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

SENNUR SEZER
“Sen ki övünürsün 

Gövden ve sertliğinle 
Bir bulutu ele geçirdin mi 

Ve gökkuşağını doladın mı beline...”

CHE GUEVARA
İşte o zaman, dört duvar arasında

solgun şair,
evrenin şarkıcısı olacaksın

ve sen bahtı kara, ince ruhlu, hasta şair
halkın güçlü şairi olacaksın.”

“Umut bir öykü adı, başında 
önde gider.

Bir ayrım olur sonra, yarası 
dünde gider.”

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ
“Ben ne bir edebiyatçı, ne de bir oyun yazarıyım.

Amacım bu yolda çalışanlara, binlerce yıl
önceye götürecek bir kapıyı açmak.

Başarabilirsem ne mutlu bana!”

ÖZDEMİR ASAF
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İlkyaz, belki her yerde güzeldir ama benim için 
İstanbul’da eşsizdir. 

Kimbilir belki herkes çocukluğunun 
kentini, semtini ilkyazla hatırlarken benim gibi 
hissediyordur. 

Ama ister hafif serin bir sabah biraz dalgalanan 
denizin mavisiyle, ister bahar çiçeklerinin 
kokusuyla, ister Barbaros Bulvarı’ndan inerken 
gördüğüm manzarayla geçmişin bütün neşesi sanki 
bir anda gelip beni bulur. 

Bu sabah da balkonda oturuyorum. 
Mor salkımlı evlere, korudaki yeşilliğin 

arasında hep bir sürpriz gibi bir sabah fışkırıveren 
erguvanlara bakarken bir şarkı çalıyor. 

Çoğumuzun bildiği bir şarkı. Fikret Kızılok’un 
“Fark Etmeden” adlı şarkısı. 

Kendimi sabah esintisinde bu şarkıyı 
mırıldanırken buluyorum ve dalgınlığımdan 
sıyrılıyorum. 

Yıllardır orkestramla turnelere gidiyoruz. 
Kimi zaman yakın kentlere geçerken karayolunu 
kullanıyoruz. Bakıyorum arkadaşlarımın hemen 
hepsi ellerindeki telefon ya da tablette bir şeyler 
oynuyor, müzik dinliyor, film izliyor. 

Oysa kimi zaman daha önce görmediğimiz 
yerlerden geçiyoruz. 

Yol üstündeki güzellikleri, Anadolu’nun iç içe 
geçmiş farklı coğrafyasını, antik kentleri, köylerdeki 
hayatı, değişimi fark etmeden geçip gidiyoruz. 

Bütün bunları, aslında bütün bir hayatı kendi 
gözümüzden değil başkalarının gözünden, onların 
yüklediği biçimde küçücük bir ekrandan izlemeyi 

tercih ediyoruz. 
Çocukken böyle yolculuklara çıktığımızda 

babamın sürekli, “Oğlum uyumayın, eve gidince 
uyursunuz, bakın burası kaç bin yıllık bir tarih, şu 
eski kalıntıyı gördünüz mü?” diye bizi uyarmasını 
hatırlıyorum. 

Akşam konsere geleceklerin çoğu da o 
birkaç saatte hayatın dertlerinden, 
rutininden sıyrılıp farklı bir 
dünyaya geçeceklerine 
ellerinde yine telefonlarla 
bizi çekip arkadaşlarına 
yollayacaklar…

Yalnızca yerleri, 
sesleri, kokuları, 
muhteşem manzarayı 
değil insanları, orada 
yaşanan hayatları, o 
hayatlarla aramızdaki 
ilişkiyi ya da kopukluğu 
da fark etmeden geçip 
gidiyoruz.

Bazen en yakınımızda 
sandığımız, her gün konuştuğumuz 
insanların gerçeğini bile fark 
etmeyebiliyoruz. 

Aynı, bir yolculukta yerleri, hayatları fark 
etmeden geçtiğimiz gibi aslında hayatımızın büyük 
bölümü de fark etmeden geçip gidiyor. 

Biriyle konuşurken, bir yerde işte bu sabah 
benim yaptığım gibi manzaraya bakarken, martılar 
neşeli selamlar verirken o güzel bahar kokusunu, 

her yeri saran renklerin eşsizliğini, (morlar, 
eflatunlar, yeşiller, denizin her gün değişen mavisi) 
fark etmeden yaşamak ne garip!

Hep sanki biz başka bir yerdeyiz aklımız başka 
bir yerde. 

Hep bir sonra yapacağımızı düşünüyoruz ya da 
geçmişe saplanıp onu hatırlıyoruz. 

Telefon çalıyor. Saate bakıyorum. 
Çıkmam gerekiyor. Daha kahvaltı 

bile etmedim. Her zamanki 
gibi telaşla yerimden 

fırlıyorum ama sonra bir 
an duruyorum. 

Bu sabah, belki 
yaşadığım binlerce 
sabahtan çok da farklı 
değil. 

Ama bu sabah bir 
daha olmayacak. 

Bu, bir tek bu güne ait 
bir sabah. 

Tekrar oturuyorum koltuğa. 
Kahvaltı etmesem olur. Biraz 

geciksem de olur. Telefonlara biraz 
sonra da cevap verebilirim. 

Bütün bu eşsiz manzara, bu muhteşem renkler, 
kokular, yeni bir mevsimi karşılayan cıvıltılar, 
onların fotoğrafını çekip o telefonun içine koymam 
için değil, benim onları fark etmem için bu kadar 
canlı…

Bana bugün de canlı olduğumu fark ettirmek 
için…

FARK ETMEDEN…FARK ETMEDEN…

KÜRŞAT BAŞAR

Bütün bunları,  
aslında bütün 

bir hayatı kendi 
gözümüzden 

değil başkalarının 
gözünden, onların 
yüklediği biçimde 

küçücük bir ekrandan 
izlemeyi tercih 

ediyoruz.
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NURTEN GEROĞLU

Sonraları konserlerinde, katıldığı 
programlarda ve röportajlarında çokça 
söylese de bu sözleri, ilk işiten benim 

dinleyicilerim oldu…

90’lı yılların başlarında radyomuzun yayın 
yönetmeni, ilklerimin unutulmaz kadını sevgili 
Nesrin “Zuğaşi Berepe konuğun olacak.” dediğinde 
şaşkınlıkla yüzüne bakakaldım. Tam “kim?” diye 
soracaktım ki  “Türkiye’nin ilk Laz Müzik Grubu. 
Grubun konuk olduğu ilk radyoyuz, ilk kez senin 
konuğun olacaklar.” diye ekledi. “Peki!” dedim. İyi 
ama kim bu Zuğaşi Berepe? 

Kimse bilmiyordu onları. Tek tıkla dünyayı 
avuçlarımıza sığdırdığımız zamanlara, daha 15 
turu vardı dünyanın güneş etrafında. Çare yok; 
konuklar gelecek, onlarla kısa bir sohbet edip, 
programdan önce yapacaktım hazırlıklarımı. 
Konuklarım geldiğinde stüdyodan önce 
misafirleri ağırladığımız odaya geçtik. Ben 
daha önce konuklarımın hiçbirinde böyle 
ışıldayan gözler görmedim. Kısa bir sohbet 

sonrası programa başladık. Sohbet esnasında 
içlerinden biri biraz öne eğildi, sesi titredi, uzun 
saçları mikrofonun üstüne döküldü ve “Ben 
Hopa’dan ayrılmadan önce herkesi 
Laz sanıyordum.” dedi.  Sonra 
kafasını kaldırıp bana baktı. 
Yüzündeki tebessüme 
dâhil oldum. Gözleri 
ses yalıtımlı duvarları 
delip, Karadeniz’e 
koştu “Şair 
Ceketli”nin. O herkesi 
Laz sanıyordu ve 
fakat herkes Lazcayı 
denizin taşıdığı bir şive 
sanmaktaydı. O kadar 
tanıyorduk birbirimizi! 
O kadar yakından, o kadar 
uzaktan…

Onu ilerleyen yıllar içinde herkes çok iyi tanıdı. 
Bir masal anlatıcısı oldu Kazım. Anlattığı 
masalda yaşamaya davet ediyordu herkesi. 

Yeşildi, maviydi, tertemiz nefesti masalı. 
Özgürdü, farklıydı, farklılıklarıyla birdi masalın 
kahramanları. Onu dinlemek bir denizin 

kıyılarını aşması, bir dalganın kıyılarda 
kalması gibiydi. Ceketi şiirden, 

sesi bilinmedik bir diyardan... 
Ona bakmak ürkmüş bir 

çocuğun şefkatle başını 
okşamak, aynı şefkatle 
o çocuğa hayal taşımak 
gibiydi… 

“Sarôi çkunis 
bulbulepek ibiran. 

Mis var uâirun Sarôi 
moxtan âiran. Porûukaliş 

limoniş pukirişi.Şurapes 
doloxe goxtan do iâğan” 

Ne zaman denize baksam kendimi 
bu şarkıyı mırıldanırken buluyorum. Anlamını 
bilmesem de söylemeye çalışıyorum ve Kazım 
da bana eşlik ediyor. Ve ne zaman denize 

Kahramanların 
mazlumluğu çoğalıyor, 

kahramanların 
yalnızlığı büyüyor, 

Kazım hepsine 
koşmaya çalışıyor. 
Sanat icraat değil, 

koşudaki nefesi 
oluyordu.
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varsam ilham perisi, Kazım’ı çağırıyor. “Şair 
Ceketli” anlattığı masalın içinde, sırtını vermiş 
denize, yüzünde yeşilin nefesi, gözleri yarı yarıya 
kapalı ve gitarıyla dans ediyor sahil ateşi. Hiç 
rahatsız etmiyorum. Uzaktan seyrediyorum 
onu. O söylüyor, ben cevaplarımı arıyorum. O 
söylüyor, ben yeni sorular soruyorum. Mevzu 
Kazım olunca, benimkisi bitmeyen bir arayışa 
dönüyor. Kazım’ın ilham perisini ararken, 
son durağım deniz oluyor hep benim. Buraya 
bir kadının belini tarlaya eğen emeğinden, 
dağların kahverengi öfkesinden, ormanın koyu 
yeşil tonundan, rüzgârın merhametlisinden 
geçip geliyorum. Buraya haktan, halktan, 
tebessümünü donduran çocuktan, ağlayan 
babadan, haykıran anadan geliyorum. Buraya 
yeni filiz dökmüş çaydan, meyvesi kabuklu 
ağaçtan, kadim ezgilerden geliyorum…

Yıllar içinde benim ilham arayışımın en özel 
yolculuklarından oldu Kazım. Onu özel kılan 
sorularımızın benzerliğiydi belki. Aynı cevapları 
arıyor, aynı soruları soruyor, aynı perinin 
peşinden koşuyorduk. İkimizin de yöntemleri 
farklıydı. “Şair Ceketli” hayat ilhamını ararken 
şarkılar buluyor, bense o şarkılarla ilhamın 
perisini bulmak istiyordum. Zamanla şarkılar 
geride kalıyordu, soluk soluğa koştuğum yolda. 
Kalabalığın önünde çıkıyordum “Şair Ceketli”nin 
karşısına. Bir ağacın sesi oluyordu, Bir rengi, 
değişen denizin. Eşitlik kavgasına yakıştırıyordu 
bir türküsünü, bir türküsünü adalet haykırışına. 
Şarkılar yetmiyordu masalı anlatmaya. 
Kahramanların mazlumluğu çoğalıyor, 
kahramanların yalnızlığı büyüyor, Kazım hepsine 
koşmaya çalışıyor. Sanat icraat değil, koşudaki 
nefesi oluyordu. Zamanla herkesi Laz zanneden 
o çocuksu heyecanın yerini “Birbirimizi 
anlamamız için aynı dili konuşmamıza gerek 
yok. Ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız.” 
diyen kavganın farkındalığı aldı…

Onu sahnede son kez gördüğümde, yüzündeki 
gülümseme başarmanın gururunu fısıldıyordu. 
Yüreğindeki heyecan ilk günkünden daha 
büyüktü. Gözümden iki damla yaşla buğulandı 
sahne. O, mikrofona eğilirken saçı yüzüne 
dökülen hali geldi gözümün önüne. Benim 
nefesim kesildi ama o hâlâ arıyordu. Başındaki 
bereyle, dudaklarında kıvrılan hüzünle, takatsiz 
kalmış bedeniyle, o hayatı arıyordu. O an 
Hopa’nın yaylalarında koşan çocuk, Karadeniz’in 
hırçın dalgasına yüzünü geren genç oluyordu. 
O an bin yıllık ezgilerin sesi, sessizliğe mahkûm 
olmuşların haykırışı oluyordu. 

“Her şeye rağmen bu dünyada şarkılar 
söyledik. Teşekkürler dünya.” dedi son kez… 
Her şeye rağmen ona şarkılar söyleten neyse, 
“Şair Ceketli”nin ilham perisi oydu işte. Kimi 
olmayanın peşinden gidiyordu, kimi olanın 
şevkine geliyordu. Kim bilir belki mücadeleye 
sevdalı, devrime inançlı, hep delikanlı kalan 
ruhundan alıyordu “Şair Ceketli” ilhamını. Bir 
gün o kıyıda kendisine soracağım ve fakat o 
güne kadar cevabı şarkılarda arayacağım… 

BARIŞ İNCE

Senin gördüğün sevgilim… Hani o kalabalık 
metrobüste çocuğuna tokadı basan, azıcık 
da kapüşonundan tutup sarsan öf-pöfçü 

anne… Hani asla olmayacağını iddia ettiğin anne… 
İşte o anne, çocuğunun duygusal, psikolojik, 
biyolojik gelişimine büyük katkı sunduğuna inandı. 
Çünkü çocuk, içinde envaiçeşit poşet 
bulunan hacimli çantayı çekiştirerek 
haylazlık yapmıştı. Yaramazdı! 
Tokadı hak etmişti. Her şey minik 
yavrunun istikbali, hep onun 
gelecekteki iyiliği, azıcık da 
kendi anlık isteği içindi. Ne 
de olsa onun için en iyisini 
hep o bilirdi. Şaplak sesi… 
Anlık öfkeyi kusma istenci 
ile yaptığının doğruluğuna 
inancın şehvetli birleşimi… 

Dünyadaki tüm küçük 
zalimler yaptıklarının zorbalık 
değil de birer zorunluluk 
olduğunu düşünür. Tam da bu 
yüzden onların sabit fikirlerini 
“vicdan” söylemiyle değiştiremezsin. 
“Yaptığın ne kaaaa da kötü öyleeee, sen ne 
berbat bir şey olmuşsun böyleeee…” Ne dersen 
de… Küçük zalimler, büyük zalimlerin onlara 
verdiği yetkiye dayanarak, bizleri şahitlerin 
huzurunda çapulcu-eşkıya ilan eder. Bizim gibiler 
de iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, 
terörist, hain filan olmadığını inatla tekrar eder.

Küçük zalimler sevgilim… Her zaman bir 
büyük zalim bulabilirler. Onların verdiği yetkiye 
dayanabilirler.  Anne kocaya dayanır, koca 
belediyedeki nikâh memuruna… Nikâh memuru 
belediye başkanına, belediye başkanı hükümete… 
Hükümet polise, polis askere, asker devlete… 
Devlet ABD’ye, ABD tanrıya, tanrı tekrar anneye… 
Dayanma döngüsü… Sonra hepsi toplanıp 
hepimize…  Dayanabilirler. Döngü bozulmadıkça 
bu böyle gider. Dayanma döngüsündeki geniş 
yığınlar hep birbirini destekler. Birbirlerinden 
kuvvet devşirirler. Böylece sana göre kötülük, 
onlara göre ödünsüzlük uzun sürer. Tüm 
işkencecilerin aslında sevecen birer aile babası 
olması da seni şaşırtmaya devam eder. 

Hep aynı ses tonunda ama hep yüksek sesle 
konuşur küçük zalimler. Yani böyle şey gibi… Bir 
ev gezmesi sonunda, kapı ağzında gerçekleşen, 
anlaşılmaz ve volümlü konuşmalar gibi… Sanki 
akşam boyu hiçbir şey konuşulmamışçasına 
son anda ivedilikle olanlardan hani… Hızlıca, 
yalandan… Aynı tonda, bağırgan… O kakofoni 
içinde boğulup gidersin. Sesin yoğunluğundan 
çok, kalabalığın birbirini dinlemeden hep aynı 

tonda konuşmasından 
ürkersin. 

Küçük zalimler… 
Kimmiş ya bunlar? 

Sorun sende 
değil “biz”de 
sevgilim… Bugün, 
küçük zalimlerin 
dayanma 

döngüsünü bozmak 
için biz ne yaptık? 

Yıkıp da yerine ne 
yaptık? Bize yeni bir 

döngü gerekli artık… 
Rengârenk bir döngü… İyi 

de… Bizim döngüler hep birbirine 
laf sokma üzerine… Birbirini destekleme değil 
de yere batırma üzerine… Birbirinden güç alma 
değil, öç alma üzerine… Dayanma döngüsü değil, 
kısırdöngü bizimkisi sevgilim... Haklılığımızı 
anlatamayınca, beceremeyince, başaramayınca, 
isyanımızın sonunu getiremeyince yani… 
Direncimiz etkisiz hale getirildi, omuzdaşlığımız 
ölü ele geçirildi, inancımız tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Sevgimiz denetimli serbestlikten 
yararlandı, empatimiz hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasından…  Fikrimiz de yoruldu artık 
firar edeceği tüneli kazmaktan. 

“Ama arkadaşlar iyidir.” “Gülüşlerim, acılarımı 
örtmeye çalışan ağır işçilerdir.” “O gemi bir 
gün gelecek”tir. (Ne baktınız? Hepinizin kapak 
fotoğrafıydı bunlar? Ben de sizden gördüm 
yazdım. İnanmadan mı yazmıştınız ‘bayım’?) 
Mademki bunları söylüyoruz, başarabiliriz biz de… 
Yeni bir döngü yaratabiliriz belki de. Rengârenk 
bir döngü… İtaatin değil, hürriyetin döngüsü… 
Rekabetin değil, muhabbetin döngüsü… 
Dayanmanın değil, dayanışmanın döngüsü… 
Omuz ver, yapabiliriz. İnsanlar daha neyi bekliyor? 
Sabrımız biraz hiperaktif sadece. Israrımız da zeki 
ama çalışmıyor. 

Hem belki… Birisi de bizi sevgilim… Belediye 
başkanının sürekli kendisine yetki vermesine 
artık dayanamayarak… Şahitlerin huzurunda 
atarlanarak yani… Atlıkarınca ilan eder belki… 

“Şimdi çapulcuyu öpebilirsiniz.”

Küçük  
zalimler

Küçük zalimler… 
Kimmiş ya bunlar? 

Sorun sende 
değil “biz”de 

sevgilim… Bugün, 
küçük zalimlerin 

dayanma 
döngüsünü bozmak 

için biz ne yaptık?
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MARİO LEVİ

Artık çok uzaklarda kalmış bir duygu... 
Kim bilir nereden geliyor. Belki bir 
hikâyeden, belki eski bir sohbetten, 

belki de geçmişe gömülmüş, geriye sadece 
duygusunu bırakmış bir şarkıdan... Yazın 
gelişini ilk çocuklar fark ederdi sanki... Güneş 
kıyıları iyiden iyiye ısıtmaya başladığında... 
Denize ilk ürkek adımlarını atarlarken... 
Sonrası o kumsallardaki oyunların olmayacak 
mıydı? Farklı yaşlarda, farklı duygularla 
anlam kazanan oyunların... Çocuklar kumdan 
kalelerini yaparlardı kovaları ve kürekleriyle. 
Yine hayallerine kapılarak... Dalgaların oyun 
bittikten ve o kıyılardan ayrılmalarından sonra, 
kalelerini yıkmalarının ne önemi vardı? Onlar 
o oyun için yapılmışlardı. O anlar için... Ertesi 
gün başkaları yapılırdı, ne fark ederdi. Asıl değer 
taşıyan, o anlarda ve o anlar için yapılanlar değil 
miydi? Hem çocukların kaleleri yoktu ki... 

Cinselliğin yakıcılıklarını hissettirmeye başladığı 
yaşların oyunlarında da o anların duygusu 
vardı tabii. Çocuklukla büyümenin sancıları 
arasında kalan o adımlarda kumsaldan biraz, 
ama yine ürkekçe ayrılıp birlikte yüzmenin ya 
da yüzebildiğine inanmanın heyecanı mı daha 
öne çıkmıştı yoksa? Hafif bir dokunuş... Belki 
bir sarılma... Hayaller... Fakat o anlar... Yine 
o anlar... O anlar için, şimdi için yaşamanın 
verdikleri, hissettirdikleri...

Sonrası, yılların akışında, yarınlara yönelik 
adımlarındı. Yarınlardaki başka bir hayatlara 
inanma ve bağlanma duygusuyla... Büyünün 
bozulduğu anlardı belki de onlar... Şimdi bu 
yarının gölgesi altında kalıyordu... Çocukların 
kaleleri vardı artık. Sağlamlığına bel bağlamak 
istedikleri kaleleri... Sabırla inşa etmeye 
çalışacakları, bu çabada birçok vazgeçişi taşımak 
zorunda kalacakları yıllarında... Ne yapılabilirdi. 
Hayat öyle çok çetin sınavdan ibaretti ki... 

Şimdi nerden çıktı bu sahneler? Zihnime 
neden bir daha üşüşüyorlar? Ben niye bu 
hissettiklerimi paylaşmaya çalışıyorum? 

Zor bir dönemden geçiyoruz, değil mi? Şu 
pandemi dedikleri, hepimizi derinden sarstı. 
Sarsıntının etkilerini hissetmesine hissettik de 
sonuçlarını ilerleyen yıllarda daha çok göreceğiz 
şüphesiz. Ama şimdi... Şu anlarımızda... 
Şu anlarımız için... Hepimiz bir yerlerde 
bırakmak zorunda kaldıklarımızı özlemedik 
mi? Hayatın sıradanlığında yaşayıp da değerini 
belki de yeterince bilmediklerimize yeniden 

kavuşmak istemiyor muyuz? Hazır şimdi de 
yaz gelmişken... Denizi ve hatırlattıklarını 
özlememek olmazdı. En azından o kıyıların 
yaşattıklarından da bir geçmiş inşa ettiğinizde...

Denizle anlam kazanan bir geçmiş... Kıyıları 
bilenler ne demek istediğimi anlıyordur. Herkesin 
de kendine göre farklı hatıraları vardır, eminim. 
İstanbullu içinse haydi haydi öyledir. Çünkü 
bu duyguda o kumsalların da çok ötesinde, bir 
tarih saklanıyordur. Gerçek İstanbullu için tabii. 
İstanbul’da yaşamakla yetinenler için değil, 
İstanbul’u yaşamayı hayatının vazgeçilmezleri 
arasında görenler için... 

Ne demek istiyorum? Şehrin kıyılarından 
denize girdiğimiz günleri yine özlemle andığım 
duygusunu uyandırabilirim birilerinde. 
Mahsuru yok. Böyle bir özlem var elbette. 
Gelgelelim bu özlem, hiç de yine birilerinin 
görmeyi tercih edebileceği gibi bir geçmişiyle 
övünme kaygısı taşımıyor. Öyle ya, ben kimi 
eserlerimin yorumlarını yapanlar arasında 
‘Kaygısız çocukluk ve gençlik yıllarında 
yaşadıklarını anlattı.’ gibisinden laflar edenlere 
bile rastladım. Ne yapılabilir. Öyle görmek 
isteyen, hangi saiklerle görmek istemişse artık, 
görebilir elbet. Mesele başkaydı oysa. Hem de 
çok başka... Şimdi de öyle... Geçmişe övgüler 
düzmek gelmiyor aslında içimden. Geçmişe 
dönmek de istemiyorum doğrusu. Benim derdim 
daha çok kayıplarla ilgili. Kayıpların bizden alıp 
götürdükleriyle. Eksilmelerimizle...  

Eksilmelerimiz, elbette hayatı daha iyi 
görmemizi sağlar. Belki de yaşananları daha 

iyi anlayanlar, en azından hissedenler bu 
eksilmeleri yaşamak zorunda kalanlardır. Belki 
de bu yüzden bazı yaralı yolcular bu eksilmeleri 
hikâyelere, romanlara ve şiirlere taşırlar. 
Yeniden inşa edip bu eksilmelerin yerine yeni 
ve belki de hiç sökülüp atılamayacak tuğlalar 
bırakmak için... Bu da bir kaderdir şüphesiz. Bu 
da bir direniştir, bir hayata tutunma çabasıdır. 
İçinden deniz geçen şehirden boşuna mı 
onca şiir ve hikâye çıkmıştır. Başka kıyılarda 
yaşayanlar yok yere mi o satırlarda yeni bir 
yaşama nedeni aramıştır? Sait Faik, oltasına 
takılan küçük balıkları öper denizlerine atıp 
iade edermiş. Bir gün yanında oturan bir 
balıkçının şaşkınlık içinde “Ne yapıyorsun 
Sait, balık öpülür mü hiç?” demesi üzerine de 
“Olsun, şimdi benim öptüğüm bir balık denizde 
yüzüyor.” demiş. Ne dersiniz? Hayat, asıl hayat 
dediğiniz, tüm o hırslardan uzak böyle bir hayat 
mı yoksa? Bu kadar yalın mı? Sevginin ihtişamı... 
Vicdanın duyurdukları... 

Kaleleri önemsemeyen ve hep yeniden inşa 
etmeyi o anlar için isteyen çocuklar haklıydı. 

Her yaşanan gelip geçici çünkü. Her hayat, her 
değer, her inanç...

Şimdi bir başka yeniden inşa etme zamanı... 
Ellerimiz var, kalbimiz var, daha ne olsun?

Bir başkası gelir mi? Kim bilir... Onu da o zaman 
düşünürüz.

İstanbul’un balıklarından söz etmeye bile fırsat 
bulamadık bir türlü, bakın...
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CANAN ASLAN

İnsan, doğası gereği ihtiyaçlarını giderecek 
kadar tüketmek zorundadır. Ancak zaman 
içinde amacını aşarak, yaşamak için tüketen 

insandan tüketmek için yaşayan insana 
dönüşmüştür. Bu dönüşümün en önemli 
etkenlerinden biri, J. Baudrillard’ın belirttiği 
gibi nesnelerle kuşatılmış bir bolluk dünyasında 
yaşıyor olmamızdır. 

Tüketim, geniş bir ekonomik zincirin sonunda 
yer almasına rağmen, ekonomik bir süreç 
olmaktan çok daha fazlasını içermektedir; 
sosyal ve kültürel içeriklere sahiptir. Elbette bu 
kendiliğinden gelişen bir süreç değildir. Tüketimi 
yaşam biçimine, hatta bağımlılığa dönüştüren, 
varlığını sürdürmek için her yolun mübah 
görüldüğü bir mantığa dayalı sistemin ürünüdür. 
Bu sistem, kapitalizmdir. Kapitalizmin küresel 
halidir.  

Kapitalist sistem, bireyi kendi mantığına 
uygun olarak yeniden şekillendirir. Farklı 
olmanın altını çizer, fakat bu bireye özgü 
farklılık değildir. Satın aldığı nesneler üzerinden 
“prestij” yaratarak fark oluşturur. Tüketimi 
sosyal etkileşim ve sosyal davranış haline 
dönüştürür. Kişi aslında ihtiyacı olmayan 
nesneleri satın alarak, kendine dayatılan 
anlamları satın almış olur. Markalı arabalara 

binmek, etiket değeri yüksek olan kıyafetler 
tercih etmek, az yerine çok istemek, hep 
daha fazlası ve daha markalı olanı satın alma 
isteği bütün bireyleri kapsar. Bu toplumsal bir 
davranışa dönüşür.  

Tüketim ekonomisinin büyümesi, daha fazla 
tüketime bağlıdır. Burada artık sınırlar öyle aşılır 
ki bütün değerler; kişisel değerlerimiz, çevresel 
değerlerimiz ve kaynaklarımız bu uğurda 
harcanır. Üstelik çevreye verdiğimiz zararın 
tersine döndürülmesi imkânsızdır.

Bu amaçla; yani çevre için ortak politika 
belirlemek amacıyla, 1972 yılında Stockholm’de 
düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı’nda 
5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak 
belirlenmesi kararı alındı. Ancak çevreyi de içine 
alan bir kalkınma planı eksik kaldı. Dolayısıyla 
bugün gezegenimiz ciddi çevre sorunlarıyla karşı 
karşıya. “İklim İçin Kenter Yerel Yönetimlerde 
İklim Eylem Planı” çalışmasından aldığımız 
bilgiye göre; geçtiğimiz yüzyılda atmosfer 
sıcaklığı ortalama 1°C arttı. Bu artış hızlanarak 
devam ediyor. Gezegenimiz bir iklim değişikliği 
içinde, bu değişiklikle birlikte buzullar eriyor, 
deniz seviyeleri yükseliyor, aşırı iklim olaylarının 
sayısı ve şiddeti artıyor, sıcak hava dalgaları 
daha sık bir şekilde meydana geliyor. Aynı 
zamanda seller, su taşkınları, kuraklık, su 
varlığının azalması, gıda krizi ve biyoçeşitliliğin 
azalması gibi birçok felaket ortaya çıkıyor. 

İnsan doğanın efendisi değil, yalnızca onun 
bir parçası olduğunu unuttuğundan beri 
tüketim, araç olmaktan çıkıp amaç haline 
geldi. “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok 
olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam 
paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.” 
der ya bir Kızılderili sözü... İnsan aslında kendini 
ve geleceğini tüketiyor.

Bu gidişe dur demek için ne yapabiliriz?

Sistemin dayattığı tercihlerin üstüne 
çıkabilme iradesine sahip bireylere 
dönüşebilmek, çevre politikalarının 
belirlenmesinde, dolayısıyla ekonomik ve politik 
karar süreçlerine doğrudan katılabilmenin 
önemini anlamak/anlatmak, önemli bir adım 
olarak önümüzde duruyor.

*Küreselleşme ve doğanın 
neoliberalleştirilmesinin ürettiği politikalar 
Türkiye’de de kendini bulmuştur. Özellikle su ve 
enerji politikaları üzerinden, HES, yol, maden, 
taşocağı projeleri ve doğaya yönelik diğer 
müdahalelerle kendini göstermiştir. 

Buna karşı son yıllarda yerel çevreci hareketler 
önemli roller geliştirdi.  Tepki olarak geliştirilen 
çevre hareketleri; “Yaşamıma dokunmayın!”, 
“Köyüme-dereme-suyuma, ağacıma-ormanıma, 
ovama-yaylama, tohumuma-zeytinime-incirime-
narıma dokunma!” “Köyümden, suyumdan, 
toprağımdan uzak dur!” söylemleriyle ortaya 
çıktı. 

Halkın istediği bir güzel memleket; Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın şiirinde betimlediği gibi…

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Tüketirken tükeniyor muyuz?

İnsan doğanın efendisi 
değil, yalnızca onun 
bir parçası olduğunu 
unuttuğundan beri 

tüketim araç olmaktan 
çıkıp amaç haline geldi.
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Kazım Koyuncu’yu 2005’in 25 Haziran’ında 
otuz üç yaşındayken yitirdik. Türkçenin 
büyük ozanı Yunus Emre, herhalde 

böylesi yitikler için söylemiştir şu dörtlüğü: 

“Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm 
Yiğit iken ölenlere 
Gök ekini biçmiş gibi.” 

Çernobil faciasından kanatlanan ölüm bulutu 
Karadeniz’e ağıp, Kazım’ın genç bedenini de 
gagalamış, bu dünyadan erken ayrılmasına yol 
açmıştı.

Kazım’ı İstanbul’a adım attığı ilk yıllarda 
tanımıştım. Arzulu ama tedirgin görünüyordu 
ilk aylarda. Arzuluydu, çünkü müzik tutkusu 
hayatının anlamıydı, fakat müzik piyasasının 
girift ilişkileri nedeniyle tedirgindi. Kolektif 
dünya görüşü, arkadaşlar bulmaya, onlarla 
ortak iş yapmaya yöneltti onu. Zuğaşi Berepe 
Grubu’nu bu duygularla kurdu ve sokağa, 
insanların omuz omuza yaşadığı caddelere çıkıp 
oralardan yürümeye koyuldu.

Kazım, İstanbul’da bir süre 
“tutunamayanlar”dan biri olarak yaşadı. 
Muhalif duruşu, eleştirel bakışı nedeniyle 
yalnız kaldığı zamanlar oldu. Bu zamanlarda 
Piya Kolektifi onun için bir sığınaktı. 
Büyükparmakkapı’daki Piya, benim de içinde 
bulunduğum bir oluşumdu. Temel çıkış noktası, 
sanat alanındaki egemen dolaşıma, iktidar 
ilişkilerine karşı olabilmekti. Eleştirel bilginin 
dönüştürücü bir ahlâkla buluşturulmasını, 
zenginleştirilmesini savunuyordu Piya Kolektifi. 
Popüler kültürlere karşı devrimci tavır, etnik 
kültürlerin popülizme düşmeden günümüze 
taşınması için kültürel vektörleri devreye 
sokmak olacaktı bu tavır.

Kazım Koyuncu’yu anarken etnik olana vurgu 
yapmanın gereğini duyuyorum. Çünkü onu 
değerlendirmeye çalışırken, popüler kültürlerin 
kavramlarıyla aynılaştırmaya çalışanlar var ve bu, 
Kazım için iyi bir şey değil. Etnik olanı anlamanın 
ilk basamağı “öteki”ni anlamaktır, öteki 
olabilmeyi göze alabilmektir. Gerçi bu “öteki” 
kavramı da anlam ve değer yitimine uğratıldı 
kimi çevrelerce. Öyleyken, kavram, politik ve 
toplumsal içeriğinden büsbütün yalıtılamadı.

Kimi popüler kültür odakları (görsel ve yazılı 
medya), etnik olanı folklorik olanın içinde 

saymakta ya da sanmaktadır. Eksik bir anlayıştır 
bu. Folklorik olan kendini yinelemekten ileriye 
geçemiyor ve görselliğe fazlasıyla teslim olmuş 
gibi görünüyor. Bu biçimiyle tüketilen bir 
nesneye dönüşüyor. Oysa etnik olan bir yaşam 
biçimidir ve kendini yenileyen, dönüştüren bir 
özelliğe sahiptir. Bu yüzden Kazım Koyuncu 
folklorik değil, etnik olan yandadır. Şurası belli: 
folklorik öğeler taşısa da, etnik olan sadece bu 
değildir. Modern olanla sakınımsız buluşabilen 
ve modern olanı zenginleştiren etnik özellik, 
salt folklora indirgenemez. Kazım’ı yarına 
taşıyacak olan ve bölgesel sanatçı olmaktan 
ayıran dikkat noktalarından biri de budur. 
Bu nokta Kazım’da rock tarzıyla kendini belli 
eder. Böylece o, üniversal bir değer yaratmış 
olmaktadır. Bütün bu toplamdan bakılınca, 
İstanbul’da Harbiye Açık Hava’da da Mardin 
Kızıltepe’de de coşkulu bir kitleyle buluşmasının 
nedeni anlaşılabilecektir.

