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

GÜLRIZ SURURI
“Bazen tepede olursun, bazen 
yokuşun altında. Önemli olan, 

yolculuğun kesintisiz sürmesidir.”

NELSON MANDELA
“Dünyayı değiştirmek için 

kullanabileceğiniz en güçlü silah 
eğitimdir.”

“Aşk gidiyor, geçiyor da 
alışkanlık gitmiyor.”

ORUÇ ARUOBA
“Her yol kişiye varıyor sonunda,kişinin kendisine 

...
-’Roma’ya değil, kişiye çıkıyor her yol.”

MÜZEYYEN SENAR

2



3



CEYLAN ERTEM

Hasan Saltık ismini merak edenlerin her 
yerde açıp okuyacağı bilgi budur: Zaza 
asıllı, Türk müzik yapımcısı ve Kalan 

Müzik’in kurucusu. Klasik Türk Müziği’nin, 
Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin 
nadide örneklerini derlemiş ve yayımlamıştır.

Benim bildiğim ise, bir abi olduğu, çoğu 
değerli arkadaşım için bir baba olduğu, 
onlarca dev ve değerli müzisyenin de 
yoldaşı, kardeşi olduğudur.

Türkiye ve dünyadaki müzik severler için 
nadide bir isimdir. Kimsenin yapmadığını 
yaparak, azınlıkların müziğini çoğunluğa 
duyurmuş, sevdirmiştir. 

Onlarca âşığın, ozanın eserlerini 
koleksiyonuna almış, bu isimlerin telif 

haklarını kazanması için mücadele 
vermiştir.

Ölüm haberini aldığımda, bana hediye 
ettiği sarı atkı boynumdaydı.

Daha evvel birlikte çalıştığım hiçbir 
‘yapımcı’ bana böyle güzel, sıcak bir hediye 
almamıştı. O atkı boynumdayken daha da 
kötü etkilendim bu haberden.

Yapacağı çok iş, gerçekleştireceği yüzlerce 
hayali, projesi vardı. 

Çocuklarını dilinden düşürmez, “Şu sigarayı 
onlar için bir gün bırakacağım.”derdi. 

Sanki ölmedi, hâlâ Unkapanı’ndaki o 
özenerek yenilediği ofisinde oturuyor 

(Birlikte çalıştığı nadide müzisyenlerin 
fotoğraflarını çerçeveletmiş, bize sevgiyle 
gösteriyordu o ofiste en son görüştüğümde, 
benim bir fotoğrafımı çerçeveletip astığı 
için çok mutlu olduğumu hatırlıyorum). 

Sanki komik, muzip hikâyeleri, anılarıyla 
bizi güldürecek, “Haydi çocuklar!” diyerek 
yeni projelere başlatacak gibi hissediyorum.

Çok üzgünüm.
Çok erken, çok ani bir gidiş.
Hasan abiciğim, seni seviyor, özlüyoruz.

Bıraktığın belgeler, müzik arşivi ve yoğun 
çabalarının ürünlerini de saygıyla korumaya 
çalışacağız.

Devrin daim olsun.
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Madımak: Toprak üstünde sürünen, 
gövdesi odunlu, pembe çiçekli, Orta 
Anadolu ve Ege mutfağının zeytinyağı 

ile birlik olup mutluluk aşılayan ve de çiğ de 
yenilebilen kuzukulağı familyasının hoş bitkisi.

Çok sonra öğrendim Madımak’ın anlamını. 
2 Temmuz 1993’ten çok sonra. O günlerde 
televizyonlarda bir öfke tablosunu anlatırken 
kullanılıyordu “Madımak” ismi. O tabloya bakıp 
“biz neye kızıyoruz?” diye sormuştum dedeme. 
“Kızanlar biz değiliz, biz kızdıranlardanız.” 
demişti. Meğer iki taraf varmış. Bir taraf içeride, 
diğer taraf dışarıda…

“Banaz yaylasından Kerbela’ya / Kar 
götürsün turnalar!

Ölürüz sanma kardaş / Dostun attığı gülden 
yaralanmışız…”

Kendi kendimize vurduk neşteri. Bir tarafımız 
“yakanlar”, diğer tarafımız “yananlar” oldu. 
Benim gençliğime koşan yıllarım da “Hangi 
taraftasın?” sorusunun titreyen suskunluğuyla 
doldu. Önceleri rakamlarla ifade ediliyordu 
“içeride”kiler, sonra isimler okundu, daha 
sonra da televizyonlar yanan çerçeveler içinde 
resimlerini yayımlamaya başladı. Kayıtlara geçen 
her isim “bir” kişiydi. Her kişi için ayrı ayrı ağıtlar 
okundu, kalanlar gidenlerin ardından şiirler yazdı, 
heyecan biraz dinince utanç dumanları şehrin 
doruklarına yapıştı. 

Zamanla aslında bir tarafımızın daha olduğunu 
görmeye başladık. O tarafımızı yaşanılanlara 
hiç dahil etmedik ve fakat oradaydılar. Aynı 
Kerbela’da, Menemen’de, Maraş’ta, Çorum’da 
olduğu gibi yananlar ve yakanların, kesenler ve 
kesilenlerin, dövenler ve dövülenlerin, içeridekiler 
ve dışarıdakilerin ayrıldığı yerdelerdi, onlar sadece 
“bakanlar”dı… Ne öncesiyle ilgili ne de sonrasında 
olacaklarla ilgili bir fikirleri vardı. “Bakanlar”, 
seyirci kalanlar; terazisi ve kılıcı elinden alınmış 
gözü bağlı adalet heykelleri gibiydi.

Heykel demişken, ben Sivas’ı o alev kusan 
görüntüleriyle değil de ipe geçirilip Madımak’ın 
önüne kadar sürüklenen Pir Sultan’la 
hatırlıyorum. Öfkenin bir yaşı varsa en yaşlısı 
Pir Sultan’ın urganını gerendir diyorum. Elbet 
parçalanan şekil verilmiş bir taş idi, elbet lime 
edilmiş olan bir silüet idi ama o öfke, kardeşim, o 
asırlardır dinmeyen öfke, pek gerçekti. 

Sonunda herkes şaşkın ve üzgündü. Hiç 
kimsenin olayların nasıl geliştiği, neden 
durdurulamadığı mevzuunda bir fikri yoktu. Ya 
da fikir kirliliğinden öyle görünüyordu. Ülkemiz 
ve dünyada Sivas Katliamı inanç farklılığına 
tahammülsüzlük olarak yer aldı. Hâlbuki 
çeyrek asırdır süregelen Pir Sultan Şenlikleri 
için oradaydı, yitirdiğimiz canlar. Aydını, ozanı, 
şairi, yazarı, zulme direnen Pir Sultan Abdal’ı 
anmak için onun toprağına koşmuştu.  Pir 
Sultan’ın bağlamasını arşa kaldırdığı duyguyla 
oradaydılar. Kültür ve sanatın asırlardır kazınan 
ve iyileşmesine izin verilmeyen yaranın tek 
merhemi olduğuna inandıkları için oradaydılar. 

