir kız çocuğu kalmayana kadar
çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Burs
verirken, çocuklarımızın, gençlerimizin bilim ve
teknoloji ile tanışmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Derneğimizi de 21’inci yüzyılın koşullarına
taşımak gerekliliği ile emek veriyoruz.
Sizinle vedalaşmadan önce, bana söylediğiniz
çok değerli bir cümle vardı:
“Gelecek daha güzel olacak.” Bu cümle benim
en umutsuz olduğum anlarda enerji kaynağım
oldu. Sizi tanımak, birlikte çalışmak, sizden çok
şey öğrenmek, benim için her zaman onur ve
gurur kaynağı oldu. Sizi seviyor, hep yanımda
hissediyorum. Işık içinde uyuyun, emanetleriniz
hep korundu, hep korunacak.
Saygı ile.
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YERYÜZÜ YURDUM BENIM

SINIR TANIMAYAN USTA:

A

ZEYNEP ORAL

vusturya, Avustralya, Amerika Birleşik
Devletleri, Belçika, Danimarka,
Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya,
İsveç, İsviçre, Kanada, Küba, Martinik, Rusya,
Yunanistan… Bunlar, kentten kente, sahneden
sahneye Genco Erkal’ın alkışlandığı ülkeler.
Sınırsızlık, sınırları aşmak muhteşem bir şey!
Şimdi nereden çıktı Genco Erkal, nereden çıktı
sınırlar demeyin sakın! Değil mi ki geçen ay “Genco
Erkal’a Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!”
haberiyle hepimiz sarsıldık… Değil mi ki bu sayfanın
adı “Yeryüzü Yurdum Benim”… Öyleyse haydi,
onunla birlikte çıkalım bu yolculuğa:

Genco Erkal

Hayır, Genco Erkal’ın çeşitli ülkelerdeki bütün
bu performanslarına tanıklık etmedim. Ama
kimilerinde ben de ordaydım ve aklımdan
çıkmayacak biçimde bunlar yüreğimde yer etti.

Ama önce şu “soruşturma “ ve “hakaret“
durumuna açıklık getirmeliyim: Türk
tiyatrosunun usta ismi 2016’dan beri yaptığı
paylaşımlar hakkında ifadeye çağrıldı. Birincisi
onu tanıyan herkes bilir ki Genco Erkal hakaret
etmez. Olsa olsa eleştirir. Ama gelin görün
ki, bizim cahil trollerimiz, elbet hakaretle
eleştirinin farkını bilmez… Eleştiri derseniz, son
5 yıldır değil, tiyatroya emek verdiği 60 yıldır

yapıyor Genco Erkal. Yaşadığımız her dönemin
yanlışlarını, haksızlıklarını, sömürülerini,
çelişkilerini, ortaya koymak için eleştirel
tiyatro, politik tiyatro yapıyor. Bunu gizli saklı
değil, göğsünü gere gere, sadece kendisiyle
yarışarak, 60 yıldır SAHNEDEN yapıyor.
Artık şu yolculuğa çıkabiliriz:

AVİGNON’DA

Fransa’nın güneyinde minicik bir kent Avignon.
Ortaçağ kenti. Papalar kenti diye de anılır.
Görkemli Papalar Sarayı’yla, daracık dar
sokaklarıyla, üç yanını saran Rhon Nehri’yle
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kendi halinde, şirin, sakin bir kent. Kasabadan
hallice diyelim. Nüfusu 70 bin… Ammmmaaaa.
Temmuz ayı geldiğinde dünyanın tüm
tiyatroları, tiyatrocuları, tiyatro çılgınları
Avignon’a doluşur. Buranın sakinleri kenti
terk eder, tüm evler pansiyona dönüşür...
Kent nüfusu 10 kat artar. Resmi, gayri resmi
program, sokak gösterileri derken günden
500 temsil verilir. Geceleri kimse uyumaz.
Herkes oyun izler. Okullar, kiliseler, kahveler,
barlar sokaklar, meydanlar, bahçeler, parklar
bodrumlar, avlular oyun alanına dönüşür. Ta
1947’den beri…
İlk kez 70’lerin sonunda gittim Avignon
Festivali’ne. Ve derhal müdavimi oldum
(Eskiden şimdiki gibi değil, internet falan yok.
Bir düğmeye basıp, dünyanın başka yerinde
ne olup bitiyor göremezsiniz. Gidip görmek
zorundasınız!).
Avignon Festivali’nde yıllar boyu birbirinden
muhteşem oyunlar izledim. Festival aracılığıyla
dünya tiyatrosu örneklerini Türkiye’ye tanıttım
O festival sayesinde yaşamım zenginleşti.
Bir temsili hiç ama hiç
unutmadım. Yazarı Fransız,
yönetmeni Fransız,
Fransızca oynanan bu
oyunun adı “Nereye
Jeremie?”ydi. Vee
başrol oyuncusu
bir Türk! Ta
kendisi Genco
Erkal! Sıkı durun
şimdi, bu oyunda
Genco Erkal tam
28 ayrı role girip
çıkıyordu!

geçiveriyor. Bir ara bir de bakıyoruz, bir bacağı
Arap petrol şeyhi, öteki bacağı aşüfte Gertha...
Ve bütün bunları sonsuz bir duyarlılıkla,
“küçük” oynayarak, hiç abartısız izleyiciye
aktarıyordu. “Yeter be, bu kadar paraya bu
kadar rol oynanır mı, gerisini de yarın oynarım.”
diyebilecek rahatlıkta oynuyordu.
Hiç unutmuyorum, bu oyundaki performansı
nedeniyle, Fransız basını Genco Erkal’ı övgülere
boğdu. Kimi “aynı zamanda palyaço ve mim
sanatçısı niteliklerine de sahip trajik oyuncu,
komik oyuncu, eşi benzeri olmayan Genco
Erkal.” dedi. Le Monde gazetesinde “güç
beğenir” tiyatro eleştirmeni Colette Godard,
Avignon Festivali’nin bilançosunu çıkarırken,
yazısına şu tümceyle başlıyordu: “Benim için bu
yılın en büyük keşfi, Türk oyuncu Genco Erkal
oldu.”

TAKSİM MEYDANINDA: 1 MAYIS
Ah durun bir dakika! Ben size sınırları aşan,
sınırları ortadan kaldıran, güzelim Türkçemin,
dilimin, vatanımın, topraklarımın, Anadolu’nun
sesini dünyaya Genco Erkal’ı anlatıyorum…
Bir an için aklımdan çıkıverdi. Aylardan
mayıstayız.
Beni asla ama asla terk
etmeyecek olan
Genco Erkal anım, 1
MAYIS ‘ta Taksim
Meydanı’ndadır.

"İnanıyoruz. Her
söylediğine inanıyoruz.
Hava kurşun gibi
ağır olsa da , kurşunu
eriteceğiz… İnanıyoruz,
yanmak zorunda kalsak
da, karanlığa geçit
vermeyeceğiz."

Olay şöyle gelişti:
Yıl 1993. Ocak ayında
Paris’te ünlü yönetmenimiz
Mehmet Ulusoy, Nâzım
Hikmet’in “Sevdalı Bulutu”unu
sahneye koymuştu. Hem Fransızca, hem Türkçe
başrolde Genco Erkal’dı. O temsilleri ben de
izledim. O sırada Paris’te bulunan arkadaşım
Joan Baez’i de götürdüm. İkimiz de bayıldık
oyuna! İlk temsil sonrası bir Fransız yönetmen
Edith Scobe, “Ne zamandır rolden role
girebilecek bir oyuncu arıyordum, nihayet onu
buldum.” sevinç çığlıklarıyla tiyatroyu arıyor.
Böylece Avignon Festivali’nde sahneleyeceği
oyunun başrolünü ilk kez “Sevdalı Bulutta”
gördüğü Genco’ya veriyor.

1993 Temmuz. Yine Avignon Festivali’ndeyim:
Genco Erkal 28 farklı insanı canlandırıyor. İşsiz
göçmen işçi, yaşlı adam, çocuk hırsızı, yanıp
tutuşan orospu, aç bir köpek, savaşta yenik
düşen asker, Marsilyalı balıkçı, Avustralyalı
pilot... Minik bir aksesuar değiştirerek, bir
görünüp bir kaybolarak, neredeyse doğa ve fizik
kurallarına meydan okuyarak bir rolden ötekine

“Hava toprak
gibi gebe / Hava
kurşun gibi ağır
/ Bağır, bağır,
bağır bağırıyorum/
Koşun kurşun
eritmeye
çağırıyorum.”

1970’lerdi. O, Genco Erkal,
Taksim Meydanı’nda 100 binlere
sesleniyordu. Gözümüz kulağımız
ondaydı. Dev meydanda o minicikti. Ama
her sözcükle büyüyor, büyüyor, büyüyordu…
Tek başınaydı. Ama her sözcükle çoğalıyor,
çoğalıyor, çoğalıyordu! Sesinin bir yükselişi
içimizdeki volkanları tutuşturuyor; bir fısıltısı
bizi gelecek güzel günlere taşıyordu.
İnanıyoruz. Her söylediğine inanıyoruz. Hava
kurşun gibi ağır olsa da, kurşunu eriteceğiz…
İnanıyoruz, yanmak zorunda kalsak da,
karanlığa geçit vermeyeceğiz. Hepimiz Kerem
Gibi’yiz…
Bana sorarsanız, Taksim Meydanı’ndan
dünyaya uzanıyordu. Gelin görün ki 80’in faşist
darbesiyle pasaportu elinden alındı, yurtdışına
çıkışı yıllarca yasaklandı…
Sonraki yıllarda Genco Erkal’ı, Londra’da ve
New York’ta dev salonlarda binlerce seyirciyi

avuçlarının içine aldığı Türkçe ve İngilizce; Paris
ve Anvers’te Türkçe ve Fransızca, Selanik’te
Türkçe ve Rumca Nâzım Hikmet’i yorumlarken
izledim. Havana’da Kübalı tiyatrocu Claudia
Rojas ile İspanyolca-Türkçe şiirlerle nasıl
hepimizi gözyaşlarına boğduğunu gördüm.
Her dili kendisinin kılıyordu. Nâzım Hikmet’i
herkesin kılıyordu. Her biri başlı başına bir
şölendi. Sınırlara meydan okuyan bir şölen…

MOSKOVA’DA

Unutamadığım bir sahne olayıyla yazıyı
sonlandırmak istiyorum…
Yıl 2008. Aylardan nisan. Moskova’dayım…
Rusya’daki “Türkiye Kültür Yılı”nın açılışı Fazıl
Say’ın “Nâzım Oratoryosu” ile yapıldı... 1700
kişilik salonda duygusal anları ve coşkusu
doruklarda bir gece yaşandı.
Fazıl Say’ın o muhteşem bestesi, o akşam
ilk kez yurtdışında seslendirilmişti. İlk kez
Türkçe bilmeyen bunca yoğun bir kitleye
seslenecekti… Şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; Ankara
Devlet Çoksesli Korosu; sahnede solistler
Genco Erkal, Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün...
Piyanosunun başında Fazıl Say...
Gecenin sonunda gözyaşlarını gizlemeye
çalışan sayısız insan birbirine “Nâzım işte
asıl bu gece Moskova’daydı.” diyordu... Açılışı
yanımdaki koltuktan izleyen bir Rus sanatçı
sonradan çok duyacağım görüşü özetledi sanki:
“Bizler hep Nâzım Hikmet’in büyüklüğünü
bilir, severdik. Bu akşam Nâzım’ın ülkesinin
sanatçılarını, bestecisini, orkestrasını,
sanatçılarını tanıdık ve ülkenizin yaratıcılığının
sonsuzluğunu, muhteşemliğini gördük,
dinledik, tanıdık... Bu geceden sonra ülkenizi ve
kültürünü daha çok sevdik.”
O gece bir kez daha sınırlar yok olmuştu!
“Genco Erkal’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten
soruşturma!” Öyle mi? İster istemez Fazıl Say’a
da bir tweet yüzünden açılan davayı, aylarca
mahkeme kapılarında süründürülmesini;
Müjdat Gezen’e, Metin Akpınar’a reva
görülenleri düşündüm...
Beyler! Amaç gözdağı vermek ise bu çaba
boşuna! Artık kimse korkmuyor!
Eleştiri, eleştirel düşünce, toplumsal gelişimin
en önemli itici gücüdür. Toplumun olumlu
yönde, ileriye doğru, çağdaş evrensel değerler
doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunur!
Çekin elinizi Genco Erkal’ın yakasından!
Onurlu, bağımsız, ilerici tüm sanatçılarımızın
yakasından!
Gönlünüzü ferah tutun! Bu da gelir geçer! İyi ki
Genco Erkal gibi bir ustamız, bir sanatçımız, bir
değerimiz var!
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Bir nefes
Mahzuni
“
E
ALİ MAHZUNİ ŞERİF

te kemiğe büründüm Yunus diye
göründüm.” diyor gönüller sultanı Yunus
Emre. Hak ile hak olmanın en hümanist
ifadesi ve evrenin insana nüfus etmesi ancak
bu kadar güzel ve net anlatılabilir. Bu ay, Yunus
gönlünden, Pir Sultan yüreğinden nasiplenmiş
koca bir çınarın, halkların Mahzuni Baba’sının
hakka yürüyüşünün 19’uncu yılı. Ne dizeler yeter,
ne satırlar biter seni anlatmaya ey benim tanrısal
dünyam...
Ozanlık geleneğinin en son halkalarından
biri olan üstad Mahzuni Şerif “Bir millet acılarla
inliyorsa ve sen, bir birey olarak sadece dinliyor
isen o gün ölmüşsün.” diyor. Sevdası ve davası her
daim insan birliği ve sevgisi olan Mahzuni Şerif, bu
inancın ve mücadelenin bedelini yıllarca çok ağır
bir şekilde ödemiştir. Daha düne kadar gölgesine
kurşun sıkan zihniyet, bugün eserlerindeki sözleri
kendilerine yol rehberi olarak görüyorlar. Bir
zamanlar adını ve inancını söylediğinde zulüm
gören; toplumların önünde bir hak ışığı misali,
çekinmeden ve korkmadan “Ali’yi severiz Alevi’yiz
biz.” diyebilme yüreğine sahip devrimci bir ruh
idi o. “Mahzuni’yim hak sözünü hakladım, haksız
mıyım hayli kendim yokladım.” diyerek mertçe öz
eleştirisini yapan ve insana kendi ile yüzleşmesi için
ayna tutan bu yüce yürekli, ufak boylu dev adam,
ne makamlara ne mevkilere eyvallah etti.
Yıllar önce bir dem milletvekili olma sevdasına
düşmüştü. Neden böyle bir arzu içinde olduğunu
sorduğumda, “ Yıllarca söylediklerim nedeniyle hep
kısıtlandım, hapisler gördüm, işkenceler gördüm.
Benim derdim kıyak emeklilik olsaydı, nelere
eyvallah derdim ama dokunulmaz bir Mahzuni
olarak halkımın derdine bir nebze de olsa deva
olmak sevdasındayım oğul.” demişti. O ki, çeliğe
tohum ekip çelikten güller bitiren bir bahçıvan idi…
Davası hak olanın, yoldaşı halk olur. O halk ki, ne
vakit aydınlarına sahip çıkar, işte o an irşad olur.
Bu satırları şu an babam Mahzuni’nin
masasında, onun koltuğuna oturmuş, çölün suya
kavuşma özlemi ile yazıyorum… İnancım odur ki,
insan ölmez değişir. Çünkü kâinatın yüce mimarı
terkibi böyle kılmıştır. Ayet-i kerime açıktır, arzu
eden “Meryem” suresini dikkatlice incelesin.
Çocuk yaşlarında esmeye başlayan aşk yeli, yıllar
sonra bir fırtınaya dönüşecek ve bir efsanenin yüz
yıllara akıp giden yolculuğu devam edecekti. Fakat
o, ne bunun hesabını yapmıştı ne de bir beklenti
içindeydi. Çünkü gerçeğin aşkına yola çıkanların
kaderi buydu, ancak Mahzuni kaderci bir adam
değildi. Şayet öyle olsaydı, zamanında mensubu
olduğu aziz ordumuzun emekli bir paşası olurdu.
Mustafa Kemal Atatürk’e olan derin sevgi ve
tutkusu ile 1950’li yıllarda askeri okulda başlayan
vatan ve halk aşkı daha çocukluk çağında ona
nakşolmuştu, ancak vatanperverlik ve hakkaniyet

adına o yıllarda gizli rumuzlarla dönemin
gazetesinde yazdığı eleştirel yazıları, bir gün ifşa
olur ve bu askeri eğitiminin sonu olur.
“Benim doğduğum yüzyıl tek tanrılı bir
dönemdir ve benim mevlaya olan tutkum sonsuz
bir aşktır. Zira bu icraatlarımda müsbettir. Ancak
çok tanrılı bir dönemde dünyaya gelseydim
kesinlikle tanrı olarak ulu önder ATATÜRK’ü
tanrı edinirdim.” demekten onur duyduğunu
söyleyen Âşık Mahzuni Şerif, “Amerika Katil”
diye seslendirdiği eserin Amerika’sının Harward
Üniversitesi tarafından 2000 yılının başlarında
dünyada yaşayan şair ve ozanlar arasında 1. sırayı
almış, muhalif olduğu sistem tarafından bile saygı
görmüş yüce bir kişilikti…
“Benim ile lokma yiyip içenler, gölgemin
altında konup göçenler, sizi zalım dar günümde
kaçanlar, ben kendi halime çatar ağlarım.” demişti
üstad. De ki niye? Yaşamı boyunca sanatçısı,
siyasetçisi ve daha nicesi tarafından nasiplenilen
bereketli bir toprak idi Mahzuni Baba. Ancak aht-ı
vefanın karşılığını çok nadir yaşayan canlardan
da biriydi bu can… Devrimci karakteri ile tanınan
Mahzuni Şerif, dini eğitimini sağlam erlerden
almış, tasavvuf dünyasında kendin bulmuş nadir
ozanlardandır, tıpkı “ÜSTADIM” dediği Âşık Davut
Sulari gibi… Şahsen dilerim ki, Mahzuni Şerif
vesilesiyle Türkiye gençliği öz kültüründeki yüceliği
ve inancındaki gerçekleri, en azından Mahzuni
Şerif’i ve takip ettiği yolu izler ve inceler. Özü
itibarıyla, ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF ve onun yolunda
yürüdükleri, gerçekleri ve doğruları anlatmak ya da
anlatabilmek adına bir ömrü hiç önemsemediler.
Ne makamı ne mevkiyi, ne serveti ne şöhreti
kendilerine nişan gördüler. Ne paşaya, ne ağaya
boyun eğdiler. Ancak belli bir kesimin haricinde
Anadolu halkı biat ve bidattan gayrısını bilmediler,
hatta bilemediler. İşte ozanların davası da tam
olarak buydu.
Nerede varsa bozuk bir düzen, işte orada her
daim hazırdır asi bir ozan…
Sessiz ve dalgın bakışlarının ardında yatan
özlemleri vuslata ulaşmadan gitmek, bir ozan
yürek için sanırım en büyük acıdır. “İnce ince bir
kar yağar fakirlerin üstüne”, “Yiğit muhtaç olmuş
kuru soğana”, “Öldürecek zam fakiri”, “Boşa
dövüşmeyin bizim yiğitler” vb. eserlerdeki özlenen
birlik, paylaşım, sevgi hasreti ile göçüp giden bir
hak ve halk dostu, yüce yürekli Âşık Mahzuni

Şerif Baba’mızı rahmet, özlem ve sonsuz bir sevgi
ile yâd ederken, aziz ruhu önünde tüm halkların
kardeşliği, aşkı ve saygısı ile eğiliyorum…
İyi ki doğdun, iyi ki yaşadın ve iyi ki benim
BABAMSIN can dostum, yarenim, yoldaşım ve
daha her şeyim…

SENİ SEVİYORUM PİRİM…

Sen tele vurunca,
Şair iniverir aşkın ovasından kalemin sahiline.
Dalıverir kelamın ummanına…
Sen tele vurunca,
Yediler şahlanır ozanın sekizinci yüreğinde,
kızarır gözleri çakmak çakmak,
dilleri hak çağırır, isyana bayrak olur gereğinde…
Sen tele vurunca,
Elleri kelepçeden kalma,
gözlerindeki bakış bir güzelden çalma,
vurur çökük bağrına müebbet mecnun…
Sen tele vurunca,
memleket kokar gurbetin bulutları,
yağmurlar özlem çiseler alamanyalarda…
Sen tele vurunca,
Dağlarda diner mermi sesi,
Reşo’nun nergiz dolar heybesi,
Memo’da teskere gülümsemesi…
Sen tele vurunca,
Hayasızlaşır birileri, başlar uykular fişlenmeye,
başlar aseslerin bir geri bir ilerileri…
Sen tele vurunca,
Tellenir pencerelerin,
Telin yakılır Sivas’ta, otuz yedi perde olur sazın
Muhlis ararken gözlerin, Hasret’le yanar yüreğin…
Sen tele vurunca,
Saatler de vuru verir ömür zembereğine
Ateşler düşer Ali’nin Fatma’nın ve daha kaç canın
yüreğine…
Sen tele vurunca,
Pir Sultan coşa gelir çilehane yamaçlarından
Aşk’a yükselirken aşk yolunda
Seslenirsin Mahzuni Baba Hacıbektaş ovasından
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AYŞEN ŞAHİN

M

Anam anam kadın anam…

ayıs ayında Anneler Günü kutlayacağız.
Duygusal mesajlar yayımlanacak:
canım anam, çilekeş anam, analarımız,
elleri öpülesi, saçını süpürge etmiş, kendini
evlatlarına adamış, yücelerin yücesi analarımız,
ey ayaklarının altı cennet analarımız...
Ya da eğlenceli reklamlar dönecek; annelerin
sosyal medya kullanımı üzerinden şakalar
yapılacak, anne eli değmiş yemeklerin tadı
parlatılacak, annemize böyle özel bir günde
hediye alalım hem de indirimli, kampanyalı,
böylece annemiz daha iyi hizmet etsin bize, daha
güzel şeyler pişirsin, çabuk çabuk pişirsin ki çeşit
çeşit yemek çıkarabilsin. Beli ağrımadan bütün
evi süpürebilsin. Ya da denilecek ki; “haydi bir
jest yapalım da bugün ev işlerini biz yapalım,
annemiz rahat etsin.”
“Kadının en yüce kariyeri, anneliktir.”
buyuracak takım elbiseli adamlar. Bir annelik
çizecekler yine sıkışık bir kalıp içerisinde, sen sen
değilsin artık yapılacak çok işin var evde diye.
Duruşma salonlarında ağır tahrik
indirimlerinde geçecek sıfatın belki de; “Anneme
küfretti Hâkim Bey.”
Babandan kocaya, kocadan erkek evlada
devrolacak namusun.
Anneye yakışır giyineceksin artık, ağır
olacaksın, sorumluluğun büyük.
Vakfedeceksin hayatını, evlatların için
yaşayacaksın artık, hayallerinden kime ne, tüm
hayallerin artık onlar üzerine.
Büyüdüklerinde “Annem zorla bilmem ne
kursuna yolladı.” diye yakınacak çocuklar.
Çünkü ukdelerini devredeceksin onlara,
varlığını adarken.
Kadınsın bu ülkede, zaten zordu ama artık
onu bile katla yüklüğe kaldır ya da at gitsin
naftalinleme boşa, bir daha giyemeyeceksin
nasılsa, hazır değil buna toplum. Sen bir hane
içinde annesin artık, gocuğun renksiz olacak.
Ekonomik özgürlüğün yoksa boyun eğmek
zorundasın. O evin reisini erkek atamışlar,
kurallarına uyacaksın. Aile kutsaldır, dişini
sıkacaksın. Vardır erkekliğine dokunan bir şeyler,
yediğin zeytin sayısı çoktur ya da belki kazağın
biraz daralmış, hatların belli olmuştur. İşte
canı sıkılmıştır, e o da erkek canım evde çocuk
sesinden bunalmıştır. Görmezden geleceksin,
çocuklara bari yansımasın diye tüm öfkeleri
bedeninde yumuşatacaksın.
Ekonomik özgürlüğü önemsedin, eğitimini
yakmak istemedin, ayakların üzerinde
duracaksın, harika bir karar. Ama bir yandan
evi temizlemek, günde üç öğün sağlıklı yemek
sunmak, toz almak, cam silmek, çamaşırları

katlamak, veli toplantısına girmek, çocukların
notlarını takip ve ödevlere yardım etmek, pazara
çıkmak, ailenin moralini yüksek tutmak, aşılarını
takip etmek, doktora kontrole götürmek ve
kocayı evde tutmak için güler yüzlü, bakımlı,
ilgili, destek olmak, yuvayı dişi kuş yaptığından
harcamaları kontrol etmek, evi dekore etmek, ne
kadar düzenli ve temiz olduğun konusunda övgü
alabilmek, dillere destan en az birkaç püf noktalı
tarife sahip olabilmek ve hâlâ çamaşırları asarken
ıslıkla türkü çığırabilmek gibi görevlerin var.
Çocuk gelişimi konusuna yeterince çalıştın
mı? Şu şu kitapları okuyup, şu videoları izledin
mi? Veli grubuna da çocuğa ne kadar çok kafa
yorduğun konusunda geri bildirim verdin
mi? Özel ders aldırabildin mi, öğretmeniyle
görüşebildin mi?
İstersen modern aile yapısında eğitimli
ve şehirli bir kadın ol, istersen eğitim hakkı
engellenmiş, kırsalın ahlak anlayışına
hapsedilmiş, ekonomik özgürlüğü söz konusu
bile edilmemiş ol.
Annelerden beklentinin çıtası, her kesimde
arşa doğru çekiliyor habire.
Daha yakınlarda mesela, çıktı ortaya adamın
biri “Bizim anamız iki öğün arası doğurup gelirdi,
şimdi abartılıyor bu gebelik.” dedi.
Yaranamazsın, varlığını versen bile yetmez
hiçbirine.
Annelerin hepsi nev-i şahsına münhasır birer
kadın.
Bunca kalıba her biri nasıl sığsın?
Dünyaya çocuk getirmek büyük sorumluluk
ama yalnız anneye ait değil. Baba figürü otorite
temsiliyetinden ibaret değil. O çocuklardan
devletler de sorumlu, toplum da.
Eğitim ve sağlık hakkı korunmamış bir çocuğu,
nasıl mutlu edebilsin yaşam mücadelesindeki
bir ana? Bir tek anne, geleceksiz bırakılmış bir
ülke içinde nasıl bir hayat inşa edebilsin o çocuğa
elleriyle?
Hayalleri devredilmiş, hayatları ambargo
edilmiş anneler nasıl güler yüzlü çocuk
yetiştirsinler? Sürekli sorgulanan bir kadından
özgüvenli çocuk yetiştirmesini beklemek niye?
Annelerimize sevgi dolu mesajlar atacağız bu
mayısta, minnetle.
İçine biraz da özür ve pişmanlık katacağız, ince
vicdan sızıları ekleyeceğiz; benim için kendini
heba ettin anne!
Oysa hayat, binlerce yolu olan bir yolculuktu.
Kimse karışmasaydı heybemize ne
koyduğumuza ve nereye, nasıl yürüyeceğimize,
evlatlarla analar yoldaş olurdu.
Toplumun annelik sınavı olmasaydı, belki de

camları kirli, yemekleri tatsız evlerde ama mutlu
anneler elinde yetişir, aşk çocukları olurduk, fikri
hür, yaşama tutkun, gözlerinin içi gülen, daha
köşesiz ve daha özgür.
Herkes annesini biraz anlamaya
başlar otuzlarında, kırklarında hak verir, ellisinde
annesine dönüşür.
İsterdim ki, anneleri anarken, kurduğu
sofralar, evladının üzerine titrediği anlar kadar
bir kadın olduğu da hatırlanabilse.
-Tutkulu bir kadındı, sevdi mi tam severdi.
-Bahar gelince çıkarırdı çiçekli eteklerini,
yanaklarına al gelirdi, erik ağaçlarından inmezdi
dizleri tuttuğu yıllarda.
-Akşam yemeklerini hazırlarken bir kadeh
şarap koyardı kendine, güzel bir müzik açardı,
bazen yemek yanardı ama neşesini hiçbir şey
bozamazdı.
-Kitap okurken ev yansa duymazdı, kapı çalsa
açmazdı, öyle dalardı.
-Bir kahkahası vardı, salonda gülse sokak
çınlardı.
-Sabahlara kadar yazardı, klavye sesinden
uyunmazdı.
-Öyle çok gezerdi ki pasaportunun sayfaları bir
senede dolardı.
-Bağdan bahçeden eve girmezdi, elinin değdiği
asmalar koca salkımla dolar, adımını atmadığı
bağlarda ot bitmezdi.
-En çok geceleri severdi, çimenlere uzanır,
yıldızları seyreder, bazen saatlerce yürür eve gün
doğarken gelirdi.
Kadın, dilediği hayatı yaşayabilseydi, belki
böyle anardık annelerimizi ve belki de böyle anne
olurduk çocuklarımıza.
İyi yaşanmış bir hayat kadar güzel miras yok,
ön açardı hayatı iyi etme dersinde.
Evlatlar “yazık çilekeş anama” diye acımaz,
anneler “iyi bir anne olabildim mi?” diye kendini
sorgulayıp durmazdı.
Kadın cinayetlerini durdurabilseydik, belki sıra
toplumsal cinsiyet rollerini yıkmaya ve anneleri
özgür bırakmaya gelebilirdi.
Yüzlerce yıllık eşitlik mücadelesi devam ediyor.
Emeğin sömürüsüyle olan kavga da.
Sırtımızda bunca yükle bu yüzyıla kadar geldik,
yakındaki ilk devrim dilerim kadınlarınki olur
ve kalıbımızın ismini değil, sıfatlarımızın birini
kutluyor oluruz “Anneler Günü”nde.
Vazgeçmiyoruz kadınlığımızdan,
vazgeçmiyoruz hayatlarımızdan, haklarımızdan.
Emek verilmiş ve çoktan hak edilmiş bir
özgürlüğü bu ömürde kana kana içebilmek
umuduyla; tüm annelerin günü kutlu olsun, her
biri muzaffer birer neferdir bu mücadelede.
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YAŞAR SEYMAN
“Bu benim hayatım, kendi hayatım, önümde,
Şekilsiz, yoğrulabilir, engin.
Kendi ellerimle yoğuracağım.
Bir heykel yapacağım, küçük, dikkat
çekmeyen belki,
Fakat saf ve güzel, hatta orantılarda
muhteşem...
Elimdeki devasa şekilsiz kütleye, gözlerimi
dikmiş bakıyorum
Bu hayat, benim kendi hayatım mı?
Benim hayatım, kendi ellerimle yoğrulmuş?
Başımın üstüne kaldırıyorum”

B

u şiiri yazan, kendi sesinin sahibi, bu sesi
yükseltmekten asla korkmayan yiğit bir
kadın...
O kadın, Behice Boran. Herkes onu parti
başkanı, bilim insanı, siyasetçi, aktivist, sosyolog
ve kuramcı kimliği ile tanıyor ya da öyle yazıyor.
Onun şiirler yazdığından, anneliğinden, kadın
dünyasından söz eden o kadar az ki...
Brüksel’de sürgünde bir kadın…
Brüksel’in kalbi Grand Place’te, yetmiş
altı yaşında kısacık saçlı, mini minnacık bir
kadın, yılın belli mevsiminde yapılan çiçekten
halıyı görmeye gider. Kalp hastası olduğu için
doktorunun önerisiyle her gün bir saat yürümesi
gerekmektedir. Bir saatlik yürüyüş sonunda
büyük meydana gelip, çiçeklerle işlenen dev halı
motifinin karşısındaki banka oturur, seyre dalar.
Her dilin konuşulduğu bu şehirde, o da Türkçe
türküler mırıldanır. Halının motifleri seyrinde
önce yeşil rengin ardına düşüp, 1 Mayıs 1910
yılında doğduğu yeşil Bursa’ya yürür. Bursa
dağıyla, deniziyle, bitmez tükenmez yeşili ve tarihi
yapılarıyla insanı masal mekânlarına sürükleyen
tarihi bir şehirdir. Adı da Yeşil Bursa’dır.
Behice, çiçekli halının yeşilinde yürümeyi
inatla sürdürür. O yıllarda oturdukları semtte
hem babası hem de annesi eğitimli ailenin tek
küçük kız çocuğudur. Ailenin üçüncü çocuğu
olarak doğduğunda baba kızına “Behice Sadık”
adını verir. İkinci adı Sadık, aynı zamanda
babasının adıdır. Sadık, Behice Boran’ın adı
içinde hep gölgede kalmıştır.
Behice; şen, güzel, güler yüzlü ve şirin demektir.
Bursa’ya Rusya’dan göçen ailenin üç
çocuğunun en küçüğü, Anadolu deyimiyle
“tekne kazıntısı” Behice’dir. Ailede bir erkek, iki
kız çocuğunun hepsi eğitimlidir.
Bursa’da doğan, İstanbul’da okullar bitiren
Behice, Brüksel’de sürgündedir. Çiçekli halıyı
görmeye dünyanın her yerinden koşan turistlerle
hem halının seyrine dalar hem de yaşamındaki
renklere yolculuğa çıkar.
Huzur veren yeşil renkte uzunca bir mola verir.
Çocukluk, insanın anavatanıdır misali Bursa’da
geçen günlerini anımsar.