“Va Mişkunan” ile “İgzas”, grubun çıkış 
albümleri olarak sınırlı bir çevrede dolaşıma 
ulaşabilse de, ilk solo albümü “Viya”, onun 
ses ve tavır olarak müziğinin ne olduğunu 
belirler. “Hayde” albümündeki her parça, 
artık dilden dile dolaşıma girmiş oldu. Geniş 
kitlelere ulaşmadan hemen önce sokaklardaydı 
Kazım, sokağın bir köşesinde gitarıyla müziğini 
seslendiriyor, anonim Karadeniz ezgileriyle 
çevresine toplananlara resitaller veriyordu. 
Bu durum bir filmde görülmesiyle iyiden iyiye 
kitlesellik kazanmasına yol açtı.

Aktivistti Kazım Koyuncu; hayatın akışına 
müdahale edenlerle birlikte tavır alıyordu. Adil 
ve yaşanabilir bir ülke ideali doğrultusunda, 
sözgelimi Karadeniz sahil yolunun eko 

sisteme yapacağı tahribata karşı yapılan 
etkinliklerde bulundu. Bu ve benzeri eylemlerle 
ilerici, devrimci yanını müziğiyle birlikte 
gerçekleştiriyordu. Yaşasaydı, hiç kuşkusuz 
gitarıyla Gezi Direnişi içinde de yer alacaktı. 

Kazım Koyuncu, bu ülkede “öteki”leştirilmeye 
çalışılan hayatların hüznünü, muhalif bir 
çığlığa dönüştürerek bu dünyadan ayrıldı. Bu 
çığlık karşılıksız kalmamış olacak ki cenazesi 
İstanbul’dan Hopa’ya akan insan seliyle yolcu 
edildi. Sesinin hatırlatıcılığıyla, ölüm küllerinin 
Karadeniz yeşilinin griye dönmemesi için 
sloganlar atıldı. Karadeniz üstündeki yıldızlı 
gökyüzü bu seslere kulak verdi. Sular “Dido”yu, 
“Hayde”yi fısıldıyordu kıyıya. İlerde bir balıkçı 
teknesi düdüğünü hüzünle öttürürken, 
yamaçlardan yükselen yeşil bitki örtüsü 
Çernobil’den ağarak üzerine sinmiş olan ölüm 
tozlarından kurtulmak için silkindi.

Kazım Koyuncu ülkenin ortak bir değeridir artık. 
Nitekim her yıl ölüm tarihinde onunla ilgili 
anmalar düzenlendi, düzenleniyor. Ankara’da 
da bazen Halkevleri, bazen de Mülkiyeliler 
Birliği öncülüğünde etkinlikler düzenlenegeldi. 
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer bu etkinlikleri 
planladığı gibi arşivlenmesini de sağladı. Elbette 
bütün bunlar bir hakbilirliktir.

“Her ölüm erken ölümdür.” diyordu ya Cemal 
Süreya, Kazım’ın ölümü en erken ölüm olup, 
hâtıralarımızın sisini dağıtarak, dostluğun ve 
arkadaşlığın bireyselliğini toplumsal kılıyor. 
Kazım Koyuncu hâlâ, bugün de ölümlü 
olmanın kederini değil birşeyler yapmanın 
kaçınılmazlığını ve gerekliliğini hatırlatıyor 
hepimize.

AHMET TELLİ
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Zamana karşı yarışmak, yerini zamanla 
yaşamaya çalışmak haline bırakmıştı, 
ama bu kedi ve zaman arasında bir barış 

anlaşması manasına gelmiyordu. Aksine, 
günler saatlere ya da saniyelere değil de, 
başı sonu belli tasarılara bölündükçe, kediyi 
hafakanlar basıyordu. 

Duvarda dans eden renkli gölgelere baktı 
kedi. Konuşacak başka kimsesi yoktu. “En 
çok neyi özlediğimi sorarsanız, tesadüfleri 
ve yağmurda ıslanmayı.” dedi. Zıplayıp 
gölgelerle oynaşacak neşeden yoksundu. 
Haziran böceklerinin istilasına uğramış 
bir bağ kütüğünden farksız hissediyor, 
beynini ve ruhunu kemiren düşüncelere 
karşı çaresizce direniyordu. Derin bir 
epistemolojik bunalımın içine düşmüş, belki 
de düşürülmüştü bizim meraklı kedi. 

“Yarın saat üçte, şehrin bu kısmında 
yağmur yağmaya başlayacak ve akşama kadar 
sürecek.” diye geçirdi aklından. Ara ara dolu 
geçişleri de bekleniyordu. Havanın durumuna, 
radar görüntülerine kadar hâkim olmak canını 
sıkmaktaydı kedinin. Güneşli bir günde, bir 
an sonra ne yaşayacağını bilmeden yürürken 
aniden kararan gökyüzünün yarattığı bıkkın 
endişeyi, tüylerinden sular damlayana kadar 
ıslanmayı özlemişti. Sentetik yağmurluğunu 
pek de içinden gelmeyerek kapının yanındaki 
sandalyenin üzerine koydu. Bu denli hazırlıklı 
olmak karnında kramplara sebep oluyor, yine 
de her şeyi kontrolü altında tutmaktan geri 
duramıyordu. 

Planlı yaşamak, erkenden ihtiyarlatmıştı 
kediyi. Uzun yolculuklara çıkacakları 
zaman, saatler öncesinden kendisini dışarı 
atıp, aslında geç kalmayacak şoföre söven 
büyükbabasına benzemek için çok gençti, 
lakin olan olmuştu bir kere.

Uzun uzun esnedi. 
Gün gelip de siber uzayda üç boyutlu bir 

heykel olarak uyanmaktan korkuyordu. 
Solipsist bir dijital sanatçının uhdesinde, sonsuz 
sayısal olasılıkla tekrar tekrar şekillenerek 
varlığını sürdürmek zorunda kalan, tasarlanmış 
sesini duyurmaya çalışan, yoklukta bir varlığın 
suretinden halliceydi haletiruhiyesi. 

“Soğuk bir duş iyi gelir.” diye mırıldandı 
aklına gelenlere bıyık altından gülerek. 

Bir kâğıt parçasına tırnağını geçirip, 
“Sorularımın tükenmemesini özledim bir 
de.” dedi. Parçalandıkça buruşan kâğıdın 
hışırtısındaki düzensizlikten aldığı keyifle 
gerinerek hayallere daldı. Hayallerinde 
kaybolduğu sokaklar vardı. 

Gideceği yeri sora sora, bazen de 
utangaçlığı yüzünden soramayıp tesadüf 
eseri ya da biraz zekâ veyahut yön duygusuyla 
bulduğu günleri düşündü. Eliyle koymuş 
gibi bulmak bir yana dursun, varış noktasını 
en ince ayrıntısına kadar önceden görüp 
bilebilmek, sabah akşam kuru mama yemekle 
aynı şeydi kedi için. Hayat giderek eğlencesini 
yitiriyordu. 

“Huzursuzluk ve takıntılar eskiden de bu 
denli yaygın mıydı?” diye sordu. O esnada, evine 
en sevdiği rayihayı püskürten zaman ayarlı 
aletin sesi duyuldu. Belirsizlikler, tesadüfler, 
ihtimaller ve bilinmeyenlerdi ona göre eski 
rahatlıkların ve canlılık veren merak hissinin 
kaynağı. Dünya yansa bir kalbur samanı 
yanmayacak denli umursamaz kediler yaşardı o 
devirlerde. Şimdilerde ise kusursuzca dilimlenip 
sıralanmış zaman, onları içten içe yiyip bitiriyor, 
hemen hepsini diken üstünde tutuyordu. 

Gelişigüzellikteki güzellik gündüz vakti 
görünen ay gibi solgundu nicedir. 

Yetişecek ne çok şey birikiyordu her gün ve 

her gece. Artıklar tinsel çöplüklerde yığınlara 
dönüşüp ağırlaşıyordu. Yükünü atarcasına 
silkindi, gamsızlığı çalınmış kedi.

Ardından, alışkanlığının neticesinde 
etrafını çevreleyen ekranlardan birine takıldı 
gözü. Göğsünün kaygı hanesinde hareketlilik 
yaşanırdı bunu yeterince sık yapmaz, rutinine 
sadık kalmazsa. 

Sıkı sıkıya tutundu gözleri sayısal manzaraya. 
Yıllardır uzak diyarlarda gezinip duran 

çocukluk arkadaşı, iki gün sonra uçağa atlayıp 
evine döneceğini haber veriyordu cümle âleme. 
Arkadaşının bilet numarasını dahi öğrenmiş 
oldu kedi bir bakışta. Fotoğrafta, biletin 
hemen yanında duran hediyenin kime ait 
olduğunu da. Asla yolda rastlaşmanın zevkini 
tadamayacaklarını düşünerek hayıflandı. 

Birbirlerini gördüklerinde, “Haberim var 
kaçta geldiğinden, uçakta ne yediğinden, indiğin 
an ne hissettiğinden.” diyecekti kekremsi 
bir merhabanın ardından. Bildik şeylerden 
bahsedeceklerdi. Bilmek istemediği kadar 
ayrıntılara boğulmuştu hayat ve konuşulacak ne 
varsa şimdiden tükenmişti. 

İç geçirdi. 
Her nedense iç geçirmeyi aşkla ilişkilendirirdi. 

Aşk; kedilerin göğsünde bir sıkışma yaratır, 
nefesinden çalardı. Karnında tecessüm eden 
soyut kelebeklerin şarkısını dinlemeyi ne çok 
severdi. Birbirini tanıma merhalesini zamana 
yaymayı, her gün sürprizlere uyanmayı, 
kusurları, hataları, üstesinden gelmeyi, hatta 
vazgeçmeyi severdi. 

Mutlu sona ulaşma işinin DNA eşleştirmeye 
kadar gittiğini duyduğundan beri kitsch bir 
bilimkurgu hikâyesinin içine düşmüş gibiydi. 

Kolaylaştıranın, aynı anda zorlaştıran 
olmasının paradoksunda uykuya daldı. Şimdilik 
elinde kalan yegâne bilinmezi rüyalarıydı. 

Tesadüfler
Her nedense  

iç geçirmeyi aşkla 
ilişkilendirirdi. 
Aşk kedilerin 
göğsünde bir 

sıkışma yaratır, 
nefesinden  

çalardı.
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AYŞEN ŞAHİN

Dur anlatayım:
Kuzey Ege’de, turizmin öyle çok da 
patlamadığı bir köydeyiz.

Beş yıldızlı oteller yok, devasa su kaydıraklı 
tesisler, her şey dâhiller yok.

Sahilinde iki kafe var, akşamları masaları 
ayaklar suya değecek bir yere çekip meyhaneye 
dönüşüyorlar. Üç beş pansiyon, bir küçük otel bir 
de evlerin odalarını kiralayanlar var.

Sahildeki kafelerden birini, yaşı altmışların 
üzerinde bir abla işletiyor.

Öyle konforunuza pek düşkünseniz sevmezsiniz 
ama nazınızın geçtiği bir aile evinde gibi hissetmek 
isterseniz tam sizlik.

Mesela “İki orta kahve alabilir miyiz?” 
dediğinizde “Kuzum şu patlıcanları bi alayım da 
yağ yanmadan, sonra yapayım olur mu?” yanıtı 
alabilirsiniz.

Her şey çok ekonomik ama fiyatlar hiç sabit 
değil.

Abla o gün neyi yaparken yorulduysa o pahalı 
oluyor, ilk pişirdiklerinde yorulmadığından onlar 
ucuz.

Ama zaten hep farklı sıralamayla pişirdiğinden 
toplam fiyat genelde aşağı yukarı aynı.

Yani tesis biraz kafaya göre anlayacağınız.
Her şey çok lezzetli ama servis sadece iki kez; bir 

getirir bir de siz giderken götürür.
Arada meze tabaklarını yoklayayım, boşalanları 

toplayayım, zırt pırt servis tabaklarını değişeyim 
yok.

Bunun iyi yanı, sohbetinizi kimseler bölmüyor, 
dikkat dağılmıyor, rakı da haliyle güzel çarpıyor.

Ablaya herkes hayran, neşesi resmen 
eteklerinden akıyor.

Yedi gündür, günde iki bazen üç öğün oradayız.
Her gelen bir laf atar, hepsini havada yakalar, 

paketleyip geri yollar, kahkahalar havada uçuşur.
Bostanı olan yeşilbiberin en etlisini getirir, 

salçası kavrulan illa ona da kavanozlar, kırk yıl 
öncesinin çerçisi gibi gelir insanlar: birinin elinde 
nakışlı kırlent, birinde pazenden diktiği minder, 
birinde deniz kabuklarından nihale, kiminde 
bahçesinden toplanmış taze güller.

O yüzden kafe ya da meyhane gibi değil 
halasının evine gitmiş gibi hissediyor insan. Her 
şey toplama ama her birinin özenerek ve sevgiyle 
yapıldığı, oraya bir hatırayla yerleştirildiği aşikâr.

Akşamları masalar mekânın tek garsonu ve 
tek sahibiyle imece usulü deniz kıyısına taşınırken, 
üzerlerine ufak vazo içinde birer dal kır çiçeği 
mesela hiç atlanmıyor. Garsonun adı Elvan, 
bir etek bir bluze ne kadar alırsa o kadar renk 
sığdırabiliyor. Onun yeşilli, morlu, kırmızılı koca 
çiçekli etek üzerine giydiği turkuaz tişörtleri, 

turuncu şort üzerine geçirdiği büyük pembe güllü 
tunikleri gördükçe valizimdeki lacivertlerden, 
bejlerden nefret ediyorum. Ne güzel de yakıştırıyor. 
Bazen masaya iki çayı bırakıp, hiç istifini bozmadan 
denize yürüyor, iki kulaç atıp sularını damlata 
damlata mutfağa geçiyor. Üstünü bile değişmeden 
servise devam ediyor.

Ablaya “Abla” diyorum çünkü bir türlü adını 
anlayamıyorum. “Aguş” diyen var belki lakaptır, 
Alin diyen var ama sanmam Alin genç bir isim, o 
kadar eski değil gibi, belki ben yanlış anlıyorumdur. 

“Alu” diyorlar ama onu da belki alo anlamında 
diyorlardır, Alur Abla diye de duymuş olabilirim, 
“Olur Abla” lafını yanlış yorumlamış da olabilirim.

Adını bilmiyorum; Abla diyorum.
Bir akşam tartışıyorduk masada, ben kalmak 

istiyordum, işimi istediğim yerden yapabiliyorum 
sonuçta. O, dönmek istiyordu, işleri vardı. Ben 
kalsam olmaz mıydı? Olmazdı.

Bir başıma ne yapacaktım? İki başımıza ne 
yapıyorduysak onu; gölgelik altında bilgisayarımı 
açacaktım, öğlen arasında ve mesai bitiminde suya 
bir girip çıkacaktım. Akşamları ablanın yuvarlak 
kesilmiş patates kızartmasından, şakşukadan ve 
çeşit çeşit otlardan yiyecektim. Odama çekilip 
biraz okuyup uyuyacaktım. Neden olamıyordu?

İnsanlar ne dermiş, evleri ayırdık 
zannederlermiş, ayrı şehirlerde evlilik mi olurmuş, 
bensiz evde ne yapacakmış, hem eve hem işe 
bir başına nasıl yetişecekmiş, bensiz ne yiyip 
içecekmiş, ben evliliği ne sanıyormuşum acaba?

Kısa vadeli hayallerin dile getirilmesiyle tartışma 
başlaması çok garip ama ekseriyetle de böyle 
oluyor. İki insanın yaşamı ortaklaştırması, hayalleri 
ortaklaştırmasından nasıl daha kolay 
olabiliyor aklım almıyor.

Oradan açılan konu benim evden çalışırken 
onun işteki stresini anlayamayacağıma, oradan bu 
evi aslında kimin geçirdiğine geldi, nereye gidiyor 
belli değil. Başını alıp gitmeye karar vermiş bir 
tartışmayı durdurmak, bayır aşağı kayan bir çöp 
bidonunu durdurmaktan zor.

Abla, elinde çiçekli minderli tahta sandalyesiyle 

usulca yaklaştı, teklif edilmeksizin masaya üçüncü 
olarak yerleşti. 

Elini havaya kaldırması yetti, Elvan kadehlerini 
yetiştirdi peşinden.

Sanki biz hiç tartışmıyormuşuz gibi, sanki biz 
“gel sıkıldık iki muhabbet edelim.” demişiz gibi 
başladı anlatmaya:

“Annem ben küçükken öldü. Babam beceremedi 
ergen kız babalığını, 17 yaşımda evlendirdi beni. 
Çok sakin, çok içe kapanık bir çocuk olmuştum 
annesiz, çekinirdim babamdan.

Evde yük hissediyordum kendimi, annem gibi 
çekip çevirmeye çalışıyordum, olmuyordu bir türlü. 
Çok isyan etmedim, evleneyim bari babam benden 
kurtulsun, ben de bir eve ait olayım dedim.

Kocam fena adam değildi ama dümdüz bir 
adamdı. İşe giderdi, işten gelirdi, çay içerdi, uyurdu. 
Tam 30 sene. Yılda iki bayram babamı ve onun 
ailesini ziyarete gideriz, gerisi evde.

Yazları balkona çıkılır en fazla. 30 senede iki kere 
pikniğe gitmişiz, ikisi de evlendiğimiz sene, cicim 
ayları şerefine. Çocuğumuz olmadı, ona bile pek 
tadı kaçmadı. Çocuk olsa belki rutin bozulurdu, 
iyi de olurdu. Olmadı. Ben her sene evlilik 
yıldönümümüzde yeni bir tatlı denedim, koydum 
önüne. Kutlama olsun diye. Kutlama da değil 
derdim, bir değişiklik işte. 30. senemizdi akşam, 
‘tatlı yok mu?’ dedi.

Yere oturmuştum, halının püsküllerini 
düzlüyordum elimle, bugün bile aklımda bak. ‘Bir 
yere gitmek istiyorum, cinayet işlesem çoktan 
tahliye edilmiştim bu mapushaneden.’ deyiverdim.

Şaşırdı biliyor musunuz? ‘Sen sıkılıyor musun 
ki?’ dedi. Sıkılmak ne kelime ölüyordum, 
boğuluyordum, bir ömrü bir evde yaşamıştım, 
hiçbir şey yaşamıştım daha, hiçbir şey. Toplam altı 
komşuyla ve bir kocayla geçen koca ömür.

İşte aldı beni buraya getirdi o zaman. Bir 
pansiyon odası tutmuş. Ayağımın kuma ilk değişi, 
oturuverdim denizin kıyısına. 

Bir kız çocuğu vardı 8-9 yaşlarında. Nasıl zeki bir 
şey. Adı da “Yaz”. Adı gibi, yanık tenli, güneş saçlı, 
balık gibi yüzen neşeli bir şey. Çokbilmiş, çok dilli.

Adınla yaşa
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BELGİN BATTALAnlatıyor da anlatıyor bir şeyler. Benim koca 
yine yatıyor arkada şezlongda.

Adın ne senin? dedi, dedim “Alure”.
Ne demekmiş? dedi. “Halime” koyacaklarmış, 

babaannemin adı. Bizimkiler aslen Trakyalı, 
“Alime” demiş babam nüfus memuruna. O da 
anlamamış, “Alure” yazmış öyle kafasına göre.

Böyle anlattım, gerçekten de böyle. Kız dedi 
babama soracağım. Babası kitap okuyor gölgede, 
koşarak gitti geldi.

‘İngilizceymiş, Allure diye yazılıyormuş. Cazip 
anlamına geliyormuş, cazip kadınmışsın teyze.’

Bir kahkaha atmışım o an. Kocam hiç 
duymamıştır öyle güldüğümü, sıçradı yattığı 
yerden.

Ama nasıl gülüyorum durduramıyorum 
gülmemi. Adımın bir anlamı olduğunu ilk 
öğrendiğime mi, adımın anlamıyla benim hiç 
ilgim olmamasına mı bilmem, bir ömrün sinirleri 
boşaldı. Gözümden yaşlar aka aka güldüm belki bir 
saat.

Adam sertçe çekti sonunda kolumdan, odaya 
çıkardı, kilitledi üzerime kapıyı gitti, gece geldiğini 
bile duymadım.

Ertesi sabah ‘kalk’ dedi, ‘gidiyoruz.’ Geleli daha 
24 saat olmamış.

İndik, parayı ödeyeceğiz, kimlikleri alacağız 
gideceğiz. Kimliği verirken bana bakıp ‘Umarım 
yine gelirsiniz Alin Hanım.’ dedi pansiyoncu kadın. 

O an fark ettim, yıllardır kimse bana adımı 
sormuyor, adımı düzeltmiyorum bile, kim 
olduğumu kimse merak etmiyor, bana adımla 
hitap etmiyor. Çünkü ben bile merak etmemişim, 
kimim, adım ne?

Pansiyoncu kadından bir cesaret aldım: ‘Sen git, 
ben gelmiyorum.’ dedim.

Ne demek gelmiyorum falan filan, pansiyoncu 
kadın dediğim de görmüşsünüzdür buralarda 
kesin, bizim Nükhet. Hükümet gibi kadın. 

Girdi araya, kavga ettirmedi. Öyle etti, böyle 
etti. Adamı yolladı.

Tam beş sene boşanamadım. Boşamadı 
tembellikten, kalkamamıştır yerinden.

52 yaşındaydım elime artık özgür olduğuma 
dair belge ulaştığında. Nükhet’in pansiyonda 
çalışıyordum.

Babam ölünce kalan tek daireyi sattım, burayı 
ellerimle yaptım.

Bizim Elvan da benzer hikâye; Elvan, renkler 
demek biliyor musunuz? O da buldu kendini, şimdi 
kızım gibi.

Yani demem o ki; kadınların adlarıyla bir sınavı 
var. Bazen otuz sene sürer; su, yolunu ancak bulur 
ama illaki bulur. Tutamazsın evlat.

Bırak gönlünce yaşasın.”
O gün böyle dedi Alure.
2 seneye yakın zaman geçmiş o günün üzerine. 

Kaldım orada, bir hafta değil, bir yaz boyunca, 
sonra bir iş teklifi geldi, bir sezonluk iş demedim, 
kalktım gittim, o kış başka bir ülkede kaldım. Para 
biriktirdim.

Eve döndüm, ev ve işi bensiz yetiştirebilmeyi 
öğrenmiş. Evlilik üzerine düşünme şansı da olmuş.

Artık ortak hayaller kurabiliyoruz, “Seyyan” 
benim adım. Birbirine denk, eşit demek.

Su, yolunu buluyor; kadınlar adıyla yaşasın.

Nicelerini doğuran ağaç ana 
Kırağı sinmiş, gecenin ayazı işlemiş kuru bedenine 
Rüzgâr deşmiş, soğutmuş seni,
Baştankaralar öter çıplak dallarında
Hazan gelmiş, yüz çevirmiş mevsim yaza
Bundan böyle saklanmıyor yaprakların ardına

Çimlerin üzerinde kurumuş sarı yapraklar 
Düşmeyi beklemekte kalanlar
Yorgan olup sessiz örtmekte erenleri, 
Ya tutarsa tohumlar
Erisin, yunsun toprağa bahara kadar

Sislerin ardında göğe uzanan dalların
Sabah yağmurda öptüm, soğumuş bedenine sarıldım 
Neden bu vaat, bu geçici veda
Sormalı köklerine 
Orda mısın, uykuda mısın?

Hazan
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ALİ KILIÇ

Johannes Rau’un son siyasi konuşması
“Hass tötet, liebe rettet.”  

(Kin öldürür, sevgi yaşatır.)
Johannes Rau

İster inanç ister evrim teorisi; bir tek kişiyle 
başlayan insanlık macerasına bugün 8 milyar 
ortaktır. Uçsuz bucaksız coğrafyalarda 

dilediğince at koşturan insanlar, bugün yaşadığı 
sınırları aşmak istediğinde kendi ülkesinden 
‘çıkış’, gitmek istediği ülkeden de ‘giriş’ izni 
almak zorundadır. Binlerce yıla yayılan istilalar, 
dağdan gelip bağdakini kovmalar, artık mazide 
kaldı. Sınırsız bekçisiz bir dünyada, isteyenin 
elini kolunu sallayarak gidip istediği yere 
yerleştiği dönemleri göz önüne getirenler, 
insanların dünyanın diledikleri yerinde 
yaşama hakkı olduğunu savunurlar. Doğru 
bir tez midir, ayrı konu ama yüzeysel olarak 
savunduğumuzda bile ortaya çıkacak olan 
tabloyu görmemek elde değil… Afrika kıtasında 
kimse kalmaz. Asya nüfusunun yarıdan fazlası 
göçer. Hem de hepsi İsveç’ten Avusturya’ya, 
Almanya’dan İngiltere’ye kadar dar bir alanı 
doldurmak ister. Çünkü hayat oralarda daha 
kolaydır, coğrafyası daha yaşanılasıdır…

İşte bu coğrafyada, özellikle gelişmemiş ülke 
insanlarının hedeflerinde bulunan ülkelerden 
biri de Almanya’dır. Yukarıda Kuzey ve Baltık 
Denizi’ne, aşağıda Alp Dağları’na yaslanan bu 
ülke, Avrupa’nın ekonomi lokomotifi olduğu 
kadar, birçok ülkeye göre imrenilecek doğal 
güzelliklere de sahiptir. Gençler çevre bilinciyle 
yetişiyor, ülkelerinde baştan sona yeşili koruyor, 
ağacı seviyor. Sıra insana gelince, bir avuç gibi 
görünen ancak her geçen gün palazlanan yabancı 
düşmanları, Almanya’da yaşayan ama Alman 
ırkından olmayanları tedirgin ediyor. Alman 
yöneticiler ülkelerine yapışan Adolf Hitler’den 
kalma sabıkayı reddetmiyor ve ırkçılığa prim 
vermemeye çalışıyor, ancak aşırı sağ, partileşerek 
siyaset arenasına bile yerleşiyor.

Artıları ve yelpazesi geniş olanakları bulunan 
Almanya’da 1993 yılının 29 Mayıs’ına girmiştik. 
Milliyet Gazetesi’nin Bavyera Eyalet temsilciliği 
yaptığım dönemdi. Gece uzun uzun çalan 
telefonuma uzandığımda, hattın öbür ucunda 
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Milliyet’in Almanya Yayın Yönetmeni Rıfat 
Akkaya vardı.

“Hemen Solingen’e git. Naziler, bir Türk 
ailesinin evini kundaklamışlar.” diyerek telefonu 
kapattı.

Yarım saat içinde hazırlanıp, arabayla 
yola çıktım. Sabah Solingen’e vardığımda, bu 
kentte yaşayan işadamı dostum Alişan Hızlı ile 
buluşarak kundaklamanın gerçekleştiği evin 
önüne gittik.

O an hâlâ gözlerimin önündedir. 
Söndürülmüş yangın kokusu, tüm sokağı sarmış 
durumdaydı. Dünyaca ünlü Solingen bıçakları 
sanki ateş olmuş, bir evi yakıp kül etmişti.

Bonn Büyükelçimiz Onur Öymen olay 
yerindeydi. Kundaklanan evin fotoğraflarını 
çekmek için polis çemberini aştığımda, başı 
öne eğik bir şekilde sırtını bir duvara dayayarak 
oturmuş olan Kuzey Ren Vestfalya Eyalet 
Başbakanı Johannes Rau’yu gördüm.

Yanına koştum. Elimi uzatarak “Günaydın 
Sayın Başbakan.” dedim, “Günaydın.” dedi ve 
titrek bir sesle devam etti: “Bu çok kötü bir 
tablo. Almanya bunu yaşamamalıydı. Bir an 
önce ırkçılığa karşı toplumsal dayanışmayı 
güçlendirmeliyiz.”

Avrupa’nın dört bir yanında yaşanan 
yabancı düşmanlığı sorunu, ırkçılıkla 
mücadele konusunda alınan yetersiz önlemler, 
Almanya’da yaşanan krizi süreç içerisinde daha 
da körükledi.

Öyle ki, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko 
Maas, kendi ülkesinin siyasetçilerini ırkçılıkla 
savaş konusunda tembel olduğu gerekçesiyle 
eleştirdi. Alman halkına seslenerek, 
“Koltuklarımızdan kalkmalı ve ağzımızı 
açmalıyız. Bizim neslimize özgürlük, hukukun 
üstünlüğü ve demokrasi hediye olarak 
verilmişti. Biz bunlar için savaşmak zorunda 
değildik. Şimdi her şeyi garanti görüyoruz.” 
diyerek bu değerlerin ellerinden kayabileceğine 
dikkat çekti.

Yer yer hortlayan ırkçı saldırılar karşısında 
Başbakan Angela Merkel de ırkçılığa karşı 
tepkisini “Almanya’da sokaklarda nefrete yer 
yok.” şeklinde dile getirdi.

Ne var ki;
Mölln ve Solingen’ de başlayan ırkçı 

saldırılar, bu ülkede yaşamakta olan başta 
Türkler olmak üzere tüm göçmenleri 
tedirginliğe sürüklüyor.

Aslında sadece Avrupa kıtasında değil, 
tüm dünyada insanlık bu sorunla karşı karşıya 
bulunmaktadır. Amerika’dan ardı arkası 
kesilmeden gelen görüntüler, başka ülkelerdeki 
insanları bile utandırmaktadır. Irkçılığın 
panzehri ise yine toplumsal dayanışmada 
yatmaktadır.

Solingen olayında aile fertlerini kaybeden 
anne Mevlüde Genç, deyim yerindeyse yüreğine 
taş basarak toplumsal barış için elinden 
geleni yaptı. Türk Alman Dostluk Federasyonu 
Genel Başkanlığı yaptığım yıllarda çalışma 
arkadaşlarım Solingen Belediye Başkanı 
Bernd Passman, Başkan Yardımcım Metin 
Ercenk ve Alişan Hızlı ile birlikte uzun uğraşlar 

HALİL ERGÜN

Sargın çocuklar haber verdi
Esaretimi
Can evimde uçuştu alıcı kuşlar
Gel saklanma
Kulak ver bana  ey kalbim
Dünya durdu gözlerimde
Vurgun yedim gün ortası
Tarihsiz kitapsız sürgüne çıktım
Yine ateşe verdi  beni
Hüznün başıboş seli
Sevdamın dili karla kaplıdır
Sözümün itirazı var

Oysa 
Kaç meydan savaşı verdim
Kaç kere
Sorgusuz havalandı
Gözü kara oklarım
Kah kahraman kah yenik
Kim bilir kaç kere taştı
Dingin sularım
Yataklarından
Ama
Hiç böyle esmedi başımda yeller
Hani durmadan of çeker ya
Konuşkan rüzgar
Ben de rüzgarlarla konuşuyorum
Aralıksız
Ey bilmezim
Böyle baş dönmesidir işte
Dem çekmedir
Bahara durmadır sevgilim demek
Ey yar
Bir gün 
Aşk bahçesine uğrarsan eğer
Göreceksin
Öyle yere serer adamı
Öyle zincire vurur
Öyle ezip geçer ki göğsün üstünü
İtiraz kar etmez
Bil ki
Çaresiz köle olur harabe gönül
Gel
Korkusuz, sokul içime ey sesim
Söyleş benimle
İşte yine esti kavak yelleri
Yine iç çekti çetem
Pusular kurdu
Bütün yolculuklar karla kaplıdır

Titre bir kere daha
Ey kalbim
Benim sevgili hatam olsun
Bu zeytin karası sevda
Gel kokla usulca
Büyüt kendini
Bak
Gözlerimden dünya geçiyor

Karla kaplıdır

sonrasında, 29 Mayıs tarihini ‘Türk Alman 
Dostluk Günü’ ilan ettik.

O dönem Solingen’de gerçekleştirdiğimiz 
törene Almanya’dan Cumhurbaşkanı Johannes 
Rau, Türkiye’den CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal gibi siyasilerin yanı sıra Ali Ekber Çiçek, 
Fazıl Say, Şinasi Dikmen gibi sanatçılarımız 
da katıldı. Eyalet Başbakanlık görevinden 
sonra Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı da 
yapan Johannes Rau’yu törene davet etmek 
için görüştüğümde, hastaydı ve evden dışarı 
çıkmıyordu. Buna karşın “Tören günü tüm 
enerjimi toplayarak gelmeye çalışacağım.” dedi.

Nitekim öyle de yaptı.
Kabare sanatçısı Şinasi Dikmen’in 

moderatörlüğünü yaptığı törene Rau gecikmeli 
geldi. Tören sırasında eşi Christiane Rau 
arayarak “Kılıç, beş dakika sonra kapıdayız.” 
dedi.

Rau’yu dışarıda karşıladım. Koluma 
girerek yavaş adımlarla salonda yürümeye 
başladığında, bütün konuklar ayağa kalkarak 
onu alkışladılar.

Ödül töreninde kundaklama sonucu beş 
yakınını kaybeden anne Mevlüde Genç kürsüye 
çıkarak,  “Gelin dost olalım.” çağrısı yaptı.

Ardından CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal iki ülke dostluğuna vurgu yaparak 
ırkçılık, Türk ve İslam karşıtlığının tehlikesine 
değindiği konuşmasında İslamofobiye dikkat 
çekti. Ödülünü Deniz Baykal’ın elinden alan 
Cumhurbaşkanı Johannes Rau ise, şu tarihi 
konuşmayı yaptı:

“Solingen benim için bir dönüm noktasıdır. 
Genç ailesinin metanetli duruşu, toplumsal 
dayanışmamızı güçlendiriyor. Bu ödül törenini 
planlayan ve 29 Mayıs tarihini Türk Alman 
Dostluk günü ilan eden Ali Kılıç’a teşekkür 
ediyorum. Sağlığım elvermemesine rağmen bu 
törene gelmek istedim. Üzerinde yaşadığımız 
gezegeni iki zincir sarıyor. Biri kin, nefret ve 
savaşlar zinciri, diğeri ise sevgi, dostluk ve barış 
zinciri. Dilerim önce Almanya’yı, ardından tüm 
dünyayı sevgi dostluk ve barış zinciri sarsın. 
Çünkü kin öldürür sevgi yaşatır…”

Yaklaşık bin kadar davetlinin hazır 
bulunduğu salonda herkes ayaktaydı.

Johannes Rau sahneden inerken tekrar 
koluma girdi. Yerine oturmadan yavaş adımlarla 
yürüyerek dışarı çıktık.