ULAŞ GEROĞLU

Birlikte, hakça, kardeşçe nasıl güzel yaşanır 
onu anlatmak için oradaydılar. Bu kadar çok 
sebebi düşündükçe kendimi Madımak’ın içinde 
buluyorum. Dışarıdakilerin nefret çığlıkları 
dizlerimi titretiyor. Yavaş yavaş burnuma tüten 
bir is kokusu var. O koku zamanı donduruyor. 
Sonra sıcak… Ateş önüne katmış canları, yukarı 
tırmanıyor. Metin abi ile göz göze geliyorum, 
merdivene oturmuş izmarite dayanmış 
sigarasından son bir duman çekiyor içine. 
Sonra Asım abiyi görüyorum elinde çamaşır 
askısı, bedeni en gencimizden daha dik duruyor. 
Hasret’i görüyorum, sonra Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği Semah grubuna bakıyorum. 
Onlar yan yana beraber hareket ediyor. Nesimi 
Baba bana bakıyor, omuzumdan tutup beni 
yanına oturtuyor. Gözlerini görseniz, gözleriyle 
tebessüm ediyor. Sonra hiçbirimiz için güvenli 
bir yer kalmıyor. Ve onlarla birlikte “Bizim 
yitireceğimiz bir can sadece. O da elbet toprak 
olacaktı. Ama dışardakilerin bir candan çok daha 
fazlasını kaybedecekler.” diyorum. 

O gün şiirimizden yitirdik kardeşim. 
Ozanımızın sazından barış, sevgi ve insan sökülüp 

alındı. Aydınlarımızın mücadelesi dumanlandı. 
Toprağımızın anısını lekeledik, geleceğimize 
bir utanç tablosu miras ettik. Her geçen gün 
kayıplarımızın arttığını fark ettik. Madımak, 
düşündükçe kaybettiğimiz, fark ettikçe daha derin 
dehlizlere gömüldüğümüz bir yer oldu bizim için. 
İkinci tokada yüzümüzü dönecek kadar erdemli 
olsak da ilk tokadı unutamıyoruz. Çünkü bir 
türküde seslerini duyuyoruz, bir şiirde yüzlerini 
görüyoruz. Çünkü aynı finalde buluşan hayat 
hikâyeleri okuyoruz…

“Hızır paşa bizi berdar etmeden,
Açılın kapılar Şah’a gidelim”
Bizler; bizden olanda, bizden olmayanı 

bulup berdar etmekte mahiriz. Yakın dönemde 
hafızalarımızdan çıkaramadığımız, asırlardır 
toprağımızdan işittiğimiz karşıtlık çatışmasının 
bizden neyi götürdüğünü anlayamadık. 2 
Temmuz’da canlar yitip giderken sevinç naraları 
atan da, gözyaşlarıyla ateşi söndürmeye 
çalışanlar da hâlbuki aynı acıda birleşmiyor mu? 
Bu kaybın tarafı yok güzel kardeşim. Kesişim 
kümesinin taralı alanındayız hepimiz. Hepimizin 
tarafı “kaybedenler” tarafı…

Kaybedenler
5



ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Nâzım Hikmet söylemişti: “Sen 
yanmasan/ Ben yanmasam/ Biz 
yanmasak / Nasıl çıkar karanlıklar 

aydınlığa”   
Koca Nâzım  “Aslolan hayattır” da demişti. 
Aslolan hayatsa, oysa yanmadan da 

çıkabilmeliyiz aydınlığa… 
İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed 

öldükten sonra ortalık kan gölüne çevrilmiş; 
savaşlar, yıkımlar, çelişkiler sonucu Sünni ve 
Şii bölünmesi yaşanmıştı. Yıl M.S. 620 idi.  O 
gün bugün çelişkiler, bölünmeler bitti mi?  
Pek emin değilim…  

Açlık, sefalet, salgın hastalıklarla boğuşan 
Hıristiyan dünyasının, Müslüman dünyaya karşı 
açtığı Haçlı Seferleri başladığında yıl 1096’ydı…  
200 yıl sürdüğü yazılır tarih kitaplarında… 
Sizce bitmiş midir Haçlı Seferleri?  (Bakınız 
Afganistan, Irak, Suriye, vb.) 

Adına “Cadı Avı“ derler, özellikle kadınlara 
yönelik, dini gerekçelerle başlatılıp, ancak 
düşünceleri, düşleri, söyledikleri, ifade biçimi, 
yaşam tarzı vb. farklı kadın ya da erkek herkese 
uygulanabilir bir av başlatıldı. Avrupa’dan 
yola çıkıp, Amerika, Asya ve Afrika’ya yayıldı. 
Ortaçağ’daydı. Kaynak kitaplar 1480 ila 1750 
yılları arasında 40.000-60.000 kişinin cadılık 
suçlamasıyla öldürüldüğünü yazdı. “Bir cadının 
yaşamasına müsamaha göstermeyeceksin.” 
diyordu kutsal kitaplar. 

Tüm “cadılar”, “ötekiler” ateşe verildi… Ama 
acaba “Cadı Avı” bitti mi? 

Ortaçağ’da değildi. 1993 yılının 2 
Temmuz’undaydı.  Sivas’taydı. Sanki dün gibi.  
Sanki bugün. Sanki yarın…

Göz göre göre, planlı programlı, bilerek, 
isteyerek, çocuklarımızı, aydınları, sanatçıları 
yaktılar. Ben unutmadım.

Hazırlıklarını önceden yapmışlardı. 
“Müslüman Kamuoyuna” diye başlayan 
bildiriler dağıtılmış, yerel gazetelerde 
yayımlanmıştı. Sonradan bu bildirilerin Sivas 
Emniyet Müdürlüğü’nde hazırlandığı, oradan 
yollandığı ortaya çıkacaktı. Hiç unutmadım.

8,5 saat sürmüştü emniyet güçlerinin 
ve askerin seyrettiği katliam... Başbakan 
Tansu Çiller’in “Otel dışındaki vatandaşlara 
bir şey olmadığı için sevinçliyiz.” dediği 
katliam... “Gazanız mübarek olsun Müslüman 
Kardeşlerim.” diyerek Refah Partili Belediye 
Başkanı’nın fetva verdiği, valinin ciddi bir şey 

olmadığına inandığı katliam... Hiç ama hiç 
unutmadım.