Onun doğduğu ve büyüdüğü Bursa yazarlara,
şairlere ilham kaynağı olan, Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın unutulmaz eserindeki beş şehirden
biridir.
Halıdaki kırmızıya ve maviye bakar…
Mavi onu, işgal edilen Bursa’dan, İstanbul
yolculuğuna çıkarır.
Savaş yılları olduğu için Bursa işgal edilince,
baba, ailesini İstanbul’a taşır. Behice de yarım kalan
eğitimini İstanbul’da sürdürür.
Behice, şehirlerin ne kadar öğretici
olduğunu, gelişmiş ülke şehirlerinin kendilerini
tanıtımda mutlaka bir yol bulduklarını düşünür
ve günün manşetini zihninde yazar: Brüksel’in
orta yeri çiçekli halı…
Gönüllüler tarafından sekiz yüz bin begonya
çiçeğinden oluşturularak tüm meydanı
kaplayan dev halı, şehri ziyaret eden turistlerin
her zaman ilgi odağı olur.
Brüksel hep yağmurludur. Bu halıyı güneşli bir
günde görmeyi şans sayar. Halı yapımında begonya
kullanılmasını akıllıca bulur, çünkü begonya çiçeği
renklerini uzun süre korur.
O, dünyanın herhangi bir ülkesinden halının
seyrine koşan bir turist değil, yorgun kalbini
dinlendiren bir sürgündür. Ülkesinde 12 Eylül
karanlığı başlayınca defalarca tutuklandığı,
hapisler yattığı, oğlunu cezaevinde doğuran
kadın yurtdışına çıkar. Sürgün olmak, sürgünde
eşini kaybetmek her yaşta çok zordur, hele siyasi
sürgünün zorlukları katmerli bir sızıdır…
Yaşadığı bu sürgün onu, halıdaki rengârenk bir
motife savurur.
Behice Boran’ın yaşamının gizi sanki “B”
harfinde saklıdır.
Behice, Boran, Bursa, Brüksel…
Brüksel’deki halının seyrinde her renkte bir lale
kümesine gözleri ilişir ve özlemini duyduğu lale
şehri İstanbul aşkıyla, yorgun gözlerini lalelere
konuk edip dinlendirir. Özlem tüketmek istediği
bu muhteşem halının kenarında Bursa’dan ailesi
ile göçtüğü, üniversite yıllarına değin yaşadığı
İstanbul ve okul arkadaşlıklarının hepsi birer birer
önce zihnine, sonra lalelerin seyrine düşer.
Arkadaşlık, insanın içini ısıtan bir sözcüktür.
İçinden küme küme toplu lale motifindeki
lalelerle konuşmaya başlar: “Sarı lale, beyaz
lale, kırmızı lale; sizin kümeleştiğiniz gibi biz de
okul yıllarında kız arkadaşlarla toplanırdık. Tıpkı
bulutların küme küme birlikte göçü gibiydik,
yağmuru yüklenince ansızın alçalıp doğaya
yağardık. Sonra yükselip yeniden göçer, rengini
bulduğu güvenle başlattığı bir sonsuz yolculuk
yaşardık.” O yıllarda arkadaşlık yaşamın
özüdür. Tatar kızı Behice için de arkadaşlık
çok yaşamsaldır. Öyle bir önem ki arkadaşının
defterine şiirlerini sevgiyle, güvenle yazar. İyi ki
de yazar, yoksa kuşaktan kuşağa nasıl ulaşır o

güzelim duygu damlası şiirler?
“Bir gün;
Fırtına dindiğinde,
Ve gökyüzü tekrar safir camgöbeği
mavisindeyken,
Biz bir tepenin üstünde oturarak,
Seyredeceğiz güneşin öfkeli kırmızısını”
Behice S. Boran
Beyaz lalede kalır bakışları. Başını kaldırıp
halının seyrine koşan insanların konuşmalarını,
fotoğraf çekmelerini seyrederken ansızın
üniversitedeki tarih hocasının ona açtığı
evrensel yolu anımsar. Beyaz lalenin aydınlığı
bir öğretmenin öğrencisine açtığı beyaz sayfayı
ne de güzel anımsatır.
Tarih öğretmenin sağladığı olanakla
Manisa’daki öğretmenliğini bir öğrenim dönemi
arkasından sonlandırır. Michigan Üniversitesi’nden
gelen burs teklifini kabul ederek Amerika’ya gider.

Behice Anne Oluyor

Türküler seven, o türküleri severek söyleyen
kadın hamile kalır. Hangi konumda, hangi
birikimde olursa olsun her anne adayı, çocuğunun
kız ya da erkek fark etmeden, hayırlısıyla dünyaya
gelmesi için dokuz ay boyunca dualar eder.
Behice çalışma yaşamından, yazdığı
makalelerden, yabancı dillerden çevirdiği
kitaplardan, öğrencilerinden sabırla hamileliğini
sürdürür. Bu süreci yakın dostlarının anılarından
okuyarak çocuğu için neler düşlediğini öğreniriz.
“Elif dedim, be dedim aman/Kız ben sana ne
dedim…”
Behice doğum yapar. Bir kızı olur. Buram
buram Anadolu kokan, türküleri seven kadın,
kızına “Elif” ismini koyar. Acaba bu türküyü kaç
kez söyledi, bilinmez. Bilinen, ilk çocuğunu altı
günlük iken kaybeder.

Dursun Bebek

“Merhaba dursun bebek merhaba/ işte su işte
ışık işte hava/ işte dursun bebek bizim dünya/
dandini dandini dastana dursun bebek uyusun.”
Melih Cevdet Anday’ın sözlerini yazdığı, bestesi
Ruhi Su’ya ait türkü, Behice Boran’ın cezaevinde
doğan oğlu Dursun’a ithaf edilir...
Cezaevinde doğan binlerce çocuktan biri,
sosyalizmin yiğit kadını Behice Boran’ın oğlu
olmanın ayrıcalığıyla adına şiirler yazılıp
türküler bestelenen Dursun bebektir.
Sanatçılar Dursun bebeğe sevgiyle yaklaşıp
onun adına besteler yaparken, kötüler dünyası
onun cezaevinde doğmasına neden olur.
Behice Boran 1946 yılında Nevzat Hatko ile
evlenir. TBMM tutanaklarında Behice Hanım
konuşurken, Hatko soyadı da kayıtlara geçer.
“Herkesin aşk acıları vardır; benim dostluk
acılarım oldu.” der.
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Urfa’nın İlk Kadın Milletvekili

1962 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisi’nden 1965
yılında Urfa’dan milletvekili seçilen Behice Boran...
“Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır.” der.
Yürüyoruz, yürüyoruz günün aydınlığında
Donuk fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara
Çarpıyor sesimiz ve birden parlayan
Bir ışık gibi ulaşıyor insanlara
‘Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!’
O büyük devrimciyi ‘Kadının Türküsü’nde
“Sosyalizmin Gülü” diye yazdım. Bu gül kokusu,
James Oppenheim’ın Ekmek ve Gül şiirinden
geliyor. Binlerce yurttaşımız Almanya’daki
etkinlikte “Sosyalizmin Gülü”nü coşkuyla alkışladı.
O, dünyaya Ren’le akan Clara Zetkin’in ülkemiz
nehirlerindeki yankısıdır.
1987 yılında toprağa verilen Behice Boran bakın
ne der:
“Kurtuluş hep birlikte olacaktır. Hep birlikte
kurtulacağız; hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep
birlikte kazanacağız.”
Siyasi tarihe sadece kararlı bir siyasetçi, bilim
insanı olarak geçmez. O, türküleri de çok iyi

yorumlayan bir Anadolu kadınıdır.
Yiğit bir devrimci kadındır, öyle ki inandığı
dünya görüşü uğruna üniversiteden kovulan bir
akademisyen olsa da ülkesinden gitmez. Siyasi
yaşama girip parti başkanı olan, iki kez tutuklanan,
yıllarca cezaevinde yatan, aynı dünya görüşünü
ısrarla vurgulayan, yaşamını çeviriler yaparak
sürdüren bir mücadele insanıdır.
Kore Savaşı’na asker gönderilmesine karşı
çıkan, 51 Tevkifatı ile cezaeviyle tanışan, oğlunu
cezaevinde doğuran bir annedir.
Cumhuriyet kadını oluşunu, ülkesine,
Cumhuriyet’e bağlılığını gösteren o kadar çok
eylemi var ki en önemlilerinden biri de, Anadolu
kadını gibi ilk çocuğu olan kızının adını “Elif”
koymasıdır. Elif ölünce, oğlu kalsın diye yine
Anadolu kadını inancı ile ikinci çocuğunun adını
“Dursun” koyar. Türkülere tutkusu, sadeliği,
yargıçlara verdiği yalın yanıtları, onu izleyenleri
hayrete düşürür.
Taksim, emeğin bayram yeridir.
Örneğin kendisine engel olanlar der ki:
“Bu yaşınla Taksim’e nasıl yürüyeceksin?”

Kararlı bir ses tonuyla, “Dinlene dinlene” diye
cevap verir.
Boran, bu ülkenin zenginliğidir…
Boran: Yaban bir kuştur. Yaban olduğu için asidir,
hiçbir yere konmaz. Boran kuşu özgürlüğü sever,
dizginlenmez, teslim olmaz, gerektiğinde inandığı
değerler uğruna canından vazgeçer.
Behice Boran adı geçince hep düşünürüm.
O, genç kuşaklara nasıl anlatılır, nasıl yazılır?
O ve onun gibi simge kadınlar ancak sanatla
anlatılabilir. Kitapla, filmle, tiyatroyla, sinemayla,
Nebil Özgentürk’ün o muhteşem belgeseli ile genç
kuşaklara aktarılır. Onu kaleme alan kim olursa
olsun, bu çalışmanın yolu sevgiden geçmelidir.
Bence sanat ne kadar kalıcı ise sevgi de onu
besleyen en güçlü kaynaktır...
19 Mayıs 2019’da Samsun’da açılan sergide “100.
Yılda Yüz Güldüren Kadınlar”dan biri de Behice
Boran.
Ne mutlu böylesi zenginliği olan ülkelere, ne
mutlu Behice’si olanlara, ne mutlu...
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
KUTLU OLSUN!
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SAIT MADEN’IN BAVULU
Ç

HAYDAR ERGÜLEN

ok uzak eskiler değil, yakın uzak zamanlardan
söz ediyorum, ama özlemle, ama acıyla,
ama kahırla: Bir zamanlar memlekette böyle
insanlar yaşardı!
O insanlardan biri olan Sait Maden de onların
azaldığını gördü ve gitti. Geride erdemler dolu
bavulu kaldı.
Kaç şapkası vardı bilmem, eskiyen bir klişe oldu
ama, birden fazla işi uğraşı olanların, çok yoğun
olduklarını anlatmak için kullandıkları bir metafor
bu: Benim 4-5 şapkam var! Ben de Sait Maden’in
çok bavulu, çantası var diye bilirim.
“Her işin başı erdem.” dememiştir bavulu
açarken, sanmam, demese de, o fikirle, iyilikle
açardı diye düşünürüm. İyilik, herhalde insanın her
şeyden, nerdeyse kendisinden bile, önce gelmesi
gereken erdemi. Düşünce, dünya görüşü, felsefe,
inanç, din, adlarına ne derseniz deyin, ancak iyilikle
başlarsa erdemli olabilir, yoksa benim gözümde
hiçbirinin hükmü yoktur.
Benim gözümde yoktur da Sait Maden’in
gözünde hükmü var mıdır, hiç sanmam, bu hususta
benden evvel, hem de çooooook evvel o gelir…
Daha bunları yazarken bile, uzaktan çok, yakından
en fazla 9-10 kez gördüğüm, görüştüğüm bu
adamın burnumda tüttüğünü fark ettim. Ama
hayat böyleymiş, gözünde, gönlünde, burnunda
tütmek bahsi, yazdan da uzun sürermiş, sürüyor.
Türkçenin soluklu, kesintisiz, sürekli, yenilikçi,
zamansız, döngüyü önemseyen, yeri, göğü tüm
canlılarıyla kucaklamak istercesine açık ufku,
gönlüyle, sahiden de ‘insanoğlunun beş bin yıllık
şiir serüveninden seçilmiş örnekler’i topladığı üç
cildin adını “Bir Şiir Müzesi” koyan, ama bunu açık,
aydınlık ve yaşayan bir müzeye dönüştüren şairi,
çevirmeni, çalışkanıydı.
Sanki Anadolu’ya ışık tutan o 21 Köy
‘Enstitü’sünden birini bitirmiş gibi bir yaşam
ve yaratma programı içinde üretmiş hep. Daha
yakından tanımayı fazlasıyla hak eden bir serüven.
Öte yandan azıcık meraklısında bile şaşkınlığını
gizleyemeyen bir hayranlık uyandıracak kadar açık.
Vazifeli demiş miyim diye bakıyorum üstteki
bölüme, onu demediysem adanmış derim mutlaka,

bir zamanlar bu memleketin görüp görebileceği
böyle en kral abiler için! Sait Hoca, belki de tam
yüzüne yayılmak üzereyken, eski moda geniş kemik
çerçeveli gözlüklerinin ardına saklıyordur gülüşünü
şu anda. Ona ‘kral abi’ denmez olur mu, denir
hem de her yaptığı iş için, ama içinden denir! Ben
içimden çok dedim, kendisi burada olsaydı yine
demezdim de, yokluğunda şu taaa içimden gelen
şeyi söyleyeyim bari dedim!
Bavulu açtık, onu Anadolu’dan İstanbul’a
getiren bavulunu hiç kapamamış. Üzeri
gittiği kentlerin adları ve simgeleriyle dolu
klasik, hatta artık nostaljik, uçak şirketlerinin
logolarının da olduğu valizler gibi üstü değil, içi
dolu. Anadolu’da açılan valiz, tıpkı onun gibi
başka güzel yurtların, dağların, sesleri, sözleri,
renkleriyle yavaş yavaş dolar.
Valiziyle birlikte, başka dilleri, halkları,
kültürleri merak eden çocuk da dolmaya başlar.
Merak coşkuyla buluşur, heves sezgiyle karışır,
öğrenmek susuzlukla karşılanır, metafor gerçek
olarak anlaşılır. Prometheus’un kardeşi sayılır,
güzel bir suç işleyenlere verilecek cezayı kapmış,
dünyayı omuzlarında taşımaya yazgılı kılınmıştır
adeta. Atlas gibi.
Öğrettikleri, tasarladıkları, çizdikleri,
üç bavul da bunlar için gerekli. Güzel
Sanatlar’da hoca, grafik tasarımda usta,
kitap kapaklarında imza. Adıyla derler de,
galiba o daha çok soyadıyla müsemma, çok
Maden var dense elverir bu Sait’te! Bir de
1950’li yıllarda İspanyolcayı Beyoğlu’ndaki
kiliselerde, Cizvit papazlarından öğrenme
öyküsü vardır ki, tam Latin romanesk bir
durum. Fransızca öğrenmesi. Modern şiirin
kurucularından Baudelaire’i, büyük Aragon’u,
direniş şairi Paul Eluard’ı, devrimden de ileri
Mayakovski’yi, Endülüs ceminden, o neşe ve
sevinç bahçesinden, dünya ne, yeryüzü kadar
sevdiğim ve adını bayıla bayıla söylediğim
Federico Garcia Lorca, bir kez de nakarat gibi
söyleyeyim, Lorca, elbette Neruda, Anday’ın
akrabası saydığım Octavio Paz ki “Güneş Taşı”
deyip Oktay Rifat’ı da güneşle selamlamıştır
gibi gelir bana... Sait Maden de Türkçeyle
selamlamıştır bu ‘Şiir Anıtları’nı.
Ahmet Oktay’ın “Madencinin lambası/ve
kandili Ozan’ın/aydınlatsın yolu” dizeleriyle de
biz selamlayalım Sait Maden’i. Zira tam bir kazı
çalışmasıdır yaptığı. Dil kurslarının olmadığı

zamanlarda ‘heves dili’yle insanlığın dillerini
öğrenmeye çıkması bir keşif yolculuğu değilse
nedir?
Her şeyini kendisinin yaptığı, tek kişilik yayınevi,
eh adı da ‘Çekirdek’ ya, uyar, o şahane kitaplara
bakıyorum şimdi. İyi ki vaktiyle almışım hepsini,
çoğu tükenmiş, yayınevi sürmüyor anladığım
kadarıyla. Bir büyük yayınevi alıp yeniden yayımlasa
Maden şiirlerini ve çevirilerini!
Sait Maden şiirlerini neredeyse çocukluğumdan
beri okur, severim. İlk o güzelim “Soyut” dergisinde
rastlamıştım. Başka bir şiirdi, ‘gönülçelen’ değildi,
bu pek cazip sözcüğü de Tomris Uyar, kimi
şiirlerin albenisi için kullanıyordu sanırım, ama
‘akılçelen’, dönüp yeniden bakma arzusu veren
ve dahası farklılığıyla akılda kalan şiirlerdi. Şiirin
bir yol olduğunu gösterircesine uzayıp giden ve
yolculuk duygusunu hiç terk etmeyen şiirlerdi ki
sonradan Bütün Şiirler’in 2.’si olan Yol Yazıları’nda
da (Çekirdek Yayınlar, 1997) karşılaştım onlarla.
Özlemişim, yeniden okudum. “Bu topraklar
anamın yüzü”ydü uzun Anadolu’nun şiiri, “Yunus
ki sütdişleridir Türkçenin” dizesiyle hısım çıkarlar,
Anadolu’dan Türkçeden: “ıssız bir kıyıya bağlanmış/
silme sözcük dolu tekneyi” bulacağından hiç
kuşkusu olmayan güleç bir şiirdir.
Sözcük dolu bir yurdu oldu, Maden’in anayurdu.
Sözcük dolu tekneyle açıldığı yerdeniz. Onunla
çooooook ötelere açıldı, şiirin kaynağına, yaratılış
şiirlerine, hiç eskimeyen ne varsa onlara, halklara,
kültürlere, dillere, dualara, büyülere, şarkılara,
ninnilere, ağıtlara, kargışlara, söylencelere,
Gılgamış’tan Kalevela’ya, tüm destanlara. Bir
Şaman gizliymiş içinde, onunla söyleşerek açılmış
teknesiyle bu beş bin yıllık şiir serüvenine. Yalnızca
şiir midir o serüven, insan, varlık, kâinat, doğa,
canlılar, yokluk, ölüm gibi bir oluşun ve akışın da
güncesidir.
Hiçliğin de. Belki ‘hiç’in kıymetini bilenler,
yaşama da yazıya da en çok kıymet verenlerdir.
Sait Maden şiiri, içten ağırlamanın ve güzel
uğurlamanın şiiridir. Hiçlemeler (Çekirdek Y. 1997)
kitabı bu içtenliğin güzel örnekleriyle doludur.
“Yunus’un Ekmeği”ni yemiş şairlerin, su içtiği
yerdir. “Erenler”den Şeyh Galip için yazdığı ikilikte
demiştir: “Neyim ben?/Bir gizli çekirdek miyim
güneşten?” Sonra da o çekirdeğin tutması için şiir
büyüsü yapmıştır.
Başka hiçbir şey yapmasaydı da, kendi şiirleri ve
Lorca çevirileri yeterdi: Güneşin iki şiirinin sevinci.
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er türlü tehdit ve kaygıdan uzak bir
hayat yaşıyordu. En kötüsü hesaplanmış,
çok sonraları da planlanmış bir hayat.
Her şeyi yolundaydı...
İşe gidip gelirken hep aynı yolu kullanıyordu.
Cep telefonundan trafik yoğunluğuna bakıyordu
ama laf olsun diye. Daha erken gidebileceği
bir seçeneği olsa dahi, o yine de aynı yoldan
gidiyordu. “Bildiği yoldan şaşmaz” derler ya,
öyleydi.
Her gün 30 kilometre gidiş, 30 kilometre
dönüş. Eder sana 60 kilometre. Ne bir metre
fazla ne de eksik. Asfaltın coğrafyası zihnine
kazınmıştı. Yarıkları, çukurları ve yamalarıyla
hepsini metre metre ezberlemişti. Radyonun
frekansı da ses seviyesi de ilk günkü ayarındaydı.
Temposu pek değişmeyen, şu yoga müzikleri
türünden şarkılar çalan bir kanaldı.
Arabasıyla yolcuğu, evinin otoparkından
başlayıp şirket otoparkında son buluyordu.
Şirket, ormanlık bir bölgede yol üstündeydi.
Trafik açısından ters bir konumdaydı. Sağ
sinyali verip, ani bir dönüşle içeri giriyordu.
Takipteki araçlar, levhalarda bir yol ayrımı
işareti göremediklerinden, çoğu zaman
kestiremiyorlardı onun bu ani dönüşlerini. Bu
yüzden de her daim bir araba küfür yiyordu.
Kornalara o kadar uzun uzun basmanın
küfürden başka bir anlamı yoktu.
Umurunda değildi. Kayıtsızdı.
Yağmurlu havalarda sileceklerin çalıştığını
bile çok sonra fark ediyordu. Bir başkası
çalıştırmış gibi düşünüyordu. Sanki otomatik bir
pilottu. Zihni de yolla birlikte lastiklerin altında
akıp gidiyordu. Trafik sıkıştığında da kımıltısız
halde, sabırla bekliyordu.
Sıkılmıyordu.
Hareket ve durmak, birbirine karışmıştı
onun için. Yolculuğun içindeki birçok şey
silikleşiyordu. Bir silüet tünelinde seyrediyordu.
Sıkışık trafikte tezgâh açan seyyara bakmadan,
gayriihtiyari direksiyonu hafifçe kırıp geçiyordu.
Bir insanı değil de bir cismi solluyordu. Arabanın
ön camı onun gözlükleriydi. Dikiz aynalarına pek
bakmıyordu.

-Canım çocuğu kaldır yerde, halıda toz vardır.
Önceki akşamdan beri şehre kar yağacağı
-Yumurtalar gezen tavuk, değil mi?
uyarısı yapılıyordu. Yağsa ne olur ki? Bir saat
-Yarın düzenli kontrolü var doktorda.
bile tutmuyordu yeri. O, yine kendi havasıyla
Daha çocuğa karar verdiklerinde kaygıları
çıktı yola. Bir damla yağmurda bile duran trafik
başlamıştı. Üç ay öncesinde ana rahmi
haliyle ağırlaşmıştı. Gaz-fren, gaz-fren... Ayak
hazırlanmıştı, ilaçlarla. Sonra hamilelik süreci...
bilekleri ağrımaya başlamıştı.
Hiçbir kasise hızlı girmemişlerdi. Ufak bir
Hissetti, ilk defa.
sarsıntıda...
Sabit bakışları da bozuldu. Yolun kenarındaki
9 ayda bebek doğana kadar onlar, ölüp
bariyerin önündeki bir cisme takıldı gözleri
dirilmişti.
nasıl olduysa. Küçük bir çocuktu. Şu göçmen
Ya şu çocuk... Artık gerisinde bırakıp gittiği
çocuklarından mıydı, yoksa dilencilerin mi?
şu çocuk... Kimse onun için kaygılanmış mıydı?
Ayaklanalı en fazla 3 yıl olmuş. Çocuk bile
Nasıl oluyordu da hâlâ hayattaydı?
sayılmaz, daha bir bebek. Egzozun dumanında,
Soğukta, kirin pasın ve açlığın ortasında
karın soğuğunda terk edilmişçesine...
nasıl yaşayabiliyordu? Ve nasıl
Ayağını frene daha da bastırdı. El
oynayabiliyordu kendi kendine?
frenini de çekmeli miydi? Kararsız
Yağmurlu
Akşamın sihirli uyku
kaldı. Tam o sırada adamın
havalarda sileceklerin
saati 9’da o da masalla
biri arabanın camına vurdu.
çalıştığını bile çok
mı uyuyordu? “Bi tane
İrkilerek başını kaldırıp
sonra farkediyordu. Bir
daha çizgi film.” diye
baktı. Avucunu gösterip
başkası çalıştırmış gibi
tutturmuyor muydu?
yalvaran bir yüz… Camını
düşünüyordu. Sanki
Bir titreme geldi.
açmadı. Adam biraz daha
Arabanın kliması sıcak
bekledi, sonra uzaklaştı.
otomatik bir pilottu.
ayardaydı ama...
Gidip o çocuğun yanına
Zihni de yolla birlikte
Hafifçe akmaya
oturdu. Ve eline bir karton
lastiklerin altında akıp
başlamıştı
trafik.
aldı. Babası olmalıydı.
gidiyordu.
Dirense de dikiz aynasından
İç sesiyle konuşmaya başladı.
baktı. Baba elindeki o kartonla bir
-Sana para vermek çözüm mü?
heykel gibi duruyordu. Bir arabanın camından
Dilenmeyi meslek edinmişsiniz!
bir kol uzandı ona doğru.
-Çözüm ne peki?
Çocuk, bariyerlere yaslanmıştı.
-Canım sosyal devlet.
O da kayıtsızdı.
-Sosyal devlette de dileniyorlar.
Sert bir korna sesiyle ayıldı. Bir an için şirkete
-Ama çocuğu niye kullanıyorlar? Duygu
geldiğini sandı. Köprü çıkışındaydı, trafik
sömürüsü bu.
hızlanmıştı. Gaza bastı. Bir süre sonra ana
-Ah yine mağdur olan ben oldum.
yoldan çıkıp, şirkete giden yola saptı.
-İyisi mi hep önüme bakayım.
-Sağ olun.
Düşünmemeyi düşünerek, iç sesini
- ...
bastırmaya çalıştı. Ancak ‘çocuk’ kelimesi
-Nereye bırakayım?
beynine çekiçle vurup duruyordu. Devletin
-Nereye olursa...
suçu, babanın suçu... Ne değişirdi ki? O çocuk
Dikiz aynasından baktı arka koltuğa. Kimse
oradaydı. Ve o da, onca zamandır gelip geçtiği
yoktu ama... İç sesinin mi bir oyunuydu bu,
bu yolda, onu ilk kez görebiliyordu.
yoksa vicdani bir yanılsama mı?
İç sesi yine galip geldi. Kendi çocuğunu
Ani bir dönüşle şirketten içeri girdi, kornalar
düşündü. Belki binlerce kez «Aman dikkat!”
bas bas bağırırken...
cümlesini kurmuşlardı eşiyle.