Arabasına bindirdiğimde elimi tuttu 
ve “Önyargıları yıkmanın yolu toplumsal 
dayanışmadan geçer. Asla pes etmeyin. Birlikte 
başaracağız.” diyerek ayrıldı…

Fazıl Say’ın Âşık Veysel’den ‘Kara Toprak’ı, Ali 
Ekber Çiçek’in de ‘Haydar Haydar’ı seslendirdiği 
ödül törenimizi onurlandıran Cumhurbaşkanı 
Johannes Rau, son siyasi konuşmasını da orada 
yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Johannes Rau, aslında 
Nâzım’ın dizelerini tercüme etmişti:

“Kardeşlerim
bakmayın sarı saçlı olduğuma
ben Asyalıyım;
bakmayın mavi gözlü olduğuma
ben Afrikalıyım…”
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NASUH MAHRUKİ

Bugün yaşadığımız birçok çevresel sıkıntının 
özünde, aslında çevrenin insan hayatı ve 
doğal denge için tartışılmaz öneminin 

farkına geç varılması yatıyor. Çevrenin ve doğanın 
korunmasının, aslında dünyanın ve insanın, hatta 
hayatın korunması için en temel gereklilik olduğu 
ne yazık ki çok geç fark edildi.

Oysa kendilerini doğanın bir parçası olarak 
konumlandıran halklar, doğaya ve çevreye 
bütüncül bakış açısıyla, kendilerini doğadan 
ayırmadan, içten ve inançlı bir saygı ve sevgiyle 
yaklaşırlar. Bütüncül bakış ve bütüne karşı 
duyulan sonsuz, sınırsız sevgi, beraberinde 
güzelleştirmeyi, korumayı, sahip çıkmayı ve daha 
iyi yerlere ulaştırmak için gayret etmeyi de getirir. 
Bütün için daha iyi olanı tercih etmeyi, bütünün 
mutluluğundan ve başarısından mutlu olmayı 
öğretir, hatta bazen bütün için kendini feda etmeyi 
de... Kendi dışındaki her şeyi kapsayan bu bütün 
için, yaşam içinde çeşitli özverilerde bulunmanın 
değerini gösterir. 

Özden gelen bu anlayış, var olan her şeye karşı 
içten ve inançlı bir sevgi, hoşgörü ve sorumluluk 
duygusu geliştirir. Üzerinde yaşadığımız bu 
topraklar; Anadolu görgüsüyle sulanmış, 
Anadolu kültürüyle bereketlenmiştir. Bu 
topraklar, Yunus Emrelerin, Mevlânâların, Hacı 
Bektaş-ı Velilerin; “Yaradılanı sevdik yaradandan 
ötürü.”, “Gel, gel, ne olursan ol yine gel.”, 
“Benim Kâbem insandır.” öğretilerini çıkarmış 
topraklardır. Bu topraklarda Allah’a, yaratıcıya 
duyulan sevgi; duygularımızda, düşüncelerimizde 
ve davranışlarımızda, yaratanın yarattıklarına 
karşı sevgi, şefkat ve merhamet olarak 
somutlaşmıştır. Bunları yeniden hatırlamamız, 
bence tüm sorunlarımızı çözecek anahtardır. 

James Lovelock ünlü kitabı “Gaia’nın 
İntikamı”nda Gaia Teorisinden bahseder. 
Bir metafor olarak da bakılabilecek bu 
teoriye göre bütün dünya, atmosferiyle, 
biyosferiyle, okyanuslarıyla, üzerindeki her 
türlü oluşumlarıyla ve tüm yaşamla tıpkı bir 
canlı gibi, kendi kendini düzenleyebilen tek 
bir süper organizma olarak varlığını sürdürür. 
Ancak bugün için bu dev canlı organizma, kendi 
doğal süreçlerinin ötesinde insan aktivitelerine 
bağlı olarak artan aşırı tüketim ve aşırı ısınma 

nedeniyle hastadır. Dünya, bu rahatsızlığına 
karşı, bizim insani ölçeğimize göre çok uzun 
bir süreç alacak şekilde kendisini yeniden 
düzenleyecektir ve bütün bu alışılmadık süreç 
insanoğlu için gerçek bir var olma testi olacaktır. 

James Lovelock’a göre yaşayan ve kendi kendini 
düzenleyebilen canlı bir organizma olan Gaia, her 
zamanki gibi kendi başının çaresine bakacaktır. Her 
koşula uyum sağlayabilme konusunda çok becerikli 
olan insanoğlu ise mutlaka bu süreci de atlatacak 
ve varlığını sürdürebilecektir, ancak medeniyet 
büyük bir tehlike altındadır. Esas risk insanoğlunun 
21. yüzyıla dek ulaştırdığı medeniyetin üzerindedir. 

Bu yaşamda daha az tüketerek de yine aynı 
kalitede, hatta daha kaliteli bir yaşam sürebiliriz. 
Gerçekten ihtiyaç duymadığımız şeylere sahip 
olmaya çalışmaktan kendimizi kurtarmalıyız. İsraf 
etmemeyi, daha verimli olmayı, daha az tüketmeyi, 
geri dönüşümü ve geri dönüşümlü ürünler 
kullanmayı öğrenmeliyiz. Dünyamızın içinde 
bulunduğu küresel iklim değişikliği ve küresel 
ısınma sürecine etkimizi en az düzeye indirecek 
şekilde, nasıl daha az enerji tüketebileceğimizi ve 
enerji ekonomisini de mutlaka öğrenmeliyiz. 

Unutmamalıyız ki; en temiz enerji tasarruf 
ettiğiniz enerjidir. Yaşam içerisinde kullandığınız, 
tükettiğiniz, tercih ettiğiniz ürünlerle ve yaptığınız 
her şeyle birlikte bunların üretimi, nakliyesi, 
tüketimi ve en sonunda ayrışmalarıyla ilgili tüm 
döngüde, ortaya çıkan sera gazı miktarı açısından 
çevreye verdiğimiz zararın ölçüsü olan “Karbon 
Ayak İzi”mizi en düşük seviyeye çekmenin yollarını 
araştırmalı ve bu konuda üzerimize düşeni 
yapmalıyız. Evrenle, bütünle uyum içinde olmalı, 
o bütünün bir parçası olduğumuzun bilincinde, 
hem bütünden almalı hem bütüne katmalıyız. 
Özgün bir birey olduğumuzun farkındalığını 
yitirmeden bütünle ve bütün için yaşamalıyız. Bu 
dünyadaki her şey aslında sizin için, dilediğiniz 
kadarını alın, aldığınızdan daha fazlasını vermek 
kaydıyla; çünkü yaşamda asıl başarı, dünyanın 
sizin için yaptığından daha fazlasını dünya için 
yapabilmektir.

İsveçli yazar Rolf Edberg sorunu şöyle tanımlıyor:

“Yanlışlık şuradadır; muhtemelen biz kendimizi 
büyük ve bölünmez bütünün bir parçası olarak 

görmeyi başaramadık. Uzun yaşamlarımızı; ‘Tanrı 
bizi, denizdeki balıklara, havadaki kuşlara ve dünya 
üzerindeki hareket eden her canlıya hâkim kılmıştır’ 
düşüncesine bağlı olarak yönlendirdik. Dünyamızın 
bize ait olmadığını, aksine bizim ona olduğumuzu 
anlamayı bir türlü başaramadık.” 

21. yüzyılın başında farkına vardığımız bütün bu 
çevreyle ilgili küresel sorunların özünde, doğaya 
karşı insanı yerleştirdiğimiz bu kibirli ve bencil, 
insan merkezli konumlandırma yatıyor. İnsanoğlu 
elbette ki en değerli varlıktır, gezegendeki en 
yüksek gelişmişliğe ulaşan ve buradaki varlığını 
sorgulayan, araştıran ilk ve tek türdür ama bu 
ona doğayı, dünyayı sorumsuzca tüketme hakkı 
vermez. Buradaki eksik ve hatalı yorumlarımız 
ve bu anlayışla doğaya, hayata, dünyaya ve diğer 
insanlara karşı kendimizi konumlandırdığımız 
ilişki biçimi, tarih boyunca sebep olduğu tüm 
acılar ve savaşlar bir yana, yüzlerce yıl sonra 
küresel iklim değişikliği adı verilen, kayıtlı 
insanlık tarihinin en büyük ve en korkutucu 
tehdidinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

İnsanoğlu kendisini doğadan ayrı, doğanın 
üstünde her şeyin merkezinde bir varlık olarak 
konumlandırdığı için, doğayı istediği gibi ve 
ölçüsüzce tüketebileceği sınırsız bir kaynak olarak 
algılıyor. İnsana dilediği gibi tüketmesi için verilen, 
dolayısıyla diğerlerinden daha hızlı davranarak, bu 
talanda daha fazla ele geçirmesini sağlayacak her 
yolu mubah sayan bu anlayışın, eninde sonunda 
bir çıkmaza gireceğini öngörmek için uzmanlığa 
hiç de gerek yok. İnsan nüfusunun katlanarak 
artması ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, 
dünyamızın kendisini yenileyebileceğinden daha 
hızlı tüketebilmesi, insan ve doğayı birbirinden ayrı 
konumlandıran algıyla birleşince, sadece bencil 
hırslarına ve isteklerine odaklanan ve geleceği 
hesap etmeyen bir yaşam biçimi oluşturmuş. Bu 
yaşam biçiminin anlık zevkleri yüksek olmakla 
birlikte, sürdürülebilir olmadığı açıktır.

İstekle ihtiyaçları, zevkle mutluluğu, rahatlıkla 
huzuru karıştırmamamız gerekir. Buna göre 
algımızı ve ilgimizi en çoktan en iyiye, en büyükten 
en faydalıya dönüştürmeliyiz. Ruhumuzun 
gerçekten ihtiyaç duymadığı şeyleri bırakabilmeyi 
öğrenmeliyiz. Önemli olan en çok şeye sahip olmak 
değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Bu seviyede, az 
aslında çoktur.
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NEBAHAT AYHAN

Şair, doğmadan önce biraz eksiktir evren ve 
tamamlar onu şair “Hikâye”sini dizelerken.
Çünkü dudakların pembeliği, ellerin 

beyazlığı bulaşmıştır doğulan köylere. 
Aydınlık ve güzellik olur, “Çürüyen Otlar” bir 

başka değerlenir bir gece habersiz gelen dostlar.
Ceviz ağaçları, buğday tarlaları, zemherinin 

yalnızlığı ve öpülen dudak birer hikâye olur 
zamanda savrularak.

“Adamın Biri” insan ve doğa sevgisini küçük bir 
serçe hürlüğüyle, kendine özgü dizeler herkesin 
onu aldatıp gittiği bir şehirde;  gerçekçi, romantik 
ama asi, bir yandan da derinden derine.

Edebi kişiliği şiirle köklenir. Ayrı su, ayrı hava, 
ayrı topraklar ve o topraklarda yeşeren çürüyen 
otlar halkın teşbihleriyle güçlenmiştir. Çarpıcı, 
etkileyici ve değişiktir. Çağdaştır. Sözleri içten 
bir söylemdir, ustaları bile etkileyen.

Şair sırtını binlerce yıllık koca bir çınara 
yaslamıştır: Halk şiiri. Duru ışıltısını yaşama 
yayan su gibi. Bu bir tesadüf olmasa gerekti.

 Ocak 1917’de “Merhaba” der altı bin yıllık 
tarihin aktığı Yeşilırmak, yeni doğan şairi 
Mahmut Cahit ERENCAN’a. 

“Merhaba” der geçmişten geleceğe elini 
uzatan şair, âlimler ve şairler şehrine...

Anadolu’nun özgürlüğe büyüyen yüreği 
gibidir çocukluğu. Yeni yeni ayaklanmışken “On 
Beşliler” Çanakkale’nin maviliğine, yeşilliğine, 
geçilmezliğine ve destansı mücadelesine 
kınalanıyordur gözlerinin önünde.

İçi Sevda Yolculuğu’ndadır. Fuat Köprülü’nün 
ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tedrisatında 
öğrenci, edebiyatta öğretmen, eğitimde müfettiş, 
kültürde ateşe, TDK’de yazman, Almanya ve 
Fransa’da bir “Türk Mavisi”dir. Bulunmuş, 
okunmuş, sevilmiştir ki şiirleri 21 dile çevrilmiştir. 
Yol arayandır geçmişe olmak için mülteci; ama 
geçmiş geleceğe köklendirmiştir şairini.

Gözünden geçer kavun taşıyan kamyonlar, 
yeşeren veya çürüyen otlar, yolunan 
kurşunlanan narlar…

“Sıkıntı ve Umut” anında her ne kadar “Güz 
Türküleri” dizelese de “Zerdali Ağacı”dır yalnızlığında.

“Zemheride bahar mı olur?” diyen; karanlıkta 
üşüyendir.  Denize küçük bir buluttan yelkenle 
bırakılan kederdir…

“Rüzgâr”dır esen, tozan, yetişilmeyen… 
Denizleri, dağları, yaylaları beşik gibi sallayan, 
kıraçlardaki mavi dikenlerden, haşhaş çiçeği 
kızlardan haber veren…

Sorsaydık elbette söylerdi. Okşayıp 
büyüttüğü otlardan, tarlalarda serinlettiği 
marabalardan ve onların nefesinden.

Ankara 1997…
Cahit KÜLEBİ, çınarlaştırarak dizelerini terk 

etti sonsuzluğa bedenini. 
Bir damla deniz buluştu okyanusla; 

kavuşmalara dalgalı, özlemlere kıyılanmış… 
Ömür dediğin şairim başka ne ola ki?  HİKÂYE… 

Dinleyen de evren olunca anlatılmaz mı biraz?
Giden bahardı şairim, kalan biz… Sözlerimiz 

açık, rengimiz mavi, sevdamız uçarı…
Giden bahardı şairim, kalan biz… Nerde 

buluruz artık dağ taş savrulan rüzgârı?
Giden bahardı şairim, kalan biz… Atımızın 

yelesi bulut, rengi mavi, adı UMUT…

Al Tut Ellerimi Bebek/
Giden Bahardı Şairim Kalan Biz

Şair sırtını binlerce 
yıllık koca bir çınara 

yaslamıştır: Halk 
şiiri. Duru ışıltısını 
yaşama yayan su 

gibi. Bu bir tesadüf 
olmasa gerekti.
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Adana, 29/9/1943

Üstadım,

Bugün şimdi şu anda, şu satırları yazarken, evde, evin damındayım. 
Önümde Adana’nın en işlek caddesi. Yollar dehşetli kalabalık. Hava müthiş 
sıcak. Ama bildiğin gibi değil. Hani elli ikinci koğuşta en sıcak ayların, 
tahtakurusu dolu, insanı boğan geceleri vardır; aynen öyle. Gecelik entarimin 
altındaki çıplak bacaklarımı birbiri üstüne attım. Aradan dakika geçmedi, ılık 
ve sinirlendirici bir ter yapış yapış sıvandı...

Evet, memleketimde, bir zamanlar dehşetli sevdiğim arkadaşlarımın 
kokladığı havayı koklar gibi, kelepçesiz bir hürriyetle kokluyor, önümden 
akan insan seline bakıyorum.

Kimler ve neler geçiyor! Tesadüf, en sevdiğim, vaktiyle en çok 
şakalaştığım ve sohbetlerinden en hoşlandığım, birkaç sabık dost geçiyor. 
Ufak bir işaret, hafif bir çağırış onları bana baktırmaya kâfi. Fakat fakat 
üstadım hayır... Olmadı, olmayacak... Onları çağırmak, yani, “Ey eski 
dostlar! Ben geldim... Bakın ben artık hürüm! Bakın burada oturuyorum... 
Beni ehemmiyetle,  bilhassa ehemmiyetle tebrik etsenize...” falan gibi 
tuhaf bir anlama geleceğinden korkarak onları çağırmıyorum. Eskiye 
nazaran herhalde müthiş bir farkla yükselmiş bir izzeti nefis, bir gurur, bir 
“aranılmayan insanların” küskünlüğü içinde bütün bu hay huydan, bütün 
bu bir alay eski dost grubundan kaçıyorum. Emin ol, senin yokluğunu 
müthiş bir yara acısıyla içimde taşıyorum ve uzun seneler de taşıyacağım. 
Sen yalnız imanlı bir sanatkâr değil, hepsinden daha fazla insandın, 
dosttun… Senin büyük dostluğunu, senden ayrılmakla bütün realitesiyle 
duyuyorum. Bazen sükût en beliğ ikrar veya ifade tarzıymış. Susacağım 
üstadım, seni hapishane duvarları arasına bırakmak azabının bütün 
ıstırabını işte çekiyorum.

Evimizin damı -ki benim şimdi oturmakta olduğum yer- dar bir sokağa 
baktıktan sonra, hemen solda mütemadiyen insan akıtan ve keyfince 
bütün ikinci sınıf vilayetlerde müşterek olan kıyafetleriyle akan insanların 
caddesine nazır. Karşı kahvede bir polis oturuyor. Bu adam, hayatımdaki bir 
hadiseyle ayrıntılı alakadar olmuş bir insandır. Şu, hani bir tarihte intihar 
etmek maksadiyle kendimi vurduğum gece önüme çıkıp, “Be birader, kendini 
öldürmek istiyorsan elektrik tellerine tutun!” diyen adam. Her polis gibi, 
yalnız dakikalarla beraber akan hadiselerle alakadar olup, bilhassa maziyi 
pek az düşünen bir polis şüphesiz. Benden haberdar bile değil. Hararetli 
hararetli bir şeyler anlatıyor bir arabacıya.

Karşıda, eczanenin köşesindeki hoparlör baso sesiyle bana mütemadiyen 
Bursa hapishanesini hatırlatmakta.

Neyse Nâzım Hikmet... Bu sırada kardeşim geldi. Elinde bir şişe kırk 
dokuzluk... Karım, kız kardeşlerim dama oturduğumuz yere masayı 
hazırladılar ve biz iki kardeş sofrada oturan yakınlarımızın neşesi, kahkaha ve 

konuşmaları arasında içtik.
Bu satırları evimde yazıyorum. Evim bir tek odadan ibaret. Dayılarımın 

büyük taş evlerinin bir göz odası. Mobilyamız hiç de fena değil: Üstü iyi 
bir örtü ile kaplı bir sedir, yanında beyaz bir karyola, üzerleri pötikare 
bez geçirilmiş minderleriyle iki tahta iskemle ve bir halı -bu henüz yere 
yayılmadı- iki kilim, saat, bazı resimler, senin yağlı boya yaptığın iki köşe 
yastığın v.s.

Şu anda ben karyolada oturuyorum. Karım karşımda, sedirin ucuna 
ilişmiş, Yıldız’ın bayramlık entarisini yetiştirmeğe çalışıyor. Onu bilhassa 
süsledim, mütemadiyen seyrediyorum. Bana beş senelik ayrılığa dair 
hikâyeler anlatıyor ve soruyor:

-Raşit, Nâzım ağabeyime ben mektup yazmıyayım. Sen yaz. Benim yazım 
iyi değil.

Israr ediyorum. Razı oluyor. Tekrar soruyor:
-Peki ne diyeyim? Ağabey mi, amca mı?
-Ağabey! de.
Tam bu sırada kızım, örme sepetten arabasını iterek karyolama yanaştı:
-Haydi baba araba geldi...
-Mektup yazıyorum kızım... Beklesin azıcık arabacı!
Ve arabasını sürüp ayrılırken:
-Peki babacığım, diyor. Yarım saat sonra gelir araba!
Tabii anladın; arabacılık oynuyoruz kızımla. Onu çok seviyorum. Öyle zeki 

ve öyle güzel ki... Bugün saat öğleden sonra ikiye kadar pek resmiydik... Az 
evvel ona hareketinde tam bir serbesti verdim. Şimdi bülbül oldu. Mesela 
Yıldız sordu annesine:

-Anne elmanın içine kurt nereden gelir?
Annesine meydan vermeden izah ediyorum -bilhassa izah ediyorum- ve 

ona bir büyük insan muamelesi yapıyorum:
-Dinle kızım! Elmanın bir tarafı çürür, çürüyen tarafında kurt olur…
Ona, elmanın bünyesindeki yıpranmanın biyolojide, bilmem ne lojide 

izahını yapamam elbette. Tabii bu “elmanın çürüyen yerinde kurt olur” 
sözünü, iri kahverengi benekli gözlerini açarak ve büyük bir dikkatle dinliyor. 
Fakat tatmin olmadığı belli.

-Ben kurt nasıl girer diye sordum, babacığım?
Demek istediği ve benim de cevabımın kifayetsizliğini, cahilliğimi yüzüme 

vuracağıydı. Fakat hâlâ bütün laubaliliğimize rağmen bir hayli resmiyiz.
Velhasıl her an, her dakika onun zeki müdahalelerini, annesinin 

lisanındaki düzeltmelerine ve yorumlarına şahit oluyor, gülüyordum.
Akşam indi Nâzım Hikmet. Mektubumu bu günlük kısa keseceğim. 

Yazacak o kadar şey var ki sana her hafta neşeli mektuplar yazmağa 
çalışacağım. Şimdi Yıldız’la annesine sana yazdığım mektubu okudum. Neşe 
ve zevkle dinlediler.

Karım bir sürü roman okumuş. Hatta bunların isimlerini bir tarafa yazmış. 
Hepsi de macera ve şu Esat Mahmut, Kerime Nadir v.s.’nin romanları... Her 
ne olursa olsun... Bir defa roman okumaya heves etsin, onlardan zevk almış 
ya... Mesela Kira Kiralina’yı da okumak için başlamış fakat canı sıkılmış 
bırakmış...

İşte böyle Nâzım usta... Müsaade et mektubumu bitireyim. Çünkü yarın 
bayram, çarşıya gideceğiz. Biraz ufak tefek ve bu mektup işi var.

İplik meselesine -yani üç yüz elli lira meselesine- annem razı olmakla 
kalmadı sana dua etti. Bu vaat beni bir hayli sağlam vaziyete soktu. Yani: 
“hayatta dayanacağı olan” insanların gönül rahatlığı ile başkalarından itibar 
görmek meselesi.

Diğer taraftan herhangi bir işe girmek mümkün olacak.
Arkadaşlara teker teker selamlar... Bilhassa Çorbacı’nın gözlerini hasretle 

öper, yakın tahliyelerini beklerim.
Karım gene mektup yazmaktan vazgeçti. Kusura bakma. Sana ve Piraye 

yengeye yazacak. Bu kadar az şey içinde öyle mesudum ki üstat... Yalnız, evet 
yalnız seni orada, hapishanede düşünmek azabı! Gözlerinden öperim büyük 
ve insan dostum.

Raşit
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3.Kasım.1943

Kardeşim Raşit,

Cevapta gecikmemin sebebi hastalığımdır. Bende iki de bir sızlayan 
bir diş vardı ya, işte o apse yaptı falan filan derken beni günlerce yatırdı. 
Neyse bugün biraz iyileşir gibi oldum, hemen cevap yazıyorum. Evvela şu 
ticaret işini konuşalım. Sen orda yatak ve yorgan çarşaflarının kaç paraya 
kadar satılabileceğini ve daha başka ne gibi işlerin sürülebileceğini derhal 
öğren ve bana bildir. Yorgan çarşafı numunesini baban almıştı. Onda 
vardır. Onu göstererek fiyat sor ve müşteri bul. Ben ipliği tedarik ederim. 
Fakat en mühim mesele müşteri teminidir. Binaenaleyh bu tarafını sen 
sağladıktan sonra derhal işe başlarız. Burda satış imkanı yok. Satışı 
Mersin’de, Adana’da ve civarında yapmak gerekiyor. Sonra biz başka işler 
de yaparız, yapabiliriz. Yeter ki numunesi olsun elimizde mesela yemek 
masası örtüleri, yatak yüzleri, peştamal, vesaire. İşte sen oralarda bunu 
sağladıktan sonra ve fiyatlarını bildirdikten sonra, parayı yollarsın ben 
iplik temin eder sana hazır mal yollarım. Bu işi ihmal etmeyeceğinden 
eminim çünkü durumunu hayran olduğum bir soğukkanlılık ve istihza ile 
yazdığın bütçene çok faydası olur.

Dayanmak lazım kardeşim. Sen de karın da gençsiniz dayanacağınızdan 
eminim. Para sıkıntısı, geçim zorluğu ne demektir bilirim. Bunu sen de 
eskiden bir başına bilirdin. Ama şimdi sırtında bir ev yüküyle bilmek 
başka. Senden eminim kardeşim, uzun sürmeyecek olan bu geçim 
sıkıntısını sıhhat ve neşeyle atlatacaksın. Belki uzun yıllardan sonra 
dışarı çıkınca böyle bir tecrübeden geçmen senin için faydalı olacaktı. 
Yalnız, kuzum Kemal rakı içme. Hangi bahaneyle olursa olsun, bilhassa 
bugünlerde ağzına şu hınzırın zerresini koyma.

Şiirlerin çok güzel. Pek beğendim. Bilirsin ki şiir meselesinde 
bağnazlığım vardır. Bu bahiste kötü şeye tahammül edemem. Seninkiler 
cidden çok güzeldi. Nasıl zevk ve ferahlıkla okuduğumu sana anlatamam. 
Sonra mektuplarını saklıyorum. Onlarda hikâye roman filan yazacağın 
zamanlar senin işine yarayacak mükemmel malzeme var. Biriksin sana 
gerisin geriye yollarım.

Kızımı ve torunumu mektupların o kadar canlı canlı, taze taze vermeğe 

başladılar ki sanki onlarla yıllarca beraber yaşamış gibiyim. Ve senin her 
mektubunda onları biraz daha çok seviyorum.

Beni sorarsan, şu hastalığa kadar dehşetli çalışmağa başlamıştım. 
Manzaraların üçüncü kitabının son tarafında bin satır yazdım. Sonra yine 
tercüme işini ele almak gerekti. Ha, Harp ve Sulh romanının birinci cildini 
maarif vekaleti basmış. İstedim gönderecekler. Sana yollarım. Fakat 
hâlâ parasını alamadım. Bak aklıma gelmişken söyleyeyim, hiç olmazsa 
işlerin düzelene kadar, burdaki tezgahlardan hisseni sana muntazaman 
göndereceğim. Ne de olsa bütçenize yardımı dokunur. Sonra sana altı 
peçete ve bir masa örtüsünden mürekkep bir takım yolluyorum. Bu 
numunedir. Tabii başka renkler de olabilir. Dolaştır. Göster. Sipariş al. 
Yalnız asgari fiyatı sekiz buçuk liradır. Sekiz buçuktan yukarı verebilirsen 
iyi kâr var. Mamafih sağlama almak şartıyla ve derhal tediye olunmak 
üzere mesela elli altmış, hatta daha fazla takım sipariş alabilirsen onları 
sekiz buçuğa versek de iş var demektir.

Yarın dişçiye gidiyorum. Hapishaneden havadis sorarsan? Mutfak 
Kazım’ın odasına ben eski mutfağa, Kazım benim eski odama, Polis İhsan 
bey Afyon cezaevine nakli mekan eyledik. Yeni odamda rahatım. Fakat 
senin yokluğun her gün biraz daha koyuyor içime.

Çorbacı bir iki güne kadar ameliyat olmağa gidecek. Burda şehirde tifüs 
başladığı için hapishanede gayet sıkı sıhhi tedbirler alındı. Sizin Adana’da 
da tifüs varmış, altı vaka kaydedilmiş. Aman kendinizi koruyunuz. Bite 
kurban gitmek ölümü bile komik kılar hani.

Annemin yaptığı portremin kenarında Sinop’taki çocukların 
fotoğrafıyla Kemal’in fotoğrafı arasında senin kafan duruyor. Yanınızda 
Piraye. Biraz yukarda Samiye ve çocukları. Hepinizin gözü üzerimde, 
bana bakıyorsunuz. Arkamda duvarda senin portren var. Sen gittin gideli 
günden güne canlanıyor.

Kızıma Piraye ablasıyla, kızımın fotoğrafını bu zarfın içine koyup 
yolluyorum. Hepinizi hasretle kucaklarım bir tanecik kardeşim.

Bütün ahbapların tümen tümen selamları var. Beni mektupsuz 
bırakma. Hoş bıraktığın yok ama sen yine kardeşliğinde devam et beni 
mektupsuz koma.

Nâzım
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YAŞAR SEYMAN

Haziran ayı yazı müjdeler.
Bir mevsimin başlangıcı olmak sancılı, 
sızılı olsa da baharın içinden yüzünü yaza 

dönmek, güneşi kucaklamak ne de güzeldir...
İngiliz romantizminin temsilcilerinden biri 

olan şair Percy Bysshe Shelley, konu özgürlük 
olduğunda gök gürültüsüne dönüşür şiirlerinde: 

“Kalkın Aslanlar gibi uykudan/Sel olup 
akın sokaklardan,/Silkinin, kırın zincirlerinizi 
korkunç/Çiyler gibi saran uykunuzda sizi/Siz 
hıncahınç – onlar bir avuç!”

Bu şiiri yazan kadın, şiiri şöyle betimliyor:
“Şiir, dünyanın gizli güzelliğinin peçesini 

kaldırır; bildik nesneleri ayrıksı kılar.”  
Haziran ayı bana ülkemizde şiirin sesidir… 
Yıllardır okuduğum bu tanım zihnimin 

kıvrımlarında saklıdır. “Şiir imgelerle düşünme 
sanatıdır.” Şiirsel yazarım bazı düz yazılarımı. 
Ülkemde bu kadar büyük şairler olmasa, belki 
şiir de yazmaya yeltenirdim. Neyse ki düz yazıyı 
eylem kıldım.   

Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil, “Haziranda 
ölmek zor” şiirini, “Orhan Kemal’in 
güzel anısına.” diyerek yazmaya başlıyor: 
“sokaktayım/gece leylâk/ve tomurcuk kokuyor/
yaralı bir şahin olmuş yüreğim/uy anam anam/
haziranda ölmek zor!”

Nâzım Hikmet; İstanbul’dan şiiriyle ses 
veriyor. Sonra ülkenin hapishanelerinde 
şehirleri gökyüzünde seyrediyor, sürgünlerde 
dünya şehirleriyle buluşuyor.  Şiirler yazıyor, 
vatan hasreti ile sürgünde yaşama veda ediyor.

Nâzım, “Aşk Mönüsü” şiirinde yüreklere nasıl 
da dokunuyor:

“Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin/
sen ülkemin yaz geceleri gibisin/saadetten 
haber getiren atlı kapını çaldığında/beni 
unutma/ah! Saklı gülüm/sen hem zor hem 
güzelsin/şiirlerimin ılıklığında açılmalısın/
sana burada veriyorum hayata ayrılan buseyi/
sen memleketim kadar güzelsin/ve güzel kal”

Diyarbakır’dan Ahmed Arif’in şiir sesi, 
şairlerin sesine karışıyor.

Diyarbakır’dan sonra Ankara’da yaşamaya 
başlıyor…  

 “Bir akşamüstüdür şarabi”
Ahmed Arif’le Kızılay’dan çok geçtik…
Gündüz cıvıl cıvıl, gece ışıl ışıl Kızılay 

Meydanı, halkın meydanı olmaktan çoktan 
çıktı. Kızılay Meydanı, halkın nabzının attığı 
değil, sadece koşuşturduğu bir kavşak oldu. 

Dünyanın hangi şehrine gitsem o şehrin 
yazarının, şairinin sokaklarında dolaşmak; 
onunla o iklimi, o ruhu yaşamak, o mekânda 
oturup ortamı saatlerce gözlerime almak, 
geleni gideni izlemek, sanatçının isminin yazdığı 
tabelalarla fotoğraf çektirmek, çoğalarak 

yaşama akmak isterim. Bilirim ki şairlerin 
yazdıklarında yaşadığı coğrafyanın, şehrin ruhu 
vardır.

“Terketmedi sevdan beni,/Aç kaldım, susuz 
kaldım, /Hayın, karanlıktı gece,/Can garip, can 
suskun,/Can paramparça/ Terketmedi sevdan 
beni…”

Ahmed Arif’le Ankara’yı dolaşırken 
anılarımızın geçtiği mekânları 
anımsadım. Anılarımız 
tazeliğini korusa da 
gittiğimiz mekânlar artık 
yok olmuş… 

Kent kültürü 
olmayan belediye 
başkanı, anılarımızın 
mekânlarını, kentin 
simgelerini bir bir yok 
ederek kendisi de gitmiş. 

Ankara 
buluşmalarımızın onur 
konuğu, Ahmed Arif 
oluyordu.

Onu dinlemeye doyulmazdı. 
Dicle sakinliğinde akardı sözleri, 
dizeleri, o naif esprileri ve insana takılmaları: 
“Yaşar, Çankaya’da oturur ama kökü 
Altındağ’dadır.”

Şairle gezmek Karanfil Sokak’ta başlamak 
gibi…

“Karanfil sokağında bir camlı bahçe/Camlı 
bahçe içre bir çini saksı/Bir dal süzülür mavide/
Al-al bir yangın şarkısı,/Bakmayın saksıda boy 
verdiğine/Kökü Altındağ’da, İncesu’dadır.” 

Ahmed Arif’in şiirlerindeki derelerin 
semt adı olarak kalışı içimi acıtıyor. Oysa 
bir su kanalının kente kattıklarını, Avrupa 
şehirlerinde görmek olası... 

Ankara yeniden sanatın başkenti olmak için 
direniyor…

Cahit Külebi, Tokat’tan Ankara’ya göçüp şiiri 
ile ses duvarını aşıyor. Başımda sevda yelleri 
estiği zamanlarımda Cahit Külebi’nin “Hikâye” 
şiiri dilimde “Benim doğduğum köylerde/Buğday 
tarlaları yoktu,/Dağıt saçlarını bebek/Savur 

biraz!” 
Yıllar sonra işçi temsilciliği 
yıllarımda “Kadınlar görmedin 

mi?/ Kaybolur gider 
sanırdın,” dizeleriyle kadın 

hakları konuşmalarımda 
seslendim.

Cahit Külebi 
ile aynı kentte 
yaşamanın, birlikte 
dinletilere katılmanın, 
dost söyleşilerinde 

bulunmanın, güzel 
anılar biriktirmenin, şiir 

kitaplarını armağan gibi 
saklamanın, en son da yine 

Ankara’da Esin Afşar konserinde 
buluşmanın unutulmazlığı… 

“İzin alır gelirsem,/Güleceksin 
sevincinden/Sabahları erken kalkacağız

Sobamızı yakacağız,/Saçların güzel olacak 
tütünümün renginden/

Ellerin çay kokacak/Gün doğacak 
sesinden.”

Yüreğimde titreşimler yaratan, beni başka 
dünyalara, iklimlere götüren, düş dünyamda 
tablolar yaratan şiiri yaşam görüyor, şiirsiz 
yaşayamıyorum. Yaşamımın büyük bir 
bölümünü şiirler arasında geçiriyorum. 
Yazılarıma şiirleri katarak, çoğalarak 
okyanuslara akışımı sürdürüyorum…

Haziranda 
şiirin sesi

Yüreğimde titreşimler 
yaratan, beni başka 
dünyalara, iklimlere 

götüren, düş 
dünyamda tablolar 
yaratan şiiri yaşam 

görüyor, şiirsiz 
yaşayamıyorum.
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IŞIK ÖĞÜTÇÜ  

Küçük, küçücükken her çocuk gibi 
hayal kurardım. Parasız  olmamız 
hayal kurmama engel olamazdı ya. Bu 

düşlerimde birçok oyuncağım olurdu. Arabalar, 
tekneler, teneke insanlar ve de trenler benim 
hayallerimin zenginliğiydi. Oysa gerçek tam 
tersiydi. Evde pazardan alınmış tenekeden 
kurmalı bir cankurtaran arabası, bir de 
tekerlekleri bozuk üç tekerlekli bisiklet. Bütün 
oyuncaklarım bunlardı. Ama en büyük oyuncak 
hazinem annem ve ablamın dikiş dikerken 
kullandıkları ipliklerin boşalan tahta  makaraları 
ve kibrit kutularıydı.