O gün orada yakılan sadece düşünen, 
üreten yaşamı güzelleştiren insanlarımız 
değildi. Hukuk devleti anlayışı, düşünce 
özgürlüğü, insan hakları, yaşama hakkı, değer 
yargıları, Cumhuriyet’in temel ilkeleriydi de. 

Hiç unutmadım: Bir avuç oy için insanların 
yanmasını izleyenleri… Ve o gün orada devlete 
güvenimizi yitirdik. İnancımızı yitirdik. 

Sonraki o korkunç duruşmaları da 
unutmadım. Ankara’da, göstermelik 
sanıkların «Bir Sivas yetmez!” haykırışlarını... 
Sanıkların “Cehennem ateşinde yanacaksınız.” 
tehditlerini… Tehditler karşısında hâkimlerin, 
savcıların ve biz gazetecilerin korkup 
kürsülerin, sıraların altına saklanışımızı... 
Davaların zamanaşımına uğramasını... 
Suçluların “zamanaşımından” bırakılmasını, 
dönemin Başbakanı Erdoğan’ın  “Milletimize 
hayırlı olsun!” diye alkışlamasını…

Hiç unutmadım. Sonraki günlerde “evet 
ama” ve “ancak”lı açıklamalar yapanları… 
Nerede nasıl konuşulması ya da konuşulmaması 
gerektiğini açıklayanları… Ha bire “dini 
hassasiyetler” nedeniyle ödün vermeyi 
önerenleri… Unutmadım. 

O günden bugüne:  
Türkiye’nin referansları daha çok, daha çok dine 
yöneldi.  
Yobazlık arttı. Köktendincilik, bağnazlık, 
mezhepçilik arttı. 

Kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri arttı. 
Çocuk gelinler çoğaldı. 

Kızların okula gitmesi azaldı, evlilik yaşı 
düştü, resmi nikâh mecburiyeti kalktı, imam 
nikâhı yeter dendi.  
Eğitimde adım adım karşıdevrim uygulanır 
oldu.

Anayasa yok sayıldı.   
Anadolu Müslümanlığı, Arap Müslümanlığına 
dönüştü.

Karşı devrim, adım adım uygulamaya 
konuldu. 

Unutmadıklarım aklımda, yüreğimde, Afrika 
yollarındaydım. Uganda, Rwanda ve Burundi 
arasında gidip geliyordum. 1994 yılının yaz 
aylarındaydı. 

Uganda’da, arkadaşım Zizinga’yla 
birlikte, kucağımızda tüfekler, sırtımızda 
bebeklerimiz Savannah Bush’tan ormanlara 

doğru kaçıyorduk (Yani Zizinga anlatıyor, ben 
dinliyordum!).  Devletin resmi orduları her yeri 
ateşe veriyordu, belki ormanları yakmazlardı… 

Rwanda ve Burundi’de Tutsiler hep yönetici 
sınıftı, Hutular, hep toprakta çalışan  ırgatlar… 
Sömürgeciler Tutsileri destekledi, Hutuları 
aşağıladı. Bağımsızlıktan sonra Rwanda’da 
durum değişti. Burundi’de değişmedi. 

Rwanda’da arkadaşım Brigitte, bana Hutu 
kadınlarının neden Tutsi kadınlarından daha 
güzel, daha alımlı olduklarını; Antoine ise 
sömürgeci Avrupalıların “böl yönet/ böl yönet”  
tutkularını/ yöntemlerini anlatıyordu.

Burundi’nin başkenti Bucumbura’da, Denis, 
Flora,  Zigi, Kuzi, Michel (Adları Fransız, hepsi 
safkan Afrikalı!) ve daha niceleriyle,  bir 
düğünde, Zaire müziği ve davulcular eşliğinde 
çılgınlar gibi dans ediyordum. Üstelik sabahın 
altısına kadar… Üstelik 200 kişilik düğünde dans 
pistinden hiç inmeyen tek beyaz insan bendim… 

Burundi’den ayrılırken ayaklarım geri geri 
gidiyordu. Tanzanya’ya vardığımda; akşam 
haberlerinde, Hutu-Tutsi çatışmasına son veren 
Devlet Başkan’ı Albay Jean Baptist Bagaza’nın 
askeri bir darbeyle devrildiğini öğrendim. 
Haberin görüntülerinde bir akşam önce sabaha 
dek dans ettiğim mekân alev alev yanıyordu. 
İçindekilerle birlikte.  

Ateş, elbet Rwanda’ya da sıçradı.  Sonraki 
100 gün içinde 800.000 insan yakıldı, 
katledildi. Önce aşırı Hutular Tutsileri ve ılımlı 
Hutuları; sonra Tutsiler intikam için Hutuları 
doğradı. Tanganika gölü cesetlerle doldu. Kızıla 
dönen nehirlerden kan ve ateş aktı.

Sonra… Sonra…
Dans partnerlerimden, arkadaşlarımdan 

o güzel insanlardan hangileri Tutsi, hangileri 
Hutu’ydu, inanın hiç ama hiç bilemedim… 
Hangileri yaktı, hangileri yanıp kül oldu? O gün 
bugün öğrenemedim… 

Tarih boyunca sırtlarını bir dine, bir inanca, 
bir tanrıya, bir diktatöre, bir siyasal erke, 
sömürgeci efendiye, bir savaşa, bir siyasal 
iktidara, paraya, herhangi bir güce dayamış 
ve o güce kul olmuş, biat etmiş, ödün vermiş 
insanlar oldukça… Yeryüzü de yurdum da 
aydınlığa çıkamaz.  

Aydınlığa çıkmak için yanmak gerekmediği 
günleri beklemek yetmez. Aydınlığa engel 
olan güce karşı mücadele etmek şart! Ancak o 
zaman yanmadan aydınlığa çıkabiliriz.
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KÜRŞAT BAŞAR

Ne çok zaman geçmiş… Neredeyse bavul yapmayı unutmuşum. 
Geçen yıllarda konserler ve diğer etkinlikler için hemen her ay bir 
yerlere giderken bu küçük bavul köşede hazır beklerdi oysa. 

Bavul yapmakla çok da uğraşmam. Yanımda çok eşya taşımayı 
sevmem. Ama küçük bavulun içine düzenli bir biçimde birçok şeyi 
yerleştirmeye alışığım. 

Tanıyanlar bilir; seyahati, tatili pek seven biri değilim. Ama bir yıldan 
uzun süre hiçbir yere gitmeyince yavaş yavaş bu fikrim değişmeye başladı. 