BİLETSİZ YOLCU

KENAN BAŞARAN
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“

NURTEN GEROĞLU
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Bir Şugar Diyardayım...

yıldan fazla oldu peşindeydim.
Seni aramadığım müzik, şiir,
aramadığım sormadığım sanat
eseri kalmadı. Peki, ama neden bu mahallede
neden bugün. Neden şimdi?”
Onunla ilk karşılaşmamda elbet bu soruları
soracağımı hiç düşünmedim. Yıllardır tüm
sorularımın cevabı ona çıksın istediğimden belki.
Onu bir direniş türküsünde, çok güzel taksim
edilmiş bir hayat hikâyesinde, imkânsızlığın
gerçekleştiği bir yapının gölgesinde, ne bileyim
belki bir bağlama tınısında, belki bir resmin
çizgilerinde, kim bilir belki de bir roman
kahramanında bulmayı hayal ettim. Ve o kadar
çok yerdeydi ki, hangi güzellikte denk geliriz,
hangi sancıyan üretimin bir ucundan tutmuşken
sobelerdim bilmiyordum. Kısaca onu burada
bulmayı hiç beklemiyordum. Zaten ben bile
buraya nasıl geldim onu bile bilmiyorum. Ama
tanıyorum burayı. Bu yeşilin en açık tonundaki
kapıyı, hemen karşısındaki kendisi kırmızı,

cumbası mavi eski binayı, klarnet üflenmeye
başlayınca hemen ötede başlayan darbukayı,
sırtımdan esen rüzgârla taşınan taze bahar
kokusunu, şehre hayatı anlatmak için bekleyen
papatya, karanfil ve hindibayı, her haliyle
iddialı özgüven tanrıçası bu kadınları, ellerinde
sazlarıyla birbiriyle yarışan kıranta adamları...
Ben biliyorum burayı.
Milenyumun başlarında başlamıştım aramaya.
O günlerde her merhabanın arkasından aynı
soruyu işitiyordum: “Buldunuz mu ilham
perisini?” Yıllar içinde metodumu değiştirdim,
arayışımı sessiz ve derinden sürdürdüm.
Tabii soranlar da günbegün azaldı. Anladım
ki mühim olan, bulmak değil aramaktı.
Baktığım her yere iz bırakıyordu. Karşılıklı bir
restleşmeye döndü aramızdaki ilişki. Şimdi
ise karşımda ve fakat ifadesi açıkça gösteriyor
ki, bu karşılaşma tesadüften başka bir şey
değildi. Bir süre daha birbirimize baktıktan
sonra tebessümle “Gelmiyor musun?” dedi

ve mahallenin binalarını birbirine yakın eden
dar sokağına doğru yürümeye başladı. Bir
süre arkasından bakakaldım. “Heyy! Yavaşla,
bekle beni.” diyerek koşar adım yanına vardım.
Sokağa girdiğimiz anda bir keman taksimi beni
diyar diyar gezdirmeye başladı. Sağıma soluma
bakınıyor, sesin nereden geldiğini anlamaya
çalışıyordum. “Gel… Burada.” diyerek beni
çağırdı. Bahçedeki evin penceresinden içeriye
göz süzdük. İki çocuk, biri oynuyor biri keman
çalıyor. Biliyorum… “Bu kadar güzel bir taksim
ancak senin sayende çocuk oyunu olur.” dedim.
Hiçbir şey söylemedi. Arkasını dönüp bahçeden
çıktı. Onu bir yerde kırdığımı anladım ve fakat
kıracak bir şey söylemediğimden de emindim.
Tavrı hiç hoşuma gitmese de peşine takıldım.
Biraz sonra alabildiğine iddialı pembe renkte
bir elbisesiyle, etrafında rengârenk çiçeklerden
taç yapan kadının yanında durduk. Üstündeki
elbiseyle iki katlı ahşap evi aynı renge boyalıydı.
“Adı Gülistan... Ondan herkesin alacağı bir
cevap, bir ders var.” “Neden” diye karşılık
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verdim. Gülistan Abla “Bir şey mi dedin
kızım?” diyerek yüzünü kaldırıp gözüme
baktı. “Yok efendim, size demedim.”
Onu görmediğini anladım ve bozuntuya
vermeden, “Pembeyi seviyorsunuz.” dedim.
“Severim ya. Her bir şeyim pembedir benim.
Hayata pembe bakayım diye.” dedi ve taze
papatyadan ördüğü tacı kafama kondurdu.
“Idırellezdir bugün bayramdır. Taç da
sana yakıştı.” dedi. O yine hızlı adımlarla
Gülistan Abla’nın yanından uzaklaştı, tabii
ben de peşinden. Yürümeye devam ederken
kendi kendime “bu kadar kolay mı?” diye
sordum. Ne tuhaf, insanlar mutlu olmak
için büyük amaç duvarlarını tırmanırken,
hayattan keyif almak, bir renkle mutluluğu
yakalamak yine insanın elinde.
Mahallenin bir yere yetişme telaşı vardı.
Allı pullu, rengârenk kıyafetleriyle hummalı
bir hazırlık yürüten kadınların neşesi, bir
masal diyarı yapıyordu mahalleyi. Erkekler
enstrümanlarını temizlerken birbiriyle
şakalaşıyor, çocuklar koşuşturuyor,
mahallenin dar sokağı panayır yerini
andırıyordu. “Ne kadar hızlı yürüyorsun!
Biraz daha yavaş yürüyemez misin? Sana
yetişemiyorum. Peki, hep böyle miydi
Hıdırellez?” diye sordum. “Hayır, zamanla
değişti. Aslında onlardaki coşkusu
değişmedi, fakat doğa değişti. Heyecanı
baharın ilk aylarından başlar, eğlencesi kış
şartlarına kadar devam ederdi. Bayram
çocukları bir gün öncesinden giyinir, çadırları
gezerdi. Çadırlar su kenarlarına, çayırlara
kurulur müzik ve dans geceden başlardı.
Şenlik günü çeribaşı şenliği başlattıktan
sonra kimsin, kimlerdensin, ne iş edersin
hiç fark etmez sen de baharın bir nefesi
oluverirdin. Çiçekçiler alanı bahara boyar,
onca kişi bir aile gibi baharı selamlardı. Bir
de “Kakava” var tabii. Dallar toplanır, suya
girilir, dilekler bağlanır veya suya bırakılır.
Kakava beklenirdi. Biraz kendi kendime
kaldım desen gayda atar seni meydana.
Tabii bolca da yer içersin. Hıdırellez... Bu
insanların bayramı, heyecanı, ruhudur…”
Öyle güzel anlattı ki hayallerime ilham
oldu... Asırlar öncesinde çadırlı bir
Çingene oldum. Duru nehir kıyısında
elimde hindibağ, kulağımda gayda,
gözümde rengârenk insan neşesi. Kimi
yokluk görür bu manzarada, bense
çalışarak kazanamayacağın bir zenginliğin
parçasıydım o anda. “Yürümeye devam
edelim mi?” diye sorduğunda açtım
gözlerimi. Gülümsüyordu. Bu bana ikinci
gülümseyişiydi...
Bir süre daha gezdik onunla. Kederde,
neşede hep aynı gülüyordu bu insanlar.
‘An’dı onlar için mühim olan. Ne geçmişte
bırakılanlar, ne gelecekte olacaklar... Hiçbiri
ama hiçbiri bugünden kıymetli değildi.
Kimi mutluydu, kimi mutluluğu arıyordu,

kimi mutluluğa inanmıyordu ama hepsi bu
hayattan her şartta keyif almayı biliyordu.
Size önce tedirgin bakışlarla yaklaşıyor,
sevgi dolu bir sözle onlardan olduğunuza
ikna oluyorlardı. Bizi sorun olarak alt üst
eden neyse, onlar için de var.
Onlar gülümsemeyi başarıyorlar. Hatta o
gülümsemeyi, binlerce yıldır Asya’nın çorak
topraklarından tüm dünyaya taşımayı da
başarmışlar…
“Ne düşünüyorsun?” diye sordu. “Seni.”
dedim. “Evet seni. Çünkü seninle
geçirdiğimiz bu gün gördüm ki sen
bu insanlarda kendini arıyorsun. Seni
göremiyorlar, çünkü seni aramıyorlar.
İhtiyaçları yok sana, senin verebileceğin her
şeye sahip olarak nefes almaya başlıyorlar.
Belki kızacaksın ama yine de söylemek
istiyorum. Herkesin seni beklediği gibi sen
de bu insanlardan bekliyorsun. Anladım ki
ilham perisinin de ilhama ihtiyacı var.”
Hiçbir şey söylemeden yanımdan
uzaklaşmaya başladı. “Öyle değil mi?” diye
arkasından seslendim. Yavaşça arkasına
baktı. Tebessüm etti ve uzaklaşmaya devam
etti. Bu bana üçüncü gülümseyişiydi...
Yüzüme vuran güneş saatimdir benim. O
doğarken güne başlarım. Göz perdemi
yarı yarıya araladım ki yataktan fırlayarak
kalktım. “Nasıl yani hepsi rüya mıydı? Peki
şu burnuma tüten papatya kokusu... O da
mı rüya? Ama ben rüyalarımı hep ucundan
kıyısından hatırlarım!” oysa her detayı
aklımda! Bu da İlham perisinin küçük bir
hediyesi galiba… Yüzünü, sesini, boyunu
silmişti fakat o gerçekti! Aynı papatya
kokusu gibi.
Bu muhteşem kokunun arasından kendimi
balkonuma attım. Karşımda orman, elimde
günün ilk kahvesi. Şu fonda çalan müzik
Kandıralı değil mi? Ahh şu Romanlar...
Sulara dökülen dilekler, nehirde arınan
ruhlar, Bergama’nın nefesi, Edirne’nin ritmi,
Gültepe’nin, Kuştepe’nin, tüm Tepeciğin
neşesi kısaca insanın samimiyeti ve her
yerde hayatı yaşanır kılan bir gerçektir
Romanlar... Bir an sadece bir an düşünün
Romanlar müziği bırakmış! Ya da bir yıl
çiçeksizlik eylemi başlatmış! Terki diyar
etmişler mesela komşuluktan, dostluktan,
arkadaşlıktan. Bırakmışlar bizi Ortaçağ
karanlığımızla baş başa. Neyse ki onlar var.
Neyse ki onlarla neşemizin, kederimizin,
mutluluğumuzun, hüznümüzün bir dili var.
Mademki Hıdrellez o zaman benim de bir
recalim var! Her kime...
Giyindim en canlı renkleri
Hepimiz için bir dilek dilemeli
Bu bahardır kokusundan belli
Acep Kakava bu sene gelir mi?

AYLİN ÜNAL

Adım Maden
Ocağında

Bir felaketle uyandım,
Kim var acaba felaketin ortasında?
Hâlbuki bunları düşünemeyecek yaştayım,
Kahramanım ölüyor kömürler arasında.
Ölmek ne kolay,
Ölmek ne zahmetsiz…
Ölmenin bir numarası yok tabii,
Ölen benim gibi yoksul bir çocuğun babasıysa.
Elimin teki hâlâ havada ve inmeyecek,
Biz kavuşuncaya dek.
Elimin teki hâlâ havada ve iner belki de,
Adalet onu tutarsa bir tek.
Varsa yoksa siz, varsa yoksa ben
Hırs tonunda gözleriniz, aynadan ötesini
göremeyecek.
Yıldızlarımız, hayallerimiz ve çocukluk
emellerimiz…
Kayboluyor birer birer,
Adım acı, adım keder.
Her şeyimle birlikte adımı da aldılar benden,
Güneşi de kömüre boyayan o eller.
Cesetlere gömülü parça parça toprak,
Adım acı, adım keder,
Adım değil yumurcak.
Biz varız, biz yokuz ne fark eder?
Ne fark eder kimse olmadıktan sonra bağıracak.
Hiç yoksa ben bağırıyorum,
Her sesim yükseldiğinde ağlayarak biraz daha
Biraz daha benziyor her geçen gün adaletimiz.
Geceleri aydınlık bir sokak arayan kadına.
Artık adımı, hayallerimi sormayın bana,
Ben değilim hesabını verecek olan.
Eğer başa çıkamıyorsanız merakınızla
Dönüp bakın bir kez daha 13 Mayıs’a
Adım da hayallerim de orada,
Çocukluğuma ait her şey kaldı maden ocağında.
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Arkadaş
Bizim ilanlarımız çoktan verilmiştir/
sevdanı yüreğine kuşat
1971 Ankara…
“Çıkmak isteyenler çıksın, kapılar kapanacak!” denilince
isteyenler çıkmıştı; çalınmamış kapıları korkusuzca çalanları geride
bırakarak.
O gün Arkadaş; SBF yurt baskınında ince, nahif ve geçirdiği
hastalıklardan hafifçe aksayan ayaklarının taşıdığı vücuduyla
siperlenmişti, gecenin iğrenç karanlığına karşı “300 yurtseverle”
birlikte. Gözaltında en çok hırpalanan ve işkence gören o olmuştu.
Ötekiliği katmerliydi ne de olsa… Biliyorlardı gözaltına alanlar
onun ne kadar zayıf görünse de damarlarındaki ne soğuktu ne
sıcak; sadece bıçaktı, sadece bıçak.
Proleter olduğuna inanmayan bir proleterdi babası Ali ÖZGER;
sabır ve acı küpü annesi Fahriye Hanım yoksulluğu, açlığı acıyla
doyururken Zekai’yi geleceğe eksik bir birikimin tortusu olarak
bırakmıştı.
1973 Ankara…
Aradan fazla bir zaman geçmeden, Ankara’nın bir sokağında
bulundu ölüme yakın bedeni. Birkaç gün sonra da alnında
gülümseyen bordo bir gülle, yüreğini yıldızladı o sevdiği
gökyüzüne.
Duru bir gök için vahşete katlanmak, acıyı bir silah gibi göğsünde
saklamak için ne burma bıyığa ne tarak girmeyen sakala ihtiyaç
vardı; sadece yaşayamadığı günlere özlemli koca bir yürek, koca bir
yürek olmalıydı…
Bize “oysa”yı öğretendi Arkadaş.
Yıldızların sayılamayacağını biliyorduk, hasretin uzakta
olduğunu bildiğimiz kadar; ama bilmiyorduk kalbi iyiliğe kayıtlı ve
sevgi kuşlarını özgür bırakan herkesin ve her şeyin çocuktan var

olduğunu.
“Ne zaman doğdu, nasıl okudu, nerelere gitti, nerelerde yazdı?”
bunlar da yazılabilirdi elbet.
Yorgun düştük gülleri devşirmekten, hüznümüze hüzün eklendi
ve “Ey”li heplerle başlayan hüzünlerin ve yalnızlığın bekçisi olmaya
devam ederken.
Ahhh!!! Herkes susuyor diyemem; doldurmazdı aksi halde
hücreleri göğün rengini zamana bölenler…
Dünyanın yenibaharına çatlamaya hazırlanıyor güneş; patates
soğan, makarna ve tarihle avutanlara inat.
“Yarın ne olur bilirim ben… Bahar gelir otlar büyür, ölüm de
yapraklanır.” demişti ya, bildi… Ölüm yapraklanmadı tek köklendi,
köklendi… Bildi daha birçok şeyi ve ONU SEVECEĞİMİZİ DE...
Nasıl sevmezdik, bir serçeyle bir baykuşun arkadaş olduğunu
düşleyeni? “Baba olursam bir gün ben masal anlatıcam
çocuklarıma.” diyeni?
Çocukları incitmeden seven öyle azaldı ki işte tam da bu nedenle
hala yalnızlığı yalnızlığından yalnız.
“Can canı sever”ken öfke yalnız tekliği büyütmeye devam
ediyor; ama zaman şahittir, dizeleri ne güzel nakışladı tarihe aşkı,
arkadaşlığı, dostluğu da…
Düştüğü yerden yürüdük, soluduğu havayla doldurduk
ciğerimizi. Meğer baktığı aynalara koymuş biz bilmeden bizi...
Göğü kucaklayıp getirmeyi öğrendik. Bükük bakmayı…
Baktırmayı… Çam kolonyası, dağın ateşi, elma ağacının dalı,
hasreti yaklaştırmayı ve daha neler neler…
Hani dedin ya “Bir gün elbette Zeki Müren’i seveceksiniz. Zeki
Müren’i seviniz!” diye; sevdik o dizelerden sonra Zeki Müren’i de...
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Bir insan yaratmak
O

AHMET ÜMİT

idipus, Don Kişot, Madam Bovary, Dimitri
Karamazov, Anna Karenina, İnce Memed,
Zebercet ve diğerleri, çoğu yaşamımızı
etkilemiş edebiyatın bu ölümsüz kahramanlarına
derinden bakarsak kendimizi görürüz. Edebiyatın
bu karakterlerinin üzerini örten sözcükleri birazcık
kazırsanız altından insanlık çıkar; geçmişten
günümüze, bugünden geleceğe akan büyük
insanlık. Kahraman, alçak, saldırgan, uysal, atak,
pısırık, dürüst, ahlaksız, zengin, yoksul, zeki, aptal,
deli, deha, kadın, erkek, çocuk her türlü haliyle
insanlık.
Romancı işte bu insanlık durumunu,
belki de kendisini anlatmaya, açıklamaya,
anlamlandırmaya çalışan kişidir. Soğuk karanlıkta,
haylaz bir tanrının volesiyle dönmeye başlayan
mavi gezegenimizde, tarihin bilmem kaçıncı
bininde ortaya çıkan ve bilmem kaç bin yıldır
yaşamını sürdüren bu iki ayaklı canlıyı anlamak
için, sözcüklerden oluşan kendi imgesel insanını
oluşturan kişi. Gerçeği doğrulamak için, daha
eğlenceli hale getirmek için, kabalıktan kurtarmak
için, gerçeği bir mucizeye dönüştürmek için,
gerçeği tartışmak için, kısacası gerçeği anlamak
için, hayali bir yaşam yaratan bir serüvencidir
romancı. Belki bir tür kaçık...
Mizaçları, üslupları, amaçlan ne olursa olsun
hepsinin bir tek amacı vardır; görünenden farklı bir
hayat yaratmak... Daha doğrusu insan yaratmak.
Çoğu bunu açıkça dile getirmek yerine fiyakalı
felsefi deyimler uydurmayı seçse de, açıkça dile
getirenlerin sayısı da hiç az değildir.
Açıkça dile getirenlerin listesinde ilk sırayı
alacak yazar ise benim için hiç kuşkusuz, 22 Mary
Shelley’dir. Mary Shelley ve onun doğrudan
insan yaratmayı anlatan romanı, Frankenstein.
Aynı zamanda bu roman benim için unutulmaz
başyapıtların arasında yer alan bir kitaptır.
O çirkin yaratık Frankenstein gerek dil, gerek
kurgu açısından son derece vasat bir romandı. Ama
yarattığı imge o denli güçlüydü ki, dilin ağdalılığı,
mektup ve günlükler üzerinde yüksek kurgusu
bir süre sonra göze batmıyor, karakterlerinin
yaşadıktan çelişki ve travmalar sizi sarmalıyor,
roman boyunca sürükleyip götürüyordu. Bir
insan yaratmanın peşinde olan bilim adamı
Victor Frankenstein’ın büyük düş kırıklığından söz
etmiyorum sadece, yaşamı yaratıcısından çok daha
fazla acılarla dolu olan o çirkin yaratığın büyük
trajedisinden de söz ediyorum.
Bu iki karakter arasındaki ilişki hem dinsel
anlamda, hem de sosyolojik anlamda insanlar
arasındaki temel bir ilişkiyi simgelemektedir.
Tanrı ile kul, yaratanla yaratılan, babayla oğul,
otoriteyle sevgi ve toplumla insan arasındaki
ilişkiyi. Frankenstein gerçekten de bir korku
romanı değildir. Belki, imkânsız bir tutkunun
romanıdır. Tutku denilince aklına aşk gelenler bu
kez yanılacaklar. Romanımızdaki tutku, bir bilim
adamının, Victor Frankenstein’ın bir insan yaratma
tutkusudur. Kendi alanında ulaşabileceği en yüksek
noktaya ulaşabilme tutkusu. İmkânsızı gerçek
kılma tutkusu. Victor Frankenstein tutkusu uğruna
sosyal yaşamdan uzaklaşacak, yalnızlaşacak, hatta

sağlığını bozacaktır. Ancak çektiklerinin ödülünü
başarıyla alacak, olmazı olur kılarak bir insan
yaratacaktır.
Buraya kadar her şey yolundadır. Victor
Frankenstein başarmıştır. Ama başardığı işin
ürününü, yani yarattığı insanı görünce korkudan
donakalır.
Ah! Hiçbir ölümlü o görüntünün dehşetine
dayanamazdı. Hayat verilmiş bir mumya dahi o
ucube kadar iğrenç olamazdı.
Victor Frankenstein yarattığı insanı bırakarak
kaçar. Bu, bir bilim adamının uğradığı düş
kırıklığından kaçışıdır. Bu bir insanın kendi
eyleminin sonuçlarından kaçışıdır.
Gittikçe insana benzemek
Tek suçu ortalama bir insan fiziğine sahip
olmamak olan yaratığımıza gelince, annesiz,
babasız, kim olduğunu bilmeden dünyaya gözlerini
açar. O haliyle yaşamın içine atılmak zorunda
kalır. Ama tıpkı, Tanrı’nın “İyiyle Kötüyü Bilme
Ağacı’ndan yeme” dediği halde bu ağacın meyvesini
yiyerek kendi çıplaklığının farkına varan Âdem gibi,
bir anda ne kadar çirkin bir varlık olduğunu -ya da
insanların onu çirkin saydığını öğrenir. Ama bizim
yaratığımız, Âdem’den çok daha şanssızdır, çünkü
yaratıcısı tarafından terk edilmiştir. Zavallı yaratık,
onlardan biri olduğunu düşündüğü insanlardan
kaçmak zorunda kalır, ama aynı zamanda onları
merak eder, onlardan uzak duramaz.
Gizlice bir aileyi izler. Onların birbirlerini
sevdiğini görür. Böylece büyük bir yalnızlık hisseder.
Onu öldürmeye yönelten de işte bu yalnızlığıdır.
Nasıl Tanrı, Âdem için Havva’yı yarattıysa, o
da, Tanrı’sı olan Victor Frankenstein’dan bir eş
istemektedir. Üstelik bunu son derece kibar bir dille
ister. Ama sevgisiz bir Tanrı’dan daha korkuncu
yoktur.
O Tanrı olmaya soyunmuştur, aklı bunu
kaldırabilecek kadar büyüktür ama ne yazık
ki yüreği kendi yaratığını sevebilecek kadar
büyük değildir. Yapabildiği en kolay şeyi seçer.
Sevdiği kadını da alıp kaçar. Ama kaçışı onu
kurtaramayacaktır, içindeki korku en yakınlarının
ölümüne neden olacaktır.

Frankenstein bir rüyada başladı
Frankenstein, Mary Shelly’nin imgeleminde ilk
kez bir düşte belirmiştir, İsviçre’de eşiyle birlikte
Lord Byron’ın komşusu olduğu günlerdir. Bir gece
üçü birlikte oturup hortlak hikâyeleri anlatmaya
çalışırlar. Victor Frankenstein’ın yaratığı işte o gece
bir düşte görünür yazara.
Mary Shelly o geceyi şöyle anlatıyor: Yere
yayılmış bir adamın ürkünç hayalini gördüm
ve derken, güçlü bir makinenin çalışmasıyla
yaşam işaretleri gösterdiğini ve tutuk, yarı canlı
bir hareketle canlandığını gördüm. Ne kadar
ürkütücü olmalı; dünyanın yaratıcısının harikulade
mekanizmasıyla alay etmek için herhangi bir insani
çabanın etkileri son derece ürkütücü olurdu.
Bu sözlerin de kanıtladığı gibi belki de korkak
olan Victor Frankenstein değil, hem onun, hem
de yaratığın yaratıcısı olan Mary Shelly’nin
kendisiydi. Yazar, Tanrı’yla rekabet edebilecek bu
girişimden korkuyordu. Belki de bir yazar olarak
kendi sınırlarını çizmek istiyordu, inancı, algısı
ona böyle yapmayı söylüyordu ama imgelemi onu
sınırsız bir yaratıcılık denizinin en fırtınalı yerinde
yüzmeye zorluyordu. Mary Shelly, Frankenstein’ı
bu iki karşıt etkinin rüzgârı altında kaleme almıştı.
Eğer yazarımız daha cesur olsaydı, daha başka
düşünseydi diyemiyoruz, çünkü onu ve yapıtını
biricik yapan kendi düşünce sistemi ve ruh haliydi.
Bu yüzden olağanüstü bir dili, muhteşem bir
kurgusu olmasa bile yarattığı biricik imgelemle,
Frankenstein yüzyıllardır gündemde kalmayı
başardı ve insanlık yaşadığı sürece de başaracak
gibi gözüküyor. Tabii insan klonlanması meselesi
ne tür sonuçlar doğurur onu henüz bilmiyoruz.
Klonlama demişken, kimi eleştirmenlere göre
Frankenstein bir tür erken modernizm eleştirisidir.
En cüretkâr çağını yaşayan bilimin küstahlığına
atılan bir tokattır. Bir haddini bildirme çabası.
Her şeyin akla dayandığını söyleyen bir anlayışa,
insanoğlunun sadece akıldan ibaret olmadığını
haykıran bir çığlık diye de tanımlanabilir bu kitap.
Ama bana sorarsanız, Frankenstein tutkuyla sevgi
arasındaki çatışmayı anlatan bir metindir. O tür
metinlerin en güzeli.
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Konu:
ANNE

A

TUNA SERİM

slında anneler tekil olamaz, gerçeği,
doğrusu annelerdir.
Anne; her şey anlamına geliyor.
Doğuran, besleyen, sevgi veren,
şekillendiren, tüm yaşamını evladına adayan,
merak eden, dualarıyla uzaktaki yavrusuna
destek olmaya çalışan, gerektiğinde evladı için
canını veren bir sevgi bulutu... Son dönemde
“sevgi yumağı” sözü çok kullanılıyor ama anne
bir yumak değil, çok daha büyük, çok daha
güçlü, çok daha etkili...
Zübeyde Hanım’dan söz edeceğiz.
Büyük Türk Atatürk’ün annesi.
Onun oğlunun ülke için yaptıklarına karşı
çıkan, kıskanan, geride kalmayı, esir yaşamayı
tercih edenlerin, durmadan akla aykırı iftira
attığı bir aziz kadın.
Öncelikle Zübeyde Hanım bir Anadolu kadını,
Konyalı, tıpkı eşi Ali Rıza Bey gibi. Bir Yörük kızı,
sarışınlığı, mavi gözleri, güzel yüz hatlarıyla bu
toprakların özgür insanı. Osmanlı sınırlarını
genişletince güvendiği insanların yeni topraklara
göç etmelerini istemiş. Onlar da göçe göçe
gelmişler Selanik bölgesine, Makedonya’ya,
oradaki verimli topraklara.
Anadolu analara yazılan türkülerle şiirlerle
can bulur. “Ana gibi yâr olmaz.” der dörtlükler,
“Ağlarsa anam ağlar.” der türküler. Zübeyde
Hanım bu deyişlerin odak noktasında...
Onu tanımlamaya çalışırsak...
Zübeyde Hanım gerçek bir Anadolu insanı,
ondan da öte Yörük kızı.
Namuslu, dindar, yurtsever, yardımsever,
çocuk sever, akıllı, çok akıllı, kadınların okuma
yazma bilmediği bir dönemde durmadan okuyor,
çevresindekiler bu kadar bilgili bir kızı “Zübeyde

Molla” diye anıyorlar. Molla sözcüğü eğitim
almış din bilginleri için kullanılıyor, Zübeydecik,
Kuran’ı ezberden okuyor, kim ne sorsa karşılığını
buluyor.
Daha on dört yaşındayken onu istemeye
geliyorlar.
Eğitimli, ileri görüşlü otuz dört yaşındaki
Ali Rıza Bey bir rüya görmüş, sarışın, mavi
gözlü bir kız... Beyaz sakallı bir dede onunla
evleneceksin demiş.
Ali Rıza Bey o kızı istiyor, deli gibi âşık.
Aile yollara dökülüyor ve uzun aramalar
sonucu tanıma uygun bir kızın varlığını
öğreniyorlar. Beyaz bluzdan başkasını giymeyen,
sarışın, mavi gözlü ve çok güzel Zübeyde...
Kızın ailesi “Kızımız küçük.” diyor.
Zübeyde’nin aklı, hayali hep anne olmakta.
Namusuyla ünlü Ali Rıza Bey’le evlenmeyi
kabul ediyor.
O dönemde evlilikler zor, mesafeler uzun,
olanaklar sınırlının da altında. Zübeyde Molla
evlenirken kendine güveniyor. Onun güçlü
olması gerek, çünkü o bir Yörük. Yörüklerde
kızlar iyi gelişir, erkek ne yaparsa aynını
yapar. O da kökenini ispatlamaya çalışır gibi
çırpınıyor. İşi çok, evlenmeden önce güneş
doğarken kardeşlerinin, babasının kahvaltılarını
hazırlamış, evi toparladıktan sonra tarlaya
gitmiş. Tarla sürerken kimse onu garipsememiş,
çünkü Yörük kızları erkeklerle eşit. Tarla
babalarının, kimse “Kadınlar tarlada çalışmaz,
çift sürmez, ekin biçmez.” diyemiyor; deseler
onlara mavi gözleriyle öyle bir bakar ki, ne
yaptıklarını şaşırırlar. Koyunlar yavruladığında,
atlar tımar edilirken hep yanlarında.
Ve evlilik...