Parasızlık ve yokluk, insanın içindeki o müthiş 
yaratıcılık gücünü de harekete geçirmiyor değildi. 
Evden ve komşulardan topladığım küçüklü büyüklü 
makaralarla kuleler, bunları iplerle birbirine 
bağlayıp çok tekerlekli arabalar yapardım. -Şimdi 
aklıma geldi o tarihlerde treyler yani çok tekerlekli 
kamyonlar yoktu sanırım.- Kibrit kutularını arka 
arkaya ve birbirlerine ekleyerek tren meydana 
getirirdim. Bu trenleri, makara dizilerini; evdeki 
gazetelerden tüneller yaparak, sarp dik vadilerden, 
sık ormanların kardeşçesine yaşadığı diyarlardan 
geçirirdim. Bazen muziplik eder, makaralarla 
trenleri bir yerlere toslatırdım.

Orhan Kemal’in “Sokaklardan Bir Kız” 
isimli kederli romanını okurken, gözlerime 
inanamamıştım. Bu hayalleri sadece ben değil, 
kitaptaki küçük, acılı Nuran da kuruyordu:

Kocaman bir trenle geliyorlar eve. Sofaya 
trenin raylarını odalara kadar uzatmacasına 
serip yayıyorlar. Babacığı bu odadadır, kendisi 
öteki odada. Trene birtakım kutularla boş 
iplik makaralarından yükler yükleyeceklerdi, 
tüccar eşyası adına. Babacığının öbür odadan 
salıverdiği tren dağlar, tepeler birtakım köprülerle 
tünellerden geçerek fışıltılı yorgun gelecektir 
Nuran’ın istasyonuna. Mallar getirecek sonra da 
mal götürecektir. Bu arada tabii dağlar, köprüler, 
tüneller geçecektir. Tünellerin karanlık korkunçluğu 
üzerinde durulurdu. Bu tünellerde belki de yedi 
başlı devler, ejderhalar yahut da cinler şeytanlar 
bulunurdu. Bu türlü konuşmaları çokluk gece evde, 
Nuran’la babası alacakaranlık odalarında yaparlar, 
Nuran babasının kolları arasına sığınır, başını 
göğsüne yaslayarak ‘Sonra babacığım?’ derdi. ‘Ama 
galiba korkuyorsun kızım?’  ‘Korkuyorum ama siz 
anlatın. Yanımda siz varsınız. Korksam bile tatlı!’

Tren hayalim 1969 yılında gerçek olmuştu. Babam 
ve annem davetli olarak Moskova’ya gittiklerinde, 
babamdan gelirken bir  oyuncak tren  getirmesini 
istemiştim. Dönüşlerini sabırsızlıkla bekliyordum. 

Ve o gün nihayet geldi. Trenle geldikleri için 
gümrük Sirkeci’deydi. Ben heyecandan yerimde 
duramıyordum. Onları ilk gördüğümde koşarak 
yanlarına gittim, sarıldım, öptüm ve sordum: 
“Trenimi aldınız mı?” Babam kocaman paketi 
gösterip, onu bana uzattı. Paket elimde havalarda 
uçuyordum. Eve geldik, yorgun olmalarına 
rağmen; babamı zorlayarak -sevgi içinde ve 
büyük bir sabırla- treni kurmasını sağladım. 
Birlikte raylar üzerinde giden treni seyretmiş, 
rayların altına kâğıtlar koyarak sözüm ona treni 
yokuşlardan, gazeteden yaptığım tünellerden 
geçirmiştim. Tabii tren bu zorlamalara 
dayanamamış, kâh yokuş yukarı çıkamamış, kâh 
tünellerden geçerken gazete duvarlara çarpmış, 
ben bu duruma kızdıkça babam bir köşede 
usulcacık gülmüş ve keyiflenmişti.

“Sokaklardan Bir Kız”’ı okurken bunlar puslar 
arasında anılarımdan önüme düşüverdi.1968 
yılında yazılan bir kitap, 2000’li yıllarda 
anılarımdaki gibi tüm gerçekliğiyle durmaktaydı. 
Bir kez daha inandım ki, kitaplarındaki yaşamlar, 

olaylar hayatın içinde var olan, 
her zaman var olabilecek 
gerçeklerle örülüydü.

Hey gidi koca Orhan Kemal, 
sevgili babam, oğlunla 
oynaman için mızırdanıp, seni 
çalışmandan alıkoyarak, benimle 
oynamayı kabul ettirdiğimde 
dünyalar benim olurdu. Ama 
aslında sen beni kandırıp oyun 
oynayarak  kocaman bir roman 

yazmaktaydın, nerden bilebilirdim?

Babamın eserlerinde top oynayan çocuklar 
hep vardır. “Sokaklardan Bir Kız”da belki Nuran 
babasıyla top oynamıyordu ama o top oynayan 
çocuklardan biri de bendim. Hem de koca Orhan 
Kemal’le. Evde kağıttan yaptığımız topla ufak 
bir alanda, annemi kaleye geçirerek ne heyecanlı 
maçlar yapardık. Babama istersen tekme at, 
futbolculuğundan gelen kıvraklıkla tekmelerden 
çok şık sıyrılır ve anneme bacak arası goller 
atardı. Ben gol atamayıp kızdıkça o da müthiş 
keyif alırdı. Çocuk dünyasını çok iyi anlayan ve 
anlayışla yaklaşan babam, tabii ki göz yumar, ben 
de sözüm ona babama çalım atarak anneme gol 
atardım. Annem de her gol yiyişinde sevinirdi. 
Çünkü bizi mutlu görmek isterdi. 

Hepimizin yolunu aydınlatmaya hâlâ devam 
eden ölümsüz edebiyatçıyı, gençlerin de 
sahipleneceğine, onun kitaplarını keşfederek 
kendilerini göreceklerine, okudukça daha 
iyi insanlar olacaklarına ve onu geleceğe 
taşıyacaklarına inanıyorum.

Orhan Kemal’le 
çocukluğum
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HAYDAR ERGÜLEN

‘Irmak Şiir’ diye nitelendiriliyor, Nâzım 
Hikmet’in gelişini 1931’de duyurup 1932’de 
Suhulet Kitabevi’nin yayımladığı kitap, 

“Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” 1 Ekim 1931 
tarihli “Çığ” dergisinde bu kitaba niye kalkıştığını 
anlatırken, ‘Romanım tezlidir.’ der şair. Şiir Roman 
dizisinin ilk kitabı olarak görür Benerci’yi. Daha 
sonra “Mektup Şiir”, “Taranta Babu’ya Mektuplar 
(1935)” gelecektir. Bir “Sinema Şiir” ya da “Tiyatro 
Şiir” olarak “Jokond ile Si-Ya-U’yu” 1929’da 
yazmıştır. Büyük yapıtlarından, çoğu kez en önemli 
yapıtı olarak da anılan ve kendisinin de “Sine Şiir”, 
“Sine Roman” olarak adlandırdığı “Memleketimden 
İnsan Manzaraları”nın yayımladığını ise 
göremeyecektir.

“Manzum Roman” da sayılan Benerci’nin, 
Nâzım Hikmet’in sözleriyle, tezi şudur: “Mefkureci 
olanlar ne zaman, nasıl, hangi şartlarda kendi 
kendilerini öldürmek hakkını haizdirler?”

Mefkureci olanlar, bilhassa ‘İştirakçi Mefkure’yi 
güdenler için de, inançlı dindarların ‘günah’ 
saymasına benzer bir tepki/tutum söz konusudur 
ilk anda. Ama onların da, ‘Tanrının verdiği canı 
Tanrı alır.’ anlayışından tümüyle farklı olarak, kişisel 
sıkıntı, bunalım, varoluş açmazları, yalnızlık gibi 
bir tür burjuva hastalığı olarak görülen nedenlerle 
intiharı onaylamadıkları bilinir. Nâzım Hikmet’in 
de olaydan, konudan, temadan önce tezden söz 
edip, mefkurecileri de bu “hakkı haiz” kişiler olarak 
görmesi ilginçtir. Daha da ilginç olan, nerdeyse 
bunu kimi durumlarda gerekli görmesidir. Devrimci 
bir tutumla eşanlamlı bile sayılabilir bu. Bir de 
canına kıysa da kıymasa da, yaşasa da yaşamasa 
da, şairin ‘yol düşkünü’ eski yoldaşları vardır ki, bu 

bahiste onlar zaten birer yaşayan ölüdür!
Görünüşte Hindistan’da geçen Benerci’nin 

kahramanları yine şairin sözleriyle, “Hintlilerin 
hakiki kurtuluşu ve Hindistan’ın hakiki istiklali 
için, Britanya emperyalizmine ve Gandiciliğe karşı 
mücadele eden inkılapçılardır!”

Bu inkılapçılardan yedisi Kalküta’da gizli bir 
toplantı yaparlarken, “intellicent service” yani 
İngiliz Haber Alma Örgütü baskın düzenler, 6 
genç tutuklanırken Benerci serbest bırakılır. 
Bu onu hasta ederken Kalküta’ya dönen eski 
yoldaşlarından Somadeva “hain’ kabul ettiği 
Benerci’yi başından taşla yaralar. Bu taş, Pir Sultan 
Abdal’ın darağacında bir dostun attığı gülle 
yaralanması gibi yaralar Benerci’yi, “Şu ellerin taşı 
hiç bana değmez/ille dostun gülü yaralar beni…
”Sonrası kim ihanet etti ve ihanet etmese de buna 
bilmeden kim vesile oldu, Nâzım Hikmet adeta 
sekanslar ya da tablolar halinde sergiler bunları.

Roman özetler gibi şiiri özetlemeyim, kuşkusuz 
yoldaşlarını satan Benerci değildir. Yine bir 
İngiliz’dir, okumuşsunuzdur, bilirsiniz. Derler ya, 
olayın tümünü anlatıp, suçlunun da kim olduğunu 
söyleyip, sizin okuma zevkinizi söndürmeyim! 
Ama şu kadarını söyleyeyim; Nâzım Hikmet’in 
Benerci’de kurduğu yapı, bir yandan polisiye roman 
kurgusu bir yandan da film noir (kara film) ögeleri 
taşıyor ve hem olayların hem yapıtın gerilimini 
sonuna dek yüksekten sürdürüyor.

Beni de hem Benerci’nin yazılma nedeni ve 
yapıttaki kişilerin kimlikleri, Nâzım Hikmet 
bazılarını dipnotlarda belirtiyor, hem de 1922’den 
beri yeni değil yepyeni şiirler yazan devrimci 
şairimizin dili ve kurduğu yapı ilgilendiriyor. 

Benerci’yi o günkü anlamıyla ‘toplumcu 
gerçekçi’ olarak nitelemek güç, hatta şairinin 
sosyalist kimliği bir yana, yine o zamanki bakışla 
sosyalist gerçekçi demek de pek gerçekçi sayılmaz. 

Nâzım’a göre öyle ama genel kabul açısından bu 
yapıtın, yapısının, kurgusunun ve şiire taşıdığı 
diğer disiplinlerin de etkisiyle, ortaya çıkan sonuç, 
gerçekçiliği de ne yazık ki bir parti ya da devlet 
politikası düzeyine indirgeyen, sınırlayan anlayışın 
hem dışında hem üstünde. Şairin, Lenin’den 
sonra, onun yolunda daha gelişkin bir sosyalist 
anlayış umduğu Stalin’in, ütopyayı yerle bir 
eden baskısından nasibini en çok alan şeylerin 
başında da sanat ve edebiyat geliyor ve sosyalist 
gerçekçiliğin ne sosyalistliği ne de gerçekçiliği 
kalıyor! 

Mayakovski, Zamyatin, Meyerhold, şiirde, 
romanda, tiyatroda sosyalizmi de özgürleştiren, 
öncü yapıtlar verirken, tek ülkede sosyalizm 
tutuculuğu onların da uçmasını yasaklıyor. Ve 
başkalarının da. Nâzım’ın da ilk gençlikte tanıştığı 
sosyalizmin ve tanıdığı ilk sosyalist ülke Sovyetler 
Birliği’nin yerinde karayeller estiğini görmesi çok 
uzun sürmeyecek, o da bundan nasibini alacaktır.

Oysa yeninin sanatı da yeni olmalıdır ve 
Doğu’dan, Batı’dan, Sovyetler ’den pek çok 
yeni çıkmıştır kendilerini sosyalizm kadar özgür 
hisseden. Sanatçının, edebiyatçının hisleri varsa, 
reel politiğin de hisleri demeyeceğim, kuşkuları 
vardır!

Başka bir yazıda Benerci’nin ruhu olan siyasal 
olaylara ve şiir kişilerinin yalnızca anılan adlardan 
ve karakterlerden ibaret olmayıp, asıl karşılığını 
Türkiye komünist hareketinin öncüleri, kurucuları 
arasında ve onların aralarındaki ilişki, tartışma, 
kopuş, suçlama, ihanet gibi bir anlamda 32 
kısım tekmili birden macerada bulacağımıza 
değineceğim. Çünkü Benerci’nin yapısı ve 
kurgusu ne kadar önemliyse, kişiler, olaylar ve 
göndermeleri de o denli önemli. Değerli yazar, 
sevgili yoldaşım, ne yazık ki Covid-19 sürecinde, 
70 yaşında yitirdiğimiz, Türkiye sol hareketinin 
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vakanüvislerinden Emin Karaca’nın “Nâzım Hikmet 
Şiirinde Gizli Tarih” kitabı bu konudaki en iyi 
başvuru kaynağı.

Benerci’de ilkin hem şiirde hem Nâzım 
Hikmet’te alışageldiğimiz biçim anlayışından 
farklı olarak, iki anlatı geleneğinin buluştuğu 
görülür. Bizde ortaoyununa, Batı’da karnavala 
denk düşecek biçimde bölümlemeler, takdimler, 
sunuşlar vardır. Belki sessiz sinema ya da Hint 
sinemasındaki takdimlerden de esinlenmiştir: 
“Taymis Gazetesi’nin bir telgrafı… Vaziyetin telhisi 
ve Benerci’yle İstanbul’da matbaada bir mülakat… 
Kalküta’da umumi grev… Somadeva… Taşlanan 
çocuğum… Ve daha birçok yürekler paralayıcı 
hadiselere dairdir.” takdimiyle açılır Üçüncü Bap.

Tefrika Şiir sayılır. Siyasi polisiye şiir tefrikası. 
Belgesel şiir demek de mümkün. Efektler, zaten 
Nâzım Hikmet’in Türk şiirine getirdiği yeniliklerdir 
ve Benerci’de de şiirin gerilimini biraz da efektler 
sürdürür, sürükler.

Doğudan, yani bizim oyun geleneğimizden 
söz edince, ortaoyunu demiştim, şairi de burada 
anlatıcı olarak bir tür meddah sayabiliriz. Sık sık 
şiire girer, adıyla söz alır ve tıpkı Alfred Hitchcock 
filmlerinde yönetmenin hemen her filminde kısacık 
da olsa görünmesine benzer, Nâzım Hikmet de boy 
gösterir.

Zamanından 50 yıl önce postmodern bir 
şiir. Bunun neredeyse eksiksiz tüm ögeleri var, 
disiplinlerarasılık, metinlerarasılık, farklı anlatım 
biçimleri, belirsizlik, değişik adlandırmalar, 
eski-yeni yan yana, iç içe, şairin yapıtın içinde 
görünmesi, tezli bir yapıt olduğunu bildirip tezini 
açık açık söylemesi, ironi, hiciv, eleştiri... Hem 
klişeleri kullanan hem de kimi klişeleri yer ile 
yeksan eden bir tarz.

“Bu/giden/bir/biten/şarkı değildir...” Benerci’yi 
okumayı ve yazmayı sürdüreceğim.

SELDA ÜNALMIŞ

Bağımızın bozulduğu bir fotoğraf elimde
Küplerdeki kızıl suların akmadığı
İçimize damladığı bir fotoğraf.
Bir yangın yerine şahit olanlara,
Toprağın pekmezle birleştiği yerlerin kokusunu getiren.
Annem demir pervazlara biberleri asıyor bir bir 
Herkesin ve her şeyin 
Bir yere bağlı olması gerektiğini düşünerek. 
Yanıltmıyor biberler annemi benim aksime...
Kör makasla kesilmiş bir fotoğraf elimde,
Gelen ayazı engellemek için eksilmiş bir parçası. 
Bizden eksilenleri arayamadan,
Annem kapılarımızı kapattı,
Ayrılıkların mevsimi miydi şimdi
Sandıklara kilitledi kaknüs kuşlarını, 
Hiçbir göçün seyrine dalamadık,
Anlatmadı masallarını annem,
Konuşmanın mevsimi miydi şimdi.
Koca bir mevsim kuşları da hatırlamadık,
Duymaktan korktuğumuz hikayelerimiz,
Annemin dilinde,
Unutmanın mevsimi miydi şimdi
Sesi önce bir bir kapılarımızı,
Sonra sandıklarımızı açtı,
Kimse çıkmak istemedi, kuşlar bile.
Yalnız kaknüs kuşunun terennümü duyuldu.
“Bu nasıl sonbahar, karın üstüne yaprak yağmış”

Bağımızın bozulduğu bir fotoğraf elimde 
Bir ateş olup kışı yakmak için çekilmiş.

Fotoğraf
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Nâzım Hikmet onu her zaman “En 
çok sevdiğim kadınım.” diyerek andı, 
yakınlarına da bu şekilde ifade etti. 

Tam adı Hatice Piraye Altınoğlu olan “Nâzım’ın 
Piraye’si” ile tam 18 yıl, kapı komşusu denilecek 
yakınlıkta yaşadım. Edebiyatseverlerin Nâzım 
Hikmet’in kitaplarından tanıdığı “efsane kadın” 
ile yakın bir dost, zaman zaman anılarını 
paylaştığı özel arkadaşı olabileceğimi rüyada 
görsem inanmazdım. Piraye Hanım ile zaman 
tüneline girip ikili olarak yaptığım kaçamakları 
arkadaş sohbetlerinde paylaştığım kişiler 
inanamayıp hayretle sorarlardı:

-Piraye Hanım yaşıyor mu?
Ben de ilk duyduğumda şaşkınlıkla bu 

soruyu sormuştum. Gazeteci arkadaşlarımın 
ise nabız atışları değişirdi Piraye Hanım’dan söz 
ettiğimde:

-Niye bir röportaj yapmıyorsun?
Ben onun çok yakın çevresine gazeteci olarak 

değil Üsküdar’ın Altunizade Mahallesi’ne gelen 
bir “damat” olarak girmiştim. Kayınvalidem 
(Kadıköy Nikâh Memuru) Maide Çevik doğma 
büyüme aynı semtte yaşamıştı. Piraye Hanım 
ve akrabalarıyla aileden biri kadar yakındı. Ben 
de Maide Çevik’in avantajından ben de istifade 
ediyordum.

Piraye Hanım, 1950 yılında ayrıldığı 
Nâzım’dan sonra kendisini sessizliğe gömmüştü. 
Kimselerle görüşmemeyi, Nâzım Hikmet ve 
kendi hakkında konuşmamayı seçmişti.

Piraye Hanım, kışları eve kapanır, dışarı 
çıkmazdı. İlkbaharla birlikte yeşil çimlerle kaplı, 
meşe, kiraz, dut ağaçlarının bulunduğu bahçeye 
atardı kendini. En sık nisan-eylül ayları arasında 
kalan uzun yaz dönemlerinde, kendisiyle 
tadına doyulmaz sohbetler yapma imkânına 
kavuşurdum. Piraye Hanım, akrabalarının 
da bulunduğu akşamüstü çaylı sohbetlerde 
güncel konular üzerine konuşurdu. O yıllarda 
(1970’lerin ikinci yarısı) Cumhuriyet ve Milliyet 
gazetelerini her gün düzenli okurdu. O yüzden 
aktüalitesi çok iyiydi. Böylesi çaylı-kurabiyeli, 
aile arası akşamüstü toplantılarında eskilere 
ilişkin tek kelime etmezdi.

Ancak ikimiz baş başa kaldığımızda ise bir 
anda zaman tüneline giriverirdik. İsmimin 
de bana bir “ayrıcalık” sağlamış olabileceğini 
daha sonraki yıllarda düşünmeye başlamıştım. 
Politik konular bu ülkede her zaman başa bela 
olmuştu. Hele Nâzım Hikmet gibi namlı bir 
komünistin eşiyseniz. Ben ise zaten politik biri 
olduğumdan Piraye Hanım’ı “beni korumak” gibi 
dertlerden kurtarmıştım.

Bir yaz günü bahçede tek başına oturuyordu. 
Selam verip yanına iliştim. Her zaman olduğu 
gibi ilk olarak Piraye Hanım sordu:

-Sizinkileri kaç gündür göremiyorum, 
neredeler?

Oğlum Yiğit ile anneannesi Maide Çevik’i 
soruyordu. Şile’ye gittiklerini söyleyince, yeni 
bir zaman tüneli açılıverdi. Şile’de kayalıkların 
üzerinde bir gazino vardı, o hâlâ duruyor 
muydu? Evet, duruyor ama siz Şile’ye ne zaman 
gittiniz ki? Çünkü evden çıkmıyordu. Acaba 
torunu milli voleybolcu Kenan Bengü götürmüş 
olabilir mi? Bu sohbetin sonunda Şile’ye ne 
zaman gittiniz soruma hiç tahmin etmediğim 
bir yanıt verdi:

-Oooo çok oldu… 1934 mü, 35 mi neydi. 
Nâzım’la gitmiştik!

Erenköy’den Mehmet Ali Paşa’nın (eski 
kayınpederi) köşkünden atlı arabalarla piknik 
yapmaya gitmişlerdi.

Bu eski defterler ancak ikimizden başka 
kimse olmadığında açılıyordu.

Füsun Erbulak, 1989’da Güneş gazetesindeki 
köşesinde Nâzım ile Piraye’nin aşklarını konu 
alan yazısını şöyle bitirmişti:

-Nâzım dorukta bir ilişkide yaya kalmış büyük 
bir şairdir!

Piraye Hanım bu yazıyı duymuştu. Bana 
“O yazıyı bulsam da torunlarıma okutsam.” 
demişti. Yazıyı ben de okumuştum. Gazeteyi 
bulup kendisine getirme sözü vermiştim. İki gün 
sonra bir pazar sabahı elimde Füsun Erbulak’ın 
yazısının olduğu gazeteyle Piraye Hanım’a 
gitmiştim. Ev halkı balkonda oturuyordu. Piraye 
Hanım ise henüz odasındaydı. Piraye Hanım’ın 
oğlu Memet Fuat’ın eşi İzgen Hanım haber 
vermek için yanına gidip “Hadi artık giyinin, 
Nazım geldi.” diyor. Piraye Hanım’ın kaşları 

çatılıyor ve hışımla soruyor:
-Nâzım mı geldi, niye gelmiş ki?
İzgen Hanım gülerek yanıtlıyor:
-Senin Nâzım değil, bizim komşumuz Nazım 

geldi!
Birlikte gülüyorlar. Biraz sonra Piraye Hanım 

balkona geldiğinde içerde yaşanan olayı bir kez 
de kendisi anlatıp, neden öyle davrandığını da 
açıklamıştı:

-Demek o anda onu düşünüyormuşum ki, 
birden öyle kızıverdim!

Yıllardır dinmeyen bu öfkenin içinde, 
ölmeyen bir aşkın da saklı olduğunu görmemek 
mümkün müydü?

Piraye Hanım, Nâzım’a hâlâ kızgındı. On 
altı yıllık evliliklerinin sadece ilk üç yılı birlikte 
geçmişti. Harp Okulu Davası, sonra 13 yıllık 
uzun hapislik dönemi. Cezanın sonlarına doğru 
ünlü şairin Münevver Andaç’a âşık oluşu, 
Temmuz 1950’de tahliye edilişi… Ve 23 Mart 
1951’de Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
boşanma!

O andan itibaren Piraye Hanım’ın ağzından 
Nâzım Hikmet hakkında tek kötü söz çıkmadı. 
Yıllar sonra 2012’de İZ TV’de yayımlanan 
“Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam: Nâzım Hikmet” 
belgeselinin çekimleri için yeniden Altunizade’ye, 
Piraye Hanım’ın yaşadığı eve dönmüştüm. Torunu 
Kenan Bengü, manevi değeri çok yüksek belge 
dolu sandığı açarken şöyle demişti:

-Nâzım’ın mektuplarını olduğu gibi saklamış 
babaannem. Bak abi bu da ünlü şiirindeki saat. 
Hani ‘Senin adını saatimin kayışına tırnağımla 
kazıdım.’ dediği… Hepsi duruyor.

Piraye Hanım, Nâzım’a olan kızgınlığına 
karşın, aşkına sarsılmaz bir sadakatle bağlı 
kalmıştı. Sadece anılarını değil, ondan kalan 
eşyaları, mektupları, not defterlerini, resimlerini 
ve fotoğraflarını da sessiz bir özenle saklamıştı.  
Terk edilen kadın refleksiyle her şeyi çöpe 
atmamıştı. Nâzım Hikmet’in basılı eserlerinin 
hatırı sayılır bir bölümü de Piraye Hanım’ın 
sadakati ve oğlu Memet Fuat’ın titiz yayıncılığı 
sayesinde okurlarına ulaştı.

Piraye Hanım, büyük aşkların nasıl 
yaşanabileceği konusunda benzeri az görülen 
destansı bir örnektir.

NAZIM ALPMAN
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Sanki dünyanın öbür ucundaydım. Hayır, 
doğru değil. Sadece Altay Dağları’nın 
eteklerinde bir yerdeyim. Moğolistan, Sibirya 

ve Çin’in birbirine iyice yaklaştığı sınır bölgesinde, 
Sovyetler Birliği’ne bağlı Gorno Altaysk adını 
taşıyan, Tanrı’nın unuttuğu bir yerde… Sovyetler 
Birliği dememe şaşmayın, yıl 1988’di…

Türkolog arkadaşım Vera Feonova ve ben, 
o zamanlar Gorno Altaysk özerk bölgesinde 
dolaşıyorduk. Gittiğimiz her köyün, her kasabanın 
kültür merkezinde Türkiye, Türk kültürü, Türk 
edebiyatı üzerine konuşmalar yapıyordum. “Şişman 
güvercinim” dediğim Vera da çevirmenliğiyle 
imdadıma yetişiyordu (Vera Feonova ile Nâzım 
Hikmet’in eşi Vera Tulyakova, iyi arkadaşlar. İki 
ayrı insan, birbirine karıştırmayın). Her köy, her 
kasabada bir kültür evi olduğu düşünülürse, yoğun 
bir tempodaydık. 

Yine bir gün bir kasabadan ötekine giderken 
cipimiz yolda kaldı. Sürücümüz “benzinimiz bitti.” 
deyiverdi. O, elinde boş bir benzin bidonuyla yollara 
düşerken, biz de güneşin batmasına kaç saat 
kaldığını hesaplamaya koyulduk.

Bu uçsuz bucaksız düzlükte, yolda kalmış 
aracımıza yardım gelmesini bekliyorduk.   Ama ne 
gelen vardı, ne giden...  Görünürlerde de ne köy, 
ne kasaba... Kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ 
başında, yola benzemeyen bir yoldaydık. Güneş 
iyice alçalmıştı. 

Bir ara, uzakta bir karartı belirdi. Karartı yaklaştı, 
yaklaştı...  Karartı bir traktördü.  

Traktörün arkasındaki kasadan iki köylü kadın, 
altı çocuk, bohçalarıyla birlikte indiler. Traktör 
yoluna devam etti. Kadınlar, çocuklar ve bohçalar, 
yolun öteki yanına çimenlere yerleştiler. 

Karşılıklı bakışacağımıza yanlarına gittik. 
Rengârenk şalvarları, başlarında çatkıları, yamalı 
bohçaları, koşuşup duran çocukları arasında Vera 
onlarla Rusça konuşuyordu. Köylü kadınlar bir saat 
sonra o yoldan geçecek otobüsü bekliyorlarmış. 
Birlikte beklemeye başladık.

Vera, benim Türk olduğumu söyleyince, önce 
pek inanmadılar. “Madem Türk, hele bir Türkçe 
konuşsun.” dediler.

Benim Türkçemle onların Türkçesi çok farklıydı. 
Ama yine de kimi sözcüklerin aynı olduğunu bilecek 
kadar yörede kalmıştım. 

“Bir, iki, üç...” diye saymaya başladım.  
“Yok, bunu herkes bilir, başka şey söyle.” 

dediler...
Başka şeyler söyledim. Yine inanmadılar. Ne 

dediysem, bir türlü ikna olmadılar. 
Bir ara tartışıp durdular. Sonunda Vera’ya “Sor 

bakalım bu Türk’e, Nâzım Hikmet’i bilir miymiş? 
Gerçekten Türk ise, Türkiye’dense, bize Nâzım’dan 
bir şiir okusun.” dediler. 

Ve işte 1988 yılının 9 Ekim Pazar günü, akşamın 
saat sekizinde; Sibirya’nın en güneyi, Moğolistan’ın 
en kuzeyinde, Çin’in en kuzeybatısında bir yerde, 
Altay Dağları’nın uçsuz bucaksız, kuş uçmaz 
kervan geçmez bir vadisinde, iki köylü kadına ve 
her yaştan altı çocuğa Türk olduğumu kanıtlamak 

için Nâzım’dan ezbere dizeler okurken buldum 
kendimi…

Dinlediler… Kocaman gözleri, yüzlerinde 
gülümseme, dinlediler…  Sonunda, hepsi birden 
boynuma sarıldılar. “Tamam, inandık, sahiden 
Türk’müş.” dediler!

Yeryüzü mucizelerle doluydu!
Dünyanın öbür ucunda, bir dağ başında, 

Altay Dağları’nın eteklerinde, iki köylü kadına ve 
çocuklarına Türk olduğumu, Türkiye’den geldiğimi 
kanıtlamak için Nâzım Hikmet’in şiirine sarılışımı 
hiç ama hiç unutmadım, unutmayacağım...

•••
Bu yaşanmış öyküm, Nâzım Hikmet’i karalama 

seferberliğine girişenlere; onun komünist 
olduğunu unutturmaya çalışanlara; sevda, hasret 
şiirlerine hayran olup, eleştirel düşüncesini yok 
sayanlarla, onun vatanseverliğini görmezden 
gelenlere;   ağzında “vatansever- vatan haini”, 
“yurttaşlık hakkı- yurttaşlıktan atılma” gibi sözleri 
geveleyenlere ders olsun!   

Böyle zamanlarda içimden avaz avaz haykırmak 
geçer:

Beyler kendinize gelin! 1951 yılında alınan Nâzım 
Hikmet’in yurttaşlıktan çıkarılma kararı tamamen 
politik bir karardı! Hukukla ilgisi yoktu!   

Nâzım Hikmet “vatan hainliğinden” ya da 
“vatana ihanetten” HİÇ AMA HİÇ YARGILANMADI!  
Birçok suçlamayla yargılandı ama “Hiyanet-i 
Vataniye Kanunu”na dayanılarak hakkında hiç 
dava açılmadı! Ona karşı bütün davalar yazdıkları, 
düşündükleri nedeniyledir. Siyasal suçlamalardır.

Vatandaşlık, yurttaşlık söz konusu olduğunda, 

bir zamanlar “Nâzım Hikmet’e itibarı iade edilecek” 
gibi sözler duyup çıldırırdım: kendinize gelin! Hangi 
itibarı, kime geri veriyorsunuz!

Beyler, sizinkini bilmem ama ülkemde olsun 
dünyada olsun Nâzım Hikmet’in itibarı fazlasıyla 
yerinde! Onun “iade-i itibara” gereksinimi yok!  
Ama bu ülkenin, bu ülke insanlarının, hepimizin 
Nâzım Hikmet’e gereksinimi var!  

Nâzım Hikmet cezaevinde ya da yurtdışında, 
nerede olursa olsun,  yaşamı boyunca yalnızca 
Türkçe düşünen, Türkçe konuşan, Türkçe yazan bir 
insandır. Dünya onu Türk şairi olarak bilir. Türkiye’yi 
de Nâzım Hikmet’in ülkesi olarak tanır. 

•••
Altay Dağları’ndaki Nâzım öykümü her 

paylaşmamdan sonra, onun o unutulmaz sözleri 
gelir yüreğimde güller açar:

Kendi söylemişti, haberi duyduğunda: “...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından, hey gidi 
dünya, çıkarılmışım! Beni Türklükten, halkımın evladı 
olmaktan, milletime ölümsüz bağlı bulunmaktan 
kimse, hiçbir kuvvet çıkaramaz, ayıramaz...”

 Piraye’ye bir mektubunda yazmıştı:
“Ben kendimin, her namuslu insan gibi yurtsever 

ve halkını sever olduğunu bildikten, bu hususta 
vicdanım rahatken, birkaç münferit yalan kusmuşlar 
umurumda değil. 20 Sene sonra, 50 sene sonra, 
birçoğunun adını bile unutacak Türk milleti… 
Hâlbuki bu millet var oldukça, yeryüzünde Türkçe’m 
konuşuldukça, ben bu dilin ve bu halkın en namuslu 
şiirlerini yazmış insan olarak yaşayacağım. Sen 
üzülme. “

İşte aynen böyle!

Moğolistan, Sibirya, Çin 
arasında Nâzım Hikmet…
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n Merhaba üstadım. Sizi görebilme umuduyla 
çok uzun yoldan geldim. Biraz vaktinizi 
alabilir miyim?
“Vakit benim değil ki sen alasın dostum. Buyur 
otur. Bize iki çay!”
n Üstadım yolculuk boyunca tüm soruları 
planlamıştım ve fakat sizi görünce hepsi 
karıştı. 
“Öyle olur insan. Rahatla, her şey yoluna 
girecektir birazdan.”
n Orhan Abi burası çok gürültülü. Burada 
yazmak zor olmuyor mu?
“Tam tersine işimi kolaylaştırıyor.”

n Nasıl konsantre oluyorsunuz? İlham ne 
zaman geliyor?
“İlham beklemem. İstediğim zaman yazarım. 
Gezerken, konuşurken, tavla oynarken.. Şuur 
altında gelişiyor hikayeler.. Sabahın erken 
saatlerinde de kağıt üzerine aktarıyorum 
onları…”
n Yani aslında siz kaleme almadan önce 
yazmış oluyorsunuz. Peki kâğıda dökünce 
‘Tamam’ mı diyorsunuz yoksa üzerinde 
çalışıyor musunuz?
“Elbette ayıklar, düzeltir, seçerim. Bunun 
dışında, yani fotoğraf makinesi objektifi sadakati 
mümkün değildir. Gerçekler karşısında yüzde 
yüz objektif kaldığını ısrarla ileri sürenler bile 
aslında konusunu ayıklar, düzeltir, seçer, yani 
değiştirirler.”
n Çoğu yazar için bu süreç yazmaktan daha 
zor olabiliyor. Sizin için de böyle mi?