Ne zamandır bir istasyona, havaalanına gitmediğimi düşünüp 
şaşırıyorum şimdi. 

Edip Cansever’in şiiri gelir hemen aklıma yaz deyince…
“Neler almalıyım yanıma:
Şiir için: Yılgı, sessizlik, yavaşlatılmış uyum. 
Düş için:Kendini denizde sanan o bunak kaptan.
Şarkı için: Kalmadı usumda tek dize ama o dizelerin ilk sesi var. 
Zaman için: Yer değiştiren gölge yeterli.
Mevsimler için: Portakal, bögürtlen, ayçiçeği.
Aşk için: Unutkanlık ya da dikkatle kullanılan ve değiştirilebilen birkaç anı…”
Yine o şiirde okumak için de Dostoyevski, Sait Faik ve Marquez diyordu 

Cansever. 
Ben de kitaplığıma yeniden bakıyorum. Uzun zamandır okumaya 

başlayıp bıraktığım bir kitap var. Musil’in ünlü nehir romanı “Niteliksiz 
Adam”. 

Tabii ilk cildini alıyorum yalnız. 
Yeni çıkan birkaç kitap daha var. Onları da koyuyorum. 
Deniz kenarında bir şeyler çiziktirmek, notlar almak için küçük bir 

defter ve kalemler de almalıyım. 
Telefonun en iyi yanı istediğin tüm şarkıları yanında taşıyabilmek…
İlgilenmediğim bir sürü şeyi izlemek için açılan uygulamalar bir yana 

artık telefon sayesinde şiir kitaplarını yanımda taşımama da gerek yok. 
İstediğim şiiri anında bulup okuyabiliyorum. 

Ama her seyahat beni, yalnızca gideceğim yere taşımıyor. Aynı zamanda 

garip bir biçimde çocukluğuma, yalnızlığıma, geçmişin anılarına da taşıyor. 
Çünkü insan o küçük bavula yalnızca giysileri, kitapları koymuyor. 
Kavafis’in dediği gibi; “nereye gidersem gideyim bu şehir arkamdan 

gelecek”. Yalnızca şehir değil, kendin, hayatın…
İstasyonlar, havalimanları kimi için belki heyecan verici yeni bir 

maceranın başlangıcını simgeler. 
Benim içinse her zaman biraz hüzün barındırır. 
Çocukluğum hep bir yerden ayrılmakla geçtiği için mi? 
Kim bilir. 
Oysa yolculuk da hayatımız gibi: Birileri kavuşurken, birileri ayrılıyor. 

Birileri mutlu olurken, birileri gözyaşı döküyor. 
Tren yola çıktığında biliyorum ki her zamanki gibi pencereden dışarıya 

bakıp, dalıp gideceğim. Evler, köyler, kasabalar hızla geçip giderken, ben 
geleceğe doğru yol alacağım ve zamanın bu garip çelişkisine yeniden 
anlam vermeye çalışacağım… Umarsız bir çaba…

İnsan bilemez ki… 
Bu yazın duygusu ne olacak? 
Hamit Macit Selekler’in o güzel şiiri nasıl başlıyordu: 
“Bu yazı bambaşka düşünüyorduk/ Geniş bir bahçede biz iki çocuk/ gibi 

dalacaktık geçen günlere…”
Küçük bavulumla peronda duruyorum ve içimdeki tünelden geçiyorum, 

çocukluğuma doğru… 
Sorumsuz, neşeli, güvenli çocukluk yazlarına, sonra ilk aşkıma, sonra 

gelecek kaygısını biraz olsun unutmaya çalıştığımız ilk gençlik tatillerine…
Hep bizimle kalacağını sandığımız ama bir gün beklenmedik bir 

biçimde yitirdiğimiz insanları hatırlıyorum. 
Yeşilköy İstasyonu’nda trenden iniyorum. Çocukluğun kokusu, tren 

istasyonlarının kokusu şu anda burnumda. Bir faytona binip yeni bir yaz 
tatiline başlayacağım. 

Ama o şiir nasıl bitiyordu: 
“Bu yazı bambaşka düşündük, zaman/ vefasız çıktı, sen odanda uzan/ 

birkaç cümle kaydet küçük deftere…/ Ele ne geçer ki umulanlardan…”
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CANAN ASLAN

İnsan bu haliyle, yani modern insan olarak, 
elli bin yıldır var. Var olduğundan beri de 
kendini anlatma, ifade etme derdinde.

Bunu nereden mi anlıyoruz?

Prof. Dr. Sinan Canan’ın dediği gibi; yaklaşık kırk 
bin yıl önce mağara duvarlarına yapılmış olan 
resimlerden. 

“İnsanın çılgınlığı nefret, zulüm, barbarlık 
ve körleşme kaynağıdır. Ama duygusallığın 
intizamsızlığı ve düş gücünün taşkınlıkları 
olmasaydı, imkânsız olanı istemenin çılgınlığı 
olmazdı; atılım, yaratıcılık, icat, aşk ve şiir de 
olmazdı.” diyor Edgar Morin.   

İnsanın kendini ifade etmesine sanat ve edebiyat 
aracılık etmiştir. Bunun için de düş gücüne 
ihtiyaç duymuştur insan. Yaratımın olabilmesi, 
insanın sınırlarını aşması, imkânsızı istemesiyle 
doğru orantılıdır. Düş gücünü harekete geçiren 
en büyük etmen ise “aşk”tır. Aşk büyüsünü 
de kendinde taşıyan bir sözcüktür. Onu sesli 
olarak dile getirmek bile bir etki alanı yaratır. 
Tanımını yapmaksa oldukça zordur. Ama 
aşkın hissettirdiklerinin sözcüklerle ifade 
edilmiş biçimleri vardır. Her bir aşk hikâyesi, 
kendi içinde bir tanımdır da aynı zamanda. Bu 
hikâyelerdeki etkilenme biçimleri, aşkın gücüne 
dair belirlemeleri de içerir. 

Özcan Erdoğan’ın hazırladığı ve İkaros 
Yayınları’ndan 2008 yılında çıkmış olan “Dâhiler 
ve Aşkları” kitabında okuduklarım bana, tarihe 
damga vurmuş eserlerin yaratım aşamasında, 
hep aşk motivasyonunun olduğunu bir kere 
daha gösterdi. 

Louis Aragon… Ya da mutlu aşk yoktur.

Nancy ile yaşadığı aşkta fırtınalara tutulur. 
Bu fırtınalı ilişki Venedik dekorunda çığlığa 
dönüşür. 