Gittikleri yer Olimpos dağlarında kurtların,
ağaçların arasında ıpıssız bir bölge.
Çünkü Ali Rıza Bey Gümrük Muhafaza
Memuru... Ormanı koruyor, kesilen kerestelerin
kaçak olup olmadığını kontrol ediyor. Gece
gündüz at üstünde çalışıyor, genç kadın her
yanından rüzgâr giren, kar yağdı mı adeta
başlarına yağan evde tek başına.
Zübeyde Hanım korkusuz ama hamile kalıp
bir kız çocuğu dünyaya getirince korku basıyor
her yanını.
Çocuğu hastalansa...
Kim yardım edecek?
İlaçsız, doktorsuz, kimsesiz bir dağ başında ilk
çocuğu Fatma’yı kaybediyor.
Yüreği yanık bir anne...
Ardından iki oğlu daha oluyor, yine o kuş
uçmaz, kervan geçmez dağ başında yaşıyorlar. Ve
bir erkek çocuk daha, Mustafa. Zübeyde Hanım
günaha girmekten korksa da oğlunun kendi
gibi sarı saçlı, mavi gözlü olacağını biliyor. Bu
çocuğun kimselere benzemeyeceğini de.
4 Ocak 1881 günü tam da güneş batarken
sancılar başlıyor, şimdiye kadar hafif sancılardı,
bunlar doğumun habercisi. Her şey hazır,
yıkanmış, kömür ütüsünde ütülenmiş bezler,
havlular; o kadar özenmiş ki mis gibi kokuları acı
çeken bedenini rahatlatıyor, ilaç gibi geliyor.
Artık üç oğlu var, hele ikisi bayağı büyümüş,
6-7 yaşlarını bulmuşlar.
Felaket tek gelmez; ne demiş ünlü Fransız
düşünürü, “Felaket tek başına gel, seni
alkışlarım.” diye.
Önce büyük oğlu Ömer ölüyor, onu
gömüyorlar, ardından deniz gördüğünde gözleri
ışıldayan ortanca oğlu Ahmet’i kaybediyor.
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Zübeyde Hanım oğlu denizi sevdiği için onu
deniz kıyısına gömüyor.
Bir gece büyük bir fırtına yaşıyorlar. Ali
Rıza Bey yine ormanda, Mustafa ve annesi
yola koyuluyorlar. Deniz kıyısına geldiklerinde
gördükleri şey korkunç. Ahmet’in mezarı adeta
uçmuş, kemikleri çevreye dağılmış ve çakallar
küçük yavrunun kemiklerini yiyor.
Bir annenin asla görmemesi gereken bir facia...
Ve Zübeyde Hanım yavrusunun kemiklerini
çakalların ağzından topluyor.
Artık acılarının zirvesinde, büyük bir korku
içinde.
Ya Mustafa’sını da kaybederse...
O korku içinde Ali Rıza Bey’den bir şey istiyor.
Kente gitmeliler, Selanik’e. Yavruları bu ıssız
dağlarda yok oldu, birer birer...
Karısının ve yavrularının üstüne titreyen
baba, elinden ne gelirse yapacak. Zaten Mustafa
doğmadan önce Selanik’te bir ev yaptırmaya
başlamış ve oğlu da orada doğmuş. Şimdiki
hedefi Gümrük Muhafaza Memurluğu’ndan
uzaklaşmak, zaten ormanı Rum çeteleri
sarmış, önlerine geleni öldürüyor, çevreyi
yakıp yıkıyorlar. Balkanlar kaynıyor, eski sakin
topraklardan geriye acımasızların, haydutların
kol gezdiği bir bölge kalmış.
Bir tanıdıkla ortak oluyor, parası olmadığı
için ortaklığa yalnızca emeğini koyuyor. Kereste
ticareti yapacaklar. Ama karmaşık bir bölgede,
haydut çeteleri ortalığı kana bularken hangi
ticaret...
Ali Rıza Bey’i kaçırıyorlar.
Zübeyde Hanım bu defa da kocasının acılarını
yaşıyor. Ne zaman ölüm haberinin geleceğini
düşünüyor.
Sonunda haraç ödenip kurtuluyor ama Ali
Rıza Bey perişan, bir işi de kalmamış...
Aslan gibi adam yataklara düşüp adeta eriyor,
sonunda da ölüyor. Zübeyde Hanım onun acısını
da çekiyor.
Ve ele güne muhtaç olmak, oğlu ve sonradan
olan kızı Makbule ile ağabey yanına sığınmak,
hepsinden sonra dünyaya gelen küçük kızının da
ölümünü görmek...
Zübeyde Hanım acıların hepsini yaşadı, evlat
acısı derseniz dört kere...
Anadolu insanının acıları gururla taşıdığı
söylenir, o da bir Anadolu kadınıydı ve acılarını
kimseye belli etmeden, ağlamadan taşıdı.
Oğlunun, kendine kalan tek erkek evladın
imam olmasını düşünmüştü, imamlar savaşlarda
ölmez diye...
Mustafa Kemal farklı düşünceler içindeydi,
onun aklı asker olmaktaydı, başkasını
düşünemezdi.
Annesi onu ne kadar çok seviyorsa, o
da annesine aynı şekilde düşkündü. Asker
olacağım derse annesinin üzüleceğini bildiği
için bunu sakladı, askeri okulların sınavlarına
gizli gizli katıldı, annesine doğru olmayan
şeyler söyledi, söyletti...
Annesi onu üniforması içinde gördüğünde,
mutluluktan neredeyse bayılacaktı.
Ama Zübeyde Hanım’ın oğlunu kaybetme
korkusu hiç bitmedi. O kadar savaşın arasında,

o kadar çok asker kaybedilirken ya oğluna da bir
şey olursa...
Mustafa Kemal annesi üzülmesin diye yalan
diyemesek de kandırma diye tanımlayacağımız
şeyler yaptı.
Savaş alanlarına giderken sayısız mektup
yazıp İstanbul’daki arkadaşlarına dağıttı. Belli
süreler içinde bunları annesine postalayacaklar,
oğlunun savaşlardan uzakta olduğunu düşünen
Zübeyde Hanım da acı çekmeyecekti.
Çoğu zaman maaşını annesine gönderdi,
parası olmadığında arkadaşlarından borç alıp
annesinin rahat etmesini sağlamaya çalıştı.
Zübeyde Hanım, anne olmak için daha
küçücük yaşlarda evlenmişti, annelik tutkusu
sonraları da devam etti. Balkanlardan İstanbul’a
göç ettiklerinde paraları yoktu, önceleri bir
tanıdığın yanında kalıyorlardı, sonra Fikriye’nin
sığındığı bir akraba evine geçti, Mustafa Kemal
annesine ve kız kardeşine kavuştuğunda onlara
Akaretler’de ev tuttu. Ev çocuktan geçilmiyordu,
çünkü Zübeyde Hanım İstanbul’da aç çocukları
doyuruyor, pek çoğunu evlat ediniyordu, o kadar
çocuğu oldu ki...
Halide Edip, Zübeyde Hanım ile Mustafa
Kemal Paşa arasındaki benzerlik karşısında
şaşırmış. “Gözleri, saçları ve yüz kemiklerinin
yapısı birbirinin aynıydı.” diyor.
Ya çocuklara olan düşkünlükleri.
Mustafa Kemal Paşa çocuklara yapılan
yardımı ana evinde görmüştü. O da çocuk
sevgisini tıpkı annesi gibi Cumhuriyet’in küçük
çocuklarına destek olarak onlara manevi
çocuklarım diyerek gösterdi.
Ne yazık ki Zübeyde Hanım oğlu için dua
etmekten, onun için endişelenmekten yorgun
düşmüştü. Güçlü Yörük bedeni artık onu ayakta
tutamıyordu. Hele 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a
gidecek oğlunu yolcu etmek için rıhtıma
gittiğinde bacakları tutmaz oldu. Mustafa Kemal
Paşa, annesinin felç geçirip yere düştüğünü
gördüğünde perişan oldu. Ya canı kadar sevdiği
annesi ya da annesi kadar sevdiği vatanın
kurtuluşu...
Mustafa Kemal Atatürk kendini kendi için
seven, paşalıkla, mevkilerle ilgilenmeyen iki kişi
tanıdı. Biri annesiydi, diğeri Fikriye...
Ülke o kadar zor bir durumdaydı ki ne
annesine yâr olabildi ne de Fikriye’ye...
Zübeyde Hanım çok hastaydı, günden güne
ölüyordu, Paşa iyi bakılsın diye onu Latife
Hanım’ın yanına gönderdi. Ama çok yaşamadı, 14
Ocak günü yaşama veda etti.
Annesine çok düşkün olan Mustafa Kemal
Paşa annesinin kabrini ancak 27 Ocak’ta ziyaret
edebildi. Oysa ölüm haberini Ankara’da almış ve
günlerce gözyaşı dökmüştü.
Kız kardeşi Makbule Hanım, ağabeyinin
ağladığını ilk defa gördüğünü anlatıyor.
Ziyaret günü ona yakın duranlar şöyle
mırıldandığını söylüyorlar.
“Sana Selanik’i getiremedim, ama İzmir şu
anda Selanik oldu.”
Cenazeye gelemezdi çünkü yeni kurulan
Cumhuriyet’in büyük sorunları vardı, onların
çözülmesi gerekiyordu.

Karanlık Orman

AYŞE ŞAFAK KANCA

Herkes kendisi için yürüyor karanlık ormanda
Kestane ağaçlı bu yolda, dikenli
Meyveler büyütüyor kalbimiz, yan yana
Kuyruklu bir yılanı yansılıyor ayın yüzü
Bir başkasının geyiğinden bahsediyoruz gecede
Bir başkasını ölüyoruz sanki rüyalarımızda
Ve belki de gelmiş ve geçmiş bulunacağız
Sadece hepsi bu
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“Her nefes
alışımız bayramdı”

MELDA DAVRAN

M

ayıs ayı bayram ayı. Doğa uyanıyor,
ilkbahar her yerde açıyor, en olmaz
denen yerden, taşların arasından
yeşil otlar çıkıveriyor. Ama insanda gam,
kasvet varsa, o yeşil otla göz göze gelmek bile
cesaret istiyor. Mayısta hem bahar bayramı
hem “İşçi ve Emekçi Bayramı” var ayın birinde,
sonra Atatürk’ün gençlere armağanlarından
biri var, adını duyunca heyecanlandığımız
“19 Mayıs”ımız ve bu yıl mayısa denk gelen
“Ramazan Bayramı”mız. Bir ay boyunca sadece
yemek, içmek değil, pek çok alışkanlığını
değiştirmeye niyet edip, nefsiyle mücadele
edenlerimizin, ellerini, yüreklerini yaradanlarına
açtıkları, dualarla arınıp, doydukları ayın
sonundaki mükâfatları.
Bu ay öyle bir ayki; paylaşmanın,
dayanışmanın, yakınlaşmanın aslında hayatı ve
hayatın verdiklerini kutlamanın vesilesi olan,
tarih kadar eski bayramları da, evlerimizde,
elimizdeki ekranların ışığında kutladık.
“İnstagram Apartmanı” diyorum ben ona,
oturduğumuz apartmanın adı: “İnstagram Ap.
No: 24”.24 saat açık ya, ondan. “Çıkmaz sokak”
ta olduğunu söylememe gerek yok herhalde.
Hiç susmuyor, durmuyor, her şey uyuyor, o
uyumuyor, ancak şarjı biterse... Titreyen, aceleci,
tahammülsüz bir el, o şarjı hemen buluveriyor
zaten. Hah işte bu İnstagram Apartmanı’nda
kimimiz leb-i derya manzaralı dairelerde, kimimiz
alt katlardayız. Hepimizin “misafir odası” hep
pırıl, arka odaları sorma, dağınık, karışık hem
de kirli, çünkü bu ara temizlemeye mecalimiz
de yok, niyetimiz de. Oturduğumuz İnstagram
Ap. No. 24’ten kutladık bayramlarımızı bu yıl.
Sosyal medyada hiç olmadığı kadar 1 Mayıs
paylaşımı yapıldı. Eh işte apartmanımızın
penceresinden ne kadar olursa. “İşçi ve Emekçi
Bayramı” dünyanın en anlamlı bayramlarından
biri, emeği ile geçinenlerin ve onlara özenenlerin
kutlaması gereken. En çok onların tarih boyu
haklarını alabilme mücadelesi olmuş çünkü.
Ayrıca emeği ile geçinmek, geçinebilmek; bundan
alınacak doyum, insanın başına gelebilecek en
güzel şeylerden biri olsa gerek. Ülkemizde 1930’lu
yıllarda ‘Amele Bayramı’ olarak kutlanmış,
gazeteler genellikle ‘Amele teşekkülleri’nin
kutlama yapmadığını ama vatandaşların
kırlarda yiyip içtiklerini, birkaç şüphelinin de
gözaltına alınıp akşamına salıverilerek, bir ‘Amele
Bayramı’nın daha ‘hadisesiz’ atlatıldığını yazmış.
En kötü 1 Mayıs’ımız ise 1977’de. Taksim
Meydanı’nda 34 canın yitirildiği, günümüzde
hâlâ aydınlanamamış ‘kanlı’ 1 Mayıs. O yıl işçiler,

dünyayı ellerinde tutan bir çift el fotoğrafı
kullanmışlardı afiş logolarında.
19 Mayıs ise önce Samsun’da, 1935’ten
sonra da tüm ülkede kutlanmaya başlamıştı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak
basıp Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gün, gençlere
armağan ettiği, adına “Gençlik ve Spor Bayramı”
denen... Hep coşkuyla, ümitle kutlanan,
gençliğin ‘sevinç’ini ‘herkese’ ulaştırmayı hep
başarmış ve başaracak bir bayram, adı üstünde
‘milli’ bayram. Bu yıl 19 Mayıs’ta gençlerimizin
çok büyük bir bölümü, tabii ki ‘bilgisayar
ekranı imkanı’na sahip olanlar o ekrandan
ayrılmayarak, sadece parmaklarını hareket
ettirerek geçirdiler bayramlarını.
Bu yıl Ramazan Bayramı da, kendi içimizde
kutladığımız, nefsimizle savaşımızı, kötü
hırstan, dedikodudan, hasetten arınmak,
ötekileştirmemek, kalp kırmamak, hepimizin bir
olduğunu hatırlamak konusundaki çabalarımızın
eşsiz tadını, mecazi gül kokulu lokum ve
bembeyaz badem şekerleriyle kendi kendimize
çıkarmaya çalıştığımız bir bayram oldu. Ne
demişti gönüller yapmaya gelen Yunus Emre?:
“Bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil,
yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil!”
Doğrusu İnstagram Apt. No: 24’ün
sakinleri, son yıllarda çocukluk bayramlarının
‘sihirli ve özenli’ günlerinin alınlarına bir
öpücük kondurup veda etmişler, belki de
yoğunluktan ona bile vakit bulamamışlar,
kendilerini köylerine ya da beş yıldızlı tatil
köylerine atmışlardı. ‘Tatil’ demişlerdi adına
da. Galiba bu bayram bunu da düşündürdü

kendini unutanlara. Birkaç yıl önce İnstagram
Apartmanı’nın katları arasında paylaşım rekoru
kıran sözler dolaştıydı, hatırlarsınız:
“Nefes almak bayramdır mesela
Günün birinde soluksuz kalınca anlar insan
Görmenin nasıl bir bayram olduğunu
Karanlık öğretir, sevmeninkini yalnızlık
Sızlamayan her organ, hele burun direği
bayramdır.”
Bu Mayıs, bayramlarımızı içimizde
kutluyoruz, içimizin davulları çalıyor, bizi
duymaya davet ediyor. Belki o davullara vakit
geçirmeden kulak verirsek, kutlayacak nice
güzel bayramlarımız olur, hem dini hem milli,
hem hissi hatta en önemlisi, her nefes alışımızın
bayram olduğunu da anlarız belki.
Yunus’un dediği gibi selam olsun; “yükü tuz
değil, gevher olanlara” (Gevher: akıl, edep, asıl
cevher).
İnstagram Ap. No. 24’ün ‘orta yaşlı’ bir sakini
alt kattaki loş ve dağınık arka odasında müziğin
sesini açmış yine, duyuyor musunuz?
Bulutsuzluk Özlemi söylüyor:
Bir daha geri dönemem
Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da
Her nefes alışımız bayramdı
Bir umuttu yaşatan insanı
Aldım elime sazımı
Yine aşınca çayın suyu boyunu
Belki yeniden karşıma çıkacaksın
Göz göze durup bakınca göreceğiz
Neyiz ve nelerdeyiz
Bilemiyoruz
Şimdi
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ÖMER OVACIK

“N’oolur Hasan Çavuş uçurumun
kenarına, uçurumun kenarına!”
Küçücük bir kız çocuğu. Kapkara saçlı,
kapkara gözlü. Dört yaşında ya var ya yok.
Korucu Hasan’ın kucağına tırmanmış,
eliyle bu yüksek düzlüğün ucunu
gösteriyor. O ucun kıyısı uçurum. İkisinin
de en sevdikleri ve sık sık oynadıkları bir
oyun bu. Korucu Hasan, küçük kızı havada
fırlatıp tutuyor. Küçük kız bir süre havada
uçuyor, sonra tam düşerken kendini
Hasan’ın güvenli kollarında buluyor. Ama
bu oyunu o düzlüğün herhangi bir yerinde
değil, tam uçurumun kenarında oynamak
istiyor her zaman.
… Napoli’de Arena Flegrea. On bin
kişilik bir açık hava tiyatrosu. O gece tek
boş yer yok. Ne bir çocukluk anısının, ne
insanı yüreklendirebilecek bir düşün, ne de
bir umudun gelip yerleşebileceği tek boş
köşe var. İşte temsil saati geldi, tüm ışıklar
söndü.
Tutkusu, inancı, aşkı, ihtirası, gücü,
güçsüzlüğü, yalnızlığı, görkemi, büyüsü,
var olma nedeni… Şarkı söylemek...
Bu satırlar Zeynep Oral’ın “Tutkunun
Romanı: Leyla Gencer” adlı kitabından.
Onun dünyadaki bilinen adı “La Diva
Turca.” Her zaman Tanrı’nın seçilmiş bir
kulu olduğuna, doğuştan şarkı söylemek
için seçildiğine inanan, dünya çapında

bir soprano. İçindeki müzik sevgisini,
şarkı söyleme tutkusunu yaymanın,
yaşamdaki misyonu olduğuna inanıyordu
Leyla Gencer. Mesleğinde çok iyi olursa,
olabilirse, onu dinleyen insanlara iyi
duygular, güzellikler verebileceğine, onları
daha iyi insan yapabileceğine inanıyordu.
Görevini yerine getirmeye çalışıyordu.
1928 yılında doğmuştu. Müslüman babası
ve Katolik Polonyalı annesi koymuştu
adını. Feodalizmin ve modernliğin iç içe
geçtiği bir ailede büyüdü. Beyoğlu’ndaki
Lale Sineması’nın, Karaköy Börekçisi’nin
de sahibi olan Safranbolulu babası
“Çocuklarımız 18 yaşına geldiklerinde
dinlerini kendileri seçerler.” diyecek kadar
açık görüşlüydü.
Hep tutkusunun peşinden gitti Leyla.
Gün geldi hayranı olduğu Maria Callas’ın
yerine “Norma” rolünü o canlandırdı.
Öğrenmeyi, çalışmayı hep sevdi, kendiyle
yarıştı. Yaşamı boyunca “Diva”lığın
görkemiyle, alçakgönüllülüğü birbirinden
ayırmadı. 2008 yılının Mayıs ayında bir
bahar günü hayata gözlerini kapadığında
vasiyetine uyuldu, külleri Dolmabahçe
önünden mavi Boğaz sularına bırakıldı.
Kim bilir, hangi aryayı dinliyordu ruhu
o an... Tosca’nın “Ben sanatım için
yaşamışım.” aryasını mı? Puccini’nin “Bu
kız buradan mutlu ayrılıyor.” aryasını mı?

ANNE
BENI SINIR
EDIYORSUN!

Bir pazar sabahı... Uyandınız... Yüzünüzü
yıkadınız... Sofra hazır... Ev halkıyla
günaydınlaştıktan sonra oturuyorsunuz
kahvaltıya. Kahvaltınızı ederken birden bir
ses;
- Peynirden de yesene!
- Yiyorum anne...
Fark etmiyorsunuz takip edildiğinizi. Bir
süre sonra;
- Bak zeytini yeni aldım, çok güzel.
- Anne, görmüyor musun tabağımdaki
çekirdekleri?
Anneye yeterli gelmiyor sözlü tacizler. Alır
zeytin tabağını koyar önünüze. Bu sırada
çay bardağı devrilir.
- Öff anne yaaaa. Yiyorum işte.
- Yemiyon oğlum! Yesen bu kadar zayıf
olmazdın…
•••
Okul hayatımın bittiği günü unutamam.
Nasıl sevinmiştim… Derslerden değil. Okul
üniformamın altına hep bir şeyler giymek
zorunda tutulduğumdan;
- Üşürsün oğlum
- Üşümem anne…
Yıllarca terlemekten bıktım!
•••
Hep başkalarıyla kıyaslandım;
- Bak filancanın oğlu üniversiteyi bitirdi,
askerden geldi, iş buldu, evlendi. Sen
hâlâ yerinde sayıyorsun. 6’ncı kata yeni
komşular taşındı. Eli yüzü düzgün kızları
var. Geçenlerde karşılaştık o da kısmetini
arıyormuş. Bir gidelim mi? He, ne dersin?
- Anne, kiminle evleneceğime de mi sen
karar vereceksin?
- Bundan daha iyisini mi bulacaksın?
- Öff anne yaaa...
•••
Televizyonda bir film başlar. Filmin daha ilk
sahnesi;
- Gördük bu filmi!
- Anne ne zaman gördük? Film ilk kez
yayınlanıyor televizyonda.
- İlk kez mi? Yahu adam şimdi karısını
öldürmüyor mu?
- Öldürmüyor, bu film o değil.
- Hadi be, o film işte! Aç oğlum başka yeri.
•••
Öff anne yaaa, öfff…
Beni sinir ediyorsun
Ama seni yine de seviyorum.

26

D

ALİ KILIÇ

oğurgan özelliğiyle kadın, anaçtır.
Dünyaya can getirdikten sonra
yeryüzünün en mutlu varlığıdır. Artık
onun için yaşamak; çocuğu için var olmaya
devam etmek anlamını taşır. Var olma
mücadelesinden her daim galip çıkmak zorunda
olduğunun farkındadır. Çünkü çocuğunu
büyütmek, yetiştirmek gibi bir sorumluluk
taşıdığını bilir. Sakınır, saklar, korur; gerekirse
kendi canından olmayı da göze alır ama her
annenin isteği, çocuğunu kendi koynunda
büyütmektir.
Anneliğin nasıl bir duygu olduğunu elbette
kendileri yaşarlar ama bunu doğurgan
olmayanların anlaması da zor değildir. O ne
müthiş bir özellik, ne takdir edilesi bir gurur,
ne önemli bir görevdir; tanımlamaya gerçekten
kelimeler yetmeyebilir. Anlayabilmek yeterlidir.
Anne olmak, her kadının dileği ve hakkıdır.
Çocuğu kucağındayken önünden geçenlerin
saygıda kusur etmemeleri beklense de bunu
her zaman görmek mümkün olmuyor. Küçük
yaşta anne olmak zorunda kalanları düşününce,
yanında yöresinde saygı aramak samanlıkta iğne
aramaktan farksız oluyor. Çocukluk evresinden
çıkmamış kızlarımız zoraki evlendirildiklerinde
ne travmalar içinde yaşadıklarını göz önüne
getirebiliyor musunuz? Kucağına bir de çocuk
eklediğinizde, karşınızda içinizi acıtan bir
fotoğraf beliriyor. Hoş bir durum değil elbette
ama bunlar yaşanıyor.
Bir anneye en büyük acı veren olay, çocuğunu
kaybetmektir. Aylarca karnında geliştirip
yeryüzüne bir insan, bir can getirdikten sonra
olanca gücüyle kol kanat gerdiği çocuğunu
kaybeden anne, aklını da kaybetmiş gibi
bunalıma girebilir. Düşünsenize,
hayattan kopan sıradan bir
insan değil, kendi bedeninde
geliştirdiği bir can ve onu bir
anda kaybeden bir anne…
Yok, düşünmeyin çok acı
bir durum.
Babaannem Beser
Hatun da dönemin
bazı tatsız gelişmeleri
karşısında henüz
ergenliğinde gelin olmuş,
ilk çocuğunu dünyaya
getirmiş. “Musa” adını
verdiği oğlunu çok küçük yaşta
hastalıktan kaybetmiş. Musa’nın üzerine
nasıl titrediğini kendisi anlatırdı. Oğlu Hakk’a
yürüdükten sonra halk ağzıyla, babaannemin
‘kafayı yiyeceğini’ düşünmüşler. Ama diğer
çocukları yaşama tutunmasını zorunlu kılmış.

Babaannem, Dersim yöresinin diğer anneleri
gibi çok sıkıntılı günler geçirmiş. Altı çocuk ile
sürgün yaşamış. Bir de gönderildikleri yerde
olmak üzere; yedi çocuk yetiştirmiş. Çocuklarının
sürgün edildikleri Isparta’nın Yenice ilçesine
bağlı Bucak köyünde uyumlu yaşamaları için
evde ilk Türkçe öğrenen kendisi olmuş. Dokuz
yıl sonra köylerine döndüklerinde, tam yeni bir
hayata başlamak üzereyken dedem Pir Kamer
Ağa Hakk’a yürümüş. Çocukları, yani
babam, amcalarım ve halam küçük
değiller ama babaannemin
gözünde çocuklar. Onlar için
erkeklerin yaptıkları işlere
girişmiş. Tarla, hayvanlar,
ticaret derken herkesin
garipsediği bir kadın
olmuş. Ama o, bir anne
olduğunu hiçbir zaman
unutmadan, köylülerin
ayıplayan bakışlarına aldırış
etmeden at binmiş, tüfek
kuşanmış, zamanla yörenin
en saygın ‘anası’ olmuş. Sadece
çocuklarını değil, aynı zamanda kendisini
de bir arşiv bir kütüphane gibi doldurarak
yetiştiren bir anne olarak tanınmış. Dönemin
başbakanı Bülent Ecevit tesadüfen babaannem ile
karşılaştıktan sonra bu rastlantıyla bölge insanı

Bence
yeryüzü, annelerin
değerini ölçebilecek
bir akıl ile henüz
tanışmadı. Onlar
yüreğimizden
taşarlar.

da tanımak için saatlerce sohbet etmiş. Ecevit,
bu karşılaşma sonrası yedi çocuk annesi Beser
Hatun’un nezdinde Dersimli kadınlarımıza atfen
bir de şiir yazmıştır.

Pülümür’ün Yaşsız Kadını

Pülümür’ün bir dağ köyünde gördüm onu
Yaşını sordum, bir giz gibi güldü…
Kimi ‘seksen’ dedi köylülerden kimi ‘yüz’,
Yüzüne baktım, bir giz gibi güldü.
Bir asa vardı elinde;
Bir solmuş kırallığın
Kadifeden harmanisi üzerinde,
Bir Hititliydi o bir Selçukluydu,
Bir Ermeniydi, bir Kürttü,
Bir Türk…
Yaşını sordum, bir giz gibi güldü…
Koluma girdi bir soylu kadınca
Tozlu köy yolunda sürüyerek eteğini
Beni tek gözlü sarayına götürdü
Köy yapısı kulübesinin…
Zamanı onda yitirdim ben
Yitik zamanlara onda eriştim
En soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayında;
Bir taç gibi kondu başıma Türkiyeliliğim.