“Öyle olduğunu söyleyebiliriz. Eser gerçekten 
sanat eseriyse, özü kadar biçiminin estetiği 
de göz önünde tutulmuş demektir. Yani, öze 
en iyi, en uygun biçimi vermek sanatçının baş 
problemidir.”
n Zamanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Başka 
işlerle uğraşmak pek mümkün olmasa gerek...
“Memleketimin şartları, ben ve benim gibi 
sanatçılara yalnız kalemleriyle geçinmek 
imkanını vermiyor.”
n Kaleminiz geçinmeniz için yeterli olmuyor 
mu?
“Kalemim beni geçindirmez olur mu ? Kalemimle 
kazandığım çiftliklerden, apartmanlardan 
haberiniz yok galiba!!!”
n Bu konuyu döndüğümde Işık Abi’yle 
tekrar konuşacağım. Siz latife ediyorsunuz 
ama tartışma konusu olacaktır. Peki Orhan 
Kemal’in esas mesleği nedir?

ULAŞ GEROĞLU
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“Esas mesleğim.. Hiçbir titri olmayan, sekizinci 
planda kalmış işler... Küçük adamların ömrünü 
törpüleyen ıvır zıvır işler..”
n Üstadım yazmaya nasıl başladınız?
“Yazı hayatına nasıl başladığımın pek farkında 
değilim, kendimi bu işin içinde buluverdim. İlk 
gençliğin ilk heyecanları bende birtakım ‘şiirler’ 
düşürmek şeklinde tecelli etti.”
n Nasıl bir gençliğiniz oldu?
“Birtakım gençlik aşkları, kana kana hayatı 
yaşama, çeşitli yoklukları tatmak, ama bütün  
bununla beraber, geceleri  babamın aşıladığı bir 
alışkanlıkla okumak, usanmadan okumak… Ve 
elbette futbol. Okulu bırakır bırakmaz futbol 
peşine düştüm.”
n Edebiyatçılar ve tiyatrocular derbi 
maçlarının vazgeçilmez gol kralı sizsiniz. 
Cezaevinde de kondisyonunuzu korumayı 
başarmışsınız...
“Hapishane bahçesi adam akıllı müsaitti. Lakin 
başgardiyan zaman zaman engel olur, eğlence 
babında belki tek vasıtamızı da elimizden almak 
isterdi.”
n Güzel maçlar olur muydu?
(Orhan Kemal yüzünde bir tebessümle daldı gitti)
“İfrit olurdu….”
n Üstadım kimi kızdırmaktan bu kadar keyif 
alıyordunuz? 
“Günün birinde aramıza uzun boylu, sarı saçları 
kıvır kıvır, kırk yaşlarında, mavi gözlü bir de 
şair karıştı… Hem de takımın en zor yerinde 
oynuyordu: Ortahaf! Şiirdeki kadar usta, yahut 
nefesli olmadığı için, onu ve ona dayanan defansı 
kolaylıkla geçer, onu çıldırtırdık. Öyle sinirlenirdi 
ki…”
n Kim olsa kızar Orhan Abi...
“Kurşunî kasketinin siperini hırsla geriye 
çevirir, santrafora geçer, beklere, haflara çıkışır, 
oyuncuların yerlerini değiştirirdi ama, oyun 
başladıktan az sonra her şeye rağmen… İnerdik 
kalelerine ve… GOOOOL!! Hele çalım yapar 
yutturursak öyle içerlerdi ki, sahada bir faul kralı 
kesilir, elle, kolla, tekmeyle girişirdi. Bir gün esaslı 
bir tekmesini yemiştim, hani laf aramızda, çok 
nefis bir tekmeydi…”
n Tekmeyi nefis bulmanız da şaşırtıcı?
“Tekmeyi Nâzım Hikmet attı..”
n Bursa Cezaevi’ni hayat yolculuğunuzda 
nereye koyuyorsunuz? Orada yaşadıklarınız 
sizi değiştirdi mi?
“Babam da siyasi bir maceranın peşinde Suriye’ye 
gitti. Okumaya imkan bulamadım. Hayat 
okulunda yetiştim. Bursa Cezaevi benim için 
üniversiteydi. Nâzım Hikmet de bir nevi profesör. 
Beni adeta pensle tuttu ve bu yolun başına 
getirip bıraktı... Yoksa şiir üzerine cebelleşip 
duracaktık. Beni hikâye ve romana yöneltti.
n Şiirleriniz ve ilk öyküleriniz Raşit Kemali 
ismiyle çıkıyordu. Orhan Kemal nasıl oldunuz?
“Cezaevindeyken yazdığım hikâyeleri 
yayınlayıcılar bu imzayla bastılar… Haberim 
yoktu. Ben de şaşırdım. İlk başta kızdım fakat 
fiyakalı bir isimdi ve sevdim.”
n İlk öykünüz yayımlandığında ne hissettiniz?
“Her yanım buz kesildi. Eyvah dedim, rezil 
olacağım... Bunun gerisini  nasıl getireceğim? 

Öylesine titiz çalışıyorum... Ama olan olmuştu… 
Çaresiz gerisi gelecekti. Bir tek yol vardı benim 
için: Oturup devam etmek.”
n Peki etkilendiğiniz yazarlar var mıydı?
“Bir sanatçının ilk zamanlarda başka 
sanatçılardan etkilenmemesine imkan yok. Ama 
zamanla bu etki kayboluyor. Sanatçı kendi öz 
deyişini kazanıyor... Örneğin ben de bütün dünya 
gerçekçilerinden etkilenmiş olabilirim.”
n Üstadım iyi bir hikâyeci nasıl olmalı?
“Umumiyetle sanatı ciddiye alan her sanatçı gibi 
gerek memleketi, gerek dünyası ile ilgili olmalıdır. 
Gayet tabii olarak dünyanın sosyal, ekonomik ve 
politik meseleleri ile ilgisi olması gerekir.”
n Bağımsız yazarlıkla ilgili ne 
düşünüyorsunuz?
“Yazarın bağımsız yaratıcılığı sık sık bu konuda 
ileri sürülür. Oysa böyle diyenlerin bile toplumca 
şartlandığı bir gerçektir. Bağımsız yaratıcılıktan 
söz edenler de toplum bölüklerine ait kurumlar, 
değer yargıları şartlamıştır.”
n Üstadım biçim ve öz günümüz edebiyatının 
bile en büyük tartışma konusu. Sizce bir edebi 
bir eserde hangisi daha önemlidir?
“Öz, bence biçimden daha önemlidir. Mesela bir 
terzi, elbiseyi  rastgele yapmaz.  Kumaşı kesip 
biçeceği bedenin ölçüsünü alır peşin, kumaşı 
sonra keser. Yani evvela beden, ondan sonra  
kumaş, daha sonra da bedene göre elbise…”
n Orhan Abi, her yazar gibi olumlu olumsuz 
eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Gelecekte de 
eleştirilmeye devam edeceksiniz. Fakat hemen 
herkesin hemfikir olduğu bir konu var ki o da 
eserlerinizdeki derinlik. Bunun sebebi nedir?
“Bir yazar, kötü yaşadığını gördüğü halkına yalnız 
kötü yaşadığını göstermekle kalmamalı, bunun 
nedenlerini de göstermelidir. Derinlik denen şey 
de bir parça bu galiba.”
n Kendinizi eksik gördüğünüz, gerekliliğine 
inanıp yapamadıklarınız var mı?
“Gırtlağıma kadar borç içindeyim. Oysa 
İstanbul’un çok alçakgönüllü semtlerinden 
birinde, çok ama çok alçakgönüllü bir hayat 
yaşıyorum. Buna karşılık, gittikçe bindiren bir 
borç yükünün altından kurtulamıyorum. Oysa iyi 
filmleri, iyi oyunları ailece izlememiz, bir sanatçı 
olarak yurtdışına çıkıp dünyayı görmem ne kadar 
gerekli. Artık bıktığım Beyoğlu’ndan başka bir 
yana hemen hemen çıkamıyorum.”
n Üzüldüm. Ama size değil Orhan Abi. 
Bugün size eksik hissettiren şey gelecekte 
bizim eksikliğimiz olacak. Orhan Kemal 
dünyayı gezseydi? Sizin kaleminiz daha çok 
birikemedi, bu da bizim eksikliğimiz oldu 
Orhan Abi, ona üzüldüm...  Peki bu durum sizi 
hiç karamsarlığa sürüklemedi mi?
“Benimki belki bir sanatçı duygusallığı. Kötümser 
değilim. Çünkü benden çok daha fazla çalıştığı 
halde daha kötü yaşama koşullarında olan 
milyonlarca yurttaşım var.”
n Orhan Abi ben ilk fırsatta Küba’yı görmek 
istiyorum... Buna ihtiyaç duyuyorum. Orası 
zamanı donduran bir ülke… Sizin imkanınız 
olsa nereye gitmek isterdiniz?
“En çok görmek istediğim yer Paris ve Londra’nın 
bitpazarları. Bir de Amerika ve uyanan Afrika’yı 

görmek isterdim.”
n Üstadım romanlarınızda hikâye 
yazarlığınızın katkısı oldu mu?
“Küçük ve uzun hikâyelerde iyice bilenmeyen 
kalem, romanı zor yazar yahut yazamaz. Hikâye 
kompozisyonlarını kolaylıkla kıvıramayan bir 
yazar, çok daha büyük, çok daha enine boyuna 
bir kompozisyon isteyen romanı meydana 
getiremez.”
n Orhan Abi roman yazarken heyecanlanıyor 
musunuz?
“Hem de nasıl heyecan? Dünya silinir, yarattığım 
dünya ve ben kalırım..”
n Peki şu an yazmayı düşündüğünüz veya 
üstünde çalıştığınız bir roman var mı?
“Ne zaman kuyruğa girsem, “Kuyruktaki Adam” 
isimli bir roman yazar geçer içimden. Kuyruklar, 
gerçekçi bir yazar için bulunmaz fırsat.” 
(hahhahhah)
n Üstadım beni masanıza buyur ettiğiniz 
için çok teşekkür ederim. Bizim hikâyemizin 
sonuna geldik. Son bir şey söylemek ister 
misiniz? 
“İnsanoğlu enikonu öz haklarına kavuşacak, hem 
de onu öz haklarından alıkoyan bütün engelleri 
yıkacaktır. Bu yığına yüzyıllar boyunca süregelmiş 
iktidarlar insanlık nimetleri vermemiş, 
bu nimetleri bir azınlığa vermekte çıkar 
bulmuşlardır. Ben onların tayin ettiği sefalete 
düşmedim. Kendi seçtiğim fakirlikle ilelebet 
gurur duyacağım.”

Bir daktilo sesi gelir Cibali’nin 
tütün kokan sokaklarından. 
“Avare Yıllar”ın “Yağmur 
Yüklü Bulutlar”ıyla taşımıştır 
zamanı. Bir dostun mavi 
mavi gülümsemesiyle 
unutur “Ekmek Kavgası”nı. 
“Cemile”dir sevdası ve 
“bereketli topraklar”da 
saklıdır macerası. Bazen 
“Üçkağıt”ına tanık olduğu, 
“Arka Sokak”larda nefes 
almaktır yaşamı. Bazen 
“Kardeş Payı” etmektir 
umutları. Mehmet’ten Raşit’e 
büyümek, Raşit’ten Orhan’a 
olgunlaşmak ve insanlara 
hep sevgiyi anlatmaktı Orhan 
Kemal’in dünyası… Herkesin 
okurken heyecanlandığı 
bir Orhan Kemal eseri 
vardır. Benimkisi “Bereketli 
Topraklar Üzerinde”. Ya 
sizinki?
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AHMET ÜMİT

EDEBİYATIMIZIN AĞIR İŞÇİSİ : 

ORHAN KEMAL
Sık sık, köklü bir roman geleneğimizin 

olmayışından, edebiyatımızın cılız 
olduğundan söz edilir. Oysa, Batı Edebiyatı 

kadar görkemli olmasa da edebiyatımız hiç 
de küçümsenecek bir durumda değildir. Ama 
farkında olana. Farkında olana diyorum çünkü, 
yazarlarımızın çoğu edebiyat tarihimizi bilmezler. 
Kendi dilimizde yazan sanatçıları bilmenin 
önemini bile kavrayamamışlardır. Biraz da bu 
yüzden olacak, tüketim kültürünün, güncel 
olan ama kalıcılığı çok tartışılacak değerlerine 
yaslanarak, edebiyatımızın yaratıcılarını 
tarihten çıkarma, belleklerden silme çabalarına 
karşı çıkmazlar. Edebiyatımızın kilometre 
taşları olan yazarlarımızın, bir unutulmuşluk 
duvarının ardına gömülmeye çalışılmasına 
tepki göstermezler. Bunun nedeni ister cahillik, 
ister vefasızlık, isterse kıskançlık olsun sonuçta 
kaybedenin edebiyat olduğunu da algılayamazlar.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, Ahmet Hamdi 
Tanpınarları, Halide Edipleri, Hüseyin Rahmileri, 
Orhan Kemalleri, Sait Faikleri, Sabahattin Alileri, 
Nâzım Hikmetleri unutan ortak bellek, yarın, 
bugünün yazarlarını da hiç duraksamadan silip 
atacaktır. Çünkü vefasızlık virüsü en acımasız 
kültürel geleneklerden biridir ve kamusal bilince 
bir kez bulaşınca bir daha kolay kolay gitmez.

Çok değil, on beş, yirmi yıl önce her yazdığı 
olay olan, kitapları üst üste baskılar yapan, 
birçok yabancı dile çevrilen Orhan Kemal 
de son yıllarda unutulmuş – unutturulmuş 
– yazarlarımızdandır. Oysa Orhan Kemal 
ülkemizde köyün çözülüşünün insan üzerindeki 
etkilerini yalın bir dille, özgün bir biçimde 
anlatan yazarlarımızın arasında yer alır. Onun 
temel özelliği gerçekçiliğidir. Gerçekçiliğinin ise 
iki kaynağı vardır: İlki kendisinin de emekçilerin 
arasından geliyor olması, yani bizzat yaşadıkları; 
ikincisi ise o dönem sanatta geçerli anlayışın 
gerçekçilik olması, özellikle de Nâzım Hikmet’in 
yapıtları üzerindeki etkisi. 

Hapishane yılları Orhan Kemal’in yaşamında 
bir dönüm noktasıdır. Hapishaneye ilk şiirlerini 
yazdığı askerlik sırasında girer. Askerde Nâzım 
Hikmet’ten, onun şiirlerinden övgüyle söz 
edince, “Yabancı rejimler lehinde propaganda 
yaptığı” gerekçesiyle yargılanır ve beş yıl hapse 
mahkum olur. Ama rastlantı tanrısı bu defa 
onu yalnız bırakmaz. Bursa’da yatarken Nâzım 
Hikmet, bulunduğu cezaevine nakledilir. Kısa 
sürede Nâzım’la dost olup, odasına taşınmayı 
başarır. Ama bu Orhan Kemal’in beklediği 
gibi eğlenceli saatlerin değil, sıkı bir eğitim 
döneminin başlaması demektir. İlk şiirlerini 
Nâzım’a okuduğunda aldığı tepki şaşırtıcı 
olduğu kadar ilginçtir de. “Okumaya başladım… 
Heceyle yazılmış şiirlerdi bunlar; taşkın hislerimi 
samimiyetle, insan gibi değil de, ‘ilahileştiğini’ 
iddia edenlerinkine benzetip onlar gibi 
komikleştirerek dile getirdiğim şiirler…

İlk dörtlük henüz bitmemişti:
Kafi kardeşim, kafi… bir başkasına lütfen…
Halbuki en güvendiklerimden biriydi… İçimde 

bir şeyler yıkıldı.

Bir başkası… ilk, ikinci, üçüncü mısranın yarısı.
Berbat!
Kanım tepeme çıktı, başım döndü, ufaldım.
Tekrar bir başkası…
Rezalet
…
Peki kardeşim, bütün bu laf ebeliklerine, 

hokkabazlıklara, affedin tabirimi, ne lüzum 
var? Samimiyetle duymadığınız şeyleri niçin 
yazıyorsunuz? Bakın, aklı başında bir insansınız, 
duyduklarınızı, hiçbir zaman duyamayacağınız 
tarzda yazıp komikleşmekle kendi kendinize iftira 
ettiğinizin farkında değil misiniz?

Bütün kanım tepemden ayaklarıma iniyor ve 
bir kağıt tomarından ibaret ‘şiirlerim’ elimden 
desteyle düşüyor, artık okuyamıyordum.

Sizde, dedi, sanat için iyi bir kumaş var, 
muhakkak… Demin şiirlerinize karşı fazla haşin 
davranmıştım… Beni mazur görün, sanat 
bahislerinde hiç şakam yoktur… 
Sizinle yakından meşgul olmak 
istiyorum… Yani kültürünüzle… 
Evvela Fransızca, sonra 
diğer kültür bahisleri 
üzerinde muntazaman 
dersler yapacağız. 
Tahammülünüz var mı?” 
(2)–.

Orhan Kemal hergün 
yedi sekiz saat ders 
çalışır. Bir gün Nâzım’ın 
eline rastlantı sonucu 
Orhan Kemal’in bir roman 
başlangıcı geçer. Şair ilgilenir. 
Kısa öykü yazmasını söyler. 
Böylece o zamanki ismiyle Mehmet 
Raşit Öğütçü’nün öykücülük serüveni başlamış 
olur. Fransızcanın yanı sıra dünya edebiyatı, 
felsefe, ekonomi-politik dersleri de alan 
genç yazarımızın ilk öykülerini gören Nâzım 
yanılmadığını anlar. İşçileri, emekçileri çok iyi 
tanıyan Orhan Kemal öykülerinde gerçekçi 
portreler çizmektedir.

Raşit Öğütçü’nün Orhan Kemal’e dönüşmesi 
de o yıllara rastlamaktadır. Artık yazarımızın 
öyküleri çeşitli dergilerde yayınlanmaya 
başlamıştır ama ne yazık ki bunlardan eline 
para geçmemektedir. Nâzım, Orhan’ın “Güllü” 
ve “Asma Çubuğu” adlı öykülerini İlkadam 
Gazetesi’nde gece sekreteri olan Kemal Sülker’e 
gönderir ve telif hakkı alınmasının önemini 
vurgulayan bir de not ekler. Kemal Sülker 
öykülerin altına Orhan Kemal takma adını 
yazarak, Yazıişleri Müdürüne, “bunları ben 
yazdım, telif hakkı için muhasebeye bildir de 
paralanalım” der. Böylece Orhan Kemal adı 
doğmuş olur.

Orhan Kemal hapishaneden çıkınca sık 
sık işsiz kalarak çeşitli mesleklerde çalışmayı 
sürdürür. Bu arada öykülerini dergilere yollar. 
Kalemi günden güne yetkinleşmektedir. 
Derken roman yazma sevdasına kapılır. Onu ilk 
destekleyen yine Nâzım’dır. “Hemen Başla,” diye 
yazar hapishaneden.

İlk romanı “Baba Evi” Orhan Kemal’in 
hapishaneden çıkışından beş yıl sonra Varlık 
yayınlarınca basılır. Onu öyküleri ve öteki 
romanları izler. 

Orhan Kemal 1970 yılında tedavi için gittiği 
Sofya’da yaşama gözlerini yumduğunda, 
arkasında Murteza, Bereketli Topraklar Üzerinde, 
72. Koğuş gibi başyapıtların da yer aldığı 200’ü 
aşkın öykü, 30’a yakın roman bıraktı. Orhan 
Kemal içinden geldiği toplumu, kendisi gibi 
yaşamını çalışarak kazanan insanları yazdı, 
ezilen, ekmek derdinde olan insanları. Onların 
gitgide acımasızlaşan yaşam karşısındaki 
tutunma mücadelelerini anlattı. Bir yazar olarak 
her zaman sömürülenlerin yanındaydı ama 
içinde kimseye karşı kin, düşmanlık yoktu. Belki 
de onu kaba gerçekçilikten, didaktik olmaktan 
koruyan yanı da bu olmuştur. Onun öykülerinde 

kelimenin tam anlamıyla gerçek insanların, 
gerçek serüvenleri vardı. Acı bir 

düdük sesiyle boşalan fabrikaların 
yorgun paydos saatleri, 

bahçede yakılan mangalın 
ölgün pırıltısı, havayı 

dolduran anason kokusu, 
insan teninin sıcaklığı, 
umudu hep diri kalan 
Çukurova köylülerinin 
buruk gülümseyişleri, 
ayaklarının altındaki 
toprağın kaydığını 

gören ağaların kendi 
kültürlerinden vazgeçmeleri, 

yeni yetme fabrikatörlerin 
acımasız sonradan görmelikleri… 

Sanayileşmeye adımlarını atan 
ülkemizde insanın bin bir türlü halini yazdı.

Yalın, hızlı, akıcı bir dil kullanıyordu Orhan 
Kemal. Kahramanlarının psikolojilerinin 
diyaloglarla, olayların akışı içinde anlatmayı 
seçmişti. Kafalarını tek bir biçemle bozmuş, 
kimi çok bilmişlerin dudak büktüğü bu üslup 
aslında son derece zor bir tarzdır. Orhan 
Kemal bunu başarmıştı. Zaten başka çaresi 
de yoktu. Gazetelere yazdığı öykülerin kısa 
olması gerekiyordu, aynı zamanda bu tarz onun 
edebiyata bakış açısından kaynaklanıyordu. 
Orhan Kemal’e göre edebiyat, dünyayı 
değiştirmenin araçlarından biriydi. Ama yalnızca 
bununla sınırlı değildi. Bu yüzden Orhan 
Kemal’in romanlarında keder kadar neşe de yer 
alır. Trajik öykülerin yanı sıra, “Tersine” dünya 
gibi komik yapıtları da vardır. “Murteza”da 
olduğu gibi yapıtlarında hicvi kullanmaktan da 
çekinmemiştir. Kendi sözleriyle o, “İnsanlığın, 
insanlık tarafından, insanlık için yönetilmesi 
çabası adına sanat,” yapsa da edebiyatın çok 
işlevliliğini hiçbir zaman göz ardı etmemiştir.

Orhan Kemal’i saygıyla anarken, onun gerçek 
değerinin mutlaka anlaşılması gerektiğini, 
bunun büyük yazara bir vefa borcu olduğu için 
değil, edebiyat kültürümüzün güdük kalmaması, 
zenginliğinin, çeşitliliğinin, derinliliğinin yok 
olmaması için gerekli olduğunu düşünüyorum.

Kendi sözleriyle o, 
“İnsanlığın, 

insanlık tarafından, 
insanlık için yönetilmesi 

çabası adına sanat,” 
yapsa da edebiyatın çok 

işlevliliğini hiçbir 
zaman göz ardı 

etmemiştir.
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İZZET ÇAPA

Aramızdan ayrıldığı tarih bilinir…
Takvimler o gün 3 Haziran 63’ü 
göstermektedir…

Şiir ve edebiyat en önemli kalemini, 
davaya inanmışlık ile adanmışlık ise en büyük 
yüreklerinden birini kaybetmiştir…

1902’de, Selanik’te açmıştır Nâzım gözlerini 
dünyaya…

Çocukluk yıllarında dedesi Mehmet Nâzım 
Paşa›nın etkisiyle şiirle ilgilenmeye başlayan 
Nâzım, ilk şiiri “Feryad-ı Vatan”ı yazdığında 
daha 11 yaşındadır…

Dedesi Mehmet Nâzım Paşa, bir Mevlevi 
şeyhidir…

Ondaki bu derin ehli tasavvuf hali, elbette 
torununu da etkilemiştir…

Pek bilinmez, kim bilir belki de öne 
çıkartılmak istenmez ama Mevlana ilgili şiirler 
de yazmıştır gençliğinde…

1920’de Dergâh dergisinde yayımlandığına 
göre, daha 18’inde…

“Sararken alnımı yokluğun tacı
Silindi gönülden neşeyle acı
Kalbe muhabbette buldum ilacı
Ben de müridinim işte Mevlana
Edebe set çeken zulmeti deldim
Aşkı içten duydum, arşa yükseldim
Kalpten temizlendim, huzura geldim
Ben de müridinim işte Mevlana…”
18’inde yazdığı bu şiir, onun duru Türkçeyi 

kullanmaktaki beceresini ve kelimeleri ilmek 
ilmek birbirine bağlamaktaki muazzam 
yeteneğini gözler önüne serer…

Bakın bugün, 1920’li, 30 ya da kırklı yıllarda 
yazılmış herhangi bir başka metni okumak 
istesek, kuvvetle muhtemeldir ki bir Osmanlıca 
– Türkçe sözlüğe ihtiyaç duyarız…

O yılların kayıtlı konuşmalarını dinlesek, 
emin olun anlatılanların çoğunu anlamayız…

Yazdığı onca muazzam şeyin ve kuşaklara 
örnek olmuş mücadeleci kişiliğinin ötesinde, 
aynı zamanda bu memlekete duru, öz Türkçeyi 
öğreten bir öğretmendir Nazım Hikmet…

Onun adeta kendine özel armonisi olan 
dizelerinin peşine düştüğümde, herhalde 15 – 16 
yaşlarındaydım…

Bir yandan Deniz Gezmiş’lerin destansı 
hikâyelerini okuyor, bir taraftan notlar alarak 
sol teorileri kavramaya çalışıyor ve bir yandan 
da Nâzım’ın dizeleriyle şiirin büyüsüyle 
tanışıyordum…

Ailemin burjuva hayatı, şimdi gülüyorum 
ya o günlere baktığımda kendime, bana boş, 
anlamsız ve hatta yoz geliyordu…

Yılmaz Güney filmlerindeki konken oynayan 
kadınlar gibiydi anneciğim o zamanlar 
gözümde…

Çetin Altan külliyatı ve Attilâ İlhan romanları 
başucu kitaplarımdı…

Ama Nâzım’ın yeri bambaşkaydı…
Bir ömre bunca şeyi sığdırabilmiş olmasını, 

her kesimden insanla iletişim kurmasını, 
dünyaca tanınan bir şairken sadece yazdığı 
için hapislerde yatırılmasını, adeta efsanevi bir 
masal kahramanın hikayesini takip eder gibi 

Nâzım her şeyden önce  
doğru ve duru Türkçeyi öğreten 
ozandır bu memlekete…

okuyordum…
Memleketimden İnsan Manzaraları…
Kuvayi Milliye Destanı…
Şeyh Bedreddin Destanı…
Muazzamdı; hepsi hakikaten birer destandı…
Elbette bir edebiyat tarihçisi, ya da 

eleştirmeni değilim ama naçizane fikrim odur ki, 
Türk dilinde Nâzım’dan daha öte, ondan ileride 
pek şiir yazılmadı…

Kurtuluş Savaşı, asla onun kadar görkemli 
anlatılmadı…

“Dağlarda tek tek
ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin 

yanında,
birden bire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar `üç’ dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun kenarına kadar,
eğildi durdu.
Bıraksalar
ince uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı…”
Sonra bir romanıyla, Yaşamak Güzel Şey Be 

Kardeşim’le tanıştım…
Piraye’ye, Vera’ya, aşklarına yazdıklarında, 

sevdaya dair en güzel ifadeleri okudum…
Bunca şeyin ortasındaki aşık ve hatta aşka 

aşık Nazım’la karşılaştım…
Anladım ki iyi insan olunmadan, bir davaya 

yürek konulmadan ve tıpkı onun dizelerinde 
ifade ettiği şekilde hiç tanımadığın insanlar 
için bile güzel bir dünya düşü kurulmadan, iyi 
yazabilmek de pek mümkün değildir…

Şimdi, çok zor ve çok uzun zamanların 
dilerim şu son günlerinde, haziranda bizi, 
hepimizi daha güzel, daha aydınlık günler 
bekliyordur…

Dilerim kurulmuştur şairin söylediği güneşin 
sofrası…

Ve dilerim ayrı geçen zamanların ardından 
tekrar sıklaşır, yakınlaşır birbirine hasret 
dostların arası…

“Dalgaları karşılayan gemiler gibi
Gövdelerimizle karanlıkları yara yara
Çıktık rüzgarları en serin
Uçurumları en derin
Havaları en ışıklı sıra dağlara
Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın 

yolu
Önümüzde bakır taslar güneş dolu
Dostların arasındayız
Güneşin sofrasındayız…”
Vesselam…

Dilerim kurulmuştur 
şairin söylediği güneşin 

sofrası…Ve dilerim 
ayrı geçen zamanların 

ardından tekrar sıklaşır, 
yakınlaşır birbirine 

hasret dostların arası…
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NEBİL ÖZGENTÜRK

Diyarbakır’a ilk gidişim, ilk gençlik 
yıllarıma rastlar! Jandarma onbaşısı 
olarak Diyarbakır’da askerlik yapan 

ortanca ağabeyi ziyaret… Ama… Yazı çizi 
dünyasına girişimden 5-6 yıl sonra gittim asıl! 
Diyarbakır Demir Otel’deki hallerimizi asla 
unutamam. Onlarca muhabir, bölgenin kan ve 
ateş anlarından tanıklıklarını anlatıyor birbirine. 
Çokça olup biten köy yangınlarının kan kırmızı 
alevi de anlatıma eşlik ediyor ne yazık ki. Öyle ya... 
Cizre’den, Silopi’den ya da Şırnak’tan endişeyle 
gelinmiş haber-foto geçiliyor gazete merkezlerine 
(Bir başka sefere anlatırım)! Son gidişim de zor 
günlerin sonrasıydı... Bu kez şehrin merkezi SUR 
yanıp yıkılmıştı! 

Ahmed Arif’i anlatmaya gitmiştim, imza 
günü de düzenlenmişti. Bezgin Bekir Kültür 
Merkezi’nde... Çok değerli dostum Şeyhmus 
Diken’i sevgiyle selamlıyorum bir kez daha. 

İşte 2019’da gittiğim son Diyarbakır’ın ilkinden 
farkı yoktu… Yüzler kırgın, hüzünlü, yine can 
sıkıcı zamanlardı… Ülkenin her yanı öyleydi ama 
Diyarbakır’da hüznün derinlikleri katlanarak 
yaşanıyordu. Ahmed Arif’in 1000 yıla kalacak 
dizelerini okurken gözümüzden yaş eksilmez. 
Hep düşünürüm bu bölgenin evladı tabii ki acıları 
anlatacak. Tabii ki haksızlıkları anlatacak!  

Diyarbakır’da, Ahmet Arif Edebiyat Müze 
Kütüphanesi’ni de keşfetmeye çalışmıştım 
tabii. Son yıllarda yayımlanmış Kürtçe kitaplar 
var sadece. Kitap olmadığı için dengbejler var, 
aslında bir sözlü kültürü dengbejler yıllarca 
asırlarca taşıyorlar bugüne, yasaklar da olsa 
aşılıyor kulaktan kulağa geliyor. Bir noktada 
yasaklar kırılınca yazılı kültüre dönüşmeye 
başlıyor. Müzede fotoğraflarını gördüğüm yazarlar 
herhalde o yazılı kültürün öncüleri sayılabilecek 
imzalar, isimler. 

Ahmet Arif 33 Kurşun’un şairi… Adiloş 
Bebe’nin... Cemal Süreya, Erzincan’ı ve aile 
sürgünlerini; Yaşar Kemal, Van’dan Adana’ya 
zorunlu göçü nasıl anlattıysa Ahmed Arif de 
doğup büyüdüğü toprakları anlatmayı görev 
saymıştır zaten! Arif,  büyüklerinden aldıkları 
kültürden beslendi yani… Ve Sabahattin Ali’nin 

dediği gibi “ölümün ve öldürmenin çok kolay 
olduğu ülkemizde” yaşadıklarından… Çektiği 
acılardan… Hikâyesini anlatalım az biraz... 

Siverek-Diyarbakır Ne Yana Düşer Usta? 
Ahmed Arif için Siverek-Diyarbakır, çocukluğu 

demekti… Çocukluk anıları demekti. Diyarbakır’da 
doğmuştu, alfabeyi sökmüştü, ilkokulu okumuştu.  
Siverek de vardı ama yaşam noktalarından biri 
olarak, Diyarbakır’ın olduğu gibi Siverek’in de 
sokak aralarını hiç unutmadı. Sapanla köşe 
kapmaca oyunlarını da... Hiç kimse sapanı onun 
kadar iyi kullanamazdı. Dost meclislerinde yıllarca 
anlatıp dururdu sapanın kudretini! Türkçe değil 
Arapça konuşuyor diye bir mahalle büyüğü sokak 
ortasında falakadan geçirilmişti de, falakacı polisi 
sapanla taş yağmuruna tutmuş, polis, kendini güç 
bela kurtarmış o da sırra kadem basmıştı. Ama bir 
o kadar da adı yiğitliğiyle efsaneleşmişti. Babası 
Hikmet Bey’in kaymakamlık yaptığı Siverek’i çok 
sevmiş, arkadaşlarını hiç unutmamıştı Ahmed 
Arif. Cumhuriyet törenlerinde tozu dumana 
katarak geçen, atlı Kurtuluş Savaşı gazilerini de 
hep tebessümle hatırlardı Arif…

Sonra... Diyarbakır-Siverek gerilerde kaldı 
Arif için, ilk gençlik yıllarında Afyon’a, Ankara’ya 
geçti. Şiire sevdalandı ama şiir ki hayatının baharı 
da oldu kâbusu da yıllar yıllı! Ne zaman bir şiir 
yazsa, karakolda buldu kendini, şubede, hapiste, 
işkencede. Polis sorguları hiç eksik olmadı, daha 
yazım aşamasındayken şiirleri polisin eline geçerdi, 
kimi muhbir vatandaşların ihbarıyla. 40’lar, 50’ler 
acı ve hapislikle geçti Ahmed Arif için. Ama o 
dönemler ki kitaplar yasaklansa da şiirleri okumak 
yasaklanamıyordu, dilden dile, gönülden gönüle 
gizlice de olsa ezberleniyordu Arif şiirleri...

Urfa’nın, Siverek’in, Diyarbakır’ın ve kokusunu 
sindirdiği o bölge insanlarının sıkıntıları da şiirine 
yansıdı başı belaya girme pahasına. Hiç unutulmadı 
mesela “33 Kurşun” şiiri; Van’ın Özalp ilçesinde 
General Mustafa Muğlalı’nın emriyle kurşuna 
dizilen 33 kaçakçının hazin hikâyesi, onun şiiriyle 
on yıllara taşındı! Şiiri yazdığı dönemde polis yine 
ensesindeydi, sabaha kadar işkenceden geçti, 
sonunda halsiz bedenini boş bir arsaya attılar, 
sabah çöpçüler bulduğunda köpekler başına 
üşüşmüş, öldüğünden emin olmayı bekliyorlardı.