“Her şey yalan buna aşk da dahildir/ Ve ben 
bunları Venedik’te/ Venedik’te yazıyorum/ 
Aşk sözcüğünün içerdiği anlam için de hiç 
güvenmeyin bana.” Bu çığlığı intihara sürükler 
onu ama ölmez, pusulası şaşar. Ama aynı 

Aragon, bir ay sonra Elsa’yla tanışır, yaşamı 
tamamen farklılaşır.

“Deniz kıyısında bir çakıl taşı gibi buldun beni 
hani eğilip alınır ya yerden / Kayıp bir eşya 
gibi kullanma yönergesi bilinmeyen / Senin 
karşına çıktım işe yaramaz bir söz gibi gecenin 
karanlığında”

Ve Elsa onun türküsüdür. Direniş yılları ve Elsa, 
dünya edebiyatının en güzel şiirlerini yazmasına 
olanak sağlar Aragon’a. İnsanın yaşayabileceği 
en büyük ilham aşktır, aşk aynı zamanda 
özgürleştirici bir güçtür de. 

Ludwig Van Beethoven… Çünkü müziğin 
kendisi aşktır.

İnsanın hissettikleri bir şekilde ruhunun 
derinlerinde yer bulur;  bazen notalara dönüşür, 
bazen sözlere, bazen şekillere… Acı ve yalnızlık 
Beethoven’da yaratıcı bir güce dönüşmüştür. 
Çektiği acıların karşılığını müziğinde ortaya 
çıkarır. Beethowen için müzik yaşamdır. 
Yaşamın içinde müzik, müziğin içinde ise aşk 
çok fazla yer kaplar. 

Salvador Dali…

“Her erkek bir kadınla evlenebilir fakat sadece 
Gala onun ruhunu iyileştirebilir.”

Dali’nin yarattığı eserlerde Gala’nın etkisi çok 
büyüktür. Şöyle söyler:

“Büyük sanat eserleri yaratmaya karar veren her 
iyi ressam, önce benim karımla evlenmelidir.”

Dali, Gala’yı kendi düş dünyasıyla yeniden 
yaratmıştır. Resimler motifler ve olaylar Gala 
ile yeni bir boyut kazanmıştır.  

Dante Alighieri…

Dante aşkta sevilmeyen kişi olmasına rağmen, 
seven birisi olarak çekilen acıların nasıl 
taşınacağını gösteren bir yüceliğe sahiptir. 
Ona göre aşk acısının en büyüğü sevip de 
sevilmemektir. Oysa çevresindekiler bu görüşe 
katılmazlar. Dante aşk acısını her insanın, 
özellikle de her bilgenin çektiğini düşünür. Asıl 
derdi bu acıyı tanımlayabilmektir. Aşkı, âşık 
olunan kişilerden soyutlayıp aşkta kalması, 
onun evrensel değerlerini ve bakışını sunar bize.  
“aşk: bu yüzden yüce görüyorum kendimi/ size 
duyduğum güvenin/ nedeni insanca tavrınız/ 
çünkü kim baksa size kesinlikle bilir/ dışınızdan 
merhamet olduğunu içinizde”

Wolfgang von Goethe…

1772 yılında hukuk stajı için Weltzlar’a 
geldiğinde, Lotte’ye umutsuz bir şekilde âşık 
olur ve bu aşk onun ruhunda büyük yaralar açar. 
Bu aşkın acılarını “Genç Werther’in Acıları”nda 
dile getirir. Bu eser dünya edebiyatına,  
tiyatrosuna ve resmine ilham kaynağı olur. 

Aşk planlanmaz, insanın başına gelir. Geldiği 
andan itibaren de insanın hayat seyrini 
değiştirir, sanki dünyayı yeniden kurar, nesneleri 
yeniden şekillendirir. Artık aşkın dayattığı dile 
ve mantığa tabidir insan. Her ilişkideki tezahürü 
ise farklıdır. Bu farkın yarattığı güçle…

Adnan Yücel’in o güzel dizelerinde söylediği 
gibi:

“Aşksız ve paramparçaydı yaşam/ bir inancın 
yüceliğinde buldum seni/ bir kavganın 
güzelliğinde sevdim/ bitmedi daha sürüyor o 
kavga ve sürecek/ Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya 
dek!”
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MARİO LEVİ

Markiz Pastanesi’ni kaç kişi hatırlıyor 
şimdi? Şehrin hafızası yaşananları 
elbette bir yerlerde saklıyor... Sadece 

anlatılabilecekler için değil, artık anlatılmak 
istenmeyecekler için de... 

Hikâye içinde hikâye de diyebilirsiniz. Salah 
Birsel’in sihirli bir şehir rehberi gibi gördüğüm 
“Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu” adını verdiği kitabında, 
pastanenin kurulduğu günler nasıl yine o 
gülümseyen ve gülümseten üslupla dile gelmiş.  
Pastaneye adını veren Mösyö Lebon, uzun yıllar 
çırak olarak çalıştığı Sahne Sokak’taki Valaury 
Pastanesi’nin sahibinin kızıyla evlendikten sonra 
bir hayli yol alıyor. Şark Pasajı’nda Cafe-Restaurant 
de Saint Petersburg adıyla bir mekân açıyor önce. 
İşlerini ilerletince de pasajın bitişiğindeki dükkâna 
geçerek bu pastaneyi hizmete sokuyor. 

Geriye şimdi sadece fotoğraflar kalmış... Bir 
de o fotoğrafların anlattıkları... Hatıralar... Yine 
şehrin tarihi için... Mösyö Lebon pastanenin 
duvarlarını tahta ile kaplatmış, aralarındaki 
boşluklara da yıllar içinde birçok müdaviminin 

hafızasında derin izler bırakacak o meşhur 
mevsimler panolarını yerleştirmeyi düşünmüş. 
Düşünmüş diyorum, çünkü şehre birçok eser 
armağan eden mimar Alexandre Vallaury 
tarafından tasarlanıp, Arnoux imzasıyla Fransa’da 
yapılan bu Art Nouveau fayans panoların ikisi, 
yani yaz ve kış hasar gördüğünden, duvarlara 
sadece ilkbahar ve sonbaharı temsil edenleri 
astırabilmiş. Paris’teki Lemeunier ustaya da 
İstanbul’da eşi benzeri olmayan bir pasta fırını 
ısmarlamış. Aynısını Kayser İkinci Wilhelm’in 
İstanbul ziyaretinin hemen öncesinde Sultan 
İkinci Abdülhamit de Dolmabahçe Sarayı’na 
yaptıracaktır. 