Anneniz yaşıyorsa ne mutlu size

Anneler, çocukları için bir an bile
düşünmeden kendi yaşamlarından geçebilirler.
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Çocuk/çocuklar, bir anne için bütün
fedakârlıkları yaptıracak kadar kıymetlidirler.
Peki, çocuklar için anneler ne kadar önemlidir
ya da olmalıdır?
Bence yeryüzü, annelerin değerini
ölçebilecek bir akıl ile henüz tanışmadı.
Onlar yüreğimizden taşarlar. Değerlerini
ölçemeyeceğimiz bu varlıkları sonsuza değin
kaybettiğimizde bir yanımız çöker, anneliğin
ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. İşimiz,
gelirimiz, eşimiz çocuklarımız vardır ve anneye
ihtiyacımız olmadığını düşünürüz bazen. Kimi
zaman çocuk muamelesi görmekten sıkılırız.
Ama kaç yaşında olursak olalım, hepimiz bir
annenin çocuğu değil miyiz? İçim yanıyor…
Onları bir kez daha göremeyecek şekilde
yitirdiğimizde, bir yanımızla en büyük manevi
dayanağımızı kaybettiğimizi de anlarız. Bu
nedenle, annesi hayatta olanların çok şanslı
insanlar olduğunu düşünür, kıskanmam ama
gıptayla bakarım.
Annem Beser Kılıç’ın benden önce dünyaya
getirdiği ikizler küçük yaşta 3 ay arayla Hakk’a
yürümüş. Evlat acısı yaşayan bir anne olarak
bunu çok kez anlatmıştır. Onun da diğer
annelerinkiyle aynı renk olan gözyaşları hiç
dinmemiştir. Belediye Başkanı seçildiğimi
duyduğunda, evden neredeyse cenaze çıkmış gibi
ağladığını söylediler. Anneler, çocuklarını görmek
istemedikleri yerde gördüklerinde ağlarlar.
Anneler, çocuklarını görmek istedikleri yerde
gördüklerinde de ağlarlar. Acılarının sevinçlerinin
belirtileri gözyaşlarıdır. Geçmişe giderler;
çocuklarının bebekliğine, çocukluğuna ve birden
büyütür günümüze getirirler. Ağlarlar o zaman
işte ne gibi bir gelişme olduysa, acı tatlı…
Kaç yaşında olursa olsun dünyaya getirdiği
can, onun çocuğudur. Garipseyen var mıdır
acaba bir annenin 60 yaşına gelmiş evladına
“Çocuğum” diye seslenmesini?
“Çocuğum” demeni özledim anne
Neredesin diye sormaya korkuyorum;
Çünkü yerini biliyorum…
Saçlarımın arasında parmaklarını,
Yüzümü ılıkça okşayan nefesini,
Yer yer su topladığını hatırlıyorum;
Özledim anne öpülesi ellerini…
Hiç üzdüm mü acaba, kırdım mı bilmeden;
Anlatırdın çok şeyi hiç bir şey demeden
Sevgi dolu bakışını unutmuyorum,
Bulurdun hoş tutmaya gönlümü, bir neden…
Yüreğim bir yüklü çarpıyor bunca sene
Yerin içimde her daim bundan kime ne?
Ne söylesem boş kendimi avutuyorum
Bana “Çocuğum” demeni özledim anne…
Yaşam, kendileri için cehennem azabı verecek
olsa da yeryüzünü çocukları için cennete
çevirmeye çalışan ve cennette yer tuttuğuna
inandığım saygın varlıklar; bütün annelerin
‘Anneler Günü’ kutlu olsun…

GİZEM PINAR
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19 MAYIS’TA TÜRK GENÇLIĞI
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ebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk,
ihtiyarlık dönemleri bireysel hayatımızda
kalıcı kavramlar değildir. Hepimizin bildiği
ve yaşadığı gibi; doğanın zorunluluğu gereği her
birimizin peşi sıra geçirdiği süreçlerdir. Dışarıdan
bir gözle bakıldığında rahatlıkla anlaşılacağı gibi,
sosyal hayatımızın herhangi bir zaman diliminde
her biri aynı anda var olur. Yani toplumlarda aynı
anda bebekler, çocuklar, gençler ve diğerleri var
olurlar. Bizler de bunları genel kavramlar olarak
algılar ve kullanırız. Oysa bu kaçınılmaz geçiş
süreçleri bir birey üzerinden ele alındığında her
dönemde farklı bir anlam ifade eder. Bugün
bebek olan yarın çocuk, öbür gün genç olacaktır;
bugün genç olanlar yarın olgun, öbür gün ihtiyar
olacaktır.
Bizler ne yazık ki bugüne gereğinden fazla
bağlandığımız için; geçmişi geride kalmış eski
bir anı, geleceği ise kendi kendine gelmekte olan
bir süreç olarak değerlendirme yanılgısından
kendimizi kurtaramıyoruz. Oysa bunların hepsi
bir bütünün (hayatımızın) bizim yaratılışımız
itibarıyla algılama eksikliğimizden kaynaklanan,
tam olarak birleştiremediğimiz parçalarını
oluştururlar. Biz dünün koşullarının zorunluluğu
gereği bugünü bu şekilde yaşıyoruz ve aynı şekilde
bugünkü yaşamımızın yaratacağı etkileşimler
gereği de yarınımızı, yine bugüne ve düne bağlı
olan zorunluluklar nedeniyle belirli bir plan
dahilinde yaşayacağız.
Aslında bu kadar basit bir kuralı olan
yaşamımızı; sürekli belirsizlikler, endişeler ve
korkular içinde sürdürmenin, ne kadar boşa
harcanan bir enerji olduğunu bilemiyorum size
hissettirebiliyor muyum? Bireysel olarak geçerli
olan bu basit etki-tepki kuralı elbette ki toplumsal
olarak da geçerlidir. Toplumlar da geleceklerinde,
kendi karar ve eylemlerinin sonuçlarını yaşamak
zorundadırlar. Tıpkı; güçlü liderleri ve fedakar
milleti eliyle, tarihin kaydettiği en güçlü
imparatorluklardan birini kuran Türklerin,
sorumsuz, bilgisiz, cahil, bağnaz, gelişmelere
kapalı hatta kendi vatanına karşı ihanet içinde
olan yöneticileri yüzünden, Anadolu coğrafyası
hariç ellerindeki her şeyi 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın
ilk yıllarında yitirmeleri gibi.
Atatürk; geleceğimizi gençlere emanet
ederken, gençlerimize en iyi imkanların verilmesi
gerektiğini her fırsatta vurgulamış, onların
diğer ülke gençleri arasında yükselmelerini
sağlayacak bilgi, kültür ve görgü ile yetişmeleri
için her türlü ön hazırlığı, o günün koşullarının
bütün elverişsizliğine rağmen muazzam bir
başarı ile kurgulamayı başarmıştı. Bunun için
gerekli kurumları kurdurmuş, kısıtlı kaynakları
en doğru şekilde kullandırmış ve genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin geleceğini, çağdaş medeniyetler
içerisinde layık olduğu yere erişebilecek şekilde
tasarlamıştı.
Bizler de eğer ATA’mızın en büyük
emanetinin; vatanımızın, Türk Gençleri’ne
bırakılmış olmasından söz ediyorsak, o zaman
Türk Gençliği’ni bu ağır görevi üstlenebilecek
donanımlarla yetiştirmek zorundayız. Türk
Genci’nin doğduğu günden itibaren, hatta bana

sorarsanız annesi ve babası onu var etmeye karar
verdiği günden itibaren sahip çıkıp, devletin
bekası ve güvenliği ile milletin refahının yegane
şansı olduğunun bilincinde, çağdaş ölçülerde
yetişmesini sağlamak zorundayız. Bunun yolu
da, Türk Gençliği diye tanımlanan nüfusumuzun,
sadece dönemsel farklarla gerçekte hepimizi
içeren, yani bütün Türk Milleti’ni içeren bir unsur
olduğunu anlamak ve gereğini de ona göre
yapmaktan geçmektedir.
Gençliğinde çalışan, üreten, emeğiyle
toplumuna katma değer yaratan, savunulması
gerektiğinde canını korkusuzca ortaya koyan
gençlerin, olgunluk çağlarında düşünsel
yetkinlikleriyle, entelektüel birikimleriyle,
üstlendikleri görev ve sorumluluklarıyla ülkelerine
ve milletlerine hizmet ettiklerini, ihtiyarlıklarında
da, gençlerde olmayan bilgi birikimi ve
deneyimleriyle yol göstericiler olarak bu hizmeti
sürdürdüklerini unutmamalıyız.
Bebekliği ve çocukluğu sağlıksız yaşam
koşullarında geçen, eğitim, kültür gibi konularda
büyük eksiklikleri olan, dogmalarla bağnazlaştırılan,
kendi dışındakileri ötekileştirmeye alıştırılmış
veya televole-magazin kültürsüzlüğüne mahkûm
edilmiş, hayatta en tutkuyla bağlandığı şey futbol
fanatikliği veya uyduruk dizilerdeki hamasi hayaller
olan bir gençliğin, ülkesi ve milletinin değerlerini
başarı ile savunabilmesi ne yazık ki çok zor olacaktır.
Aynı gençliğin olgunluk çağlarında, sorumluluk
duygusu gerektiren, çeşitli süreçlerdeki görev ve
yetkilerini kullanmada da sayısız kayıplar ortaya
çıkacaktır. Bu dar görüşlülükleri ve kapalılıklarıyla
da ne yazık ki kullanılmaya ve manipüle edilmeye

çok açık olacaklardır.
Daha açık ifadeyle; Türk Genci’nin, Ata’larının
değerleri ile yurttaşlık sorumluluklarını yerine
getirmelerini gerçekten istiyorsak, o zaman bu
döngüsel sürecin her aşamasında aynı hassasiyeti
göstererek hareket etmek zorundayız. Aksi her
türlü davranış, kayıp kuşaklar yaratmaktan
başka bir işe yaramayacaktır. Bu kayıp kuşaklar
sadece bebeklik, çocukluk, gençlik olmayacak,
bir yaşam boyu süregidecektir. Bunun sonunda
da, başta Türkiye olmak üzere hepimiz,
telafisi çok zor zararlar görmekten kendimizi
kurtaramayacağımızı artık fark etmeliyiz.
Atatürk bu yüzden, öğretmenlerden fikri hür,
vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmelerini ister.
Atatürk özgürlüğü hepimiz için ister çünkü özgür
bir millet ancak özgür bireylerle var olur ve özgür
olabilmek bir varoluş meselesidir.
Milli eğitimin gayesi, yalnız hükümette memur
yetiştirmek değil, daha çok memlekette ahlaklı,
cumhuriyetçi, inkılapçı, olumlu, atılgan, başladığı
işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli,
iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya
kudretli, karakter sahibi gençler yetiştirmektir.
ATATÜRK
Türk Genci, ATA’n, senin böyle yetiştirilmeni
istiyor; çünkü senin özgür, cesur ve kararlı
olmanı ve yaşama karşı göstereceğin bu irade
ve duruşla da başarılı ve mutlu olmanı istiyor;
çünkü bize armağan ettiği en büyük hediye olan
Cumhuriyet’imizin ancak senin duyarlı, özverili ve
çalışkan ellerinde güvenli olacağını biliyor. Senden
Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına
sahip çıkmanı istiyor ve seni yetiştirenlerin
de, seni bu zorlu göreve hazırlayacak şekilde
yetiştirmelerini istiyor.
Büyüklerin sana bunu vermiyor ve seni böyle
yetiştirmiyorsa, bunu sen kendin yap, kendini
ATA’nın istediği gibi yetiştir ve ülken için, kendin
için, sevdiklerin için, geleceğin için üstleneceğin
büyük görevlere hazırlan...
Senin için özgürlüğü ve özgür düşünceyi,
çağdaşlığı ve çağdaş dünyayı dilemeyen herkesin,
içine ne kadar süslü, boyalı, renkli, cazip veya
korkutucu hikâye sokuştururşa sokuştursun
aslında senin kötülüğünü istediğini; seni pasif,
edilgen, zayıf kılmaktan başka hiçbir hedefi
olmadığını çünkü senin içindeki muazzam
enerjini ve özgün potansiyelini ancak bu şekilde
kontrol edebildiğini unutma. Seni özgürlüğe
çağırmayan ve bu muhteşem dünyanın tüm
renklerine, güzelliklerine, fırsatlarına açık
olacak şekilde yönlendirmeyen, yetiştirmeyen
ve cesaretlendirmeyen herkes, uzaktan nasıl
görünürse görünsün, senin düşmanındır. Senden
ve yüreğinin derinliklerinde sahip olduğun, tüm
dünyayı değiştirme potansiyelinden deli gibi
korkmaktadır ve seni yavaşlatmanın işe yarar
tek yolu, seni türlü sahte ve boyalı oyuncaklarla
kandırmak, oyalamak ve korkutmaktır. Ha bir
de, punduna getirirse seni kendine kırdırmaktır.
Kanma, oyalanma, korkma ve kendi kardeşinle
dövüşme; çünkü sen bunlardan daha iyisine
layıksın ve eğer istersen çok daha iyisini
yapabilirsin...
Unutma;
Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil
kanda mevcuttur.
ATATÜRK
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19 Mayıs 1919…

Mayıs 1919… İzmir Körfezi’nde gözün
gördüğü her noktada Fransız, İngiliz
ve Yunan deniz filoları. Karada da
kentin dışından içlere doğru adım adım işgale
başlayan Yunan Ordusu… Yunan işgal kuvvetleri,
Konak Meydanı’na ulaştığında bu feci duruma
dayanamadı genç bir adam. Silahını ateşledi
işgalcilere doğru! Ne yazık ki anında kurşun
yağmuruna tutulacaktı! “İlk kurşun” olarak
tarihe geçen bu tek kişilik direnişin kahramanı
Gazeteci Hasan Tahsin’di! İzmir’in ilk şehidiydi.
Ama hayat ki... Aradan 3 yıl geçecek, o
meydandaki hükümet konağına, gerçek bir
yurtsever olan Hasan Tahsin’in, uğruna şehit
düştüğü yurdunun bayrağı çekilecek ve yine o
meydana, heykeli dikilecekti; bir onur abidesi
olarak, sonsuza kalarak!
16 Mayıs 1919’da bir vapur kalkacaktı Boğaz’a
doğru! Mustafa Kemal ve arkadaşlarını 19
Mayıs’ta Samsun’a taşıyacaktı. Öyle ya, önceden
ve her türden, birçok güçten destekle kötü
niyetle planlanıp uygulamaya sokulan İzmir’in
işgali, gözlere yaş döktürmüş, kalplere hançer
saplamıştı Anadolu’da. Umut bu yolculuktaydı.
Kuvayı Milliye’ydi bu yolculuğun adı.
Mücadele’ye, kız, kızan, kadın, erkek katılacak,
kongreler toplanacak, Ankara hükümeti
kurulacak, direnişler yayılacaktı ve bir millet
uyanacaktı! Sevr paçavrasıyla paramparça
edilmek istenen millet, Mustafa Kemal
Paşa’nın başkomutanlığında harbe, “kurtuluş”a

hazırlanmıştı işte… “Kurtuluş”un Halide
Onbaşı’sı Halide Edip’in dediği gibi “Her gecenin
bir sabahı da vardı.” Dağ başını duman almıştı
evet… Yürüme, koşma vaktiydi tüm yurtta...
19 Mayıs’ın Kırılan Kalpleri...
1938 Nisan’ında, Gazi’nin sağlığında tüm
yurtta yüksek değer ve önemde kutlanacağına
dair kayıt düşülmüştü 19 Mayıs’lar için, ama o 19
Mayıs törenleri ki çok çekmişti yıllar içinde…
İlk kez 1951’de hırpalandı gençliğin ve
sporun bayramı! Genç kızların fotoğraflarını
çeken gazeteciler “Baldır bacakları sayfalara
taşıtmayız!” diye Demokrat Partililerce
yuhalanacaklar, yetmeyecek bir de polis
dayağı yiyeceklerdi! Tepkiler dinecek, törenler
normalleşecek, gençlik sahalara şortla taşınacak,
kostümler kendince renkten renge girecek ama
hep kapanması istenecekti genç kızların.
1966 yılıydı mesela, tutucu ve muhafazakâr
çevreler bir kez daha karşı çıktı genç kızların
şortla gösteri yapmalarına. Mesele ölçü değildi,
şort giyilmemeliydi, başka söze gerek yoktu!
Demirel’in Adalet Partisi’nden Muammer
Dirik, Meclis’te bir konuşma yaptı; “Genç kızlar
19 Mayıs’ta şort giymesin!” Ortalık karıştı!
Alkışlayanlar oldu, karşı çıkanlar da... Ama
şorta devam edildi tabii ki.
Aradan 10 yılı aşkın bir süre geçti. 19 Mayıs’ın
şortları bu kez Milli Selamet Partisi’nin lideri
Erbakan’ın hedefindeydi, hem de en sertinden...
Erbakan, genç kızların dize kadar inen şortlarını

gerekçe gösterip müstehcen bulacak “milli ahlakı
zedelediği”ni öne sürerek törenlere katılmak bir
yana, Ata’nın kabrine dahi ziyarete gitmeyecekti…
78’in 19 Mayıs’ının bir talihsizliği daha vardı
ki... İki büyük partinin lideri Ecevit ve Demirel,
konuşmak bir yana selamlaşmamışlardı bile
o gün... Ve o 19 Mayıs’ta sokaktaki şiddet
stadyumlara yansıyacak, Antakya’da genç
kızların elbiseleri parçalanacak, İstanbul’da
19 Mayıs tribünü korkuya kurban edilecek ve
bomboş kalacaktı! Ama yine 19 Mayıs’lara dair
siyah beyaz kayıtlara bakıldığında ışıltılar ve
beyazlık da hiç eksik olmayacaktı…
Davet
Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim....
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...
NAZIM HİKMET
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Doğum günün kutlu
olsun Türkiye’nin en
güzel, en özel sesli kadını.
Türk halkı seni neredeyse
50’li yıldır tanıyor ve her
gün artan bir sevgiyle
bağrına basıyor. Daha
nice nice yıllara, nice nice
BİRCAN USALLI SİLAN
şarkılara Nilüfer…

B
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en de herkes gibi onu “Dünya
dönüyor sen ne dersen de” diyen
o güzelim, kara üzüm buğusu
sesiyle duyduğum an, lise yıllarımda
tanıdım.
İlk gençlik yıllarımın
vazgeçilmezlerindendi. Ancak onunla,
üniversite yıllarında ayrı düştüm.
Ben o zamanlar devrimci marşların,
Nâzımların peşindeydim.
O ise sevda şarkılarının en
vazgeçilmeziydi…
Benim, aşktan öte düşündüklerim
vardı o sıralar. Vatanı kurtarmak için
çarpıyordu genç yüreğim… “İşçisin sen
işçi kal” protestindeydim. “1 Mayıs’’ı
arkadaşlarımla hep birlikte, hep bir
ağızdan söylüyorduk. En büyük aşk
türküm “Odam Sıcaktır Benim”di.
Sonra hem vatanımı hem de aşk
şarkılarını sevmenin ayıp olmadığının
farkına vardığımda, yeniden yollarım
onunla kesişti.
Gazeteci olarak ise; yaşı, boyu posu
bana yakın, ama sesi çok büyük olan bu
kadını dürüst buldum, işine gösterdiği
özene saygı duydum ve insani duruşunu
sevdim… O günlere dönüp baktığımda
görüyorum ki, neredeyse birlikte geçmiş
en güzel gençlik yıllarımız. Ne çok
röportaj yapmışım onunla. Koşar adım
yakalamaya çalışmışım hayatı onda ve
kendimde.
Gazeteciliği bir kenara bırakıp,
basın danışmanlığına ve menajerliğe
başladığımda ise ilk yanımda olanlardan
biriydi Nilüfer. Ofisimi onunla birlikte
kurdum. Yani N1’in N’si Nilüfer’den, 1’i
ise Bircan’dan geliyor.
Neredeyse tam 30 yıldır beraber

iş yapıyoruz ama tanışıklığımız 40
yıla yaklaştı. Bu süre içinde, çok derin
bir kadın olduğunu fark ettim onun.
Göründüğünden daha sıcak, adaletli ve
de paylaşımcı.
Özellikle çocuklara, böceklere,
kedilere, köpeklere, sincaplara karşı.
Yani kendini koruma güçlüğü çekenler,
eğer onun görüş sahası içindeyseler,
otomatikman koruma alanı içindeler
demek. Bir böceğin ölümüne neden
oldu diye ağladığında gözlerime
inanamadım. İçindeki o iyi yürekli
kadına “Üzülme, bu böcek bir daha
dünyaya geldiğinde o da seni öldürür,
ödeşirsiniz.” diye baktım.
Sonra da onun bu halinin bu kadar
az kişi tarafından bilinmesinin haksızlık
olduğunu düşünüp, “Hadi artık
zamanıdır, gel senin kitabını yapalım.”
dedim. Yanıtı “Tamam yapalım. Ne
zaman başlıyoruz?” oldu.
Bunun için uzun uzun oturduğumuz
zamanlar oldu. Teybi açıp
konuştuğumuz... Bazen çoook uzun
sürdü bu sohbetler. Bazen de çoook
derinlere indik, çok tehlikeli kıyılarda
dolaştık. Sonra da onun için en
unutulmazları ve iz bırakanları yazalım
istedik… Hem olay olarak hem de insan
olarak.
Bu kitabı yazarken ve şu an bu
yazıyı yazarken niyetim Nilüfer’e
övgüler yağdırmak değildi. Ancak 30
yıldan bu yana onun için biriktirdiğim
duygularımda, sanıyorum sevgi ve hak
veren bir tavır oluştu.
Benim yoğun duygusallığım bazen
ona fazla geldi, bazen onun net duruşu
bana sert. Bazen o beni törpüledi, bazen
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ile Nilüfer arasında da böyle bir durum, böyle
bir rekabet vardı.

mesleğini eline almış, şahane bir genç hanım
olarak hayata karışacak.

n Sevgili Nilüfer seninle koca bir kitap
n Nilüfer annesini yeterince sevmiş miydi?
yaptık, tabii üç sayfaya bizim sohbetimiz asla
(Bugün bu soruya verdiği yanıt o kadar net ki)
sığmaz ama son dönemi senden anlatmanı
Annemi hep sevdim. Bir evlat olarak ona
istiyorum. Pandemi ile ilgili yaşadıklarını?
karşı görevlerimi hep yerine getirdim. Ama
Pandemi hepimizin hayatını alt üst etti.
içimdeki sevgiyi ona sarılarak ya da ‘anneciğim’
Duygularımızı, gelecekle ilgili beklentilerimizi
diye yanaklarından öperek gösteremedim,
her şeyi alt üst etti. Ben yaklaşık bir buçuk
gösteremedim. Sanki hep bir şeyler beni
seneden bu yana ben de pek çok
alıkoydu, engel oldu. Koca kadınım,
Ben
müzisyen arkadaşım gibi,
kendi kendime ‘Ben annem mi
sanatçı arkadaşım gibi hiçbir
seviyor muyum? Ölse üzülür
her 19
şey yapamamanın büyük
müyüm?’ diye sorardım.
Mayıs’ta gencecik
boşluğunu yaşıyorum.
Şimdi bundan eminim.
bir
kız
olup,
Atatürk’e,
Yapar mıyız? Elbette
Annemi kaybettiğimde
bayrağıma, umutlarıma, bundan umudumu hiç
hayatım artık hiçbir zaman
Cumhuriyet’ime sımsıkı, kaybetmiyorum. Ama
eskisi gibi olmadı. Şu anda
insanlardan, sosyal
hayal bile edemediğim bir
sevgiyle,
hayattan bu kadar uzakta
boşluğa düştüm. Çünkü
saygıyla, minnetle
olmak, bir süre sonra
tamamen sahipsiz kaldım
sarılırım.
insanı gerçekten bunaltıyor.
annemi kaybettiğimde. Ama
Dostlarımla bir arada olmayı
vicdanım hep rahat ve bu eksik
çok özledim. Kocaman sofralardaki
yaşanmış sevgilerin yanı sıra, görevlerini
buluşmaları çok özledim. Ancak ben bunları
gerçek anlamda yerine getirmiş bir evlat olmanın
özlerken, ülkemde aşı probleminin yaşanması,
huzurunu duyuyorum halen.
milyonlarca insanın işsiz kalması, aşsız kalması
gerçekten canımı çok yakıyor, çok üzülüyorum.
n Senin kızınla ilişkin nasıl?
Keşke daha fazla gelişmiş, keşke sosyal etkileşimi
Onunla sohbet ederken, “Kızım bana
çok daha fazla olan ülkelerden biri olsaydık
anlatacak bir şeyin var mı? Bir tanem ben senin
ama biliyorsun beni, ben ülkeme ve Cumhuriyet
annenim. Bana hiç kimseye söyleyemeyeceğin
değerlerine çok bağlıyımdır. İnanıyorum ki her
şeyleri de söyleyebilirsin. Her ne olursa olsun ben
şey yoluna girecek, bu ülke neleri başaramadı ki,
sana kızmam. Merak etme. Yanlış bir şey yapmış
hangi karanlıklardan çıkmadı ki? Şimdi yeniden
olsan bana söylemelisin. Biz onu seninle beraber
biz güzel dönemleri yaşayacağımıza inanıyorum.
çözmeye çalışırız. Ya da ben sana doğru bildiğim
Az kaldı, sıkıyoruz dişimizi. Ancak herkesin
şeyleri aktarmaya çalışırım. Ben sana kızmam
elinin yettiğince yanındakine, gördüğüne,
merak etme.” telkinleriyle yetiştirdim. Şimdi ise
elinin uzandığına destek olması gerektiğini
Ayşe Nazlı benim en yakın arkadaşım, dostum,
düşünüyorum ve sevenlerimle, sevdiklerimle
sırdaşım. Onunla beni çok mutlu eden bir ana
kocaman açık hava konserlerinde buluşup,
kız ilişkimiz var. Her şeyimizi paylaşıyoruz. O
şarkılarımızı hep birlikte söylemenin umudu
benim bir tanem. Şu anda Londra’da, İngiltere’de
içindeyim.
eğitimini görüyor ve kısa bir süre sonra artık
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ben ona “Bu yazarın görüşü” deyip aldırmaz
davrandım.
Ama yazarken tanıdığım küçük Nilüfer’i daha
çok sevdim. Kimi zaman akmayan gözyaşını
silesim, bazen de geçirdiği astım krizlerinin
arasına girip, “Şimdi geçecek canım, şimdi nefes
alacaksın. Bak hiçbir şeyin kalmayacak.” diyesim
geldi.
Lütfiye Hanım’ın yalnızlığına, doyasıya
yaşayamadığı kadınlığına, ondan sevgisini
saklayarak üzen huysuz kızına bakıp üzüldüm.
Ölümüyle Nilüfer’e yaşamının en büyük
travmasını yaşatan Cemil Bey’de babamı aradım
ve zaman zaman da buldum. Şimdiki Nilüfer’in
aşılmaz duvarlarına, o yaşadıklarına bakarak
gülümseyebildim.
Ayşe Nazlı’yı, minicik bir bebekken kucağıma
aldım. Bazen anne olarak ona önerilerim oldu,
bazen de ondan aldığım öğütler. O benim
Umutcan’ımı çok yaramaz bulurken, “Sen çok
yüz veriyorsun. Hiç disiplin yok sende.” derken,
Ayşe Nazlı’nın benim oğlumdan da yaramaz
olmasına sevindim.
Bazen onun ağlama duvarı oldum,
bazen de mutluluğuna ve sevincine birlikte
kadeh kaldırdık. Çoğu kez yeni şarkılarını
ilk dinleyenlerden biri olmanın ayrıcalığını
yaşadım…
Müzisyen olarak Onno Tunç’u, Kayahan’ı,
Mete Özgencil’i, Adnan Ergil’i tanıdım. Ben de
onların şarkılarını yaşamımın içindeki olaylarla
eşleştirdim. Aşka hep balıklama dalmasına ise
hep hayranlık duydum.
Anneler günü olması nedeniyle Nilüfer’e
annesini soruyorum bu kez de…
Aslında kız çocukları ile anneleri arasında
hep böyle bir geçimsizlik, kızgınlık öfke olduğu
bilinir, bunu anneler kendi cephelerinde, kızları
da kendi pencerelerinde yaşarlar. Farkına
varmadan acıtırlar birbirlerini, kanatırlar…
Aralarında bitip tükenmek bilmeyen bir
egemenlik yarışı vardır. Aslında Lütfiye Hanım
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Basın özgürlüğü ve
sorumluluğumuz