Kısacası, ne zaman bir tutuklama furyası 
başlasa Ahmed Arif de ilk sıralarda yer alıyordu. 
Bu yüzden ki felsefe eğitimini tamamlayamadı. 
Gazetecilik yaptı, Ulus ve Öncü gazetelerinde 
Türkçe hatalarını düzeltiyordu. Yoksulluk 
ve yoksunluksa sıradandı onun için. 1968’de 
Hasretinden Prangalar Eskittim’i yayımladı. Bir 
okur patlamasıydı ki nikâh davetiyesi yerine dahi 
kullanıldı kitap. Okunsa da para etmiyordu ne 
yazık ki, dönem yine korsan kitap dönemiydi! Evini 
geçindiremiyordu. Yeni doğan oğluna “Filinta” 
adını vermiş, gözü gibi korumaya, büyütmeye 
çalışıyordu onu. Ama ne oldu?

Öylesine sorun yumağı bir hayattı ki şiir 
yazmıyordu, yazsa bile kitaba dönüştürmüyordu. 
İlk kitabı eskidikçe değer kazanıyordu da yeni 
kitap hiç gelmedi bir türlü. Rahmi Saltuk, şiirlerini 
müzikle destanlaştırmıştı, sonrasında Ahmet 
Kaya da çokça şiirini milyonlara ulaştırdı sazıyla, 
melodisiyle. Kaya ki sağcısıyla solcusuyla bütün bir 
toplumun belleğine kazıdı Arif’in şiirlerini ki o da 
acılardan payını alacak, sürgünde uzak bir ülkede 
hayata veda edecekti.

Ahmed Arif, 2 Haziran 1991’de genç sayılacak 
bir yaşta bu dünyadan göçüp gitti, “Haziran’da 
Ölmek Zor” diyordu dostları, ama onun yaşamı 
da zordu ne yazık ki... Ve ölümünden sonra bakın 
neler oldu...

O tek kitabın şiirleri tek tek hafızalara 
kazınacak, şiir akşamlarının değişmezi olacaktı. 
Ahmed Arif’in adına müze kurulacaktı; devlet 
eliyle bir anlamda heba edilmiş bir şaire, devlet 
eliyle bir taçlanmaydı durum!

Ölümünden çok sonra, “Yurdum Benim 
Şahdamarım” adıyla bir şiir kitabı da 
yayımlanacaktı! Daha çok yurt sevgisini anlatan 
şiirleriydi bu kitap, oğlu Filinta’nın babasına 
hediyesiydi, gökyüzünden bakacaktı kitaba Arif! 
Babasının onurunu hep taşıdığı gibi bazen de 
soyadından dolayı engellere uğrayan oğul Filinta 
Önal, bir tesadüf ki yirminci yüzyılın büyük Rus 
edebiyat adamı, yitip giden ezilenlerin romancısı 
Tolstoy’un üçüncü kuşaktan torunu sayılan 
Natali’yle evlenecekti! Arif ve Tolstoy kanlarını bir 
DNA’da buluşturan çocuk hayaline girişeceklerdi 
bir masal tadında Filinta ve Natali...

Devlet adamları Ahmed Arif’in şiirlerini 
okuyacaktı meydanlarda! Ve 2012’nin Eylül ayının 
son günlerinde Siverek Meydanı’nda otuz bin 
kişi hep bir ağızdan Ahmed Arif’in “Anadoluyum 
Ben” şiirini okuyacaktı. Aralarında, Ahmed Arif’in 
okul arkadaşlarının torunları da vardı, sapan 
çevirdiklerinin üçüncü kuşaktan akrabaları da. Şiir 
yazılmakla kalmamıştı! Anadolu bağrına basmıştı. 
Ahmed Arif mi? Yine gülümsüyordu gökyüzünden! 

••• 
Tabii ki hayat yine acılarla örülüyordu, sanat 

sonsuz olsa da... Ahmed Arif’in sonsuzluğu, az 
ama muhteşem şiirleri hayata kattığından itibaren 
kanıtlanmıştı zaten. Yakın zamanda kaybettiğimiz 
can dost Rasim Öztekin’den 2014 yılında Ahmed 
Arif’in yaşamının da anlatıldığı Sanatımızın 
Hatıra Defteri belgeselimizde ustayı, ozanımızı 
oynamasını rica ettim ve harika bir oyun-aktörlük 
sergiledi. En hüzünlüsünden yine... Efsane ozana 
efsane oyuncu hayat vermişti. İşte öyle... Özetle 
her zaman tekrar ediyoruz ya… 

AHMED ARİF ÖLÜMSÜZDÜR. 
Haziranda Ölmek Zor olsa da... 
Arif usta haziran sabahlarından birinde kayıp 

gitse de… Diyarbakır hele ki bugünlerde evladına 
yine gözyaşı döküyorsa da…

Ahmed Arif’in Diyarbakır’ı… 
Diyarbakır’ın Ahmed Arif’i...
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Sapanla köşe 
kapmaca oyunlarını 

da... Hiç kimse sapanı 
onun kadar iyi 

kullanamazdı. Dost 
meclislerinde yıllarca 

anlatıp dururdu 
sapanın kudretini!
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Ahmed Arif’i 40’lı yıllar toplumcu şairleri 
arasında sayabilir miyiz?
Soruyu yanıtlamak için öncelikle doğum 

tarihlerine göz gezdirelim.
40 kuşağını 1909 doğumlu Hasan İzzettin 

Dinamo ve 1911 doğumlu Rıfat Ilgaz’la 
başlatabiliriz.

Onları A. Kadir (d.1917), her ikisi 1919 doğumlu 
Vedat Türkali, Niyazi Akıncıoğlu ve her ikisi 1920 
doğumlu Ömer Faruk Toprak ve Enver Gökçe 
izliyor.

1920 bandını geçtiğimizde Ahmed Arif (d.1923), 
Arif Damar (d.1925) ve Hüseyin Korkmazgil’le 
(d.1927) karşılaşıyoruz.

  Mehmet Kemal(d.1921), Necati 
Cumalı(d.1921), Attilâ İlhan(d.1925)  şu ya da bu 
ölçüde ve nitelikte, kuşkusuz bu toplumcu şiir 
parantezindedir.

Denebilir ki Garip kuşağı şairleri de içinde 
olmak üzere, 40’lı yıllarda barış ve emek temaları 
başta olmak üzere, toplumsal konularda şiir 
yazmamış bir şair yok gibidir.

İrdelememizi doğum tarihleri bakımından 
sonuçlandırmak istersek, doğum yılları arasında 
on yıl ve daha fazla olan şairleri aynı kuşak içinde 
görmek, doğru sayılamaz.

Genel doğrultu toplumcu dünya görüşü de olsa 
söz konusu şairlerin kendi özgünlüklerinin yanı 

sıra yaşayıp ürettikleri farklı zaman dilimlerinin 
özellikleri şiirlerinde kuşkusuz ki izlerini 
bırakacaktır.

Bu nedenlerle, bana doğru görünen, 1940’lı 
yıllar toplumcu şairler kuşağını, Nâzım Hikmet 
şiiriyle bu kuşak arasında bir köprü gibi duran 
Dinamo şiiriyle başlatarak, 1910-20 yılları arasında 
doğup ürünlerini 1940’lı yıllarda veren şairlerle 
sınırlamaktır.

Girişteki soruyu böyle yanıtladıktan sonra 
40’lı yıllar toplumcu şiirinin genel özellikleri, bu 
kuşak içinde yer alan şairlerin kendine özgülükleri, 
doğum tarihleri 1920 sonrasında olup, ürünlerini 
daha çok ellili yıllarda veren toplumcu şairlerin 
özgünlükleri ve ortak özellikleri üzerinde ayrı ayrı 
durmak gerekir.

•••
Bir ülkenin, bir dilin şiiri, bütün zamanları, 

kuşakları, dönemleri ve ne kadar farklı ve hatta 
karşıt da olsalar, bütün şiir akımlarını kapsayan 
ortak bazı özelliklere sahiptir.

Bu ortak özelliklerin temelinde, şiirin ana 
unsuru olan dil vardır.

Bu nedenle de hiçbir şair hiçbir dilde, bu dile ve 
şiire katkıları ne olursa olsun, tek başına değildir…

Bu, yazımızın konusunu oluşturan Ahmed Arif 
şiiri için de kuşkusuz böyledir.

Ahmed Arif şiiri, bütün büyük şairlerin şiiri için 
olduğu gibi kendine özgüdür.

Bu şiiri, yine bütün büyük şairlerin şiiri için 
olduğu gibi, sadece yazıldığı dönemlerin ortak 
özellikleriyle açıklayıp değerlendiremeyiz.

Ahmed Arif şiiri hem ait olduğu, içinde doğup 
büyüdüğü yörenin kültüründen, türkülerinden, 
konuşma dili deyimlerinden ve vurgularından hem 
Nâzım Hikmet şiirinden ve bütün bir toplumcu 
şiirimizden izler taşır.

Aynı zamanda duygusal, lirik bir şiir olarak, 
şiirimizin, kültürümüzün sayısız kaynaklarından el 
almış, damıtılmıştır.

Kuşkusuz sadece onun şiiri değil, bütünüyle 
şiir dünyamız; hem içerik, tema hem biçim ve yapı 
özellikleri bakımından bilimsel, karşılaştırmalı 
araştırmaların gereksinimini duymaktadır.

Genel doğrultu toplumcu 
dünya görüşü de olsa söz 

konusu şairlerin kendi 
özgünlüklerinin  yanı sıra 
yaşayıp ürettikleri  farklı 

zaman dilimlerinin özellikleri 
şiirlerinde kuşkusuz ki 

izlerini bırakacaktır.
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Onların sadece sözcüklere 
hükmettiklerini düşünürüz. Değil. Yeri 
geldi meşin yuvarlakla da muhabbete 

girdiler... Hatta yazmakla kalmadılar; sahalarda, 
cezaevi avlularında kıran kırana kapışmaları bile 
girdiler.

Cezaevi avlusunu yazıda en sona bırakıyorum. 
Altunizade’deki unutulmaz o maç…
Tarih 8 Haziran 1964… Altunizade’de 

Edebiyatçılar Birliği ile Keşanlı Ali Destanı 
oyuncuları arasında fırtınalı bir maç oldu… 
Edebiyatçılar Birliği’nin kaptanı Orhan Kemal’di.

Mikrofonlarımız Ülkü Tamer’de...  “Ben 
santrafordum takımda. Orhan Kemal’le 
çift santrafor yani. 2 gol attım. Bir penaltı 
yaptırdım. Beni ceza sahasında biçtiler…” Bu 
arada minik bir not: Ülkü Tamer, Beşiktaş 
taraftarıydı...

Haldun Taner’e gelelim. Aynı maçta Keşanlı 
grubunun kaptanıydı. O maçta oynayan birçok 
edebiyat kurdu daha vardı. İşte onlar... Egemen 
Berköz... “Basit bir yalnızlık da yeterdi. Basit bir 
kareli defter de” diyen usta şair, delici bir sağ 
açıktı.

Mehmet Seyda… Aynı zamanda Cemal 
Süreya’nın bacanağı da olan Seyda, ‘Anahtarcı 
Salih’ kitabının adı gibi takımın zor anlarında 
çilingir görevi görürdü...

FAZIL HÜSNÜ  
DAĞLARCA’NIN TAKIMI

Şükran Kurdakul... Kitleler önünde yüksek 
sesle okunmaya elverişli toplumcu şiirlerin 
yazarı, bitmek bilmez enerji ve hırsıyla takımın 
dinamosuydu.

İşte bu maçı usta spiker Halit Kıvanç yönetti. 
Peki, sahada döktüren edebiyatçıların o zamanki 

teknik direktörü kimdi? Sıkı durun... Fazıl Hüsnü 
Dağlarca...

O maç Türk futbol tarihine geçemese de 
edebiyat tarihinin en eğlenceli rekabetiydi.

CEMAL SÜREYA HANGİ ŞAİR 
İÇİN KALECİ OLDU?

Yeri geldi futbol rıhtımında edebi iddialara 
girildi... Bir gün, Cemal Süreya D Yayınevi’ni yeni 
açan Memet Fuat’a seslendi.

“Fuat geç kaleye. Üç penaltı atacağım. Üçü 
de gol olursa bizim bir arkadaşın şiir kitabını 
ücretsiz basacaksın.” “Tamam.” cevabı alınır, üç 
atış da gol olur ama kaleci Fuat, sözünün üstüne 
yatar. 1 yıl sonra başka bir yayınevinde basılan 
şiirler kimin biliyor musunuz? Ahmet Arif… 
Hasretinden Prangalar Eskittim…

FATİH TERİM’İN TAKIM 
ARKADAŞI ŞAİR KİM?

Edebiyattan beslenip futbol aşkı en 
profesyonel olan ise Ahmet Erhan... Usta 
şair de sizi şaşırtacak. Fatih Terim’in, 
Adana Demirspor’dan takım arkadaşıydı. 
Adıyamanspor’un sağ beki kaval kemiğini 
kırdığında, 

“Anne ben geldim, ağdaki balık
bardaktaki su kadar umarsızım
dizlerin duruyor mu başımı koyacak?
Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın” dizeleriyle 

biten şiirini yazdığı annesinin yüreği cız etti. O 
gün futbolla muhabbetini kesti Erhan. Takım 
arkadaşı Terim futbolun zirvelerine, o ise 
romantizme koştu. Ama Erhan’ın içindeki futbol 
tutkusu devam etti. Koyu bir Galatasaraylıydı.

Peki, Sunay Akın’a ne demeli? Eski bir 

kalecidir. Babasının kararı onu üç direkten 
mahrum etti. Lakabı Şenol’du (Şenol Güneş) 
koyu bir Trabzonsporludur.

CEZAEVİ AVLUSUNDA 
TEKMELER HAVADA UÇUŞUYOR

Ve mikrofonlarımız Bursa Cezaevi’nde... 
Avluda mavi gözlü bir dev var... Söz Orhan 
Kemal›de…

“Nâzım Hikmet’in futbol maharetini 
gösterdiği sahalar, hapishane avlularıdır. Bursa 
Hapishane’sinin bahçesi futbol için adam 
akıllı müsaitti. Mavi gözlü dev takımın en zor 
yerinde oynuyordu: Ortahaf! Hele çalım yapar, 
yutturursak öyle içerlerdi ki, sahada faul kralı 
kesilir, elle, kolla, tekmeyle girişirdi. Bir gün esaslı 
bir tekmesini yemiştim, hani laf aramızda nefis 
bir tekmeydi.”

Nâzım Hikmet, şiirinde topa hükmedişini 
şöyle betimliyor:

“Futbolda eski kurdum. En ağır hafbekleri 
yere vururdum. Bana mahsustur bu vuruş, futbol 
potinlerim,  kurşun kalemimden öğrendi bu 
zanaatı”

ORHAN KEMAL... HAYALİ 
FUTBOLCU OLMAKTI...

Orhan Kemal... Aslında hayali, futbolcu 
olmaktı. Seyhan ve Adana İdman Yurduspor’da 
oynadı. Mikrofonlarımız tekrar Orhan Kemal’de:

“Yığınla futbol hastasından biri de bendim. Laf 
aramızda iyi penaltı atardım. İyi bir santrafordum 
ha. Bir iki gol her maç sağlamdı.” Yazıyı yazarken 
oğlu Işık Öğütçü’yü aramıştım: “Babam çok iyi bir 
futbolcu ve fanatik Fenerbahçe taraftarıydı.”

Hey gidi günler hey!

SERHAN ASKER
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Ahmed Arif’e ana dili, kökeni sorulduğunda 
(Refik Durbaş) bir çocukluk anısıyla 
başlamıştı yanıtına. Siverek’te, 7-8 

yaşlarında, arkadaşlarıyla sokakta oynuyor. 
Arkadaşları mı? Kimi Kürt, kimi Arap, kimi Zaza 
çocuklar. İç içe yaşayan bu diller çocuklar için 
akışkan iletişim dili. Oyunu izleyen üç adamdan 
biri, Ahmed Arif’i göstererek, “Bu çocuk Arap.” 
diyor. Öbürü itiraz ediyor. “Yok yahu, bu çocuk 
Kürt.” Üçüncüsü, “Bu çocuk ne Arap ne Kürt, 
o bir Zaza çocuğu.” Beş lirasına bahse tutuşup 
oradaki bir esnafa soruyorlar. Esnaf, “Üçünüz de 
yanıldınız, bu çocuk Türk.” diyor. 

Köken bilgilerine önem verir, ayrıntısıyla 
aktarırdı Ahmed Arif: Anne Kürt. (Kerkük’te, 
İngilizlere karşı direnişte, yedi çocuğu ile öldürülen 
ünlü Kürt din bilgini Şeyh Abdülkadir Cibrali’nin 
tek kızı Sâre Hanım). Ahmed iki yaşındayken anne 
ölüyor. Anneliği, Arife Hanım, Bingöllü bir Zaza. 
Baba, Arif Hikmet Bey ise (“Ebu Ahmed”) bir ucu 
Balkanlar’a, bir ucu Kafkasya’ya uzanan Türkmen, 
Çerkes karışımı memur bir aileden. Görev gereği 
Kerkük’e gelmiş, sonra Diyarbakır’a yerleşmişler. 
Baba, Siverek’te nahiye müdürlüğü, Harran’da 
vekil kaymakamlık yapmış bir bürokrat. Evdeki 
diller Ortadoğu gibi. Ahmed Arif’in Türkçeyi şiir dili 
olarak benimsemesi, okula başladığı Siverek’ten, 
Urfa’dan daha çok Afyon Lisesi’nde yatılı okurken 
yerleşiyor.  “Şair Ahmed” diye ünleniyor o yıllarda. 

“Şair Çünkü Onlar”da Enver Ercan’ın dağları, 
ovaları, hapisleri, direnişleri anarak başladığı 
o sorusuna yanıtı, Ahmed Arif şifrelerinden 
ilki sayılmalı. “Kardeşim.” diyor, “Sorduğunuz 
konulara net ve kesin bir açıklama getirmek belki 
gerekli. Ama çok ötelere, derinlere, çocukluk 
yıllarına, hatta ailemin, soyumun hiç değilse 
birkaç kuşak önceki yaşayış biçimlerine, ilkelerine, 
inançlarına uzanmadan istenilen yanıtı vermek, 
bence imkânsız.” 

Şairin vurgusu, içine doğduğu tarihsel rahmi 
anlamamızın olmazsa olmazlığı. Onu hazırlayan 
kültürel rahim, aslında Ortadoğu kadar bir 
alanı kapsıyor. Balkanlar’dan Mezopotamya’ya, 
Kafkaslar’dan Akdeniz’e kadar geniş bir kültürel 
coğrafyada iç içe geçmiş, ağıt alıp destan vermiş, 
ses alıp yankılamış, mesel söyleyip öğreti yaymış, 
sözlü kültür mirasının üzerine kuruluydu şiirinin 
temeli. Ona göre merkez daima Diyarbakır; 
buradan bakıyor dünyaya. Ama bu kültürün 
bir kopyacısı olmadı. Şair, bu zengin geleneğin 
anlamını, zamanının devrimci bilinciyle görmeye 
erken yaşta başlamıştı.

Ahmed Arif’in kültürel rahmi, şiirinin 
odağındadır. Şair olarak kendini yaratma 
sürecinden hiç ayrışmadı; bu odak, bu köken 
bilincinden ayrı düşmedi.  Ahmed Arif’ şiirinde 
kültürel tortular, bütün halkların kadim devrimci 
mirasıdır. Yüreklilik, mertlik, cesaret, emek, 

namus işçiliği vd. (Namus; nomos: toplumu 
birbirine adil değerlerle bağlayan yasalar). 
Bu kodlar isyan, özgürlük, adil paylaşım 
ütopyasını da içerir. Şair bu poetikayı besleyecek 
sayısız kaynağı ezbere bilir. İsyanın ve aşkın 
tarihidir bu kaynaklar. Kawa’dan Babailer’e, 
Leyla ile Mecnun’dan Mem û Zin’e, Hafız’dan 
Yunus Emre’ye (-ki aşk deyince onu bilir), 
Pir Sultan Abdal’dan, Köroğlu’ndan ve elbet 
Dadaloğlu’ndan… Nâzım’a kadar…

“Anadolu” şiirinde insanın en eski tarihinden 
bugüne gelen devrimci mirasın taşıyıcısı olduğunu 
bildiriyordu. Türkçede yazarken bazı sessel 
belirteçlerle yoğunca bezelidir şiiri: “Uy Havar”, 
“Leylim Leylim”, “Vay Kurban”, “Amân amân 
hey!”, “Laaal!”, “He canım!”, “Ne âfat sevmişem!” 
ya da “oy sevmişem ben seni” gibi ve benzeri 
nidalar, Türkçeye Kürtçeden geçen dengbej 
janrlarıdır; sözlü anlatı çağırışlarıdır. Kürtçenin 
ağıt ve destan geleneğinden akmıştır bu nidalar. 
Ahmed Arif’in diliyle yeniden havalanmışlar, 
yeni yükler edinmişler, şairin adıyla yeniden 
damgalanmışlar. “Toplar dağların rüzgârını” 
derken kastettiği de buydu Cemal Süreya’nın. 
Dağların ağıtını da duyan toplayan, yazan o 
idi gerçekten. 1942’de yaşanan Özalp katliamı, 
2011’deki Roboski katliamının bir benzeridir. “33 
Kurşun” işte o “hiç sorgusuz yargısız”  katliam 
üzerine yürek yakan bir çığlık, uzun bir ağıttı.
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Evet, ama bu özellikler de şifrelerinin birer 
parçasıdır; ama vazgeçilmezleri. Poetik ile 
politik arasında kurulması hayli zor olan hassas 
bağlardan birinin şairidir Ahmed Arif. Ne kadar 
kültürel köklerine bağlıysa, o yoğunlukta yaşadığı 
dünya gerçeğine bağlıdır. Tarihsel mirasa da 
yaşanan gerçeğe de sosyalizm öğretisiyle bakar. 
Örneğin, “Suskun” şiiri, yeryüzünde maddeci 
tarihin gözüyle gezinir. “En uzak, o adsız ve 
kimselersiz, /O yitik yıldızda duyuyor musun?/
Bir Stradivarius inler kendi kendine, /Yayı, reçinesi, 
köprüsü yeşil.” Şiirlerinde Beethoven’ın devrim 
tutkusuyla tuşlara vuruşlarının izi de vardır, 
Spartaküs’ün isyanı da, Lorca’nın duru lirik sesi 
de. Engin bir evrensellik taşıyan senfonik bir şiir 
ile gelmiştir Ahmed Arif. Nâzım gibidir. Ama 
Nâzım’la kendisini kıyaslayanlara itiraz ederdi: 
“Nâzım hidrojen bombasıysa, ben yalnızca bir Kürt 
hançeriyim.” (Bu hançerin sihirli mitsel anlamına 
da işaret ederek).

Bunlarla da sınırlı değildir şiirinin evreni. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan antifaşist zaferle çıkılmasıyla 
doğan umudun da bu şiiri beslediği açıktır: “Bir 
ufka vardık ki artık/ Yalnız değiliz sevgilim.” 
Umuda hep bağlı yaşamıştı, en zor koşulda bile 
umudu yazmayı şairliğin bir görevi saymıştı.

Ama bunlarla da tamamlanmaz şiir şifrelerinin 
sayımı. İki kez, çok ağır işkencelerden geçerken, 
tırnakları sökülürken, aylarca aç susuz Sansaryan 
tabutluklarında çıldırırken, şoklara maruz kalırken, 
direncini hiçbir koşulda bırakmamış olmasıdır bu 
şiiri besleyen dirençli duygu. Sevdasını terk etseydi 
bu şiir asla var olamayacaktı.  

Aşk, sıradanlaşmış şairane bir söz değildir 
Ahmed Arif’de. “Leylim Leylim” mektupları 
yayımlanana kadar (Leyla Erbil’e Mektuplar, 
2013) biz bu şiirin yaratıcı kaynaklardan birini 
bilemiyorduk. Şairane bir mazmun, bir hayali 
“sevgili” sanıyorduk “Leylim’i”. Her şeyin 
“yeşil”e (ela göz, bazen de maviye) dönüşmesi 
hayali bir imge değilmiş. O, âşığın gönlünde 
her varlığı o sevgilinin göz rengiyle görmesi, 
dünyasının renklenmesiymiş. Erosun amansız 
vurgunlarından biriymiş bu “sevda”. Kumru 
ötüşleri gibi dem tutar aşk dizeleri. 

Besbelli mektuplardan, karşılıksız bir aşk 
bu. Ama aşkın her türünün şiir için nasıl bir 
vesile olduğunu her şair bilir. Mecnun karşılık 
bulabilmiş miydi? Ama aşk, yazdırır. Tıpkı Lili 
Brik’in Mayakovski’ye yazdırdığı gibi, aşk yazdırır: 
“Küçüğüm, korkunç dâhim, sevgilim, senin 
istediğin gibi de olsam, kayıtsız şartsız kölen de 
olsam, daima asıl sen beni affedeceksin... Cihan 
insanları içinde, en güzel, en iyi ve en namuslu 
sensin. Buna inan. Ahmet Arif, böyle söyler... 
Doğrudur... Haktır... Lâyıktır... Sana yakın, sana 
lâyık ve hele hele “senin” olmayı düşünebilmek bile 
bir cesarettir. Yürek ister. ... İnsan’dan mahrum 
bir cehennem karanlığında, nasıl da bulduk 
birbirimizi...” Bunlardan daha tutkun cümleler 
okuduk mektuplarda.

1928’da “835 Satır” ile Nâzım nasıl göktaşı 
gibi düşmüşse, 1968’de de Ahmed Arif o çapta 
yankılanmıştı bu dilde. Aslında 1948 ile 1955 
arasında oluşmuş, büyük oranda tamamlanmıştır 
“Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı cevher kitap. 
Şiirlerinin uzun süre - yayıncıların korkusundan- 
kitaplaşmadığını, ama ezberlerde dolaştığını 
ve hızla yayıldığını biliyoruz. Türkiye’nin 68’i 
yaklaştıkça bu şiiri adeta çağırmıştır toplumsal 
uyanışlar, yayıncılar bile cesaret edinmiştir.  Ve 
kitap yayımlandığı gün, “şiirin büyük saati’nin 
gongu” (Turgut Uyar deyimi) bir kez daha 
çalmıştır. 

Yankıları devam ediyor.

FISTIK AHMET TANRIVERDİ Karakter
Fransızca kökenli “karakter” kelimesinin 

Osmanlıcada ve güzel dilimiz Türkçedeki 
karşılığı; “seciye, ira, özyapı”dır. 

Sözlükteki tarifi de şu şekildedir; “Bir 
nesnenin veya bir bireyin kendine özgü yapısı, 
onu başkalarından ayıran temel belirti ve 
bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana 
özellikler.” Kısaca anladığımız; bir şeyin 
üzerinde değişmeden kalan izlerdir.  O şeyi 
benzerlerinden ayırmaya yarayan temel 
özelliklerdir.  Her ne kadar konumuz “insan” 
değilse de açıklamanın güçlenmesi için 
insan ve karakter üzerine iki kısa deyimden 
faydalanacağım. “Karakter sahibi insan” ve  
“Karaktersiz adam”.

Konuyu ele alırken, içinde bulunduğumuz 
yaz mevsimi ve yoğun tatil yaptığımız iki 
ilçemizden bahsedeceğim. Yüzlerce tanıdığım 
dostum, bir zamanlar “bir sengine yekpare 
Acem mülkü fedadır.” denen İstanbul’u ve 
onun incisi Adalar’ı terk edip, yaz aylarını 
artık Bodrum’da geçiriyor. Bana da “ada çok 
bozuldu.” diyerek sataşıyor. 1967 yılından 
bu yana Bodrum’a giderim. O yıllarda 
Bodrum dendiği zaman ilk aklımıza gelenler; 
Bodrum’un taş evleri, sünger avcılığı, turkuaz 
renkli tertemiz denizi, Bodrum mandalinası, 
Halikarnas Balıkçısı mahlasıyla kitaplar 
yazan Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum 
lehçesi, Bodrum bükleri, tarihçi Heredot, 
mavi yolculuk, çökertme türküsü, Karya 
efsaneleri, Hermafrodit, Bodrum mozolesi, 
Sen Jan şövalyelerinin kalesi, Karya Prensesi 
Ada, Ferayi türküsü, Yatağan yolundaki Belen 
kahvehanesi ve Ormancı türküsü. Bodrum’un 
karakterini oluşturan bu saydıklarımdan 
hangileri bugüne ulaştı? Bunları kim yok etti? 
Net cevabım; İNSAN.

Bodrum evlerinden eser yok. Yeni 
yapılaşma, siteler ve apartmanlara ne 
demeli? Sünger avcılığı sizlere ömür. Torba’da 
denize girilmiyor, atık sularla birlikte 
yüzülüyor. Mandalinayı toplayan yok, 
ağaçlarda çürüyor. Bodrum’da Bodrumlu mu 
kaldı?  Bodrum lehçesi kaybolmuş. Bir tek 
“hadi gari bar” ile yetinilmiş. Büklerin, yani 

koyların içine edilmiş, siteler, beachler ile 
koylar nefes alamaz olmuş. Cevat Şakir’in, 
Azra Erhard’ın, Sabahattin Eyüboğlu’nun 
mavi yolculuk günlerine rahmet okunmuş. 
Cevat Şakir’in mezarını bilen yok. Heredot’un 
Bodrumlu olduğundan bihaberler. 
Hermafrodit nedir diye soruyorlar. Ne 
Salmakis koyunu biliyorlar, ne efsanesini... 
Bardakçı deyip geçiyorlar. Dünyanın yedi 
harikasından biri olan Bodrum Mozolesi’nin 
kalıntılarına bina yapmışlar. Berlin›e 
gidiyorlar ama bu görkemli anıtı müzede 
merak edip, ziyaret eden yok. Bodrum 
Kalesi’ne konser olunca gidiyorlar. Mindos’u, 
Prenses Ada’nın birebir mumyadan yapılmış 
heykelini merak eden de bilen de yok.  Muğla 
türküsü Ferayi’yi Müzeyyen Senar’ın kızı için 
yazdığını sanıyorlar. 

Ya Adalar? Deniz salyası (müsilaj) 2021 
yılının çevre kirliliğinin tezahüründen 
başka ne ki? Atıkları Marmara’ya boşaltan 
sanayicilerin bize hediyesi. Sanırım bu 
yaz denize girmemizi de engelleyecek.  
Marmara’nın karakterini bozarken, denize 
kıyısı olan her yöreyi olumsuz etkiliyor.  
Adalar’ı terk edenlerin yerine gelenler de, 
Bodrum’u bozanlar, karakterini sıfırlayanlar 
gibi Adalar’ı da çirkinleştirdi.  Günübirlikçi ve 
Ortadoğu ülkelerinden gelenlerin sokakları, 
parkları pisleterek gitmeleri, Adalar 
Belediyesi’nin sınırlı temizlik kadrosuyla 
baş edemediği büyük sorun. Haddinden 
fazla kiralık bisikletin olması, sürücülerin 
sakarlıkları, adım başı denetimsiz büfelerin 
rekabeti Adalar’ı yaşanmaz hale getiriyor. 
Bir zamanların temiz giyimli hanımefendi ve 
beyefendileri, pusette bebeleri gezdiren temiz 
giyimli ve yabancı dil bilen mürebbiyeleri, 
temiz iş gömleğiyle çalışan esnafı arıyoruz.  

Karakter sahibi kentleri, karaktersiz 
kasabalara çeviren insanların şikâyet etme 
özgürlüğü olamaz. Kendi menfaatine 
çalışanlar, umumun menfaatlerini çalıyor ve 
bizi mutsuz kılıyor. O halde, George Sand’in 
dediğine kulak verelim: “Mutluluğu arayalım, 
sakın ondan vazgeçmeyelim.”
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AYLİN ÜNAL

Hatırlıyorum. Nâzım Hikmet deyince hatırlıyorum hep. Dinleye 
dinleye ezberlediğim o şarkının sözlerini ve şiirlerle henüz 
tanışmamış benliğimin hislerini. Birçok eşsiz cümle sindi 

hayatıma o günden sonra.  Mesela; büyüyemediğini öğrenmiştim ölü 
çocukların ve zulmün benimle yaşıt bir kızın saçlarını yakabileceğini 
öğrenmiştim. “Kız Çocuğu” adında bir şarkı idi benim bildiğim, şiirlerin 
varlığından da habersiz olduğumu söylediğim zamanlar işte. “Nâzım 
Hikmet”, o bir şairdi evet, ancak ben şiiri tasvir edemeyecek kadar 
küçük, şair nedir anlatamayacak kadar bilgisizdim. Kim olduğunu, ne 
yaptığını bilmeden tanıştım o gün onunla ve adı aşina oldu bir süre sonra 
kulağımda. 

Büyüdüm, gerçek bir çocuk gibi hem de. Çıplak gözlerle izledim dünyayı 
ve coşku dolu oyunlarla büyüdüm. Aynı zamanda büyüttüm, fark 
etmeden saf bakan gözlerimde gördüklerini anlatmak isteyen bir yan. 
Kelimelerle dostluk kurdum, gariptir ki kelimelere uzak konuşmaktan 
çekinen bir çocuktum, eğer anlatacaklarım gördüklerimse tabii. Belki de 

çok şey görüp susan gözlerimin ağırlığı çöktü ellerime ve bir çocuğa ait 
olduğundandır ki, kolaylıkla yorulan bileklerim yeni bir yol çizdi kendine. 
Öğretmenimin, arkadaşlarımın ilgisini çekmişti yazdıklarım. Elimden 
tuttuğundandır, o büyülü sözlerin sahibi olan adamın. Yazdım ben de, 
şiirler karaladım ve çoğu zaman yazdığım şeylerden de çok utandım. 
Utangaçlığımı üzerimden atana kadar da yazdıklarımı kendime sakladım. 

Bir şiir kitabı geçti ellerime ve yollarımız kesişti yine Nâzım Hikmet’le. Artık 
ben, hem şiirin hem de şairin tanımını yapabiliyordum. Bileklerim de eskisi 
kadar kolay yorulmuyordu. Dizelerinin bana nasıl el uzattığını hatırlıyorum, 
o ezberlediğim şarkının zihnimde bıraktığı aralık kapıyı sonuna kadar nasıl 
açtığını. Kelimelerin ne denli büyük oyunlar çevirebileceğini öğrenen ve 
bilekleri de çabuk yorulan o küçük kıza suskunluğun dilini öğretmiş ve 
artık bilekleri yorulmayan ancak hâlâ pek de büyük olmayan kızın, kendi 
kelimelerini nasıl eğitebileceğini göstermişti. Kafiyelerin bir sınırı olmadığını 
ya da sınırın kafiyelerden oluşmadığını. “Yani, nasıl ve nerede olursak olalım 
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak…” diyordu ilk okuduklarımdan birinde. 