Lebon’un şanı, şöhreti kısa süre içinde, sadece 
İstanbul’a değil, yurt dışına da yayılmış. Pera 
Palas’ta kalan Orient Express’in Avrupalı şık 
yolcularının İstanbul’daki ilk uğrak yerlerinden 
biri burası olmuş. Ürünleri o kadar lezzetli 
bulunuyormuş. Pastane o ünlü Fransızca 
sloganının hakkını fazlasıyla verebilmiş demek 
ki. “Chez Lebon tout est bon”/”Lebon’da her şey 
güzeldir”. 

Yılların akışında Lebon, yabancı gezginlerin 
yanı sıra, sadece İstanbul’un batılı hayat tarzını 
benimsemiş sakinleri tarafından değil, sanat, 
özellikle de edebiyat dünyasından birçok ünlü 
şahsiyetin de cazibe merkezi olduktan sonra 
geleneği sürdürecek Avedis Çakır tarafından 1940’lı 
yıllarda, artık daha çok kişinin hatırladığı Markiz 
adıyla yoluna devam edecektir. Yeni sahibinin 
pastaneye bu adı, çikolataları Paris’te üretilen 
meşhur Marquise de Sevigne çikolatalarının 
fevkinde yapmayı amaçladığı için verdiği söylenir. 

Aktarılanlar ne kadarı doğru? Biz sormuş 
bulunalım. Hepsi şehrin hayatında böyle derin izler 
bırakmış bir pastaneye yakışıyor ama doğrusu, ne 
gizleyeyim... 

Kim ne derse desin, onca hatıradan süzülerek 
bize gelenlere bakarsak, bu masalarda edebiyat 
tarihimize yön vermiş birçok ismin oturduğunu 
hatırlamak zorunda kalırız. Ne çok isim, ne çok 
sohbet ve hatıra için gelmiş buraya. Namık Kemal, 
Şinasi, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Abidin Dino, 
Sait Faik, Orhan Veli, Mine Urgan, Attila İlhan, 
Haldun Taner... Bu duvarların gizlediklerini hayal 
etmemek mümkün mü bu durumda?

Hazır Haldun Taner demişken, ben de 
pastanenin tabiri caizse son demlerine 
yetiştiğimden, bir hatıramı aktarabilirim. 
Hatırayı, kendisiyle bağdaştırmamın elbette bir 
sebebi var. O yıllarda Tiyatro Tarihi hocamdı. 
Derslerimizde tiyatronun yanı sıra, edebiyata 
ve hayata dair birçok hikâyeye de girmiştik ama 
onlar başka hikâyelere yol almamızı bekliyor. İşte 
bu sohbetlerin birinde bu pastaneden söz etmiş, 
geriye kalanları mutlaka görmemizi salık vermişti. 
Bu tavsiyeyi Haldun Taner yapardı da dikkate almaz 
mıydım? İki gün sonra gitmiştim.  

Etrafın ihtişamı beni fazlasıyla etkilemesine 
etkilemişti de, kendimi, ne yalan söyleyeyim, 
gördüklerim karşısında çok ezilmiş gibi 
hissetmiştim. Nasıl bir mahcubiyetti yaşadığım. 
Öyle bir mahcubiyet ki, daha kapıdan girdiğimde 
başlamıştı. Henüz on dokuz yaşındaydım. Kolay 
değildi. Hikâyelerimi çiziktirmeye başlamıştım ve 
kendimi çok yalnız hissediyordum. Mahcubiyetim 
garsona sipariş verirken fark edilmiş miydi? Bir Cafe 
Glace istemiştim. Hayatımda ilk kez deneyecektim. 
Tek bildiğim dedemin anlattıklarıyla sınırlıydı. 
Gümüş bir zarfa konmuş uzunca ince bardağın 
görüntüsü hafızamdan hiç silinmemiş. 

Başka hikâyelerim vardı da ondan belki. 
Selim İleri’nin hassas kahramanı Yusuf’un aynı 

pastaneye yolu düşecekti. Kendisinden yaşça büyük 
Meliha’nın boşandığı eşiyle buluşmak için... 

O satırları da hatırlamanın zamanı şimdi. 
“Mevsimlere bakıyorum. Kendi ışıklarıyla 

duvardaki yılanlı çocuğu aydınlatan mevsimler. 
Sonbahar solgun bir genç kız. Evde kalmış 
kızlar. Evde kalmış kızlardan sonbahar. Üzüm 
salkımlarından bir taç başında. Masaldaki kıza 
elmaslardan taç takmışlardı. Ebe kıza. Sonbaharın 
önünde biz oturuyoruz. Burası eski pastane. 
İskemleler eski. Eski Çin vazoları. Çiçeksiz. Aynalar. 
Aynalarda alnım kanamıyor. Yeniden sonbahar. 
Evlenmemiş bir yaşlı kız sanki.”

“Destan Gönüller” o titrek dokunuşuyla çoktan 
solmuş o çiçeklerde yaşamaya devam edecekti...

Edip Cansever de gün gelecek, unutulmaz 
kahramanlarından Ruhi Bey’in de yolunu Markiz’e 
düşürecektir. Kısa süreliğine uğranacak bir yerdir. 
Uzun bir şiir adeta bir iç sızısı gibi akar. 

Markiz’in hem bu şehirdeki hem de bendeki 
hikâyesi böyle bir hikâye işte. 

Ya başka pastanelerinki? Onlar da başka 
sohbetleri bekliyordur belki.

O Pastanede Hangi Hikâyeler Kaldı?
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NURTEN GEROĞLU

“Yaşasın Hayat”...  Son sözünü resmetmiş 
bir kadının dinmeyen sesi, şimdi 
renkli bir tabloda. Uzun zamandır 

ben, bu ilham perisiyle neden körebe oynamaya 
başladığımın net bir cevabını arıyorum. Sanıyorum 
ki güzel gördüğümüz, hayatı yaşanır kılan, 
sonunda bize “Yaşasın Hayat” dedirtecek neyse 
onun ellerinde.

Belki öyle, belki o da kendisine iyi gelen bir şeylerin 
izinde. Belki o da son sözünü hayata atfedenlerin 
peşinde...

Yolculuğu hatırlamıyorum. Göz açıp kapayıncaya 
kadar okyanusları nasıl aştım, nasıl bu kapının 
önüne geldim bilmiyorum. Ya sorularımın 
cevaplarını bulursam; her şey burada, bu ahşap 
kapının eşiğinde biterse? Geriye dönerken yüküm 
ne kadar ağırlaşır, bilmiyorum. Tamam, başka soru 
yok, ben içeri giriyorum…

Eşikten içeri girdiğimde heyecanlı adımlarım; 
duvarda asılı duran kukla ve heykelleri görünce 
erken bahar erguvanları gibi ürkekleşti. Etrafıma 
bakınırken daha önce bildiğim, duyduğumda 
heyecanlandığım bir ses “Onlar senin için değil. 
Hayaletleri ve kötü ruhları uzak tutmak için. Hadi 
gel.” dedi ve kapıdan birkaç metre sonra sağımızda 
kalan avludan içeri girdi. Bir süre arkasından 
baktım. Gülümseyerek döndü ve “Gelmiyor 
musun?” dedi. Şaşkınlığım bu sefer daha kısa 
sürdü. Hemen kendimi toparladım ve peşi sıra 
avludan içeri girdim. Bu şekilde karşıma çıkması, 
artık çözmemiz gereken bir sorun olmaya başladı. 
Bunun bir tesadüf olmadığını, düşün denizimde 
aradığı bir cevabın peşinde olduğunu düşündüm. 