Ö

BARIŞ İNCE

“

nlememiz gereken şey,
sorumluluğumuzun suçluluğa
çevrilmesi ve elli yıl sonra bize şunun
söylenmesidir: Bu insanlar bu dünyaya en büyük
felaketin geldiğini gördükleri halde sustular.”
Sartre’ın yazara yüklediği sorumluluk gazetecide,
farklı dallarda eser veren sanatçıda, ülkesine dair
endişe duyan yurttaşta yok mu? Bu sorumluluğu,
“suçlu biziz, herkes suçlu” gibi eylemsiz bir
vicdan söylemiyle geçiştirmek doğru değil. Daha
güzel bir ülke, daha iyi bir toplum için atağa
kalkmamız gerek. Basın özgürlüğünü savunmak
da bu anlamda çok önemli.
Basın özgürlüğünü savunmak için bağımsız
medyanın önemli olduğunu düşünüyorum. Pierre
Bourdieu, “Kitle medyasının davranışlarının
temelinde ekonomik baskılar vardır.” der.
Bunun nedeni medya sahipliğinin son dönemde
tamamen sermaye kontrolüne geçmesi ile
açıklanmalı. Patronun temel motivasyonunun “şu
ihaleyi nasıl kaparım, şu Bakan’a nasıl yanaşırım,
bu hükümet bana avanta vermedi, bu gitsin.”
olduğu bir medya âleminde gazetecinin de
örtülü ya da açık olarak sansüre uğrama gerçeği
kaçınılmazdı. Teknolojinin pahalılığı, kâğıdın ve
dağıtımın yine başka tekeller tarafından kontrol
altına alınması önemli bir sorun. Örneğin John
Keane, “Medya ve Demokrasi” kitabında iletişim
kanallarının mülkiyeti sorununu teknolojinin
“pahalılığına” bağlar. Uydu kirası, kâğıdın
yurtdışından ithal edilmesi ve dağıtım
tekelinin yüksek komisyon
Kimseden bir
oranları… Bu sorunlara bir
şey beklemeye
de açılan davalar, reklam
tahammülümüz
ambargosu ve güdümlü yargı
yok, bir şey
eliyle kesilen para cezaları
bekleyecek
de
eklendiğinde ciddi bir maliyet
zırvalar, satış uğruna
kimsemiz yok. Bu
ortaya çıkıyor.
gazeteleri doldurdu. Batı
dünya yapılması
Bu zorluğa bir de
basınında tabloidleşme
vatandaşın satın alma/izleme
dediğimiz
bu durum “medya
gereken şeyler
motivasyonu ekleniyor. Yani
ve etik” tartışmalarının
dünyası
yurttaşlar gazeteleri “ürün” olarak
başını çekiyor. Habermas’a göre
değerlendiriyor, o üründe de istediği
tabloidleşme süreci, “kültür tartışan
pek çok renkli şeyi bulmak istiyor. Bunda haklılık
toplum kavramının yerini kültür tüketen topluma
payı olsa da gazetenin kamusal görevini doğru
bırakmasının doğal uzantısı” idi.
yapmasının önemi göz ardı edilebiliyor. Haber
Bugün patron medyasından bağımsız bir
yerine gelen “içerik” anlayışının giderek “ne
üretim için gazetecilerin haklarını savunmak
satar”a dönmesi ve bunun okurda ve yayında
zorundayız. Gazetecilerin 212 sayılı Basın İş
yarattığı diyalektik yozlaşmayı kastediyorum.
Yasası’ndan doğan yasal hakları ile sendikalarda
Patronlar ve yöneticileri; sansasyon, cinsel
örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi yapma
çağrışım/etkileşim, sonu olmayan merak,
hakkına saygı duyulmalı. Medya sahiplerinin
provokasyon gibi kavramların satışı nasıl
basın dışı ticaretle, bankacılık ve finans
etkilediğini gördü. Bu durumda bir dönem birinci
sektörüyle ilişkisi yasal düzenlemelerle sona
sayfada çıplaklık, arka sayfa güzelleri, içi boş
erdirilmeli, medya sahiplerinin devlet ihalelerine
“şoklama” yöntemleri, magazin ve metafizik
girme hakkı kaldırılmalıdır. Keyfi tutuklamalar,

gözaltılar son bulmalıdır.
Halen daha düzgün gazetecilik peşinde
koşan, cesur gazeteler ve gazeteciler var.
Onların arkasında durmalıyız. Yarını düşlerken
bugünü ihmal etmemek önemlidir. Marcos,
“Zapatistalar geleceğe hitap eder. Sözlerimizin
bugüne uymadığını fakat tamamlanmamış bir
bulmacayı tamamlamak üzere sarf edildiğini
söylemek istiyorum.” der. Yani yıllardır bıkmadan
söylediğimiz sözler, belki de bugünler içindi
ve bugün söylediklerimiz de gelecekteki bir
bulmacayı tamamlamak içindir.
Kimseden bir şey beklemeye tahammülümüz
yok, bir şey bekleyecek de kimsemiz yok.
Bu dünya yapılması gereken şeyler dünyası.
Yaptıklarımızdan değil yapamadıklarımızdan
kesecekler cezamızı. O yüzden basın
özgürlüğüne ve medya bağımsızlığına sahip
çıkmamız gerek.
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Attilâ İlhan’ın İzmir’i,
İzmir’in Attilâ İlhan’ı

HATIRA PERONU

stasyon’a bir seriyle başladık; devam
ediyoruz…
Şehir ve Sanat İnsanı… İzmir deyince tabii
ki “aşk şiirlerinin büyük kaptanı Attilâ İlhan”
da gelir... İzmir; çokça sanatçı yetiştirmiştir
zaten, sanat kentidir zaten! Ama benim
heyecana kapılmama neden olanlardan biri de
17’sinden 27’sine, yaşadığım şehir olmasıdır.
Gençlik yıllarım, gazetecilik zamanlarım,
“yedek subaylık dönemlerim” ve sahil kokusuna
tutulduğum 10 yılımdır İzmir. Devam edeyim,
ikizlerim Yiğit ve Kaan’ın doğup büyüdüğü Ege
başkentidir. Ve çok sever, çok gider gelir, hâlâ
övünürüm bu saydıklarımla.
Ülkenin ışıklı kentidir İzmir. Hatta asırlardır
bizim toprakların “Batı”ya açılan penceresidir
İzmir... Kıskanılacak ölçüde hem de!
İzmir’de Bir Lise Öğrencisi Attilâ…
“Çocuk” 16 yaşındaydı. İzmir Namık Kemal
Lisesi öğrencisiydi.
Havaya, suya olduğu kadar, şiire, şarkılara da
merakı vardı.
Ders aralarında fırsat bulup komşu semtin
“kız okulunda” okuyan, yine aynı yaştaki
sevgilisine mektup yazmak istemiş, hatta
tamamlamış, mektuba da “aşka ve hayata dair
bir Nâzım Hikmet şiiri” iliştirmişti.
Zaman ve mekân bu ya...
Mektup, “gözü kara” rehber öğretmenin
gözünden kaçmamış ve öğretmenler kurulunda
sorguya çekilmişti çocuk. Yetmemiş, polis
sorgusuna alınmıştı. Yetmemiş, İstanbul
Emniyeti’ne uzanmıştı sorgu. “Ne demek Nâzım
Hikmet şiiri?” diye sorulmuştu sıkça. “Devletin

söylentilerle dolu bir hayattı onunki!
ve milletin aleyhine şiirleriyle bilinen bir şairin
60 yıl boyunca aynı hüzünleri yaşadık onunla,
şiiri, nasıl olur da mektuba geçirilirdi?” Sorgu,
aynı yasak sevişmelerde yaralandık.
sual aylarca sürmüştü.
Aynı kadınlara âşık olduk, Hayırsız erkeklere
Örgüt aranmıştı, 16 yaşındaki çocuğun
beddualar yağdırdık birlikte...
ardında. Adı, “toplu ve büyük tevkifatlarda”
Ve Sisler Bulvarı’nda dolaştık onunla.
kayda geçirilmişti ve çocuk, dönemin Talim
Ne zaman o Mahur Beste çalsa, bir “müjgân”
Terbiye Bakanı’nın da imzasıyla okuldan “tart
edilmiş” hatta “müşahede altında tutulmasında yarattık kendimize etsiz tırnaksız... Durmaksızın
sokak lambalarının öksürdüğü o duvarı aradık…
yarar vardır” gerekçesiyle Manisa Akıl
Evet. “Ahhh ben sana mecburum!” diyen
Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Attilâ İlhan.
Ancak üç beş yıl sonra, pek çok
Onun yazdıklarında bulduk
badire ve serüvenin ardından,
solun
sağın, batının,
Namık Kemal Lisesi mezunu
Ne zaman o
edebiyatın ve seksin
olabilmişti. Ama o “yara”
Mahur Beste çalsa,
ayrıntılarını...
hiç kapanmamıştı
bir
“müjgân”
yarattık
Hepimiz biraz Aysel
çocuğun kalbinde, “ahir
olduk, biraz Gülistan,
zamanlarında” dahi...
kendimize etsiz
biraz Yüzbaşı Demir...
•••
tırnaksız... Durmaksızın
Biraz da Fena Halde
Çocuğun adı, Attilâ
sokak
lambalarının
Leman!
İlhan’dı. Evet, Attilâ
öksürdüğü o duvarı
Ne yazdıysa, şiir,
İlhan...
aradık…
roman, senaryo, deneme,
“Aşk, sevda ve hayat
makale... Hepsi bizi anlattı!
şiirlerinin harika adamı
Yengecin kıskacına girse de
ATTİLÂ İLHAN...
gizlisi saklısı yoktur hayattan, biz
Daha 12’sinde bilim kurgu
okurlarından da...
romanı yazan, yazdığımız gibi, 16’sında
ATTİLÂ İLHAN’IN ŞİİRLERİNE MECBURUZ!
bir liseli olarak ağır düşünce suçlusu olan,
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
18’inde en güzel aşk şiirlerine imza atan, yine
yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
gencecik yaşında Yeşilçam’ın en güzel filmlerinin
azıcık okşasam sanki çocuktular
senaryolarını yazan ve Nâzım’a özgürlük uğruna
bıraksam korkudan gözleri sislenir
bir de Maria’nın, Margo’nun izini sürmek adına
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
savaş yıllarının Paris’ine uzanan bir hayatın
böyle bir sevmek görülmemiştir
adamıydı o.
Evet, bu muhteşem dizelerin ve daha
Tabii ki polemiklerle, hakkında çıkan

yüzlerce büyük şiirin şairi Attilâ İlhan, şiirlerinin
önemli bir bölümünü İzmir’de yazmıştır!
Yaralandığı, âşık olduğu, gazetecilik yaptığı,
evlendiği, iki yaka arasında vapurlarına bindiği
İzmir’de… İlginçtir, o çocuk yaşlarda girdiği
İzmir Cezaevi, yıllar önce babasının da yattığı
cezaeviydi ki ve babasını tanıyanlardan birkaç
kişinin, Attilâ İlhan mahpus damındayken hâlâ
tahliye beklediği cezaevi!
Baba İlhan, bir zamanlar yattığı cezaevinden
oğlunu kurtarmanın peşindedir. Avukatlar da
zorlanır, kendisi de!
Oğlunun geleceğine konulan ipotek baba
İlhan’ı öfkelendirir. Danıştay’a başvurur, iki yıl
sonra karar çıkar: Attilâ İlhan’ın öğreniminin
devamına...
Evet. Okulu bitirir geç de olsa. Kırılır ve
Paris’e kapağı atar bir süre sonra! Onca
badireye rağmen burs kazanmış, Paris’te
eğitim görecektir! Aynı yıllarda Nâzım Hikmet
cezaevindedir ve hastadır. Yurtiçinde ve dışında
salıverilmesi için kampanyalar başlatılır.
Attilâ İlhan, Türkiyeli öğrencilerden biri olarak
İzmir’de başına belalar açan BÜYÜK ŞAİR için
kampanyada öncülük yapar!
Attilâ İlhan’ın Paris’i başka bir Paris’tir. Yıllar
sonra kız kardeşi Çolpan İlhan’ın eşi Sadri Alışık
da Paris’e gidecek, İlhan’a şöyle yazacaktır:
“Burada senin Paris’ini arıyorum ama
bulamıyorum...”
İlhan'ın Paris’i Amerikan değil, Fransız
filmlerinin Paris’idir... İstanbul'a döndüğünde
Yeşilçam'da buluverir kendini Attilâ İlhan.
Babası Bedrettin Bey de İzmir’de Menderes
döneminin vali muavinidir o sıralarda.
magazin muhabirliğini yapar,
Kız kardeşi Çolpan İlhan’sa bir yıldız
Sonra başyazılarını yazar,
olmuştur Yeşilçam’da. İpek film
en sonunda da genel yayın
adına çekilen Zümrüt filminde
Anlattığımız
müdürü olur... Yine yasaklı
başrolü oynamıştır.
bir dönemdir. Tarihler, “12
İkinci kez Paris’e
ne varsa hayata
Mart 1971”i yazar...
gidişi bir anlamda
dâhildir... Ne varsa
O yasaklı ve
Yeşilçam'dan kaçıştır
çoğaltmak istediğiniz,
faşist zamanlarda,
Attilâ İlhan için...
aşksa aşk,
6 Mayıs sabahında,
Paris’te bir
Karşıyaka vapurundan
Türkiyeli gibi yaşar,
yalnızlıksa yalnızlık,
Alsancak’a püfür püfür
ta ki babasının ölüm
Attilâ İlhan'ın
esen rüzgârın yüzüne
haberini alıncaya kadar...
şiirlerindedir...
değdiği sıralarda, Deniz
Bu kez dönüş, İzmir’e,
Gezmişlere yazılmış en
anne evinedir. Yüreği ise
duygulu şiiri yazıverir:
Maria’dadır...
“bir yangın ormanından
“Döküp saçıp boşaltsam / içimde
püskürmüş genç fidanlardı
yükselen şiiri / kaldırımlara döküp harcasam
güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı
gözleri balıkçıl gözleri / dudaklarında tutup
hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı
rüzgârı / maria missakian
gittiler akşam olmadan ortalık karardı
adında biri / gelse göğsüne kapansam...”
o mahur beste çalar müjgân’la ben ağlaşırız”
Yıllar sonra bir mektupla gelir Maria’nın
Yani, kirpiğiyle ağlaştığını paylaştığı şiir, şarkı
rüzgârı...
olur, martı olur… Bugünlere uzanır!
O gün Paris dönüşü, gemi, İzmir limanına
Daha Fransa’dayken televizyonun önemini
girerken Karşıyaka’ya bakıp, “Evleneceğim kız
kavramıştır Attilâ İlhan. Çokça TV dizisi
buralarda bir yerde” der... Evet, o kız, yani Biket
senaryosu yazar, yeni roman ve şiirler de...
İlhan, oradadır... Bir kez evlenir Attilâ İlhan...
Meraklarını sınırlayan enfarktüsü ciddiye
On beş yıl evli kalır Biket Hanım’la.
almaz Attilâ İlhan, tıpkı ölümü de ciddiye
Uzunca bir süre kimseler duymaz Attilâ
almadığı gibi...
İlhan’ın Paris’ten döndüğünü, İzmir’de
Anlattığımız ne varsa hayata dâhildir...
gazetecilik yaptığını da.
Ne varsa çoğaltmak istediğiniz, aşksa
İlhan, önce “Demokrat İzmir” gazetesinin

aşk, yalnızlıksa yalnızlık, Attilâ İlhan’ın
şiirlerindedir...
Eğer kentliyseniz, yaralarınıza tuz
basılmamışsa henüz, Kurtlar Sofrası’nda dikse
başınız ya da kaybolmuşsanız bir kentin sokak
aralarında, kendinizi onun romanlarında
bulursunuz...
Eğer merakınız yaşadığınız ülkenin, hatta
dünyanın ne yana doğru devrildiğineyse yanıt
yine onun kitaplarındadır... Anlattığı her şey
hayata dâhildir...
Son Yolcunun adı Attilâ İlhan’dı.
“miyoptu.
kısa boyluydu.
dostu yoktu.
yalnızlığı vardı.
yazı makinasıyla bilmişti.
bizimle konuşmaktan çekinmişti.
gözlerini görseniz korkardınız.
polisten kaçıyor derdiniz,
bir cinayet işliyor derdiniz.
oysa kendinden kaçıyordu.”
Yıllar önce yazdığı bir şiirinde böyle diyor
Attilâ Usta.
Dostu olmadığını yalnız olduğunu söylüyor.
Fakat yaşarken de 2005’in bir gece yarısı bu
hayattan göçtüğünden sonra da…
Biliyoruz ki Attilâ İlhan şiirlerinden bir dünya
yaratan milyonlarca seveni dostu var, hep
olacak!
Kuşaktan kuşağa...

HATIRA PERONU
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Bir İstanbul kahramanı Vedat Türkali
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ürkiye’de “insan hakları” denildiğinde akla
gelen ilk isim olan Akın Birdal, 2011 yılında
bana hayatımın en değerli beş yılının
kapılarını açan bir teklifte bulunmuştu:
-Nazım Bey, Vedat abinin belgeselini çeker
misiniz?
Vedat Türkali ile Akın Birdal arasında uzun
yıllara dayanan, tam anlamıyla bir baba-oğul
ilişkisi vardı. Birdal ile birlikte Vedat abinin
dünyasına girince, sınıf atlayan öğrencilerin
avantajını elde ettim. Vedat Türkali, herkesi
hemencecik yanına, yöresine, yakın çevresi içine
almazdı. Uzun yıllar illegal bir partinin (TKPTürkiye Komünist Partisi) üyesi olarak faaliyet
yürütmenin getirdiği bir “sigorta sistemiydi” bu
durum. Eski TKP’de en sık görülen şey; gizlilik
koşullarının ihlal edilerek örgüte polislerin
sızması endişesiydi!
Ben, Akın Bey sayesinde bu güvenlik
bariyerini kolayca aşmıştım. Belgeselin çekimleri
başladığında Vedat Türkali belli bir süre sonra
yorulduğunu söyleyerek “bugünlük bu kadar
yeter.” diyordu. O yıl 92 yaşını sürüyordu. Bir
önceki çekimde anlattıklarını tekrar eder mi,
endişesi taşımıyordum. Nedeniyse Vedat abinin
zihni pırıl pırıldı. Bu durumu zaman zaman
kendisi de yadırgıyordu:
-Alman Hastanesi’ne götürdüler beni, doktorlar
muayene ettiler, ‘beynin 20 yaşında’ dediler!
İleri yaşlardaki insanlar, çok eskileri hatırlayıp

yakın zamanlarda tanık oldukları gelişmeleri
hiç yaşamamış gibi davrandıkları bilinir. Vedat
Türkali’de bu yaşlı insan özelliğinden eser yoktu.
Belgeselin çekimleri yaklaşık iki yıl sürdü.
Bu süre içinde ben de Vedat Türkali’yle şaka
yapabilecek yakınlığa erişmiştim. Çekimler
sırasında sık sık benim geç kalmışlığıma vurgu
yaparak “Sen on sene önce gelecektin, ben çok
yaşlandım.” diyordu. Fakat kendisini ziyarete
gelen kız öğrenciler başta olmak üzere, bizim
İZ TV’deki stajyerler onu görüp, tanışmak için
değişmeli olarak Cihangir’deki eve geldiklerinde,
haliyle Vedat Türkali’yle fotoğraf çektiriyorlardı.
İşte bu fotoğraf çekimleri sırasında Vedat abi,
bastonunu göğüs hizasında tutup arkasına
yaslanıyor, başı dikleşiyor, gözleri hafifçe kısılıyor,
dudaklarına da bıçkın bir tebessüm yerleşiyordu.
Bu anları yakalamıştım. Çekim olmadığı
zamanlarda da Akın Birdal ile onu ziyarete
gittiğimizde, taklidini yaparak sözüm ona sitem
edebiliyordum:
-Abi ben çekim yapacağım zaman yaşlı bir
insan olduğunuzu vurguluyorsunuz. Ama genç
kızlar gelince, bir anda altmışlı yaşlarınıza
iniveriyorsunuz.
Kahkahalarla gülüyordu. Sonra da “Bir daha
yapsana.” diyordu:
-Ben kızlarla fotoğraf çektirirken nasıl
oluyorum?
Belgeselin kurgusu için Vedat Türkali’yi
İstanbul’da da görüntülememiz gerekiyordu.
Ama o bunu en baştan reddetmişti:

-Çok yaşlandım dışarı çıkamam!
Hâlbuki onu Üsküdar sahiline götürüp,
Kızkulesi’nin karşısına tek başına oturtmak
istiyordum. “Kayıp Romanlar” kitabının
kapağında boş bir bank vardı, Kızkulesi’nin
tam karşısında yer alıyordu. Belgeseli oradan
başlatmayı planlamıştım.
Bu iş olmayacak gibi görünüyordu,
Vedat Türkali’nin evinde bir öğle yemeğinde
buluşmuştuk. Değerli sanatçı dostumuz Suavi
de masadaydı. Üç gün sonra Londra’da konseri
olduğunu anlatıyordu ki, Vedat abi çok önemli bir
“sorunu” olduğunu söyleyerek söze girdi:
- Nisan ayının sonuna kadar İngiltere’ye girişçıkış yapmam lazım. Yoksa orada oturma hakkımı
ömür boyu kaybederim!
Hepimiz şaşkınlıkla birbirimize baktık.
Acaba şaka mı yapıyordu? Çünkü o tarihte 94
yaşındaydı. Ama Vedat Türkali’nin şakası yoktu.
Gitmek zorunda olduğunu söylüyordu. Suavi
“Ben seni götürüm abi.” dedi. Vedat abi evinin
salonu ile çalışma odası arasındaki koridoru
walker denilen yürüteç ile geçiyordu. İstanbul gibi
Londra da kar altındaydı. Uçak seferleri aralıklı
olarak yapılabiliyordu.
Kısa keseyim, Vedat Türkali, Suavi ile o
koşullarda Londra’ya gitti ve döndü!
Elime büyük bir koz geçmişti! Hani yaşlanmıştı,
artık evinden dışarı çıkamazdı? Kendisine hoş
geldin ziyareti yaptığımız sırada “Abi siz ‘Bekle Bizi
İstanbul’ diye şiirler yazın, sonra İstanbul burada
dururken Londra’ya gidin.” dedim:
-Londra’ya giden İstanbul’u da pekâlâ
gezebilir!
Üsküdar’a gidip, Kızkulesi karşısında çekim
isteğim gerçekleşti. Vedat Türkali’yi o gün bir
hayli gezdirip dolaştırdık. Salacak, Çengelköy
Kuleli Askeri Lisesi (Orada öğretmenlik yapmıştı),
sonra Arnavutköy’de bir balık lokantasında
yemek molası verdik. Yorulmuştu, eve dönmek
istediğini söyledi, dediğini yaptık tabii.
Boğaz Köprüsü’nü geçerken, Vedat Türkali
içinden atamadığı bir korkusunu da anlatmıştı:
-İstanbul’dan ayrılırken hep aklıma şu gelir, ya
bir daha bu şehre dönemezsem?
İstanbul sevgisi onda böylesi bir yer etmişti.
Vedat Türkali ile 2011’den 2016’ya kadar,
çok yakın bir dostu olarak haftada iki-üç
kez görüşerek onun özel yaşamına tanıklık
ettim. Hayata gözlerini yummadan saatler
öncesinde yine onun evindeydim. Nâzım Hikmet
araştırmalarıyla ünlü Melih Güneş, elindeki tarihi
bir fotoğrafı Vedat abiye gösterip kişilerin kim
olduğunu sormak istiyordu. Vedat abi sancılar
içindeydi. Yatmak istiyor, yatırınca da kaldırın
beni koltuğa oturtun diyordu. O sancılı halde
bile Melih’in uzattığı fotoğrafı inceleyip, onları
tanımadığını söyledi. Bedeni bitmek üzereydi
ama beyni hâlâ pırıl pırıldı. Bu yüzden Vedat
Türkali hayata gözlerini yumduğunda, onun
çalışma masasında veda yazımı yazarken “Beyin
ölümü gerçekleşmedi.” başlığını attım.
Vedat Türkali, masal kahramanı kadar
görkemli bir hayata sahip olmuştu.
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itizdim eskiden, artık değilim. Kirliyim,
senelerdir temizlenmemiş bacalar gibi ve
kirliyim, herhangi bir yolcunun herhangi
bir bavulunda unutulmuş mendiller gibi. Kir,
ter ve bilinmezlik içindeyim Beyoğlu’nun arka
sokakları gibi…
Ne güzel ve ne de esrik günlerdi. Küçük
İskender‘in dediği gibi “Hani sevgili Ece Ayhan,
İstanbul’u o da bir ülke gibi görür ve ‘İstanbul’un
başkenti Sirkeci’dir’ der ya, bana göre İstanbul’un
başkenti Beyoğlu ve İstiklal Caddesidir.” gerçekten
de hayatın merkezi Beyoğlu’ydu ve Beyoğlu bir
başkente yakışır şekilde kol kanat gerer, öncülük
ederdi her şeye.
Sevilendim eskiden, artık değilim. Unutuldum
çekmecenin en dibindeki eski kokan açılmamış
mektuplar gibi ve eski bir şarkıda duyulan keman
solosuyla yürekleri sızlatan Beyoğlu gibi…
Bana mı öyle gelirdi yoksa gerçekten öyle
miydi bilmem, ama o meşhur zamanlarda herkes
birbirini tanırdı neredeyse İstiklal Caddesi’nde,
illaki bir yerde görülmüş, hafızaya kazınmış
simalar, tanıdık yüzler. Hepimiz aynıydık ve her
birimiz eşsizdik ve kimse cahil aristokrat değildi
henüz. İskender yaşasaydı Beyoğlu’ndan umudunu
keser miydi acaba, yine de sanırım nefesi dolaşıyor
hala o ara sokaklarda…
“sönüyor ciğerleri sonbaharın,
artık nefes alamaz
taklidine düğümlenmiş hüzün.
çünkü
kenarından çatlamış yüzüm
için
katakomplara sığınıyor
fışkıran kan sümbülleri büsbütün”
Derman İskender Över 28 Mayıs 1964 yılında
dünyaya geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne 5
yıl devam ettikten sonra eğitimini bırakıp İ.Ü.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne üç yıl kadar
devam etti. Ancak sanatın dayanılmaz cazibesi
onu akademik ortamdan uzaklaştırıp edebiyat ve
sinemaya yönelmesini sağladı.
Hercaiydim eskiden, artık değilim. Aklıma
eseni yapmanın, bir gece yarısı ansızın kendimi
Beyoğlu’na atmanın karşı konulmaz heyecanını
unutalı çok oldu. Yorgunum, ateşte unutulmuş
yanık tencere dibi gibi hiç eksilmeyen gündemden
ve sıradanım, abaküste dizili boncuklar gibi…
“al senin olsun içinden çıktığın gül!
bildiğim
üvey sarsıntılar gezdirir mülteci serseriliğinde
kırık çekingenliktir kışını alçıya aldıran,
bir zehri yorumlamak son mahcup
sıradanlıklarla”
2000 yılında İtalya’ da düzenlenen Avrupalı
Genç Şairler Yarışması’nda ilk ona girdi ve yine aynı
yıl içerisinde Orhon Murat Arıburnu Ödülleri’nde
“Bir Çift Siyah Deri Eldiven” adlı şiir kitabıyla
birincilik aldı. Okuyucunun şairin kendi adına
konuşmasını sevdiğini belirten İskender, şairler
ve okurlarının hayatın tüm atakları karşısında
bir anda bir araya gelip, hayata dair her şeyin
karşısında bir saldırıya geçebildiğini ve bu saldırının

aslında içten gelen bir bulantı olduğunu katıldığı
bir programda ifade ediyordu.
“Şiir çok kolay yutulan bir hap değil, ilk kez
karşılaştığınız bir besin maddesi vücudunuza girdiği
zaman ilk yapılan şey mide bulantısı ve belki bir
kusmadır. Şiir de biraz buna benzer… “
2014 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü küçük
İskender’e verildi. Anlatılanlara göre jüri, ödülün
gerekçesini “Türk Şiiri’ne getirdiği özgün soluk
ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl
boyunca tavrındaki tutarlılık” olarak bildirmişti.
2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü aldı. Edebiyattaki
çizgisini, modern çağa yönelttiği eleştirilerle,
uyumsuzluğu ve aykırılığı ile belirleyen bu marjinal
şair, hemen hemen tüm eserlerinde yerleşik
ahlaksal değerleri sorguladı.
Cesurdum eskiden, artık değilim. Korkuyorum
hiç var olmamışım gibi ve korkuyorum ardımdaki
yabancı gölgelerle savaşmaktan, kıpırdarsam
ölecekmişim gibi…
“Gizli hedefin kin aralıklarında
kirli müsabakalara çıkan cin
temsil ettiği korku akortlarıyla
hangi ahlak için fuzuli peşkeşleri
lisan edinir ve doyasıya özgür
ölebileceği intikam hırslarıyla
cebelleştiği sevda şelalelerinden
aşağı
düşmekle bir tehdidi inkara
bir şantajı muammaya çevirebilir ..
Bedendir bu,
her iyilikte devrilebilir ..”
Dünya çapında üniversitelerde konuşma yaptı
ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu. Ayrıca
Türkiye’ de farklı üniversitelerde ve liselerde
panellere, workshoplara katıldı. Bir dönem
seslendirme, senaristlik, radyo programcılığı, şiir
matineleri de yapan küçük İskender, içlerinde “Ağır

Roman” ve “O Şimdi Asker”in de bulunduğu bazı
filmlerde oyuncu olarak rol aldı.
Neşeliydim eskiden, artık değilim. Neşeli olmaya
sebebim yok, gücüm yok. Zayıfım ve üzgünüm
kayıplara. Ben kederimle yazıyorsam sen hiç
üzülmemiş, ağlamamış, hiç kızmamış gibi oku.
Öyle oku ki her nefesinde satırlar yeniden can
bulsun hiç yazılmamış gibi…
“Elbette kızıyorsun bana; belki en çok da bu
zayıflığıma kızıyorsun: Tedirginliğime, seni kaybetme
endişeme, telaşıma, şaşkınlığıma, titreyişime,
ürpermem, anlamlarını anlamamış kelimelerle
yetinmeme, müzakerelerde bulunmama, buhranların
yorduğu bir gençlik yaşamama, bilincimi sana
yönlendirmeme, sürekli sürekli içmeme, kelimelerin
kifayetsiz olma durumuna, vesaireye vesaireye…
İnadıma öfkeleniyorsun. Seni bırakmama, seni
özgürlüğüne salmama hiddetleniyorsun. Bu da aşk
işte! Bu da entrika! Bu da soysuzlaşmanın, aşkın
getirdiği dalaverelerle kendine kilitlenmenin başka bir
çeşidi! Peki, anahtar nerede sevgilim? Peki, anahtarın
üzerindeki yivler kimin eseri? Dur, dur, bağırma,
Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm.”
Hayatına onlarca şiir kitabı, roman, derleme,
antoloji olmak üzere birçok kitap sığdıran ve
2018’de akciğer kanseri teşhisi konan küçük
İskender, 3 Temmuz 2019’da göçtü öbür diyara ve
öksüz kaldı Beyoğlu, masal kitaplarındaki ürkek kız
çocuğu gibi.
Eksiktim eskiden, artık tam da değilim… Periler
ölürken özür dilermiş. Öyle yarımım ki hiç özür
dilememiş, hiç öpülmemiş ve hiç ölmemiş gibi…
“de gülüm! De ki: ela bir günde geleceğim
İstanbul darmadağın olacak, saçlarım
darmadağın. Hepsi, darmadağın!
üzülme gülüm! Toparlanacağız, birlikte,
ayağa da kalkacağız, yürüyeceğiz de gülüm
hem de çelikten toprağını dele dele hayatın!”
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68’li olmak imkânsızı istemektir

1

AHMET TELLİ

968 Mayıs’ına gelindiğinde dünya,
gençliğin başkaldırısıyla sarsılacaktı.
Yine de 1968 Mayıs’ını anlayabilmek için
İkinci Dünya Savaşı ertesine bakmak gerekir.
Savaşın bitmesi ve faşizmin yenilmesiyle
birlikte, yepyeni bir dünyanın özgürlük
idealleriyle kurulacağı beklentisi ne yazık ki
gerçekleşmemişti. Emperyalizm, kapitalist
sistemi daha da sıkılaştırarak savaş sanayiini
ve tüketim kültürünü kalıcılaştırmaktadır.
Vietnam’da Fransa’nın bıraktığı yerden savaşı
ABD devralmış, Vietnam halkını B52’lerle
bombalıyor, ülke içindeyse yeni yaşama biçimi
“New life style” ile gençlere gelecek bir dünya
sunuyordu. Bir bakıma kapitalizm kendi altın
çağını yeniden kurmaktaydı.
Gençler ebeveynleri gibi düşünmek, onlar gibi
giyinmek, onların sevdiği müziği dinlemek
durumunda bırakılıyordu. Aile yapısından
başlayan bütün eğitim sistemi, köhnemiş
kurumlarla sürdürülüyor, geleneksel yapı
kendini yeniden yeniden üretmekle araçsallığa
dönüştürülüyordu. Dünyanın herhangi bir
yerinde yeni bir atom bombasının patlayacağı
ihtimali, toplumsal bellekte travmaya yol açıyor,
bu koşullarda soğuk savaş, halkların birbirlerine
karşı şüphe duymasını tetikliyordu. Denebilir ki,
dünyada gençler vardı ama gençlik kavramı henüz
yoktu.