Anlamaya çalışırken bile yaşamaya dair bir şeyler 
hissediyordum, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşamaya 
dair hem de.

Hayatımda ilk defa hayranlık hissini tatmıştım 
ve boyumdan büyük bir işe kalkışıp onu 
anlamaya çalışmıştım. Anlamadım ancak kötü de 
hissetmedim, ne de olsa bir gün anlayacaktım. 
Koymuştum kafaya. İlk zamanlar hayal kırıklığı 
yaşadım biraz. Yazılabilecek en güzel şiirleri 
yazmıştı zaten o, ben ne yazabilirdim ki onu 
okuduktan sonra? Fakat fark etmediğim bir durum 
vardı. Ben artık hayranlık boyutunu geçmeye 
başlamıştım, onu anlamak ve okumak değildi 
tek yaptığım. Bir araya getiremediğim kelimeleri 
görüyordum orada, bir ustanın alayla dizdiği 
cümleleri. İlham oluyordu bana yavaş yavaş, 
bense onun hiç tanımadığı öğrencisi. Hayatın her 
zaman masalsı yanlarına bakan tarafım, bir bahçe 
kurdu onunla, bir ağaç gibi düşledi Nâzım’ı ve 
gölgesindeki oyunlara da beni koydu. Yazdıklarımı 
okurken, sesimin titremeyeceği günlere kadar da 
orada kalacağım. Onun verdiği ilhamla büyürken 
belki ben de bir şair olacağım.

Yazıyor ve üzerini çiziyorum tekrar tekrar. 
Büyüyorum. Benimle birlikte büyüyor yazdıklarım, 
yazacaklarım ve şiir adını taktıklarım. Ruhumda 
esiyor şarkının sözleri, ben büyüdükçe şarkı 
büyüyor, büyüdükçe üşüyorum. Anlamaya 
yaklaşıyorum, anlamı ağırlaşıyor her kıtanın. Her 
kıtanın o yüreğimi hoplatan heyecanı benimle. 
Hayatıma, hayallerime ne güzel dokunuyor Nâzım 
Hikmet. Bana yol gösteren eli, başından beri hep 
omzumun üzerinde. Onunla başlayan adımlarım 
büyüyor, bense beraber büyüyorum adıyla. Artık 
kendi yolumu çizme adımlarıyla ve bir Nâzım 
büyütüyorum içimde. Bilekleri ağrıyana dek o küçük 
kızın, bu koca çınarın gölgesinde.

BIR NÂZIM 
BÜYÜTÜYORUM IÇIMDE
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Selanik’te 20 yıl arayla dünyaya gelen iki 
sarışın Osmanlı, yirminci yüzyılda bu ülkenin 
tarihine geçti. 1881’de doğan Mustafa 

Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Cumhuriyet’in 
kurucusu oldu. 1901 doğumlu Nâzım Hikmet ise 
Türk dilinin en büyük şairlerinden birisi olarak 
edebiyat tarihimizde yerini aldı. Bu iki kişiliğin 
ilişkisi üzerine çok şey söylendi, çok şey yazıldı. 
Hıfzı Topuz üstadımızın bu konuda verdiği bilgileri 
okuyunca, değişik kaynaklardan incelemiş 
olduğum ayrıntıları bir araya getirmeyi yararlı 
gördüm. Nâzım Hikmet, Mustafa Kemal Paşa’yla 
tanışmış mıydı? Evet tanışmıştı. Nâzım Hikmet, 
arkadaşı Vâlâ Nurettin’le Milli Mücadele’ye 
katılmak üzere İnebolu üzerinden Ankara’ya 
gittiğinde, Paşa’yla tanışma fırsatı bulmuştu. 
Ali Fuat Paşa’nın babası olan İsmail Fazıl Paşa 
ile akraba olmaları, bu takdimi mümkün 
kılmıştı. Nâzım Hikmet bu karşılaşmayı, Orhan 
Karaveli’ye(*) şöyle anlatır: 

“Belirlenen saatte meclisteydik. İsmail Fazıl 
Paşa’nın beklediğini söyleyince, girişteki koridorun 
üzerinde bulunan bir küçük odaya aldılar. Biraz 
sonra kapıda görünen Paşa ayaküstü kısa bir 
sohbetten sonra bizi peşine takarak, İçtima 
Salonu’nun karşısındaki, tozlu caddeye bakan 
büyükçe bir odaya götürdü. Pencerelere yakın bir 
yerde Mustafa Kemal ayakta durmuş, hepsinin 
de mebus olduğunu sandığım yedi sekiz kişiyle 
konuşuyordu. Çoğunun başı açıktı ama içlerinde 
birkaç da sarıklı vardı. Orta boylu olan Paşa 
bu adamların arasında gene de hemen göze 
çarpıyordu. Ankara’nın şartları düşünüldüğünde 
inanılmaz derecede şık ve zarifti. Camlardan 
süzülüp sanki tam da başının üstüne vuran güneşin 
ışıklarıyla ikinci bir güneş gibi parlıyordu. Kalın 
sayılamayacak bir sesle sakin sakin konuşuyor 
ve etrafındakiler tek kelimesini kaçırmamak 
istercesine dikkatle dinliyorlardı. Kendimi 
bir an büyülenmiş gibi hissettim. Gözlerimi, 
yıllardır hayalimde yaşattığım bu adamdan 
ayıramıyordum. İsmail Fazıl Paşa, sağına soluna 
“chester” tipi koltuğun serpiştirildiği salonda Reis 
Paşa’ya doğru yürüdü. Vâlâ ile ben de bir adım 
gerisinden. Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa’nın yaşlı 
babasını görünce konuşmasını kesti, kendisini 
dikkatle dinleyenlere: “Müsaadenizle...” dedikten 
sonra, samimi bir saygı beslediği hemen belli 
olan İsmail Fazıl Paşa’ya yöneldi. Paşa da aynı 
saygılı tavırla: “Size geçen gün sözünü ettiğim 
İstanbullu genç şairleri takdim ederim.” diye 
konuştu. “İnebolu üzerinden Ankara”ya henüz 
ulaştılar...” “Sağ olsunlar. Hoş gelmişler, memnun 
oldum.” Dudaklarında dostça bir tebessümle 

uzattığı, ince, dikkat çekecek kadar uzun parmaklı 
eli ilk önce İsmail Fazıl Paşa, sonra da Vâlâ hafif 
bir “reverans”la sıktılar. Sıra bana gelince bütün 
cesaretimi topladım ve karşımdaki, o yaşa kadar 
benzerini görmediğim bu, arkaya doğru özenle 
taranmış sarı saçların süslediği delici mavi gözlerin 
ta içine bakarak: “Ben İstanbullu değilim, Paşam!” 
dedim. Güldü. “Yaaa! Peki nerelisiniz?” “Selanikli! 
Sizin gibi!” “Demek ki, hemşehriyiz!” “Bundan 
gurur duyuyorum Paşam...” Birden ciddileşti: ‘Güzel 
şiirler yazdığınızı söyledi Paşa hazretleri. Mevzulu 
şiirler mi bunlar?’ Cevap verdim: “Umumiyetle 
öyleler... “ “Umumiyetle yetmez. Şu sıralar yalnız 
mevzulu şiirler yazmalısınız. Memleketin buna 
ihtiyacı var.” Sohbetimiz tahminimden daha güzel 
bir mecraya girmeye başlamış, heyecanım da biraz 
yatışmıştı. Ona -en azından- bir şiirimi okumaya 

kararlıydım hemen oracıkta. İçimden “hangisini 
okusam acaba?” diye geçirmeye başlamıştım bile. 
“İsmail Fazıl Paşa’nın yakını olmanın bize sağladığı 
bu fevkalade imkânı akıllıca kullanmalıyız!” diye 
düşünürken sivil bir görevli yaklaşarak başıyla 
selamladığı Mustafa Kemal’e bir kâğıt uzattı. 
Londra Konferansı öncesi Meclis’te heyecanlı 
tartışmaların yaşandığı günlerdi. Herhalde, 
önemli ve acil bir haber olmalıydı bu. Paşa nazik 
bir gülümsemeyle ayrılmak zorunda olduğunu 
belli etti. İsmail Fazıl Paşa’ya “Tekrar görüşelim 
Paşa Hazretleri.” dedi “Şair gençlerden desteğinizi 
esirgemeyin lütfen.” Mustafa Kemal’le aramda bu 
ilk -ve son- konuşma böylece, tam da samimi bir 
sohbete dönüşürken noktalanıvermişti... Büyük 
bir üzüntüyle Vâlâ’ya usulca “Bizdeki şansa bak!” 
dediğimi hatırlıyorum.” 
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‘ATATÜRK VE BEŞIKTAŞ 
KIRMIZI ÇIZGIM’

BİRCAN USALLI SİLAN

Gerçekte ancak yakın çevreme kısa 
yollu yürümeler yaparken, hayal 
dünyamda, hem de sevdiklerimle 

uzun uzun geziler yapmak, müthiş bir 
ayrıcalık benim için. Trende bana ait bir 
vagonun olması sanal da olsa öyle güzel 
bir duygu ki… Yanımda dostlarım… Ama 
haziran çok özel bir aydır. “İstasyon”un 
ana temasına uygun “Haziranda ölmek 
zor” dur… Nâzım Hikmet, Orhan Veli ve 
Orhan Kemal’e selam olsun…

Bugünkü yol arkadaşım Itır Esen…
Yüreği kalbinden güzel, sevgide, 

övgüde, tutkularında cömert arkadaşım 
benim…

Sanatçı olmak onun doğasının bir parçası, DNA olarak buna mahkûm…
“Yağmur mu yağıyor trenimizin camlarına?
Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ezildi iri üzüm taneleri camlarımda
Gözleri kamaştı yapraklarımın”
Dizelerini gülümseyerek birlikte anımsıyoruz Itır Esen ile…
“Kendi bahçesidir onu içinde gördüğüm
Yollar yine her günkü gibi yaz uykusunda
Ve yaban çiçeklerinin kokusunda
Her ikindi günlük rüyasını gören mürdüm…”
Diye Orhan Veli’yi de kalbimize, aklımıza konuk ediyoruz…
Sevgili Itır Esen ile trenin camlarından kollarımızı uzatıp bulutlara, 

ağaçlara, doğaya, çocukluğumuza dokunuyoruz. 
Sohbetimizi ederken;  “Nasılsın canım?” diye sorarız hep. Hâlbuki bu 

sorunun derin bir anlamı olmalı diye düşünüyorum. Gerçekten merak 
ettiğin, nasıl olduğu ile ilgilendiğin çok dostun var mı?

Ben çok içe kapalı, nahif bir çocuktum, aslına bakacak olursan Aşk-ı 
Memnu’nun Nihal’i kadar kırılgandım, yani Halit Ziya Uşaklıgil’in yazdığı 
Nihal; o kadar nevrotik olmasam da benzer taraflarım çoktu. O sebeple çok 
arkadaşım ve dostum olmadı ama buna mukabil az ama öz çok kıymetlilerim 
var. Çocukluk yaşımdan beri devam eden, artık kardeşim saydığım ve 
gerçekten çok merak ettiğim birkaç arkadaşım var.

Sen Yeşilçam geleneğini de günümüz sinemasını da çok iyi biliyorsun. 
Dün ile bugünü karşılaştırmanı istesem?

-Senin de aslında çok iyi bildiğin gibi ben, babam Hayri Esen’den dolayı 
Yeşilçam ve tiyatro dünyasının içine doğdum, büyüdüm ve muhtemelen o 
dünyanın içinde öleceğim. Ben çocukken haftada iki kere sinemaya giderdik; 
bir yerli, bir yabancı. Ayrıca babam bizi mutlaka tiyatroya götürürdü. 

Sinema günümüzde teknik olarak çok ilerleme kaydetti, çoğu okullu 
oyuncular, yönetmenler, setlerde çalışıyor, şartlar çok iyi. Dizi setlerinde uzun 
saatlerden ötürü yaşanan sıkıntıları saymazsak, doğru yapımcılar doğru işler 
yapıyor.  Fakat Yeşilçam’ın yazılmamış kuralları vardı ve herkes bu kuralları 
bilir ve uyardı. Ben Arzu Film ekolünden geliyorum, bambaşka bir çalışma 
sistemi vardı Ertem Eğilmez’in. Senaryo aşamasında bütün oyuncular onun 
evinde toplanır, sabah 9’dan akşam 6’ya kadar senaryo ekibiyle birlikte 
çalışmaları dinlerdik. Fikri olan söylerdi, sete çıktığımızda da artık herkes o 
karakteri sahiplenmiş olurdu zaten. Sete gittiğimizde saat mefhumu diye bir 
şey bilmezdik, yine her sabah okula gider gibi giderdik, sahnemiz ne zaman 
diye sormak aklımıza bile gelmezdi. O sıcaklık öyle çıktı sanırım.

-Annenin hayatında çok özel bir yeri olduğunu biliyorum. Annenin 
hikâyesini yazmak istediğini. Bize biraz annenden söz etmeni istiyorum. 
Peki ya sen nasıl bir annesin? Oğlun Ahmet ve kızın Nisan ile ilişkini 
bizimle paylaşır mısın?

-Ben doğduğumdan annemin vefatına kadar, annemden hiç ayrılmadım. 
Annemin hayat öyküsü çok şaşırtıcı, evet bunu mutlaka yazmak istiyorum. 
Herkesin annesi çok özel elbette, annem öldüğünde gerçekten göbek 
bağımın kesildiğini hissettim. Çünkü anne ve çocuk arasındaki o yaşam bağı 
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gerçekten anne ölünce kopuyor. Ben babama 
çok düşkündüm ve de çok erken kaybettim. 
Babam öldükten sonra gözümü açtığımda öyle 
bir acı hissediyordum ki sanki kolum kopmuş, 
bacağım kopmuş kanıyor, kalbim bedenimden 
ayrılmış gibi acı çekiyordum. Fakat anneden 
sonra, yaşam bağın kopuyor, bunu çok şiddetli 
hissettim. Çocuklarım benim her şeyim, ikisiyle 
de ilişkimiz çok farklı ve özel. Anneliğin bütün 
konforunu yaşatmaya çalışıyorum onlara, 
bence bir çocuk için en konforlu şey anne olmalı 
diye düşünüyorum. İkisi de çok aklı başında 
ve beni hiç üzmeyen çocuklar. Kız, her zaman 
önceliklidir, Ahmet de kadınlara ve kadın 
haklarına son derece saygılı bir erkek olarak 
yetişti.

Aidiyet duygusu denince, Beşiktaş denince 
bu serçe gibi olan kadının kartala nasıl 
dönüştüğünü biliyorum ben. Bu duygunu 
nasıl dile getirirsin?  

-Senin de çok iyi bildiğin gibi fena bir 
Beşiktaşlıyım, yıllardır kapalı tribünden 
kombine alırım, ne yazık ki pandemi nedeniyle 
uzak kaldık bir süredir. Babadan Beşiktaş’a 
tutkunum, çocukken radyodan maç dinlerdim, 
sadece Beşiktaş maçlarını değil genel olarak 
da futbolu seviyorum. Beşiktaş ruhu farklı, 
Çarşı çok farklı, çeşitli sosyal projelerle önde 
olan, dünyaya kendini kanıtlamış bir taraftar 
grubu… Onların içinde olmak, maç günü, 
forma üstümde, köy içinden ağaçlı yolda 
yürüyüp stada gitmek, tam anlamıyla aidiyet 
duygusunun tanımı bende. Fanatik konusunu 
ben de çok düşündüm, açıkçası geçmişte 
holigan bir İngiliz genç olduğuma karar verdim, 
şaka bir tarafa hiç bilmiyorum nasıl bu kadar 
fanatik oldum ama son 5 senedir Divan Kurulu 
üyesiyim biraz daha dikkat ediyorum.

-Atatürk konusunda da müthiş bir 
duyarlığın, altı kalın kalın çizilmiş 
vazgeçilmezlerin var...

-Atatürk, kırmızı çizgim. Senin de olduğu 
gibi, son yıllarda özellikle yapılan haksız 
saldırılar canımızı yakıyor, bir ülkenin kaderini 
tamamen değiştirmiş bir kahraman Mustafa 

Kemal Atatürk, adını söylerken bile kalbimin 
en derininde büyük bir saygı ve minnet 
duyuyorum.

-Hep hayatın ünlülerle geçti senin. Baban 
Hayri Esen ülkemizin halen en önemli 
dublaj sanatçısı olarak anılır. O günlere 
döndüğünde bize neler söylemek istersin?

-Doğru söylüyorsun. Babam Hayri Esen, 
Ankara Radyosu’nda daha sonra İzmir 
Şehir Tiyatrosu’nda yetişmiş, Türk sinema 
ve tiyatrosuna uzun yıllar emek vermiş bir 
aktördü, daha da önemlisi Yeşilçam aktörlerinin 
sesiydi. Bizim ev Nişantaşı’nda; Çolpan 
ablaların, Sadri abilerin, Ayhan abilerin yanı 
başındaydı. Hülya Koçyiğit, Ekrem Bora tam 
karşı apartmanımızdaydı.  Benim için o filmler 
o kadar değerli; hepsi çocukluğum, çoğunda 
babamın sesi, hepsi yakın akrabalarım gibi.

-Yuva duygusu sende neyin simgesi?
-Yuva benim için çocuklarım ve köpeğimiz 

Jude. Onun dışında yuvayı yuva yapan mutfakta 
pişen yemek, çocuklarla paylaştığımız 
duygular, birlikte izlediğimiz film. Ama en 
önemlisi hepimizin sağlıkla, bir arada olduğunu 
hissettiğimiz sıcak yuvamız.

-Ya hastalıklar? Niçin bu kadar hastalıkla 
başın dertte?

-Benim doğduğum andan itibaren başlayan 
tuhaf bir zincirleme kaza gibi kaza ve hastalık 
problemim var. Fakat dediğin gibi ayaktayım. 
Neden hasta olduğumu ben sana özel anlatmak 
istiyorum.

-Deniz benim için yaşamın tarifidir. Denize 
dalmak yaşama dalmak gibi… Kimi gün pırıl 
pırıl… Kimi zaman dalgalı, kum ve yosun 
içinde… Senin deniz tutkunu da bildiğimden 
sohbetimize denizi de katalım istedim.

-Benim de hayatta en sevdiğim ve kendimi 
içinde mutlu hissettiğim yer deniz. Yüzmeyi çok 
seviyorum, suda iki saat falan kalıyorum. Fakat 
akciğerlerimle ilgili çok büyük sıkıntı yaşadım, 
nefes alamamak korkunç bir şey. O sebeple 
ağaç olan yerler ya da ağaç ve denizin birleştiği 
yerler yaşamı daha çok bana çağrıştırıyor.

-Ve okuma konusundaki tutkunu 

anlatmaya geldi sıra… Nasıl okudukça 
okuyası geliyor insanın? Hayal ve gerçek 
dünyamızı aynı anda bu kadar besleyen ne 
olabilir ki?

-Ben de herkes gibi, küçük yaşlarda Agatha 
Christie okuyarak başladım kitap okuma 
serüvenime, gençlik yıllarımızda devrimci 
kitaplara dalmıştık, fakat benim başımı 
döndüren ilk roman Suç ve Ceza’dır. Hâlâ ara 
sıra okurum, Dostoyevski’nin çoğu romanını 
çok seviyorum. Şimdilerde birkaç kitabı bir 
arada okuma alışkanlığım var.

-Dünyaya bir daha gelsen ne olmak, ne 
yapmak isterdin diye sorarlar hep. Bu bana 
sanki ikinci bir şans veriliyormuş gibi gelir… 
Alaattin’in lambası gibi… Soruyorum şimdi 
sana...

- O kadar uzun uzun sorma hiç bence… 
Kesinlikle oyuncu olurum. Yine aynı anne 
babayı, aynı evlatları seçerim kendime… Belki 
daha da sağlıklı olmak isterim. Belki daha 
da hayalini kurduğum filmlerde oynamak 
isterim. Sevdiklerimle daha uzun zamanlar bir 
arada olmayı seçerim. Ama aynı Itır olmayı 
isterim. Bence mutluluğun tariflerinden biri 
de bu olmalı, öyle değil mi? Belki kadın-erkek 
ilişkisi konusunda şansımı biraz daha artırmak, 
biraz daha özel ve vazgeçilmez, incitilmekten 
korkulan bir Itır olmayı seçerim. Çünkü ben 
böyleyim…

Son zamanlarda dünyamızda bir nefret 
söylemi egemen olmaya başladı. “İyiler 
cennete” lafı çok ironik olarak kullanılıyor. 
Sevginin yerini nefret aldı… Diyor ve sözü 
sana bırakıyorum…

-Bence son yıllarda insanlara nefret aşılandı. 
Kimyası değişti yeni doğanların. Bir nesil yok 
edildi. Çok vahim bir durum. İyi insanlara ilerde 
madalya takacaklar sanırım. Yani şimdilik 
cennete denilen bu insanları çok arayacağız. 
Ama yine de ben senin kadar umutsuz değilim. 
Umut benim kırmızı çizgim…

Ne güzel demiş Orhan Kemal;
“Bir gün oturup çay içelim seninle, çaylar 

benden olur, manzara senden…”
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DENİZ ÖZEN

“Şimdi geçmişten gelen bir yamayım, 
bugüne dikili.” diyerek boşalan 
bardağını doldurdu Figen. Koray dönüp 

baktı; “Yeni bir şiir mi?”
-Bir dize, ilk mısrası ama.
Tatlı bir yaz meltemi yüzlerini okşayıp 

geçti. Verandanın kenarlarını yaseminlerle 
doldurmuşlardı. Tatlı tatlı kokuyordu karanlıkta.  

Koray, Figen’den yaşça epey büyüktü. İkisi 
de bunu hiç dert etmemişti baştan beri. Buraya 
taşınmaya karar verdiklerinde henüz pandemi 
yoktu. Ama olacakları sezmiş gibi kasabaya bir 
kilometre uzakta olan sahile baka kalmışlardı 
bilgisayar ekranında. Koray “Nefis!” demişti. 
“Alalım.” Tüm biriktirdiklerini ormanın içinde saklı 
olan bu taş binaya yatırmışlardı, geçen yılbaşında. 
Karlı bir kış günüydü hatta. Yılbaşının ertesi haftası 
gelmiş, iki haftada da eski eşya olarak ne varsa 
kamyonetle yavaş yavaş taşımışlardı buraya. Asıl 
evleri o kentteydi. Duvarları ve metanetiyle onları 
bekleyen. Onlar ise tüm ağaçlar çırılçıplakken 
taşındıkları bu evde bir bahar ve bir yaz geçirip, 
buralı olmuşlardı bile. Herkes duvarlarında asılı 
duran yelkovan ve akrebi kovalıyordu. Onlar 
mesafesiz, maskesiz, hatta zamansızdılar. Ormanın 
ortasında normal hayatlarına devam ediyorlardı. 
Hafta da bir indikleri kasabada virüsün varlığını 
hissediyor, koşa koşa ormanlarına, ellerinde 
poşetlerle geri dönüyorlardı. 

Terasta bu akşam, ateşböceklerinin sesi 
eşliğinde uzun uzun gökyüzüne bakmışlardı.

“Elinin yüzünün saçının akşamın ve de ay 
ışığının.”

“İkinci dize de geldi.” dedi Figen, elindeki 
kâğıda not alarak. 

Koray bardağı sehpaya bırakıp ellerine baktı. 
Ne heykeller yapmıştı bu eller. Kaç eve misafir 
oldu kim bilir. Ama zaman oydu, tam da elinin 
üstündeki lekeler. Akışı sağlıyorum delikleri 
kapatıp sadece, diye düşündü. “Asıl yama, benim 
belki de.” diye mırıldandı. 

“Rüzgâr, üstümden aşıp zeytin ağacının 
yaprağına geçiyor. Karanlıkta yapraklar titriyor, 
ipil ipil. Yeşilden griye hatta beyaza savruluyor.” 

Dönüp gözlerine baktı Figen’in. Elindeki 
kalemle dizesini yazıyordu. Neredeyse tüm 
ömrünü toprak ve suyla geçirmiş biri olarak, 
bu yıl zamanın dilini öğreniyordu. Hayat ona 
sesleniyordu aslında; yüzünü okşayan rüzgâr, 
burnuna dolan yasemin, gözlerini okşayan 
yıldızlarla. 

Figen bir armağandı avuçlarına bırakılan. 
Sımsıkı tutmuş ve seslenmişti hayata; “Hiçbir şey 
bilmiyor muşum. Hiçbir şey. Hiç!”

Eski bir kırkbeşlik açmıştı Figen telefonundan. 

Müzik nasıl da yakışıyordu geceye. Yayılırken 
laciverte keman sesleri, yumdu gözlerini Koray.

Figen “Kahve yapıyorum.” diyerek içeriye 
doğru yürüdü. Mutfaktan fincan ve tabak 
şıkırtıları arasında seslendi; “Bence müzik bir 
kadın. Ne dersin?” 

Gülümsedi Koray; “Olabilir.” dedi.
“Düşünsene uzun, uçuş uçuş elbiseli bir 

kadın. Dantelalı şapkasıyla şu ormanda çıplak 
ayak koşuyor. Güneş şapkasından hüzmeler 
oluşturarak, elbisesine ve yüzüne düşüyor. O 
ise gülümsüyor, kumral düz saçları ve pembe 
yanaklarıyla. Ve kesinlikle ince dudaklı, naif. 
Klasik Müzik işte!”

Bu oyun hoşuna gitmişti Koray’ın, dikildi biraz 
daha koltuğunda ve bağırdı içeriye doğru: “Jazz 
peki?”

Elinde fincanlarla ona doğru gülümseyen 
Figen; “Tabii ki balkondan aşağıya gülümseyen 
otuzlarında bir kadın. Göğüs dekolteli ve 
kesinlikle çok esmer. Saçları da ince kıvırcık. İri 
dudaklı. Omzunda file file bir şal var, el örmesi. 
En cilveli haliyle, sevdiği adama gülümsüyor. 
Sence Rock?” 

Koray; “Yirmilerinde deri montlu, iri dalgalı 
saçlı, kot pantolonlu, umursamaz bir kadın” dedi 
gülümseyerek. Figen; “Ayağında da kısa bot olsun 
bari.” dedi. Gülüştüler.

“Alaturka?” diye soran Figen, yanıt alamayınca 
gülerek kendisi devam etti. “Elinde bir ud var. 
Saçlar topuz ve hatta hâkim yaka beyaz bir 
gömlek giymiş. Uzun siyah etekli ve ince kısa 
topuklular.”

“Sevdiği var mı?” diye sordu Koray, 
kahvesinden bir yudum alırken. “Var, ama 
karşılıksız. Platonik yani.” dedi, Figen.

“Türküler deyince de.” dedi Koray; “Yemeni 
bağlamış şalvarlı bir kadın. Söğüdün dibinde 
serinliyor.” “Sevdiği var mı?” dedi Figen. “Olmaz 

mı, kaytan bıyıklı yağız bir esmer adam.” dedi 
Koray.

Gülüştüler epey. 
Müzik bitti. 
Cebin ekranı karardı.
Yine ağustosböcekleri başladı konsere. Figen 

sessizce elindeki kâğıda bir şeyler karalıyor, Koray 
ise elindeki kitabı okuyordu. 

“Bitti.” dedi Figen, “Ben yatıyorum.” Koray 
gözlüklerinin üzerinden “Gelirim aşkım 
birazdan.” diyerek gülümsedi. 

Figen terliklerini sürükleyerek içeriye girdi. 
Banyodan gelen şıkırtıların ardından evi sessizlik 
bürüdü. Koray yavaşça kalktı yerinden yatmak 
için, masada duran kâğıda ilişti gözü, uzanıp aldı. 

“Şimdi geçmişten gelen bir yamayım, 
bugüne dikili

Elinin yüzünün saçının akşamın ve de ay 
ışığının.

Zinciri çürümüş ama yelkovanı sağlamım,
Köstekli bir saatim bu fotoğrafta, avucuna 

saklı                                              
Neresinden baksan soluğuz biraz, siyah 

beyaz. 
İçimde saat başı çalan bir çan oysa çırpınan 

bir kurbağa,
Zaman günlüğüne kurşun kalemle yazmış; 

boşuna!
Hiçbir şey istemediğim anların, 

dondurulmuş karesinde hapis,
Ne güzel, ne çirkin, ne iyi, ne de kötü; 

sıradan
Şu masaldaki gülümseyen kız çocuğuyum.”
Koray; “Şairim benim.” diyerek, kâğıdı masaya 

bıraktı. 
O da terliklerini sürüyerek, verandanın kapısını 

kapatıp içeri girdi. 
Ateşböcekleri yanıp sönmeye devam 

ediyorlardı karanlıkta!
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SEDA ŞANLI

Öyle boş boş oturuyorum. Hâlbuki bir 
sürü işim var yapılacak. “Yapmak 
zorunda olmak” hayatım boyunca 

beni mutsuzluğa sürükleyen bir his oldu. 
Zorunda değilim, hiçbir şey yapmak zorunda 
değilim. Varsın yıkanacak çamaşırlar olsun, 
silinecek camlar, derlenecek anılar ve hesabı 
ödenecek hatalar… Tıngır mıngır bir şeyler 
çalıyor öte yandan. Arada tanıdık tınılar 
geliyor kulağıma. Bazen de kuş sesleri. Derken 
bir anda salonun ortasında dans ederken 
buluyorum kendimi. 

“Güller bitti dilimde 
Nasıl diyeyim bilmem
Estarabim, estarabim 
Sağdan, soldan estarabim”
Kalabalıklara karıştığımız zamanlar geldi 

aklıma, hani kollar omuzlara atılır, kulaklara 
fısıldanır, ağız ağıza kahkahalar birbirine 
karışır. Sohbet koyudur, maske-mesafe ise 
henüz bilinmeyen bir konudur. Ve bir anda 
kulağa ilişen müzik ile yine tüm ilgi dağılır, 
sohbet yarıda kalır, hep bir ağızdan arkası 
gelmeyen dertlerden bıkılır.

“Biri biterken öbürü de başlar vermesin Allah 
Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallah
Yok mu çaresi dostlar fesuphanallah?”
Mesela bir gün kapı çalar ansızın, gelen 

anlatır son nefesini avuçlarına bırakır gibi 
tıkanarak ve ağlamaklı. Dinlersin, dinlersin, 

nefes olmak istersin, ne desen bilemezsin. 
Gerçeğe duyulan nefret kırar şevkini. 
Ardından sayılır, dökülür ortaya her bir yersiz 
yurtsuz anı. Ama en nihayetinde varılan 
nokta hep aynıdır.

“Giden gelir mi sandın aldandın boşa 
yandın 
Bırakıp gitti seni neden ismini andın?  
Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş”

Ve kimin yoktur ki Arapsaçına dönen 
halleri, aşk yüzünden. Kim bilir kaç kez o 
karanlık arka sokaklara girilir, aşkın tüm 
bilinmezleriyle dans edilir. Ruhun tövbeliyken, 
sevgiye kaç kez daha ölüp ölüp dirilir. Bir 
daha sevme dersin dinlemez, dinlenmez yine 
sevilir, yine sevilir.

“Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor 
Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor 
Of aşk yüzünden
Arapsaçına döndüm 
Çöz beni arapsaçı”
Gün geçer, ay geçer, yıl geçer, kalır bir 

yerlerde o şey. Belki hazırlıksız yakalandığın 
yağmur sonrası eve dönmeye çalışırken, 
hissettiğin ıslaklığın soğuğunda ya da 
sehpanın köşesine vurduğun o küçük 

parmağın sızısında 
dökülür tekrar 
ortalığa 
esirgediğin. İsyan 
etmek, ağlamak 

istersin çıkmaz bir 
tek damla yaş. Çünkü 

artık zamana yenilmiştir 
ve son kullanma tarihi 

geçmiştir…
“Kara yazı yazıldı sanma 

İnsanın da kaderi böyle 
Öyle bir geçer zaman ki 

Dediğim aynıyla baki”
Veyahut başka bir hayatta, 

herhangi bir zamanın herhangi bir 
anında o acılar unutulmaz, yaralar 
kanar da kanar. Özlediğine canın 
yanar, öpemediğine için kanar. 
Belki bir çizgi filmde dökülür yaşlar 
gözünden kaybettiğine, kim bilir… 
“Aşktan yana şansım yok 
Ağlıyorum derdim çok
Aşkımı kaybetmişim 

Sordum sordum bulan yok”
Yazarsın olmaz, silersin durmaz. Kar 

yağar, güneş açar, ayakkabın ayağını 
sıkar. İki saat beklediğin sırada önüne 
birisi kaynar. Otobüs kaçar, yemek yanar. 

Ofiste terfiyi başkası kapar. Sen kaçarsın, 
yalnızlık kovalar. An gelir zihnin susar tek 

bir soruya verilecek cevaba. 
Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında 

Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında
Bütün gece ağladım dalgalar kucağında 

Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında
24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul’da 

doğar Erkin Koray. Piyano öğretmeni annesi 
sayesinde, müzikle dolu bir hayatın içine 
gözlerini açar ve küçük yaşlarda piyano ve 
gitar çalmayı öğrenir. Lise eğitiminin ardından 
artık müzik, hayatının bir parçası olmuştur. 
1967 yılında “Kızları da Alın Askere” ve “Aşk 
Oyunu” adlı parçalar bulunan 45’liği önemli 
başarı kazanır. 68 yılında grubu ile katıldığı 
Altın Mikrofon yarışmasında dördüncü olur 
ve bu yarışmadaki şarkıları piyasada oldukça 
büyük tiraj rakamlarına ulaşır. Bu başarıyı 60’lı 
yılların sonlarına dek ardı ardına gelen: “Anma 
Arkadaş”, “Hop Hop Gelsin”, “Sana Bir Şeyler 
Olmuş”, “Seni Her Gördüğümde” gibi parçalar 
takip eder. 70’lerin başında John Lennon ile 
yapmış olduğu görüşme bugün bile merak 
konusu olmaktadır.  Yurtdışında yaşadığı 
yıllarda “Estarabim”, “Arap Saç”ı, “Öyle Bir 
Geçer”  gibi çok bilinen eserleri yayımlanır.  
Ardından “Çöpçüler” ve 90’ların başında 
piyasaya sürülen “Best of” albümü ile 
çalışmalarını sürdürür. 96 yılına kadar süren 
sessizlik, hard rock’tan etnik tarza, fantezi’ye, 
konsepti oldukça geniş olan “Gün Ola 
Harman Ola” albümü ile bozulur. Albümde 
yer alan ve benim de en sevdiklerimden olan 
“Akrebin Gözleri” şarkısı, bugün bile ders 
niteliğinde sayılabilecek parçalar arasındadır. 
Bu çalışmayı, 1999 yılında yayımlanan yeni 
şarkılarının yanında eski şarkılarının da yeni 
düzenlemelerinin bulunduğu “Devlerin 
Nefesi” adlı son albümü takip eder. Otuza 
yakın albümü müzik hayatına sığdıran Türk 
rock müziğinin duayenlerinden Erkin Koray’ın 
bugüne kadar yorumladığı parçalar arasında, 
Türk Halk müziği ve Türk sanat müziği 
parçaları da bulunmaktadır.  