Avluyu çevreleyen yüksek mavi duvarlar, çiçekleri 
sakınmak için yükselmiş gibi. Şimdi anlıyorum 
tablolarında çiçekler neden bu kadar renkli. 
Güzel kokuların yarattığı lotus etkisinden hemen 
kurtulup ilham perisinin peşinden haneye 
girmem daha uzun sürdü. Onu benim kadar 
şaşırtmamasının tek bir anlamı vardı. O bu eve 
daha önce de gelmişti.

Her detayıyla bir ömrü özetliyor duvarlar. 
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NEBAHAT AYHANCamekânlar içinde bugünün vitrinlerinde 
bile modanın yakalayamadığı kıyafetler, beni 
bilmediğim bir zaman tüneline soktu. Bugünün 
stil ikonu oldu ya, hani portresi işleyebildiğimiz 
her eşyada, hani saçlarında bahar açıyor ya 
resimlerinde, bugünden daha ileride yaşamış bir 
kadın var baktığım her yerde. Sevmediği “tahta 
bacak” lakabından sebep, biri diğerinden ince 
bacaklarını kapatmak içindi bu uzun etekler. 
Ama nasıl güzeller… Beni buraya getiren de 
işte bu özgüven. Yaşadıklarından sonra kendi 
karanlık güneşini doğuran ve yıldızları unutan biri 
olması beklenirdi elbette. Ama o, ne güneşe olan 
tutkusundan vazgeçmiş ne de yıldızların zamanını 
beklemekten kaçmış. Yatağını görünce anlıyor 
insan. Bir tek kendine de bakıyor olsan, “Hayat”tı 
aslolan. 

Ben dalıp gitmişken evin her detayına “Beni buraya 
getiren ne biliyor musun?” diye sordu. Onun 
yanımda olduğunu bile unutmuştum. Mahcup bir 
tebessümle “Bilmiyorum.” dedim. “Beni buraya 
getiren şey kazadan sonra çizdiği otobüs resmi. 
Çünkü o andan sonra tüm yaşayacaklarıyla 
yüzleşmiş ve kabullenmişti. Ve o andan sonra 
bana hiç ihtiyaç duymadı. İlhamı kendisiydi.” dedi 
ve yatak odasından çıktı. “Kendi yolunu bulan 
insanları kesin kıskanıyor.” diye mırıldandım. “Belki 
öyle, belki de değil. Bunu asla söylemeyeceğim.” 
diye seslendi.  Bana kızdı belki ama yıllarca beni 
peşinden sürüklediğini düşündükçe kim hoşuma 
gitmediğini söyleyebilir ki?

Evin içindeyken resimlerde gördüğünüz yüzden 
başkasını düşünmüyorsunuz. Kendi sorunlarınızı, 
sorularınızı, dışarıdaki dünyayı unutuyorsunuz. 
Bu soyutlanmayı “Kokuyu alıyor musun?” diye 
böldü. Yağmurla karışan toprak kokusu sardı her 
yeri. Cama düşen yağmur tanelerini görünce, 
ikimiz de bahçeye doğru hızlı adımlarla çıktık. 
Hayatımın en unutulmaz anlarından birine de o 
sırada şahit oldum. Resim çerçevelerinden çıkıp 
yağmura koşmuştu. Yüzünü gökyüzüne kaldırmış 
dans ediyordu. Hiç kimse yokmuşçasına, annesinin 
bahçeyi dekore ettiği heykellerin arasında bir 
masal kahramanı gibi görünüyordu. Sanki hiçbir 
şey durağan değil. Sonra ikimize dönüp gülümsedi. 
O an yoluna düştüğüm, hayalini kurduğum, 
yaşamak istediklerimi düşündüm. Fark ettim ki; 
o gülümsediğinde ilham oluyor ‘daha kötü ne 
olabilir’ deyip köşesine çekilenlere. 

Tık-tık-tık… Yüzüme düşen yağmurun sesini 
duyuyordum. Göz kapaklarım kapalı kalmaya 
dirense de bitti rüya. Uyandım ve fakat yağmur 
gerçekti. Penceremi açıp yüzümü yağmura serdim. 
Onun dansı, tebessümü o kadar gerçekti ki, bende 
yarattığı hayal kırıklığından sonra ancak yağmur 
beni kendime getirebilirdi. Ve o… Tüm güzellik 
tabularını yıkan, aşklarıyla ruhunu özgürleştiren, 
mücadelesi, acıları ve hayatıyla kadın 
mücadelesinin ikonası olandı. O; “Çıkış yolunun 
güzel olacağını ve asla geriye dönmeyeceğimi 
umarım.” dese de son sözü “Yaşasın Hayat” 
olandı. Kusura bakma ilham perisi, bu sefer beni 
yola düşüren Frida Kahlo’ydu…

Öğrenmeyi öğrenmek ve öğretmek, 
ustalık yolunun olmazsa olmazıydı. 
Usta bilirdi nerde ne var; bilmezse 

de merakı ışık olur ve bulurdu gizleneni, 
saklananı, unutulanı, unutturulanı.

Kardeşliğin, barışın, eşitliğin ve sevginin 
mücadelesinde müziği yanına yoldaş ederek 
koşandı Hasan Saltık. Eğer bir devrimse 
insanca yaşamak, müzikle akort edilebilirdi 
ancak.

Her dem merakının peşinde, halkların 
yaşanmışlığının gizinde, sesin sözün ve 
tınının; notanın ağıtın ve türkünün; deyişin 
demenin ve ilahinin emrindeydi.

Ruh bulurdu kendisini ne mutlu eder; 
yaslanırdı da bazen, maftirimin, nefesin 
ve şarkıların ışığına. Doğru tekti ne de olsa 
başka başka dillerde söylense de… Ruhların 
ortak dili müzik değil miydi; bu güzelcenin 
peşine de ancak ruhunu özgürlük, barış ve 
güzellik için yola çıkaranlar düşmez miydi?