Berlin’de kurulan “Özgür Üniversite”ler, ırk
ayrımcılığına, silahlanma yarışına, nükleer
denemelere karşı özgür düşünceli bireyler
oluşmasına yol açmaktadır. Martin Luther
King’in öldürülmesiyle sokaklar karışmış,
direniş kitleselleşmeye yüz tutmuştur.
Dünyanın diğer yerlerinde de böyle oldu. Ho Chi
Minh, Angola’nın MPLA’sı, Caillo Tores, Amilcar
Cabral ve Che Guevara, otoriter sistemlere
karşı bir mücadele hattı oluşturmuştu. Şöyle
bir düşünce yanlış olmayacaktır: Kapitalizmle
Tam da böyle bir ortamda Elvis Presley’in
beliren sınıfların yanında, bu süreçte,
deri ceketini giyip motosikletiyle boy
gençlik de kendisini toplumsal bir
göstermesi, gençlerin kanını
Can Yücel’in
güç olarak hissettirmiş oldu.
kaynatmıştı. Ebeveynlerinin
deyişiyle onlara
sultasının kırılma noktalarından
Marcuse, Adorno, Jean
biridir bu. Elvis’in konserleri
ancak şöyle
Paul Sartre gibi düşünürler
bütün dünyada bir gençlik
seslenilebilir: “aşk
düşünsel zemini
olgusu mesajı vermişti.
olsun sana çocuk aşk
oluştururken, Allen Ginsberg
Kuşkusuz diğer toplumsal
olsun”, çünkü onlar
ile Ferlinghetti Amerikan
kategorileri de hesaba
“en güzel
rüyasını allak bullak ediyor,
katmak gerekiyor. Öyleyken
yüz metre”yi
en ağır ifadelerle sisteme
1950’lerle birlikte her ulus, kendi
koşanlardı.
saldırıyorlardı. Beat kuşağının
gençleriyle gençlik denen devinimi
pasif direnişleri de buraya eklenebilir.
görüp tanıyacaktı artık.
İngiltere’de Beatles, Rolling Stones, Animals,
Who gibi gruplar özgürlük seslerini yüreklere
Bu devinim elbette sürecin olgunlaşmasını
işliyordu. Buna benzer çıkışlar Hollanda’da
sağlayan olgularla birlikte düşünülmesi gerekir.
Provo akımıyla, Fransa ile İtalya’da yeni yaşam
ABD’deki “Sivil Halklar Hareketi”, Fransa’da
tarzlarını içeren “Yeni Dalga”, yeni ve taze
Cezayir Savaşı’na karşı direnci şekillendiren
esintiler getiriyordu.
“121’ler Manifestosu” ile New York, Londra,

Denebilir ki, toprak, su ve hava ağacın
gövdesinde biriktirdikleriyle bir tomurcuğu
nasıl patlatırsa öyle birdenbire, öyle
çiçeklenmişti 1968 Mayısı da. Bütün Avrupa,
ABD ve Latin Amerika, gençliğin anti otoriter
gösterileriyle, itirazlarıyla sarsılmaktaydı.
Ne var ki, 1970-71’lere gelindiğinde, Batı’daki
68 başkaldırısı, etkili olmaktan uzaklaşmış,
emperyalist kapitalist sistem bu çığlığı
sönümlendirmiştir. Bu başkaldırıda sistemi
hırpalayan Kızıl Tugaylar, RAF, Action Directe,
Bader-Meinhoff gibi örgüt elemanlarının imha
edilmeleri, sönümlenmenin trajedisini olduğu
kadar, Batı kapitalizminin acımasızlığını da
gösterir. Bu olgunun en önemli nedeni ise
herhalde, emperyalist kapitalist sistemin
sömürülen halklardan elde edilen artıdeğerin
kendi ülkelerine aktarılması olduğudur. Bu
gerçekliği daima aklımızda tutmamız gerekir
diye düşünüyorum.
Türkiye’ye gelince:
Türkiye’deki gençlik hareketleri Batı’dakiyle
eşzamanlıdır. Batı’dakilerin özgürlük talepleri
bağlamında Türkiye’de de gençlik hareketi
akademik, demokratik hak talepleriyle
filizlenmiş, ancak Batı’dan farklı olarak
antiemperyalizm zemininde antifaşist ve tam
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bağımsızlık doğrultusunda politik bir tavır
kazanmıştır. Bu bir bakıma iktidar talebidir.
Nitekim Türkiye’deki gençlik hareketleri işçi ve
köylülerle bağ kurabilmiş, ideolojik öncülüğü
üstlenerek kitleselleşebilmiştir. Sözgelimi
TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası) binlerce
üyesiyle miting yapmış, feodal toprak ağalarının
hükmettiği yerlerde toprak işgallerinde
bulunan gençler, tefecilerin karşısında
üreticilerin yanında yer almıştır. Bir yandan
akademik- demokratik talepleri doğrultusunda
üniversite işgalleri gerçekleştirirken,
antiemperyalizm ilkesini hayata geçirerek, 6.
Filo’ya karşı gösteriler yaparak 6. Filo askerlerini
Dolmabahçe’den denize atmıştır.

Mert Başat’ın da bu konuda itirazına katılarak
68 kuşağı ve 78 kuşağı adlandırmasının
yerine birbirinin izleyicisi olan devrimciler
olarak düşünülmesi görüşündeyim. Çünkü bir
kuşak, kendinden öncekilere alternatif olarak
doğar. Oysa 68 ve 78 birbirinin süreğidir ve
ayrı düşünülmemelidir. Belki yaş farklılıkları
nedeniyle Devrimci 78’liler olarak söylenilebilir.
İşte bu yüzdendir ki her 30 Mart’ta ve 6
Mayıslarda 78’liler, ayak izlerine bastıkları
öncülerini anmak üzere bir araya gelirler.
Nitekim bu yıl 30 Mart’ta Ankara Karşıyaka
Mezarlığı’nda bir 68’li olarak Devrimci 78’lilerin
de biraradalılığını temsil edecek bir konuşma
yapmıştım. Bu konuşmayı buraya alarak onların
1968’den bugüne devraldıkları kültürü de
hatırlatmak isterim. Konuşma şöyle:

1970’in 15-16 Haziran işçi direnişi Türkiye’deki
başkaldırıların tepe noktasıdır. 15-16 Haziran
Dostlar, kardeşlerim,
eylemi egemenlerin korkulu rüyası gibidir ve
işte bu nedenle egemenlerin devlet aygıtını
Burada, mezarı başında bulunduğumuz devrim
harekete geçirdiği görülür. 6. Filo’nun
öncülerinin kısacık ömürleri, Türkiye tarihinde
karşısında kitleselleşen ilerici devrimci
yeni bir devrimci kişiliğin varoluşu yahut
gençlere, bir yandan Komünizmle Mücadele
Derneklerince, bir yandan da sağ komandolarca doğum dönemidir.
şiddet uygulanmıştır. Kapitalizm Türkiye’de
Onların eylemleri, kesintisiz devrim yolunun
de Batı’dakiler gibi imha yolunu seçerek
iradi başlangıcıdır. Yollarının 49 yıl önce
gençlik önderlerini ve ilerici aydınları hedefe
hunharca kesilmiş olması, kurdukları
koymuştur. “Sosyal uyanış ekonomik
uzun ve kesintisiz cümlede yalnızca
gelişmeyi aştığı” gerekçesiyle sosyal
Denebilir ki,
bir virgül kadar duraklama
uyanışı engellemek isteyen
toprak, su ve hava
olmuştur. Yaşamları ve
güçler orantısız bir güçle ilerici,
ölümleri, hayallerine
devrimci kitleleri yıldırmaya
ağacın gövdesinde
kazınmış bir mühürdür
çalışmışlardır. CIA güdümlü
biriktirdikleriyle bir
şimdi. Bu mühürde
Gladio’nun sinsi planları
tomurcuğu nasıl
Neruda’nın sözleri var sanki:
bir dönemin karanlık yüzü
patlatırsa öyle
Buğday nasıl filiz sürer de
olarak hâlâ hafızalardadır. 12
birdenbire, öyle
/ çıkarsa toprağın üstüne/
Mart 1971 muhtıralı darbe, bu
çiçeklenmişti 1968
güzelim kırmızı elleriyle/
güçlerin karanlık faaliyetlerine
Mayısı da
sessizliği burgu gibi deler de/ biz
de zemin hazırlamıştır. Kanlı Pazar
halkız, yeniden doğarız ölümlerde.
sadece bir örnektir.
1971’e gelindiğinde Türkiye’deki olguyu sadece
gençlik hareketi olarak nitelemek eksik olur.
Çünkü eylemler gençlik de içinde olmak üzere
devrimci dalgaya dönüşmüştür. Bunun bir
direnme-dayanışma kültürünü oluşturduğunu
söyleyebiliriz.
Ne var ki güç dengeleri eşitsizdir ve egemen
güçler Batı kapitalizminden devraldıkları imha
hareketi yolunu seçerek Denizleri idama, onları
kurtarmak isteyen Mahirleri de Kızıldere’de
katletme yolunu seçmişlerdir. Sadece bu olay
bile birbiri için ölümü göze alan bir arkadaşlık,
yoldaşlık kültürünü bugüne armağan etmiştir
denebilir. Can Yücel’in deyişiyle onlara ancak
şöyle seslenilebilir: “aşk olsun sana çocuk aşk
olsun”, çünkü onlar “en güzel yüz metre”yi
koşanlardı. Fürüzan, “47”liler romanını elli yıl
önce yazmıştı. 68’lilerin duygularını, düşlerini,
sancılarını, hüzünlerini hatırlamak için bir kez
daha okunmalı diye düşünüyorum bu romanı.
Bir noktayı işaretlemem gerekir; Çoğu yerde
68’i bir kuşak olarak adlandırılmaktadır. 68’li
yıllarda da önemli bir figür olan dostum İsmail

Marx, Paris komünarları için “göklere şahlanan
yiğitlik” demişti. Tıpkı öyle, bizim öncülerimiz de
hayata bir anlam ve şahsiyet kazandırmışlardır.
Bizim arkadaşlar, yani şimdi toprağın altında
bizi dinleyen yoldaşlarımız, canavarın ağzından
Denizleri almak için bedenlerini canavarın
önüne atmayı göze almış, tarihsel trajedinin
kahramanlarıydılar. Kahramanlar, bir ikon
değil, öldükten sonra da yaşayanlardır ve elbet
bugün burada olduğu gibi hatıraları gibi canlı bir
organizmaya dönüşeceklerdir, dönüşmüşlerdir
sizlerin kişiliğinde.
Kardeşler,
Unutmayalım ki, ölülerin de söz hakkı
vardır, ölüler de konuşur. Biz şimdi burada,
ölülerimizin söz hakkını savunmaya ve elbette
onları dinlemeye geldik. Kulak verirsek duyarız
onların bize söylediklerini.
•••
Özetle, 68’li Türkiye mücadeleci gençliği,
üstlendiği politik ve toplumsal devinimiyle,
kendisinden sonra gelenlere direnme kültürünü
ve haysiyeti miras olarak bırakmıştır.

Taşkın

Gül akıyor sana benden
Gecelerce dalga dalga.
Sana benden ömür boyu
Gökle, denizle, ormanla
Savuracak bir değirmen
Bütün yüzlerimi toz toz
Hiç durmadan öğüttüğü
Yıldızlarca, aylarca sık.
Lav akıyor benden sana
Benden sana kıvılcım, kar
Oluk oluk bir cehennem
Yakıp yıkarak her şeyi.
Benden sana kül akıyor
Umudun, isteğin külü
Akıyor can, akıyor ten
Döne döne benden sana
Sana bin yıllık bir içki
Öyle başdöndürücü, sert.
Benden sana korku,yılgı
Benden sana ağıt, ölüm
Sana karanlık bir deniz
Çevrintili, köpüklü, gür
Savrularak taştan taşa
Söküp sürüyüp her şeyi.
Düş akıyor sana benden
Çiğnenmiş düşü insanın
Ayak altında nicedir
Kirlenmiş düşü insanın
İnsanla, tarihle, kanla.
Kum akıyor sana benden
Yeryüzünün bütün kumu
Örtüyor bir sınırsız çöl
Önüne gelen her şeyi.
Gökler, zamanlar akıyor
O zavallı sürüsüyle
Tanrıların, meleklerin.
Akıyor bütün bir dünya
Benden sana çamurlu, pis.
Benden sana akıyor boş
Bakışında bir karganın
İnanılmaz gülümlüğü
Eylemin, düşün, yaşamın
Ah akıyor benden sana
Çığlığı, çırpınışları
Bir yüreğin çarpa çarpa
Keskin taşlara kör, deli
Ve yerinde boş bir çukur
Bırakarak sürüklüyor
Bir denizden ötekine
Sana doğru bin bir koldan
Kararmış, ezik bir gülü.

SAİD MADEN
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enim kuşağım Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını
dün gibi hatırlar. Oysa aradan 49 yıl geçmiş. O karanlık yıllarda,
ilkel intikam duygularını tatmin etmek için üç genci darağacına
gönderenler, bugün hâlâ aramızda. Yaşıyorlar, gülüyorlar, konuşuyorlar.
Memlekete nasıl hizmet ettiklerini anlatıyorlar ballandıra ballandıra.
Oysa yaptıkları hizmet değil, ihanetti. Üç gencin idamı adalete duyulan
güveni yok etti, vicdanları kanattı, Türkiye’yi çürüttü. Daha önceki üç idam
da ülkeyi onulmaz biçimde yaralamıştı. Adnan Menderes, Hasan Polatkan
ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idamları, Türkiye’yi geri dönülmez bir karanlığın
içine yuvarlamıştı. Sonra üç idamın intikamını almak için, bu olayda hiçbir
sorumluluğu bulunmayan üç öğrenciyi darağacında öldürdüler.
O günleri bugün gibi hatırlıyorum: Yüreğimiz yanıyordu; avukat Halit
Çelenk’in idam gecesini anlatan tutanağını okurken, gözyaşlarımıza
hâkim olamıyorduk. Haksızlığa karşı isyan duyguları büyüyordu içimizde.
Ankara sokaklarında akıl almaz bir terör ve korku kol geziyordu. Güneş
bile daha az parlaktı, sanki her şey gri bir korkunun egemenliği altındaydı.

Halk bu olay üzerine türküler yakmıştı: “Şarkışla’ya düşürmesin Allah
sevdiği kulunu/ Gemerek’te çevirmişler Deniz Gezmiş’in yolunu...” Ve
sonra türküyü yakanların iç paralayıcı bir dileği duyuluyordu: “N’olayıdım,
n’olayıdım/ Okur yazar olayıdım/ Deniz mahkemeye düşmüş/ Avukatı
ben olaydım...” Oysa mesele ne avukat meselesiydi, ne de mahkeme. Üç
çocuğun canının alınmasına karar verilmişti.
O dönemde İsmet Paşa, bu idamlar infaz edilmesin diye çok mücadele
vermişti. Aynen daha önce Menderes ve diğerlerinin idamına karşı çıktığı
gibi. Ama başaramamıştı.
Bugün 2021 Türkiye’sinin canavarlık manzaralarından geriye doğru
bakınca; üç genç ne kadar da masum, romantik ve şövalye ruhlu
görünüyor değil mi? Türkiye bu hale boşuna gelmedi; bilerek getirildi.
Cehaletle kötü niyet, zulümle gaddarlık el ele verdi ve bizim güzel
ülkemizi bir cehenneme çevirdi. Denizler ise sadece türkülerde ve
sevenlerinin gönlünde yaşıyor artık.
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Diziler ve hatırlattıkları

K

CANAN ASLAN

urmacaya (hikâyelere) neden ihtiyaç
duyarız?
“Evren hikâyelerden oluşur, atomlardan
değil.” diyor şair ve yazar Muriel Rukeyser.
Hayatımıza dâhil olan her bir hikâye ile yeniden
düşünür, yaşadıklarımıza yeniden anlam
vermeye çalışırız.
Zaten hepimiz bir hikâyeye dâhil değil miyiz?
Kendi küçük hikâyelerimizin kurucusu, evreni
kapsayan büyük hikâyenin ise bir parçasıyız.
Çoğu zaman başımıza gelenleri/
yaşadıklarımızı yeterince fark edemeyiz. Ancak
başka hikâyelerle karşılaştığımızda ve onun
üzerinden düşünmeye başladığımızda etkisini
fark ederiz. Bize kattıklarıyla zihnimizde yeniden
kurar, yeniden anlam verir, her seferinde de
kendimizi yeniden belirleriz.
İnsanın yapıp edecekleri ve deneyimleri,
içinde bulunduğu zaman ve mekân açısından
oldukça sınırlıdır. Oysa yeryüzünde sonsuz
sayıda hikâye kurulabilir ve bunlardan çok
sayıda deneyim ve tecrübe devşirebiliriz. Onlar
bizim rehberimiz ve yol göstericimiz olabilir.
Diziler de bir hikâye anlatma araçlarıdır.
Hikâyelerini bize görsel bir dile dayanarak
anlatırlar, yaşanmış olanı hatırlatırlar. Bazen
öyle önemli olaylar hatırlatırlar ki, bu anlamıyla
kilit bir önem bile taşırlar.
Yıllar önce (2007) bir dizi girdi hayatımıza:
Hatırla Sevgili.
İzleyicisinin üzerinde hikâyesiyle,
müzikleriyle, hatırlattıklarıyla derin izler bıraktı.

Duygusal bir aşk hikâyesinin arka planında bir
siyasi dönemi (1959-1980) anlatıyordu.
Ülkemizde, bu dönemde iki siyasi darbe ve
bir askeri muhtıra yaşanmıştı. Bu sürecin tarihin
akışını ve hayatı nasıl etkilediğini, Hatırla Sevgili
dizisinin 69 bölümü boyunca görsel bir şölenle
adeta yaşadık.
27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’nde,
dönemin Başbakanı Adnan Menderes,
Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun idamını…
Darbeyi hazırlayan olayların, yaşananların,
siyasi görüş ayrılıklarının etkilediği, hatta
parçaladığı hayatları ve ödenen bedelleri, kurgu
karakterlerin oluşturduğu bir hikâye içinde ilk
bölümlerde izledik. Takip eden bölümlerdeki
olayların akışı ise şöyle gerçekleşmişti:
1960 Askeri Müdahalesi’nden sonraki dönem,
özelikle 1966 yılı ve sonrasında üniversiteliler
ve işçiler, yeni oluşumların içine girmiştir,
bununla birlikte bir hareketlilik oluşmaya
başlamıştır. Türkiye’de sosyal ve kültürel yapı
da değişmeye başlamıştır, köyden kente göç
hızlanmış ve kentlerde yoksulluk büyümüştür.
Dizimizin kahramanları, dönemin ayrıntılarına
ayna tutarlar. Aydınların içinde bulundukları
sıkıntılar; gazeteci karakterler, yoksunluğun
önemli bir boyutu; verem ile mücadele doktor
karakterler ve üniversitede yaşananlar ise genç
karakterler üzerinden anlatılır.
Öğrencilerin yeni talepleri vardır, yönetimde
söz sahibi olmak isterler ve demokratik özerk
bir üniversite mücadelesi içindedirler. İstanbul
Üniversitesi’ni bu amaçla işgal ederler.
6. Filo’nun gelişi büyük tepkilere yol açmıştır.
İçlerinde Deniz Gezmiş’in de bulunduğu grup
tarafından protesto edilir, fakat mitinge
katılanlara bir grup tarafından saldırı

düzenlenir. Ölüler ve yaralılar vardır.
1969’a gelindiğinde artık Türkiye’de farklı
görüşten insanların arasında gittikçe yükselen
şiddet, herkesi dört bir yana savurmaya başlar.
Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın da aralarında
olduğu solcu gençler farklı fraksiyonlara
bölünürler. Bu süreç Türkiye’yi 12 Mart 1971
Askeri Muhtırası’na taşır. Ancak öğrenci
hareketleri her geçen gün biraz daha tırmanır.
ODTÜ’lü öğrenciler rektörlüğü işgal ederler.
İşgal sonrası Deniz Gezmiş, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilir,
artık ülke çapında da tanıyordur. Diğer yandan
sağ görüşlü öğrenciler de örgütlenmeye
başlar. Her iki grupta da şiddet ve kaçırma
olayları artarak devam etmektedir. Baskılar,
tutuklamalar ve cezaevlerindeki işkenceler
giderek artmıştır. Deniz Gezmiş arkadaşları
kırsal bölgelere gitmeye karar verirler ve güvenlik
kuvvetleri tarafından Gemerek’te yakalanırlar.
Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde
yargılanmalarına başlanır. Güçlü savunmalar ve
halktan gelen desteklere rağmen, Deniz Gezmiş,
Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idama mahkûm
edilir. Bu bir siyasi karardır.
6 Mayıs 1972 ’de Ankara Ulucanlar
Cezaevi’nde idam edilir henüz yirmili
yaşlarının başında olan bu üç genç, hiçbir
cana kıymamışlardır. Bütün hayalleri; Deniz
Gezmiş’in savunmasında da belirttiği gibi “Tam
Bağımsız bir Türkiye”dir aslında.
Her Mayıs geldiğinde derin bir kederle
hatırlarız, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını.
İnsan hatırlamak yerine unutmayı tercih
ettiğinde bu günü hafızasız yaşar. Ancak
hatırlayarak insan kalabiliriz. Hatırlayanlara,
hatırlatanlara ve olanak sağlayanlara selam
olsun…
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904 yılında, İstanbul’un Çengelköy semtinde
büyük bir konakta dünyaya gelmiştir.
Kayıtlı bir şecereyle Mevlana Bektut
Hazretleri’ne dayanan Dulkadiroğulları’na
bağlı “Kısakürek”ler soyuna mensuptur. Babası
Mekteb-i Hukuk mezunu; Gebze Savcılığı ve
Kadıköy Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.
Annesi Girit muhacirlerinden Mediha Hanım.
İlk dini telkinlerini aldığı büyükbabası Mehmed
Hilmi Efendi, İstanbul Cinayet Mahkemesi ve
İstinaf Reisliği’nden emeklidir. İkinci Abdülhamid
Han’a yönelik Yıldız Suikasti muhakeme reisliğini
yapmıştır. Mecelle’yi hazırlayan komisyon
içinde yer alır ve bu sebeple 6 Ekim 1902’de
“Legion d’honneur” nişanıyla ödüllendirilmiştir.
Kendisine “Cicianne” diye hitap edilmesini isteyen
babaannesi Zafer Hanımefendi, Zaptiye Nazırı
Salim Paşa’nın kızı, Necip Fazıl’ın aşırıya kaçan
çocukluk haşarılığının önüne geçebilmek için onu
“abur-cubur” romana alıştırmıştır.
Bir yaş küçüğü Selma’nın küçük yaşta ölümü,
büyükbabasının vefatı, çocukluk yıllarının
unutulmaz hadiseleri olmuştur.
İlk tahsillerini mahalle mektebinde
tamamladıktan sonra 1916’da, “Ne oldumsa
burada oldum.” dediği, “Prenseslere namzet”
yetiştirildiği Bahriye Mektebi’ne “Mekteb-i
Fünûn-u Bahriye-i Şahane” kayıt olur. İlk metafizik
arayışlarını, ilk aşkı bu mektepte yaşar. “Nihal”
isimli bir edebiyat dergisi çıkartmaya başlamasıyla
“Şair” lakabını alır. Annesinin tedavi gördüğü
sırada yanında yatan genç kızın şiirlerini görüp;
“Senin şair olmanı ne kadar isterdim.” deyişi
üzerine, 12 yaşında, “Şair olacağım.” sözünün
ardından 1980 yılında, 76 yaşında, sözünden tam
64 sene sonra “Sultanu’ş Şuara” seçilir.
17 yaşında İstanbul Darülfünunu Edebiyat
Medresesi Felsefe şubesine girdi. O günlerin
edebiyat çevrelerinin etrafında toplandığı “Yeni
Mecmua”da ilk şiirleri yayımlandı. Avrupa’ya
tahsile gönderilecek ilk talebe grubu için açılan
imtihandaki başarısı sebebiyle Paris’e Sorbonne
Üniversitesi’ne Felsefe Eğitimine gönderildi. Paris
hayatı; onun kendini arayışları, ruh burkuntuları,
buhranları arasında nefs cesareti bakımından
hayal yakıcı bir tablo çizdi.
1925’te ilk şiir kitabı “Örümcek Ağı” yayımlandı.
Bununla birlikte bankalarda aktif çalışma
hayatını sürdürürken bir yandan da edebiyata
devam ederek “Kaldırımlar”, “Ben ve Ötesi” isimli
şiir kitaplarını yayımlayarak, başarısını zirvede
mıhladı. 30 yaşına kadar devam eden bu hayatı
için kendi mısralarında şöyle der:
“Hayatım, başından beri muazzam bir şeyi
bulmanın cereyanı içinde akıyordu. Şu veya bu
miskin vesilenin hassasiyeti içinde birini arıyordum.
Birini…”
1934’te nihayet “Şirket-i Hayriye” vapurunda, o
güne dek hiç görmediği, bir daha da göremeyeceği
bir adamın Abdülhakîm Arvasî-Üçışık
Hazretleri’nin adresini vermesiyle, “Gökyüzünden
habersiz uçurduğu uçurtmalar” son buldu. Abidin
Dino ile başlayan ilk görüşme ömrü boyunca
devam etti. Ondan sonra çağlayan gibi dolan
Necip Fazıl, hayatı boyunca 100’ü aşkın eser
kaleme aldı. Pozitivist ve materyalist bir dünya
görüşünün karşısındaki fikir yapısıyla vücuda
getirdiği tarih, tasavvuf, senaryo, piyes, şiir,
inceleme gibi farklı türlerde kaleme aldığı 100’ü
aşkın eser…
Yazdığı ondan fazla piyesle dönemin ünlü
isimlerini etkilemiş, Muhsin Ertuğrul piyeslerinde
baş aktör olarak sahneye çıkmıştır. “Bir Adam