Bazen sanılır ki gidenin yerine yenisi gelir 
ve yeni her zaman iyidir. O iş aslında her 
zaman öyle değildir. Yıllar boyunca verilen 
mücadele, emek ve tecrübe bize anca hayatı 
öğretir. Okudukça, öğrendikçe, dinledikçe 
kıymeti daha da bilinir ve yıllar sonra bile 
hükmü geçerlidir. Zaman, birçok şeyi siler 
geçer, ancak yetenek bunlardan biri değildir. 
Geçmişte, şimdide ve gelecekte her bir zerresi 
kendine yer edinir. 

Yağmur yağıyor şimdi. Uzun zamandır 
sessizlik hâkim buralara. Ne bir değişiklik, ne 
heyecan uyandıran bir yenilik. Burnuma gelen 
toprak kokusuyla tüm anılarım, özlemlerim 
dirilir ve 2000’lerin başında “Kemancı”da, 
yanlış hatırlamıyorsam bir perşembe 
akşamında ışıklar söner ve tüm gözler 
sahneye çevrilir…

“Ye babam ye ye kalmasın 
Fakir ekmek de almasın 
Dünyayı yesen doymazsın 
Sabır ola sarman ola
Cambaz olduk bak hepimiz 
İp üstünde kaderimiz 
Yürüyoruz hep çaresiz 
Gün ola harman ola”

Veyahut  başka bir hayatta, herhangi bir 
zamanın herhangi bir anında o acılar 

unutulmaz, yaralar  kanar da kanar. Özlediğine 
canın yanar, öpemediğine için kanar.

40



KENAN BAŞARAN

Saat 1’de buluşmak üzere sözleştiler. 
Telefonu zorlukla tutabilmişti. Avucu ter 
içindeydi. Onunla konuşurken yüzü de 

sanki ergen sivilceleriyle kaplanmıştı. İstemsizce 
yüzünü sıvazladı. Üzerinden bir dakika 
geçmemişken daha, saatine baktı. Yarına kadar 
zaman nasıl geçecekti?

Gece boyunca da yatakta dönüp durmuş, 
gözüne bir dirhem uyku girmemişti. Sabahı zor 
etti. İşe gider gitmez, öğlen molasına erken 
çıkmak için müdürden izin istedi.

Saat 11.00’de gidip caddedeki Fransız işi kafeye 
oturdu. 2 saat vardı buluşmaya, fakat her 
açıldığında kafenin kapısına baktı. Birasını 
yudumlarken, eli sigara paketine uzandı. Tam 
sigarayı yakacakken, garson “Beyefendi!” dedi...  
Yine saatine baktı. 1.5 saat! Dışarı çıktı, alelacele 
bi sigara yaktı. Kesik, kesik nefesler çekti. Biraz 
teskinleşti.

İçeri döndü. Birasını tazeledi. Sürünerek de olsa, 
dakikalar geçiyordu. Gözü yine kapıdaydı.

Geldiğinden beri içeriye giren 15-20 kişi arasında 
papatya falı bakmıştı. “Bu mu acaba? Aman bu 
olmasın. Umarım budur...” Ama hiçbiri içinde bir 
his uyandırmamıştı aslında.

Saat 13.00’ü biraz geçiyordu ki, kapıda yeni bir 
müşteri belirdi. Gözü, gözüne ilk değdiği anda 
göğsü kabardı. Evet, oydu!

Ve iyi ki de oydu. Tam olması gerekendi.

Henüz tek söz etmeden, tokalaşmadan, yılların 
boşluğu dolmuştu.

Ayağa kalktı. Gelen de onu böylece fark etti.
-Merhaba.
-Merhaba.

Ne içersin, ne yersin demeye kalmadan. Lafa o 
girdi.
-Sakın benden şey falan dememi bekleme ha!

Şaşırıp geveledi.
-Yoo, yok ca-nım...
Garsonu çağırdı.
-Açsındır, yemek söyleyelim. Kahve var. Bira 
istersen...
-Yo, aç değilim. Bi latte alayım.

20 yıllık kayıp zamanı pas geçtiler. Bugünden 

girdiler muhabbete. İşte yolculuktan, yerleştiği 
otelden, kaç gün kalacağından falan söz ettiler.

2 saat olmuştu, sohbet edeli.
-İşe dönmem lazım, kusura bakma.
-No problem.
-Yarın tatilim zaten, acısını çıkartırız.

Cumartesi sabahı Beyoğlu’ndan girdiler, akşam 
Kadıköy’den çıktılar. Çarşıda sofra kurdular.
-Bak bu sofrada latte matte olmaz ha! Misafir 
umduğunu değil, bulduğunu içecek bu gece. 
Haydi şerefe!

Çekine çekine bir yudum aldıktan sonra yüzü 
ekşidi.
-Nasıl içiyorsunuz bunu!
-Valla süt gibi.
Güldüler.

Buluşalı 48 olmamıştı. Ama ikisi de süngülerini 
indirmişti. Hele de o. Bir hafta daha kalacağını 
söyledi.

Bir sonraki hafta sonuna kadar her akşam 
görüştüler. Ancak gecenin sonunda o hep 
oteline döndü.

“Bir şey bekleme” lafı, hâlâ duvardı aralarında.

Birlikte geçirecekleri ikinci ve son cumartesi 
de gelip çattı. Fakat tüm günü beraber 
geçiremeyeceklerdi.
-Benim yarın maça gitmem lazım. Seni zorlamak 
istemediğimden, “Gel” diyemiyorum.
-Ne maçı ya?
-Kümede kalma maçına çıkacaklar. Saat 
14.00’te başlayacak. Ben gitmezsem üzülür.
-İnönü’de mi?
-Ne İnönü’sü be oğlum! Orada futbolcuyken 
oynardı. Bu amatör maçı, Eyüp Stadı’nda...
-Uzak mı orası?
-Değil, otelden taksiyle 10 dakika kadar. Maçtan 
sonra gelirim. 5’i bulur ama.

Galata’daydı otel.

Maç günü, otel odasının balkonunda 
oturuyordu. Manzarasında Haliç vardı. Eyüp 
de oradaydı. Kendisiyle epeyce cebelleştikten 
sonra saatine baktı. On iki buçuktu. Kalkıp 
resepsiyona indi. Bir taksi çağırmalarını istedi. 
Beş dakikaya kalmadan, taksi geldi.
-Eyüp Stadı’na.
-Futbolcu musun abi?

-Yok, maç izlemeye gidiyorum.

Stadın etrafı ana baba günüydü. Ucuz köfte-
ekmek kokularına karışan seyyar mangalların 
dumanlarından güç bela nefes alınabiliyordu.

Gişeleri aradı. 15 dakikaya yakın sürdü, kuyrukta 
sıranın ona gelmesi.
-Yedek kulübesinin arkasından bilet verir 
misiniz?
-10 lira

Artık içerideydi. Tribünler koltuksuzdu. 
Hocaların ve yedek oyuncuların oturduğu 
kulübelerin iki sıra arkasında boş bir yer buldu.

Maç başladı. Taraftarlar, sahada olup biten 
her şeye inanılmaz bir gürültü patırtıyla tepki 
veriyordu. O ise yalnızca bir kişiyi izliyordu.

Uzun, ince, yağız, çakır gözlü, kıvırcık saçlı 
adamı... Diğer hoca yerinde duramazken, 
yağız adam kolunu kulübenin kenarına 
dayamış, sakince maçı seyrediyordu. Yine 
de maçın sonları yaklaşırken, yağız adam 
da heyecanlanmaya; hatta telaşlanmaya 
başlamıştı. Çünkü gol lazımdı. Oyuncu 
değişiklikleri yaptı. Oyuna soktuğuna da 
canhıraş halde bir şeyler anlatıyordu.

Nihayet, bitime 2 dakika kala, beklenen o gol 
geldi.

O sakin yağız adam, bir anda kulübesinden 
sahaya fırladı. Futbolcularıyla etten bir futbol 
topuna dönüştü. Bir çocuk gibi, şuursuzca 
sağa sola koşturan yağız adama bakarken, 
mırıldandı:
“Ben de geldim...”
Birden bir sesle irkildi.
-Yusuf!

Biraz afalladıktan sonra, gülümseyerek baktı. 
Ağladığını da gizlemedi.

Ali, hemen etrafında arandı. Sonra, kolundan 
tutup getirdiği o uzun, ince, yağız, çakır gözlü, 
kıvırcık saçlı adama onu gösterdi.
-Bak baba, kardeşim de maça gelmiş...

Yusuf, kendisi daha üç aylıkken, yağız adamın 
ayrıldığı ikinci eşinden olan çocuğuydu. İstanbul’a 
sadece abisiyle tanışmaya gelmişti. Kararlıydı, 
daha fazlası olmayacaktı. Ama olmuştu. Kör 
kuyulara attığı babasını da çıkarmıştı...
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MELDA DAVRAN

“Kentlerde iniştir arka bahçe
Diktiğin gül çeliğini yoklamaya
uçarak inersin tüy yaprak 
baharlar
dönüşte sonra
yokuş ağırlığınca yüklenir üstüne
sonra bu serseri mayın
nereden gömülmüş gizli toprağına
kayarsın elinde değil
mayın o sezdiğin yerinde
(sessiz) seni beklemede
bir sürçme, belki bir acele
kayma kayma kayma kayma
kayarsın”

Gülten Akın

İstanbul kutu içinde kutu gibi sanki; bir semtten 
bir koruya varırsınız, bir semte girer denizden 
çıkarsınız, bir sokak sizi mezarlığa götürür, diğer 
sokak vişne ağaçlı, beyaz papatyalı çocukluk 
cennetinize benzeyen bir yere.

Melih Cevdet’in dizesindeki gibi “Küçük kız da 
büyüdü, o incir de/ Ama yüreğimin erinci nerede” 
diye soruyorsak kendimize kitaplar, dergiler, işte 
tam da bu gibi yazılar merhemdir -bazen-  bize. 

İstanbul’un semtleri, semt isimleri mesela, 
böyle bir yazı konusu olabilir; konu biter mi, 
bitmez. Her semtin dili, sesi, rengi, kokusu 
ayrıdır görene, bilene. Yüzyıllardır yaşayan ve 
yaşayacak olan İstanbul’un başından geçenleri, 
başına gelenleri, gelip geçen imparatorlukların 
mücevher kutularından sağa sola saçılmış, 

paslanıp kirlenmiş olsa da incik boncukları, her 
yerde görebilirsiniz. Karanlık, terk edilmiş, belalı 
ve bıçkın semtler de vardır İstanbul’un bağrında, 
‘Bebek’ gibi bugünlere el bebek gül bebek gibi 
gelmiş bir zamanların Boğaz köyleri de.

İstanbul sokaklarına dair en güzel fotoğrafları 
çeken –bir Rumelihisarı fotosu vardır ki 
hayali cihan değer- Ara Güler, bu sokağa dair 
gönlündekileri de yazıya döker (Zaten kendine 
foto muhabiri der, telefonlarını öyle açardı):

“Bir sokak sizi muhakkak bir yere götürür. 
Sokağın sonunda ya yakınınız bekliyordur, ya 
da dostlarınız. Sokakların her mevsim rengi 
değişir. Onlar yeşerir, çiçekler açar, bir kedi geçer 
ansızın önünüzden. Sokakların anıları da vardır, 
hem de uzun zamandan beri. Yaşar bu anılar, 
hem sizde, hem sokakta. Rengini mevsime, ışığa 
göre değiştirmeyen sokak artık sokak değildir. 
Betonlaşmış bir sokağın anısı bile olmaz. Artık 
kemikleşmiş bir iskelettir, kokusu da yoktur, rengi 
de. Yani sokak da değildir. Rumelihisarı’ndaki bu 
sevdiğim sokak, bugün artık yoktur, kaybolmuştur. 
Bu yokuştan bir demet çiçekle geçmeyecektir bir 
kadın. Ve yağmur yağsa bile damlalar zevksiz 
ıslatacaktır oraları…”

Damlaların ıslattığı ama zevksiz ıslattığı 
sokaklar… Bir fotoğraf ustası ‘gören’ gönlünü 
nasıl da açmış, nasıl da ‘ara’lamış bize...

Bir yazı ustası Adalet Ağaoğlu, olgun yaşlarında 
Ankara’dan İstanbul’a taşınıp yaşamaya 
başladığı Sarıyer semtini anlatırken  yetmiş çeşit 

sesin dinlendiği ‘Bülbül Sokağı’na takılır:

“…Burası Küçük Türkiye’dir. Geçmişte bu koru ve 
sokağı, sefayı sevenlerin eğlence, mehtap yeri imiş. 
Bülbül ötüşlerine ut, kanun eşlik edermiş. Yazları 
bir açık hava sineması da varken, hem de son on 
yıl içinde üç beşten kalkıp otuz kırk arabaya park 
yerliği eder, çıkışı bulunmadığı için bunların ve 
evlerine durmadan kuş konduranların malzeme, 
inşaat, taşıma suyla dönen havuz tankerlerinin 
manevra seslerine kavuşmuş bulunmaktadır. İnatçı 
bülbül dahi sesini kimselere işittiremez olmuş, belki 
de sürgüne gitmiştir. Burası ise ‘Bülbül Kaçıran 
Sokak’ diye nüfus tazelemiştir.”

Ağaoğlu, Büyükdere’deki Bülbül Sokağı’nı 
anlatırken, ‘Bülbül Kaçıran Sokağı’na çevirir. 
İstanbul’da öyle ilginç semt ve sokak isimleri 
vardır ki, günümüzde çoğu çoktan bülbülleri 
kaçıracak kadar betonlaşmış olsa da, başlı 
başına hikâyelere konu olur. Üç bin yıllık bir 
şehir olmak kolay mı? İsimlerin bazıları da 
yüzlerce, binlerce yıl öncesinden bir zaman 
tüneli gibi illerde yuvarlana yuvarlana, farklı 
dillerde söylene söylene bu günlere gelir.  Antik 
dönemlere kadar giden isimler de vardır, Bizans 
ve Osmanlı dönemine ait bir çok isim de. 

 Tarihi bir sütun, bir cami, bir meslek, bir 
insan, bir hayvan ilham olur bazı semtlere. 
“Beyazıt”, Sultan II. Beyazıt’ın semtte kendi 
adıyla yaptırdığı bir külliyeden; “Bayrampaşa”, 
meşhur bir Osmanlı paşasından; “Sarıyer”, sarı 
uçurumlardan; “Bağlarbaşı”, meşhur bağlardan; 
“Taksim”, Osmanlı döneminde suyun halka 
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taksim edildiği yer olmasından dolayı bu 
isimleri almışlar tarih boyu.

Üzüm bağları ve meşhur üzüm türleriyle 
bölge “Bağcılar” ismiyle anılmış hep. 
“Yenibosna” Balkan Savaşı’ndan sonra gelen 
Balkan ailelerin yerleşimiyle bu adı almış. 
Tarihi, Bizans kadar eski şehrin en kalabalık 
semtlerinden “Bakırköy”, ‘uzunköy’ anlamına 
gelen ‘makrohori’ adıyla anılmaya başlamış. 
Fetihten sonra Makrıköy olmuş, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün isteğiyle de Bakırköy. “Florya” ise 
kimi kaynaklara göre adını Arnavutluk’un 
Florina kasabasından gelen göçmenlerden 
almış... “Beşiktaş” adı ile ilgili de farklı rivayetler 
var. Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini 
bağlamak için beş taş diktirmiş semtin kıyısına. 
Beş taş dilden dile Beşiktaş olmuş bir rivayete 
göre. Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı’nın 
yapımı ve kuşatması sırasında bölge asayişini 
sağlaması için Bebek Çelebi lakaplı bir bölükbaşı 
tayin etmiş.  Semt asıl adı Mustafa Çavuş olan 
Bebek Çelebi’nin adıyla anılmaya başlamış. 

“Beyoğlu” adı ile de ilgili pek çok rivayet 
var ama ortak noktası hepsinin bir ‘beyin 
oğlu’ ile ilgili olması. Kimine göre bu kişi, 
fetihten sonra İslamiyeti kabul eden Pontus 
Prensi Komnenos’tur, kimine göre de Sultan 
Süleyman döneminde Venedik Elçisi olan 
Giritti’nin oğlu Luigi’dir.

İstanbul’un cıvıl cıvıl kahveleri, barları ile ünlü 
gençlerin uğrak yeri “Cihangir”in ise arkasında 
bir dram olduğunu az kişi bilir. Kanuni Sultan 

Süleyman ve Hürrem Sultan’ın, abisinin 
boğularak öldürülmesine üzüntüsünden 
genç yaşta ölen oğulları Şehzade Cihangir’in 
adını alarak yapılan Mimar Sinan’ın 
camiinden alır semt. 

Biraz aşağısındaki ünlü İstanbul semti 
“Galata” ise yeşilliğinden ötürü koyunların, 
sığırların otlatılıp, sütlerinin krala 
sunulduğu, süthanelerin yer aldığı bir 
semtmiş zamanında. Yunanca da Galata 
deniyormuş süte.

Evliya Çelebi, dönmüş dolaşmış, “Burada 
Evliya’dan çok kişi yatar

Fakat hepsini anlatırsak söz uzar” 
demişti  Seyahatname’sinde. İstanbul’un 
semtlerinin  öykülerini anlatmaya kalksak 
bizim  de sözümüz  uzar. Keselim.

Ne diyor Firuzan?: “İstanbul tüm 
zamanların tükenmez masalları için üçüncü 
binyılda da hazırlığını yapmaktadır. O 
tükenmez, ebedi bir kenttir. Daha açılmamış 
kaç bin kırkbirinci kapısı, gezilip görülmemiş 
ne çok sahici sokağı vardır. Onun için 
İstanbul’a hiçbir güzelleme yetmez…”

Kaynak: İstanbul’un İlçe ve Semt İsimleri İBB 
yayınları
Ne demek İstanbul? Bebek Niye Bebek? Önder 
Şenyapılı
İstanbul Sokakları 100 Yazardan 100 Sokak 
Murat Yalçın YKY Yayınları

ÖMER OVACIK

ZEYTIN 
ŞAFAĞI

-Açma güneş doğduğunda gözlerini
Gözlerinde büyüsün göz bebeklerin-

Hangi caddene uzansam yaralı uyanıyorum
Hangi sokağına sapsam çıkmaz sokak
Yolumu çeviriyor savaş sevdalıları
Gencecik ömrüm yaş almadan soluyor

Muammalı pazarlıklar dönüyor gıyabımda
Sonu belli senaryolar yazılıyor gün karına
Bilmediğim  acılar saplanıyor bağrıma
Son dakika haberi oluyorum gazete 
sütunlarına

Ah be hayat
Baharında öleceklerse
Neden doğuyor zemheride çocuklar?
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

Maltepe sınırları içerisinde, Cevizli mahallemizde bulunan en önemli 
parklarımızdan biridir Cengiz AYTMATOV Parkı. Bugün yeniden 
ziyaret ettim, mabet olarak gördüğüm bu güzel yeri. 

Türk dünyası ile Maltepe Belediyesi’nin son dönemde fazlasıyla artan 
ve artarak devam edeceğine inandığım çok önemli kültürel birliktelikler 
gerçekleşti.  Kırgızistan ile dostluğumuzu pekiştiren 
Cengiz AYTMATOV heykelinin ve parkının açılışı, 
Azerbaycan Kültür Bakanı’nı Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’mizde ağırlamamız, Kazakistan Nur Sultan Devlet 
Dans Tiyatrosu’nun pandemi şartlarında gerçekleşen 
Online Tiyatro Festivali’mizin açılışını yapması, benim 
Özbekistan Kaşkadarya Devlet Tiyatrosu’nda oyun 
yönetmem ve sonrası için bekleyen birçok proje… “Bir 
Millet” teması sadece sözde değil, gerçekleşen eylemlerle 
var olabilecek bir olgudur. Bunun yolu da hiç şüphesiz 
kültür-sanattır. İşte bu uğurda sınırları aşan dev bir 
isimdir, Cengiz AYTMATOV!

1928’de Kırgızistan’da doğdu AYTMATOV. 
1938’de bir devlet adamı olan babası Törökul Aytmatov, 

Stalin tarafından 138 aydınla birlikte kurşuna dizilerek 
öldürüldü. 

Annesi Nagima Aytmatova, Tatar kökenli bir öğretmen 
ve tiyatro sanatçısıydı.

Ateşin yakamadığı bir ten, rüzgârın söndüremediği bir ateşti, bozkırın 
börüsü. Öyle kolay kolay tutulası, yenilesi, yok edilesi değildi. Tanrı 
Dağları’nın kutsallığı ve muhteşemliğiyle Tanrı’nın Gözü “Isık Gölü”nün 

balasıydı, yok olması öyle kolay değildi. İyilik ve kötülük yan yana neden 
olurdu ki zaten? Neyin ne olduğu yanındakilerle ölçülmez miydi? Hem iyiyi 
anlamak için kötüye, kötüyü anlamak için iyiye ihtiyaç yok muydu?

Çayda balık, dağda maral, Kara Bulak’ta Aygül, Sarıçelek’te duru su, 
Arslanbap’ta bir ceviz ormanıydı. Ve yanıtsız soru bırakmazdı Aytmatov’un 

kahramanları.
Manas’ın dizeleri ninnisi, Kutadgu Bilig felsefesi, kadim 

topraklar beşiği olunca, bir insanın destansı bir yazar olması 
ve eserlerinin yaklaşık 150 dile çevrilmesine şaşılmazdı.

Eserlerinde “Toprak Ana”ydı ve sağardı kendini en çok 
kültür olarak. Tüm kutsallar yerini almış, balballar selama 
durmuş, efsaneler yayılmıştı. Gelenekler, görenekler, obalar, 
yaylalar, illa ki atlar, kurtlar, bozkırlar… Masalsı diyarların 
muhteşem dostları dâhil tüm varlığıyla Türk kültür felsefesi 
gücünü hissettirmekteydi.

Her canlıda insanı, insanda her canlıyı görendi gözleri. 
Güvenmeyi, umut etmeyi, insandaki kederi, sevgiyi ve 
sessizliğin çığlığını dinlemeyi bilmekti yazmak, aynı sevmek 
gibi, sevgiyi kazanmaya ölmek gibi.

Bozkırsa bozkırdı kalemi, zirveyse de zirve… Selvilerde de 
yerini aldı, al yazmalar da. Al ve yeşilse anlattığı filizde hep 
çiçekte. Yoktu geçmişi olmayanın geleceği de elbette.

Her insan bir roman, bir kahramandır onun için ve hayaller tükenesi 
değildi, zamandı tek yetmeyen.

10 Haziran 2008’de Almanya’da kadim Türk boylarının göçüne “Gökbörü” 
olarak katıldığında “Beyaz Gemi”  gelmişti hayal kıyılarına sonunda.

Aslında her insan bir roman 
biraz da kahramandır

Bozkırsa bozkırdı 
kalemi, zirveyse 

de zirve… Selviler 
de yerini aldı al 

yazmalar da. 
Al ve yeşilse 

anlattığı filizde 
hep çiçekte. Yoktu 

geçmişi olmayanın 
geleceği de 

elbette.
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Canım Ağabeyim Tarık Günersel. Ben kalıcı 
güzel bir söyleşi olsun istiyorum. 

O yüzden de ilk sorum şu olacak sana.

n Her yazarda olmayacak zenginlikte çok 
renkli ve bir o kadar da “içine” birikmiş 
dertli bir geçmişiniz var. Elbette ki bunun 
yaptıklarınız, ürettikleriniz üstünde büyük 
bir etkisi vardır. Şöyle bir geriye giderek 
bugün kendinizi nasıl hissettiğinizi sorsam ne 
dersiniz acaba?

68’imde artık kendimi çok iyi hissediyorum. 
En genç 68’lilerden biri olarak hoş rastlantı. İç 
bölünmelerim aşıldı, birçok temel sorunumun 
farkına daha iyi vardım; iyi niyet ve sevgi temelli 
anlama ve çözme çabaları verimli oluyor. Yakın 
çevre çok önemli: Aile, dostlar… 

n Dünya Şiir Günü önerisini sizin PEN 
Edinburgh Kongresi’ndeki sunumunuz 
üzerine benimseyen Uluslararası PEN 
konuyu UNESCO’ya sundu; böylece 21 
Mart Dünya Şiir Günü yaratıldı. Dünyada 
bu gün büyük bir heyecanla kutlanıyor. 
Türkiye PEN Merkezi’miz de yirmi yılı aşkın 
bu önemli günü kutlamaktadır. Şöyle bir 
baktığımızda bu günün önemi gün geçtikçe 
daha çok artıyor. Türkiye PEN Merkezi şair 
seçimlerinde titizleniyor her yıl. Bu günün 
hikâyesini sizden dinlesek kısaca?

21 Mart Dünya Şiir Günü imece ile katkılarla 
gerçekleşti. 1996 başında Gülseli İnal, Mazhar 
Candan, Mehmet H. Doğan, Talat Sait Halman, 
Hakan İşcen ve Şükran Kozalı ve Nalan 
Mahsereci gibi isimlerin katılımıyla Şiir Uzayı 
Laboratuvarı (Poetic Space Lab) kurduk.

“Bayram güzel, keşke Dünya Tiyatro Günü gibi bir 
Dünya Şiir Günü olsa.” dedim, New York’ta ders 
veren Talat Sait Halman’a telefon açtım: “Böyle 
bir gün var da ben mi bilmiyorum?” Halman, 
“Bildiğim kadarıyla öyle bir gün yok.” Hazırladıkları 
çağrı metni Enver Ercan’ın yönettiği Varlık 
dergisinde yer aldı. 21 Nisan 1996’da İstanbul ile 
Ankara’da Dünya Şiir Günü çeşitli dillerde şiirlerle 
kutladık. Başka sanatlardan Beklan Algan ile Ayla 
Algan ve Selman Ada da katıldı. 

1997 başında dünyaya çağrıda bulunduk; PEN 
Melbourne Merkezi ile Botsvana Üniversitesi 
öğretim Üyesi Dr. Andy Cheban’dan olumlu 

yankı geldi. Başkan Şükran Kurdakul 21 Nisan 
1997 kutlamasına katıldı.  Konu PEN Türkiye’nin 
Genel Kurulu’nda benimsendi; yeni başkan 
Alpay Kabacalı ile Uluslararası İlişkiler Sekreteri 
Prof. Dr. Suat Karantay Dünya Şiir Günü 
önerisinin Uluslararası PEN Kongresi gündemine 
alınmasını sağladılar. 

Sonuç: Dünya Şiir Günü UNESCO takviminde 
yer alıyorsa bunda Türkiye’deki şiir birikiminin, 
Şiir Uzayı Laboratuvarı, PEN Türkiye Merkezi’nin, 
ikinci imzayı veren Melbourne PEN Merkezi 
ve ’97 Uluslararası PEN Kongresi’ndeki Genel 
Meclis (temsil edilen PEN merkezlerinin onayı) 
belirleyici rol oynadı. 

n 12 Eylül 1980 Faşist Askeri Darbesi’nde 
Suudi Arabistan’da İngilizce öğretmenliği 
yaptığınız dönemlerde din, hayat ve 
insanlığın geleceği hakkında epeyce kafa 
yorduğunuzu biliyorum. Orada yalnızca 
öğretmenlik yapmayıp çeviriler de 
yapıyordunuz, yazıyordunuz.

Her ülkedeki insanların çoğu iyidir. Buluşmacı, 
kucaklayıcı olunca kültür farkları da geliştirici 
olabilir. Suudî Arapları da sevdim. Onlar da 
beni sevdi. Dünya coğrafyası dersi de verdim: 
Çin komünlerinden söz edeceğim hiç aklıma 
gelmezdi. Aziz Nesin’in bir öyküsünü paylaştım. 
İsteklerimden biri Türkiye-Suudi Arabistan Kültür 
platformu oluşmasına katkıda bulunmak. 

n Son Hamlet çevriniz oldukça ses getirdi 
bu son günlerde. Çevirinin zor bir iş olduğu 
hep tartışılır. Onu yeniden yazma ya da 
anadilinizde yeniden yaratma gibi. Aynı 
zamanda siz yıllarca (1991-2014 ) İstanbul 
Şehir Tiyatrosu dramaturg olarak çalıştınız. 
Sizce bu çeviride farklı olan nedir?

Birkaç fark var: 

1) Şiirsiz Hamlet olmaz; ayrıca Shakespeare 

nesirde bile şairdi, o bakımdan koşuk ağırlıklı bir 
çeviri oldu. 
2) WS Türkçe yazsa hangi fırsatları kaçırmazdı? 
“Baba ama akbaba” gibi İngilizcede olamayan 
bir fırsatı kaçırmazdı bence. 
3) Okurken hesaba katılabilen dipnotlar 
seyrederken yardımcı olamaz; çok önemli birkaç 
bilgiyi repliklere ekledim. 
4) Kolaylık için bazı reji notları koydum. 
5) En az 18 oyuncu ile oynanabilir; ona göre 
oyuncu-rol dökümü düzenledim. 
6) Prova planlamasında kolaylık olsun diye 
eklerden birinde sahneleri alt birimlere böldüm. 

n Siz aynı zamanda bir proje insanısınız. 
İlginç önerileriniz oldu bu projeler arasında. 
Yine sizi dürten, uykunuzdan eden yeni 
projeler var mı?

*İlk okuma projem ilkokulda oluştu: 1001 Gece 
Masalları. Nihayet başladım, ama yine bir şeyler 
yazmaya dönük olarak. Yazmakta verimli kılan 
iç gürültülerim bitti ya, artık daha iyi bir okur 
olabilirim, umarım.

n 2007-09 ve 2011-14 yıllarında PEN Türkiye 
Merkezi (PEN Yazarlar Derneği) Başkanı 
olarak görev yaptınız ve halen yönetim 
kurulu üyesi ve Uluslararası İlişkiler Genel 
Sekreterliği görevini yürütüyorsunuz. 
2010 Tokyo Kongresi’nde PEN Uluslararası 
Yönetim Kurulu’na seçildiniz. PEN sizin için 
hayatınızda ne ifade ediyor?

Dünya Uygarlığı oluşurken PEN kurucu 
yapılar arasında, kanımca. Her katkı iyi ekiple 
mümkündür. PEN yolculuğumda en yakın destek 
Habo çalışma kardeşimden geldi, geliyor. Kendisi 
Halil İbrahim Özcan adıyla bilinir, sanırım 
tanırsınız. Çalışmamız değerli başkanımız 
Zeynep Oral’ın öncülüğünde sürüyor: Yönetim 
Kurulu’nda emek veren Tülin Dursun, Zeynep 
Aliye, Haydar Ergülen ve Sevin Okyay ve katkıda 
bulunan tüm üyelerimizle omuz omuza.

ZAMANIN RÜZGÂRI DOSTLUĞUN 
DEMİNİ HATIRLATIRKEN
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Cumartesi pazarından dönerken 
dolmuşta unuttular beni. Kelebek 

camından hayatı buğularken dalgındım. 
Kaderleri yeniden yazılmış Amerikan 
arabalarında haddinden çok sefer 
yaptım. Dünyada henüz birkaç yıl var 
olmuş biri için fazlaca efkârlıydı aklım. 
Kayboluşun eşsiz korkusunu örtünüp 
derin uykulara daldım. Meşinden 
bozuk para kesesinin düzensiz şıngırtısı 
modern bir ninni gibiydi. Şu nemli, ılık, 
nefes kokan buhar, dolmuşun iklimiydi. 
Nikelajı aşınmış dikiz aynalarında uzun 
uzun kendime baktım. Bu yüzden 
eksik kaldım biraz. Bu yüzden hep 
özlemekle geçti ömrüm, benzin ve 
tütün kokan şoför mahallini. Yitirsem de 
unutamadım o eski Türkiye’nin hayalini.

Ülkenin içinde başka bir memleketti İstanbul. Dolmuş, memleket 
içinde cümbür cemaat bir mahalle. Şoförler mahallenin harbici 

abisi. Eşarpları şal desenli teyzeler, unutulan çocukların şefkatli hamisi. 
Elleri Havilland krem kokan şık kadınlar hülyaların efendisi. Briyantinli 
saçlardan yunus sürüleri akardı. Göstergelerin üzerinden boncuktan 
kuşlar sarkardı. Plastik köpek bibloları, torpido gözünden başını sallardı. 
Ön koltukta oturan düşünceli yolcu bir sigara yakardı. İnsan gölgeleri 
vites kolunun parlak topuzundan yansırdı.  Çukurlara düşünce atlayan 
pikapta, arabesk şarkılar çalardı. O zaman arabesk de arabeskti hani. 
Yaylıların bastığı notalar, şehrin hüzünlü ruhunda hiç de sakil durmazdı.

DERYA ERKENCİ

DOLMUŞLAR

Bütün bu arabaları, Dodge’ları, Desoto’ları, Plymouth’ları, kaputlarının 

ucuna miğferli askerler, koçbaşları, rüzgârı yaran tanrıçalar oturtulmuş 

ağır dolmuşları. Bir büyüme imgesinden çok, hepimizin başrolünde olduğu, 

müşfik melodramlara yaslanan kara bir film gibi hafızamda sakladım. Baba 

yadigârına sahip çıkan bıçkın şoförlerin zarafet müsabakasında hakemlik 

yaparken, boyları ameliyatla uzatılmış, utangaç simalı otomobillerin metal 

yorgunluğuna içlenirken farkına vardım. Bendeki bitmişe özlem değil, 

gerçeğe özlem. Geçmişin vicdanına saplanıp kalmış bütün hikâyem. Herkes 

tüm hislerin ipinin kendi ellerinde olduğu bir hayat ister. Arkadan öne doğru 

bozukluklar uzatılıp, para üstleri yolculara geri giderken bir ömür geçer.

Bir başka memleketti İstanbul. Dolmuşlar, hayaletinde 
gezinen zaman kapsülleri. Pazardan dönerken 

Pala İbrahim’in dolmuşunda unuttular beni. Öyle 
pek de ihmal edilecek bir çocuk değildim. Evlatlar, 
cılız ama sağlam dallardır. Taşıyamayacağı kadar yük 
bindirilen her dal, bir yerde kırılır. Mekaniği bozuk paslı 
taksimetrelerin sabit rakamlarından derin bir mana 
bekledim. Şehrin damarlarında akan dolmuşlarda, öksüz 
bir yetim olmayı istedim. Cansız şeylerin ruhlarının 
olduğu masalsı bir âlem düşledim. Belki ben de içten içe 
sırra kadem basmak istedim. Hayatın uygun yeri halime 
hiçbir zaman denk düşmedi. Dilimin ucuna kadar gelse 
de, bir türlü “Müsait bir yerde inecek var.” diyemedim.
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"Dünyada Bir Yerdeyim"