Yaratmak” piyesi sahnelendiği sırada 40 derece
ateşle sahneye çıkan Muhsin Ertuğrul, öylesine bir
oyunculuk performansı sergilemiştir ki, izleyiciler
arasında yer alan Falih Rıfkı’nın eşi fenalaşmıştır.
1938’de “Ulus” gazetesinin açtığı Milli Marş
müsabakası için “Büyük Doğu Marşı”nı yazdı. 1940
yılında Türk Dil Kurumu için Namık Kemal isimli
eseri kaleme aldı.
1941 senesinde Yahya Nüzhet Paşa’nın torunu
Neslihan Hanım ile evlendi. 5 çocuğu dünyaya
geldi. 1943 senesinde ise agoraya inerek, 35 sene
fasılalarla devam edecek olan, 555 sayı çıkacak
olan “Büyük Doğu” dergisini yayımlamaya başladı.
Bir Fransız dergisinde kendisi hakkında söylenilen
“Hapisleri okul yıllarından çoktur.” sözüne sebep
çalkantılı hayatı başlar. Sürgünler, mesnetsiz
iddialar, aksini söyleyen bilirkişi raporlarına
rağmen ömrünün son gününe kadar devam eden
hapisler…
1980 yılında Şairler Sultanı ödülü, Kültür
Bakanlığı ödülü aldı. Bu ödül sonrasında Aziz
Nesin, Üstad’a yazdığı mektubunda, bu ödülü
almakla asıl kendisinin Kültür Bakanlığı’nı
onurlandığını yazmıştır.
Aziz Nesin
NESİN VAKFI
P.K.5 - ÇATALCA
İstanbul - 5 Aralık 1980
Üstad,
Çoktan beri ziyaretinize gelmek istiyorum.
Ancak ben, sizden çok uzakta oturuyorum.
Çatalca’da kimsesiz çocuklar için kurduğum
vakıfta yaşamaktayım. Yine de bir gün ziyaretinize
geleceğim.
Kültür Bakanlığı büyük ödülünü kazandığınız
için sizi candan kutlarım. Bu ödülü almakla Kültür
Bakanlığı’nı onurlandırdınız.
Size gelecektim, ama üç gün sonra Almanya’ya
gidiyorum; bir ay sonra döneceğim.
Altı yıldan beri “Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı”

adı ile bir yıllık çıkarmaktayım. Size son sayısını
gönderiyorum, tetkik etmeniz için. İnşallah
yüzüncü yaşınızda da sizi tebrik etme bana kısmet
olur. Ben sizden dokuz yaş küçüğüm.
Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı için, yetmişbeşinci
yaşınıza dair bir yazı vermenizi rica ediyorum. Bu
yazıyı eski Türkçe yazabilirsiniz. Size daha kolay
gelirse. Yazmağa zamanınız yoksa bu mektubu size
getiren hanıma söyleyerek yazdırabilirsiniz. Ama
ben sizin yazınızı tercih ederim.
Yazı istediğiniz uzunlukta olabilir. Her ne
isterseniz yazınız. Mesela yetmişbeşinci yaşınız
dolayısıyla bir muhasebe, geçmişle muhasebe...
Yahud hatıralarınızdan bir bölümü anlatabilirsiniz.
Şiirinizde yahud tiyatro yazarlığınızdaki merhaleleri
de açıklayabilirsiniz, ya da büsbütün başka şeyler...
Yazınızla birlikte bir de fotoğrafınızı rica
ediyorum.
Bu yıllığın neşri gecikmişti. Bu münasebetle
mümkün olduğu kadar çabuk gönderirseniz beni
sevindireceksiniz.
Ziyaretinize geleceğim.
Yolunuz düşerse bir gün sizi vakfa da misafir
etmekten şeref duyarım.
Neslihan Hanımefendiye lütfen saygılarımı
bildiriniz.
Her zaman dostluklar...
Aziz Nesin
1982 yılında Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
eseriyle “Yılın Fikir ve Sanat Adamı” seçildi.
Doğduğu günden 79 sene sonra, yine aynı gün,
onun için daima sırlarla dolu olan Mayıs ayında,
yatağında doğrulup ela gözlerini pencereden
dışarıya, derin karanlığa dikip ne gördüyse
dudaklarından şu cümleyi fısıldadı ve yılanlı
kuyudan çıktı:
“Demek böyle ölünürmüş!”
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BUKET

E

ngin, sen başla der gibi işaret etti.
Buket, sarıçiçekli elbisesinin ucunu
düzelterek söze girdi.
-Şimdi burada yeni bir hikâye yazmak için,
umduğumuz ya da ummaktan korktuğumuz her
şey için varız. Hikâyemiz uzun. Dinlerseniz, ondan
sonra karar verelim istedik.
“Olur.” dedi Teoman Yıldırım. “Bir sonraki
hastam iptal zaten.” dedi. “Vaktimiz bol, sadece iki
dakika verin bana. Hemen geliyorum.” diyerek çıktı
odadan.
Sustu Buket. Yorgundu. Engin ile bakıştılar
tedirgin. “Ya her şey tekrarlanırsa!” diye fısıldadı
Engin. “Kötüyü çağırma sus hayır hayır!” diye elini
tuttu Buket.
Küçük bir kız çocuğuyken ne kolaydı her şey
hâlbuki. Evin en küçüğüydüm ablama dayardım
sırtımı, oh. Hayat böyle cömert değilmiş işte!
Tanrı’nın çektiği tombalada çinko diye bağırdık
bir kere. Engin ile ne yapacağını bilemeyen, çirkin
ördek yavruları gibiydik!
-Buyurunuz Buket Hanım, biz bizeyiz.
Dinliyorum!
-Düşmanına karşı tek atımlık kurşunu kalmış
asker gibiyiz Teoman Bey biz. Hem korkak hem
cesur. Hem yorgun hem dinç. Hem istekli hem
isteksiz. O kurşunu da atınca ne yapacağını
bilmeyen askerler. İstiyoruz değil mi Engin? O
çok da istekli değil gibi. Korkuyor. Sadece bu
çılgınlığıma eşlik ediyor. Ben onu anlıyorum.
İstemesini, vazgeçmesini, her şeyi. Son
yıllarda aramızda incelen ipi, umutsuzluğunu,
boşvermişliğini, robotlaşmasını. Ağaran
sakallarını. Rüzgârın önünde kopmayacağız diye
tutunan kuru yapraklar gibiyiz biz. Yeşerelim bu
bahar istiyorum ben! Kaç bahar kuru geçti çünkü.
Olabilecek her şey oldu. Yenir yutulur gibi değildi.
Zordu. Maskelerimizi çıkarıp birbirimizin gözlerine
bakacak cesaretimiz uzundur kalmadı. Son dönem
kırıyoruz her şeyi. Kırıla kırıla düzelir miyiz?
Oysa seviyoruz. İyiydik, ikimizken. Herkes
gidince iki çıplak, sarıp yaralarımızı biz olunca,
mutluyduk. Farkında mıyız hâlâ bilmiyorum?
Başımıza gelen bunca şeyin ardından, bayılmadan
yürümeye çalışan iki ruhuz, her şeyden kaçmak
isteyen. Yuvarlanıyoruz, bir piramidin tepesinden.
Ben istiyorum ki yeşil kocaman bir ağaç çıksın ve
dallarına asılalım. Bu ikimizin de iltihaplanmış
yaralarına çok iyi gelecek. Her şeyi göze aldık.
Sigarayı bırakmayı, diyet yapmayı, iğnelerden

kevgire dönmeyi.
Daha önce ikizlerim olacaktı benim. Kaybettik.
Hayallerimi göbeğimin içine gömünce ben,
uzun süre yeni bir saksı bile alamadım eve. Canlı
yetiştirmeye karşı olan tüm hevesim, o doktorun
‘ölmüşler.’ cümlesiyle kalakaldı. Öylece eve
gönderdiler beni. Karnımda ölü çocuklarımla
sabahı zor ederek, sevdim, okşadım başlarını.
Sonra anneliğimi çekip aldılar sabaha. E ağladık
bir vakit, sonra hafifledik. Dedik daha genciz,
istemiyoruz. Hayata nanik yaptığımız zamanlar.
Yine hamile kaldım. Deli gibi istiyorduk. Erkek
dediler. Hem Beşiktaş’tan ünlü hem de Üniversite
Hastanesi’nden iyi bir doktor bulduk kendimize.
Doğum hastanemizi seçtik. Deniz manzaralı.
Çikolatalar, kapı süsleri. Tarihimiz bile belliydi. Üç
gecelik, bir sabahlık, iç çamaşırlarım, yeni bebek
için hastane giysileri, beşiği, odası, doğum çantam,
hazırdık. Erken bir Eylül akşamı ağrılar geldi. O
Eylül, hayatımızın da sonbahar zamanları olacağını
nereden bilirdik? Doğum doktorumuz “Ters.” dedi.
“Burada yapamam. Tam teşekküllü bir hastaneye
gitmelisiniz.”
Ağrılar içinde bilindik bir kadın doğum
hastanesine geçtik. Orada da yer yok denilince,
acilde bir sedyenin üstünde bayılmışım.
Uyandığımda gözlerimi o mavi çipile açtım. Nasıl
güzeldir mavişim görseniz. Sapsarı saçlı bembeyaz
tenli mis kokuludur kuşum. Down sendromlu
olduğunu bir saat içinde söylediler. Sessizlik yemini
etmiş gibi alıp bebeği eve geldik. Evde kıyamet
koptu. Nasıl fark etmezler? Hepimizin sorusu
da aynıydı. Yanıt geldi; “Bebek sağlıklıları taklit
edermiş bazen. Milyonda bir olur.”
Çinko bizdik işte dediğim gibi! Yıkıldık. Önce
reddettik. Bebekler karışmıştır falan. Ama isyan
etsek de, sonuç değişmedi. Anladık ki kimsesiziz!
Engin ve ben. Göktaşı gelip bizim tepemize

düşmüştü. Yaralıydık o yüzden.
Sağlıklı aynı yaşta çocukları görünce,
yaşlarımıza engel olamıyoruz. Engin’in içine, benim
yanaklarıma akıyor. Oğlumun kalbinde delik çıktı
sonra. Ameliyatını en iyi profesör yaptı. Milyonda
bir olan şey geldi yine bizi buldu. Oksijensiz kalmış.
Yoğun bakımlar derken başka bir zekâ sorunu
daha. Döndük yuvamıza, ağlamaktan beş katına
çıkmış gözlerimle kucakladım oğlumu dedim ki,
“Ömrüm yettikçe yanındayım Mavişim.” O sadece
bakar Doktor Bey, mavi mavi. Bir de gülümser.
Siz çocuklarınızın başarılarından mutlu
olursunuz, ben onun sesimi biliyor sanki
duygusundan. Siz otursun artık koşmasın istersiniz,
ben başını tutsa yeter derim. Siz büyük başarılar
beklersiniz, ben gülümsese tamam, hele bir de göz
teması kurdu mu tastamam derim. Anne demese
de olur bana, razıyım. Siz torun torba görme
sevdasındasınızdır, ben aman erken ölmeyelim
sevdasında. Zordur yani engelli anneliği. Kirpiğini
eğişinden hasta olduğunu biliriz çocuğumuzun.
Sormayız karnın mı ağrıyor diye. Bizim evde her
daim bebek, sizin bir yıl.
Siz bir türküyü dinlersiniz, biz ağlarız. Aynı yıl
doğan tüm çocuklara özlemle bakarız, elimizde
değil kıskanırız Teoman Bey.
Şimdi ise, buraya gelmiş, beş yıldır yaşadığımız
tüm bu kâbusa rağmen, hâlâ çılgınlık peşindeyiz.
Yeni bir yol lazım bize, bir de ağaç. Çünkü o
bahsettiğim piramit de tutunalım diye.
Elini Engin’in avucuna koydu Buket; “Bize
sağlıklı bir çocuk verin Doktor Bey, mavi kuşuma
bir kardeş, bize neşe olsun. Bu bahar yeşerelim!”
dedi.
Teoman Yıldırım nemli gözleriyle “Buyurun o
halde. Muayene edelim sizi Buket Hanım” dedi.
Güneşimiz olsun!
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Yalnızlıklarda oturan
geçmiş baharla şenlenir
hale getirmek için ellerinden geleni yapmışlar,
halk da ister istemez –cazip olmaktan çıkanazınlık okulları yerine çocuklarını Yunan okullarına
göndermeye başlamıştır.
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ıymetli ağabeyim, ben sizi o incelikli
yazılarınızdan ve benim şiirlerime de
yer verdiğiniz “Şafak” dergisinden
tanırım. Yunanistan ziyaretlerimden birinde,
yıllar önce sizi de görmek istemiştim. Yüz yüze
görüşmemizde sizi daha çok sevdim.

Siz, Akçadağ İlköğretmen Okulu mezunusunuz.
Bunu her fırsatta belirtirsiniz. Ben de öğretmen
olduğum için şunu sormak istiyorum: Acaba
insan, yaşadığı yerleri yazılarında-şiirlerinde
ölene kadar döne döne mi yazar? Ya da ne
bileyim; bu özlem hiç tükenmez mi?
Öncelikle “Batı Trakya Türkleri Edebiyatı”nın bir
başka platformda, “İstasyon” dergisi sayfalarında
tanıtılmasına olanak sağladığınız için size
içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca hakkımda
söylediğiniz güzel sözleriniz için de. Şafak dergisi
yazılı edebiyat ve diğer sanat dallarının pek
nadir görüldüğü Batı Trakya Türk Azınlığının ilk
kültür ve sanat dergisi olmanın sorumluluğu ve
ciddiyetiyle özellikle edebiyat alanında –bizim
de beklemediğimiz- önemli işler başarmıştır.
1960’lı yıllardan sonra özellikle Türkiye Öğretmen
Okulları’ndan mezun olup Batı Trakya’ya dönen
öğretmenlerden bazıları, Azınlık basınında ilk
edebiyat çalışmalarını başlatmışlar (Akın Gazetesi,
Azınlık Postası, Birlik ve Öğretmen dergileri, İleri
gazetesi). Azınlık halkını şiir, hikâye, köşe yazıları,
deneme ve fıkralarla tanıştırmışlardır. Buralarda
başat konumda olan yazarların (Rahmi Ali,
Mustafa Tahsinoğlu, Mücahit Mümin) çıkardığı
“Şafak” dergisi ile de (1989–2004) edebiyatımız
belli bir yere kadar rayına oturmuş, Türkoloji ve
Türkiye’deki edebiyat çevrelerinde (Oktay Akbal,
Tahir Özçelik, Güngör Gençay, Mustafa Aslan,
Satı Merdan, Cengiz Gündoğdu vd.) kendinden
söz ettirmiştir. Bunların yanı sıra Azınlık içinde
edebiyata gönül verenler “Şafak” dergisi sayfaları
içinde yer almaktan gurur ve mutluluk duyarlarken
yine “Şafak” dergisi sayesinde Türkiye’den bazı
imzalarla tanışmış olmanın mutluluğunu hep
birlikte yaşadık.
Evet, Akçadağ Öğretmen Okulu aklımdan
çıkmayan bir mekân, çağrışımlarıyla birlikte
uzun yıllar süren bir zaman dilimi. Zor yıllar
yaşadık ama -kendi adıma konuşayım- eğer
bugünlere geldiysem o okul sayesinde geldim.
Değerlerini daha sonraki yıllarda kavradığımız
çok iyi öğretmenlerde okumuşuz. İnsanlar elbette
yaşadıklarını, unutamadığı mekânları, acıları,
sevinçleri yazıyor. Kalıplaşmış sözleri pek sevmem
ama yazmak, galiba bir iç döküm, bir yerde genel
bir paylaşma bağımlılığı. Bazı olaylar, durumlar,
insanların anlık halleri nerdeyse beni yaz, diye

insanı dürtüyor. Yazmadan durabilir misin bunları?
Doğup büyüdüğünüz o toprakları gelip
gördüğümde bende hep bazı sorular birikiyor
oradaki hayat adına. Çok karmaşık gibi
görünse de Türkiye’nin büyük etkisi var günlük
yaşantılarda bile. Örneğin azınlık olan Türkler,
Yunanistan yasalarını uzaktan izliyorlarmış gibi.
Eğitimde de geri duruyorlar gibi geliyor bana.
Ne bileyim, Türkler yasal eğitim haklarından
uzak mı kalıyorlar ya da bunu mu seçiyorlar?
Aslında ortada karmaşık bir durum yok. Balkan
Savaşları’na kadar Osmanlı Devleti’nin bir bölgesi
olan Batı Trakya bir antlaşmayla Yunanistan
toprakları içinde kalıyor, dolayısıyla burada yaşayan
Türkler de. Doğal olarak bu insanlar koparıldıkları
Anavatanlarına duygusal olarak bağlı olacaklar.
Bir “hamaset meselesi” değil bu. Bu insanların
yarıdan fazlası yıllarca süren göçler yüzünden
Türkiye’de yaşıyor. Aynı kültür, aynı dil, aynı
şarkılar, aynı geçmiş tarih… Elbette Yunanistan
yasaları çerçevesi içinde bir yaşam sürüyor
azınlık; -aslında pek anlamadım ama- Yunanistan
yasalarını uzaktan izleme gibi bir durum zaten
olamaz. Kanun kanundur. Eğitim konusuna gelince
burada bir açıklama yapmam gerekiyor: Batı Trakya
Türk azınlığının Lozan Antlaşması’yla belirlenen bir
eğitim özerkliği var: Kendi okulunu kendi yapma,
idare etme ve çift dilli eğitim; Türkçe-Yunanca…
Yönetimler öteden beri azınlığın eğitimini verimsiz

Yunanistan’da azınlık olarak Türklerin
çıkardıkları (gazete-dergi) daha önceleri çoktu.
Şimdi birkaç tane ile sınırlı. Bunun nedeni sizce
nedir?
Azınlıkta çıkan gazeteler haftalık gazeteler. Bu
son yıllarda pek izleyemiyorum ama “Gündem”,
“Cumhuriyet”, “Milliyet”, “Birlik”, “Trakya’nın Sesi”
adlı gazeteler halen yayımlanıyor. Bunun yanında
aylık olarak yayınlanan Rodop Rüzgârı, Azınlıkça,
Öğretmenin Sesi adlı dergiler var. Tabii, bir
“edebiyat” dergimiz yok ne yazık. Bir ara “İnsanca”
adlı aylık bir edebiyat dergisi yayına başlamıştı;
birkaç sayı sonra o da yayınına son verdi. Sanat,
edebiyat adına sevinmiştik. Güzel yazılar, hikâye
ve şiirler yer alıyordu dergide. Şimdi, bazı meraklı
gençler şiirlerini yukarıda adlarını saydığım gazete
ve dergilerde yayımlıyorlar. Yayımlanan gazetelerin
sayılarında -kimi zaman- azalma/çoğalma görülse
de aslında önemli bir değişiklik yok. Geçmiş
yıllarda azınlıkta “etki alanları” oldukça önemli
bazı gazeteler çıkmıştır. Örneğin azınlığımızın
ilk gazetesi olma özelliğini taşıyan “Yeni Ziya”
gazetesi, “Yeni Adım”, “Trakya”, “Akın”, “Azınlık
Postası”, “Sebat”, “İleri”, “Aile Birlik”… Bu arada ilk
edebiyat ve sanat kırıntılarının yer aldığı “Birlik”
ve “Öğretmen” dergileri, “Aliş” çocuk dergisi,
“Arkadaş Çocuk”… Yani sayı bakımından herhangi
bir değişiklik yok ama okur-yazarı lise ve üniversite
mezunlarının bir hayli kabarık sayıda olan
günümüzde basınımızda -bu bağlamda- doğru
orantılı bir gelişme yok ne yazık. Belki de bu “dijital
ortamlar, siteler, bloglar, akıllı telefonlar” etkiliyor
ortamı; bilemiyorum.
“2018 Yılı Türk Dünyası Yılın Edebiyat
Adamı” seçildiniz. Sizi yürekten kutluyorum.
Türkiye’deki edebiyatı ve Türk dünyasındaki
yazılanları izlediğinizde neler söyleyebilirsiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ödüle layık
görülmek, gerek kendi, gerekse Batı Trakya Türkleri
Edebiyatı adına sevindirici, gurur verici bir olay
elbette. Aslında böyle olaylar beni –neredeyseutandırır ama herkesin “en” olma, yarışına girdiği
günümüz dünyasında çok alçak gönüllü olmanın,
fazla mütevazı görünmenin de bir anlamı yok.
Şahsımı bu ödüle layık görenler herhalde Batı
Trakya’da ilk çocuk kitabını, ilk hikâye kitabını
yayınlayan, bugüne dek on kitaba imza atmış
biri olduğumu biliyorlar. Kendilerine teşekkür
ediyorum
Türk Edebiyatı ve Türk dünyasındaki yazılanlarla
ilgili herhangi bir söz söyleme hakkımın olmadığını
sanıyorum. Elbette, okul yıllarımızda hikâyelerine
hayran kaldığım Sait Faik Abasıyanık’ı, diline
ve eleştirilerine özendiğim Nurullah Ataç’ı,
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bana İstanbul’u bir başka sevdiren, “Süleyman
Efendi”nin hüznünü yaşatan Orhan Veli Kanık’ı
unutamam. “Reşat Nuri’nin “Çalıkuşu” ilk
aşkımdır. Yaşar Kemal’in “İnce Memed”i bu uysal
yüreğimin “cesareti” olmuştur. Yakup Kadri’nin
“Yaban” adlı romanını okurken Türk aydınlarının
durumu hep yüreğimi acıtmıştır.

BIZIM PERON

Hayatta şansım pek yaver gitmemiştir ama “o
çok okumalı yıllarımda” şanslı biri olduğuma
hâlâ inanıyorum. Az şey midir Orhan Kemal’in
romanlarını okumak, Kemal Tahir sayesinde
“Kadınlar Koğuşu”nu tanımak, Muzaffer
Hacıhasanoğlu’nun, Tarık Dursun K’nın, Necati
Cumalı’nın, Kamran Şipal’ın, Zeyyat Selimoğlu’nun
hikâyeleri içinde kendini bulmak… “Roza’nın
Aşkı”, o nasıl bir hikâyedir? Nasıl akıllardan
çıkmayan bir dramdır “Bir Fotoğraf Canlanıyor”?
“Selim’i Hatırlarım” hikâyesini az mı sevdim? Ya
Tarık Dursun’un hiç aklımdan çıkmayan “Zabel
Manol İçin Hikâye” adlı hikâyesi? Cahit Sıtkı’lar,
Dağlarca’lar, Attilâ İlhan’lar… Hangi birini
anlatayım…
Türk dünyasındaki yazılanları -ne yazık- pek
izleyemiyorum. Cengiz Dağcı ve Cengiz
Aytmatov’un bazı eserlerini okudum. Dünya
çapında önemli yazarlar.
“Onlar da İnsandı” ve “Korkunç Yıllar”ı hangi
yıllarda okuduğumu unutmuşum. O ne gerçekçi
bir anlatım; aradan onca yıl geçmiş hâlâ yüreğimde
bir sızı… Aytmatov’un “Cemile”sini okuyan biri
Aragon’un “Dünyanın en güzel aşk hikâyesi”
sözüne hak vermez mi?
Masanızın her zaman dolu olduğunu biliyorum.
Bizlere yeni çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
Artık masa değil de ara sıra uzanıp dinlendiğim
kanepemin başucundaki sehpanın üstünde her
zaman kitap ve dergiler. “Cumhuriyet Kitap” ekleri,
Sevgili Hilmi Haşal’ın gönderdiği “Eliz Edebiyat”
dergileri, ara sıra yazılarımın yer aldığı Avrasya
Yazarlar Birliği’nin yayın organı “Kardeş Kalemler”
dergisi, bazı hikâye antolojileri…
Hemen her şeyin durgun olduğu bugünlerde –
bir rastlantı olacak- benim çalışmalarımda bir
hareketlilik var. Hayret… Daha birkaç ay önce
yayınlanan Bu Toprağın İnsanları adlı romanımın
ardından “Akşamüstü Şarkıları” adlı yeni bir hikâye
kitabım yayımlandı. Yine basım aşamasında toplu
şiirlerimin yer aldığı “Taş Plak Şarkıları” adlı bir
kitap gelecek. Bir de 1920’li yıllarda yayımlanıp bazı
raflarda unutulmuş “Mehmet Hilmi”nin hayat
hikâyesi ve bazı hikâyeleriyle hatıralarının yer aldığı
bir çalışmam var –ki ben de merakla bekliyorum- o
da basım aşamasında. Ama artık yoruldum. Biraz
da –galiba- kapasitemin üstünde çalıştım gibime
geliyor. Meraka yenilmenin zafiyeti…
Umarım sizleri yormamışımdır, “sürç-ü lisan edip”
kimseleri üzmemişimdir.
Çok teşekkür ediyor, İstasyon dergisine yayın
hayatında başarılar diliyorum.

KUBİLAY ERDELİKARA

B

ozkır ortasında bir çocuk, on-on bir
yaşlarında var yok…
Buhara’ya bir saat kala, etrafında dağ,
nehir, göl, deniz olmayan bir düzlük…
İpek Yolu’nda ilerliyoruz sabahın
erken saatlerinde, güneş henüz Çin’in
tepesindeyken…
Çocuğun yanında beş-on deve, belki elliye
yakın koyun var. Doğduğundan beri burada
mıdır, diye düşünüyor insan. Evet, çağımız
iletişim çağı, elbet öğrenecek o da dünyayı.
Peki; babası, dedesi, onun da dedesi? Bu kadar
eski, bu kadar yaşlı dünyamızda belki de henüz
20 yıldır adamakıllı haberdar olurken, başka
medeniyetlerden, bir insan doğumundan
ölümüne kadar bu düzlükte nasıl yaşar?
Hayat boyu dağ görmeden, denizin kokusunu
bilmeden, ormanda nefes almadan…
Ama bir yandan içten içe üzülsem de, şanslı
değiller mi az da olsa?
Günlük dertleri yok. Mesela trafik, mesela
hormonlu yiyecekler, mesela siyaset ve spor
yorumcuları... Çocuğu, babasını ve atalarını hiç
ilgilendirmedi.
Kendilerine has yaşam biçimleriyle, ufak
dertleri ve çekik gözlerindeki gülümsemeyle,
geçen arabalara el sallıyorlar İpek Yolu’nda…
“Bizim Peron”, bu ay Özbekistan’da. Maltepe
Belediye Tiyatrosu’nda yönettiğim “Deli”
oyununu yönetmek için davet almıştım. Ülkede

salgın seyrinin kontrol altında olmasını fırsat
bilerek geldim, bir süre buralardayım.
Ve şimdi, ben bu yazıyı yazarken, Türkiye’nin
uzun bir kapanmaya gireceği haberini aldım.
Dip dibe binalarımız, üst üste evlerimizde
yeniden karantinada olacağız. İnsan şimdi daha
da çok özenmez mi çöl ortasındaki çekik gözlü
çocuğa…
Umarım bu sondur artık! Tutsaklığımız bir
son bulmalı ve yaşam sevincimize yeniden
kavuşmalıyız…
Güzel günler elbet göreceğiz bu karanlığın
ardından, kötü günlere nispet yaparcasına
daha çok sanatla, daha çok doğayla, daha çok
sevdiklerimizle olacağız.
Özbekistan hakkında da pandemiyle ilgili
ufak bir bilgilendirme yapmam yerinde
olacaktır sanırım; burada toplam nüfus 34
milyon civarında, günlük vaka sayısı ise 300
ila 500… Ayrıca aşılama henüz neredeyse
başlamamış. Bunun nedeni, iklim şartları
mı, şanslı mutasyon mu, iyi yönetim mi,
bilmiyorum. Dolayısıyla, hayat normale çok
yakın, hiçbir kısıtlama yok. Neyse ben yazımı
Kaşkadarya’dan Buhara’ya yaptığım yolculuk ile
bitireyim…
Arabada Zülfü Livaneli çalmaya başladığında,
güneş çocuğun alnına vurdu biz uzaklaşırken.
İnsanın camı açıp bağırası geliyor:
Hey çekik gözlü çocuk, bizim için de güneş topla!
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DERYA ERKENCİ

D

ara düşenlerin yardımcısı Hızır
ile denizlere hükmeden İlyas’ın
Dünya’da buluştukları günde,
kitapta “İki denizin birleştiği yer”
diye anılan bentte; ab-ı hayatı içmiş
Hızır, ölümsüzlük âlemine geçmiş.
Baht açmışlar birlikte, bahtiyar edip
niyet çıkarmışlar. Bilmem kaç bin yıl
boyu, tanyeri ağarırken jaleyle yoğurt
mayalamışlar. Çiçekler açtırmışlar.
Dileyene diriliş, kurtuluş, medet
sunmuşlar. Hıdrellez gecelerinde, iki
abdal gibi gezinirlermiş. Herkesler
bu velilere kalpten inanır, onları
bilirmiş. Uyanışın coşkusuyla yanan
ateşlerin yalazları semayı delip
geçermiş. Birlikte döndükçe âlemde,
sonunda varlıkları kaynayıp erimiş.
Hızır ile İlyas meğer aynı kişiymiş.

E

skiden ilkbaharda yenilenir, sonbaharda hüzünlenirdik.
Hayatlarımızda mevsimlerin ehemmiyeti kalmadı, bitti. Onca his
ve koku nereye gitti? Neden bazı lezzetler sadece kısacık bir mevsimle
ilgiliydi? Baharı götürdüler, yerine hatırlamayı getirdiler. Hafıza hep
kaydetti. Biz çocuktuk, yaşlılar gençti, üzerimizden zaman denen
rüzgâr geçti. Bugün lodos yaptı hava, ılıktı. Bir bıraksalar herkes sokakta
uyuyacaktı. Gökyüzü serserilik kokuyordu. İnsanlar boşlukta kapladığı
yerin farkına varıyordu. Arzın merkezinden baharlar fışkırıyordu. Aylaklık
taze sürgünlerden damlıyordu. Erikler çiçek açarken sen çürüyordun
sessizce, hiçbir cemrenin düşemeyeceği izbe ofis köşelerinde.
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teşten atlamasına izin verilmemiş bir çocuk,
pencere denizliğinde büzülmüş çekirdek
çitliyor. Dumanlar tüten yolu gösterip kayan yıldıza
şaşırırcasına bağırıyor, “Aa! Bak hayat gidiyor!” Ey
gençlik; dileğim odur ki, şu bahar akşamına yayılan
çiçek kokuları, radyodan gelen Toto'nun Afrika'sı,
Malta eriğinin mayhoş tadı ve hayatın bütün kaygıları
seni hep bana getirsin. Bilmeyenler bile bildiği tek
şeyi söylesin. Daha iyi biri olabilecekken hayatın o
yerinde kendimizle uğraşmaktan yorulmuş, eksik
kimseleriz. Bir diğerimizin yükselmek için vazgeçtiği
safralarla kendimizi tamamlamak isteriz. Hiçbir hayali
olmayanlar bile, gül ağacının dibine ciğerini bırakıyor.
Hızır ile İlyas hâlâ aramızda dolaşıyor.
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