Yaşamın ahenginde müzikle devinen; 
müzikle değiştiren ve müzikle güçlendirendi 
Hasan Saltık.

Cesur ve inatçı bir serüvenciydi. Fısıltıyla 
söylenen türküler nasıl “armonik bir gök 
gürültüsü”ne dönüşürdü dünya bildi.

Dünya bildi… Halklar kendisi için emek 
veren bu asil ruhu olması gereken yere 
yükseltti. Derler ki halkların en yüksek yeri 
yürekleridir.

Munzur’un oğluydu o… Ruhu yükseklerin 
eriyiği ile filizlenmişti. Yoksa nasıl dünya 
bu armonik gök gürültüsünün önünde 
eğilebilirdi?

Kökü Dersim dağları kadar yüksek ve en 
az onlarınki kadar derindeydi. 

Heyecanı devingenleştirir ve her seferinde 
yerini bulurdu. Gürül gürül çağlamaktı 

bunun adı Munzur gibi, başka neydi? 
Her eser olması gereken yere çoktan 

yerleşmişti. Dillere…
Dalların sevdasını düşürdü tellere, 

nefeslere. KALAN’dı ya hakkıydı, bağdaş 
kurup oturmak ezgilerin sofrasına. 

Dil gönül değil miydi? Her daim devingen 
bir ruhtu ve gıdası halkın sesi, sözü, teli, 
nefesiydi. KALAN’ın KALAN’a sunduğu bir 
KALAN’dı Hasan Saltık.

Yoksa biz nasıl bilebilirdik İsak Algazi 
Efendi’yi?

Nasıl bilebilirdik bunca türkünün kökü ne 
kadar derin.

Nasıl da çığlıklaşmış ağıtlar; nasıl da 
yolunu gözlemiş Rumeli’nde şarkılar.

Nasıl da sabırla durmuş, taşların 
serinliğinde beklemiş insanlar.

Munzur’un tadı şeker, Dersim’in taşı 
cevher, rüzgârı dost, toprağı can olunca, 
elbette geçmişten bugüne ve geleceğe değer 
katan bir “KALAN” olurdu.

Ete kemiğe bürünmüş müzik, ezgi, arşiv 
deyince akla ilk gelen de oydu.

İçimiz sarı sıcaktı artık;
KALAN’ın KALAN’a sunduğu bir KALAN’dı 

Hasan Saltık. ‘
’KALAN’’sa sevdadır bir uçtan bir 

uca bağlanan; coşkuyla gelinen ; gidilip 
görülen; duyulan ve ezgilenen uzaklıklardır. 
Halklara, iri iri açılan gözlere, kıraç ve nasırlı 
ellere…İlla ki kardeşlik türkülerine, illa ki 
özgürlüklere…

Selam olsun müzikle yan yana, yana yana, 
coşa coşa yeryüzünü müziğin yüzü yapmaya 
çalışanlara!

Selam olsun devrini müzikle daim kılıp 
devranda ‘’KALAN’’a!

Selam olsun sonsuzluğa varana!

Kalan'ın 
Kalan'a 
Sunduğu
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ALİ KILIÇ

Başta itfaiye görevlileri olmak üzere 
insanların bir yangında alevlerin tehdit 
ettiği bir kediyi kurtarmak için seferber 

olduğunu düşünürsek, Madımak Oteli’ndeki 
katliamı alkışlarla izleyenlerin tutumu nutkun 
tutulmasına yol açıyor.

Anadolu kültürünün temel taşlarından biri olan 
halk ozanımız Pir Sultan Abdal anısına, doğduğu 
yer Sivas’ın Banaz köyünde, 45 yıl öncesinden 
etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Köyde kurulan 
Pir Sultan Abdal Derneği, 12 Eylül 1980 Darbesi 
sonrasında kapatılınca bu etkinlik de “yasaklı” 
sayıldı. Yani faşist darbe, kendi halinde masumane 
faaliyetler içindeki birçok sivil toplum kuruluşu gibi 
Pir Sultan Abdal Derneği’ni de hedefe oturtmuş 
oldu. Zamanla Pir Sultan Abdal adı altında oluşan 
yapılanmalar, etkinlikleri “yasaklı” konumundan 
çıkartarak yeniden düzenlemeye başladılar. 
Aydın insanlar konuşmacı olarak katıldılar; halk 
ozanları türkülerini söylediler, bugün her kesimden 
sanatçının eserlerini seslendirdiği Pir Sultan 
Abdal’ı andılar. İyi de kimseyi rahatsız etmeyen bu 
etkinlikler, o gün neden göze battı?

O gün;

2 Temmuz 1993 Cuma…

Neredeyse 30 yıl oluyor. Olayı yaşayanlar, 
televizyondan takip edenler ve bir film setinde 
çekim çalışmaları seyreder gibi izleyenlerin çoğu 
hayatta. Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal 
etkinliklerine, hem de ilin valisi tarafından davet 
edilen isimlere karşı iki gün öncesinden kara 
propaganda düzenlendi. Harekete geçmek ve 
halkı galeyana getirmek için de cuma namazı çıkışı 
beklendi. Sonunda namazın verdiği huzura çomak 
sokanların gayretleri baskın çıktı ve etkinliğin 
davetlileri, konakladıkları Madımak Oteli’ne 
sıkıştırıldı. Güvenlik güçleri sayıları on bini aşan 
insanın hırsı karşısında yetersiz kalırken sonucu 
kestirilebilecek gelişmeler karşısında Ankara da 
dahil olmak üzere yetkililer kayıtsız/çaresiz kaldı. 
Sonuç mu? Otelin giriş katı ateşe verildi, çıkan 
yangında 12 yaşındaki folklorcu Koray Kaya ve 66 
yaşındaki yazar Asım Bezirci’nin de aralarında 
bulunduğu 33 insan, misafir olarak davet edildiği 
Sivas’ın Madımak Otel’inde can verdi. Olaylar 
sırasında 2 otel çalışanı ve 2 de gözü dönmüş 
saldırgan canından oldu. Doğal bir hümanizm 

yuvası olan Anadolu’nun göbeğinden, insanlık 
tarihine kara bir sayfa açıldı.

O Anadolu ki; camileri, kiliseleri, sinagogları, bir 
dönem gizli de olsa cemevleriyle her inançtan 
insana kucak açmış, bereketli toprağından fışkıran 
lokmaları paylaştırmış; dünyayı, Mevlana ve Hacı 
Bektaş Veli felsefeleriyle yoğrulmuş düşüncelere 
hayran bırakmıştır. Böyle bir coğrafyanın 
yaşayanı olarak duyduğumuz gurur, zaman 
zaman kırılmıştır. İşte Sivas’ta yaşanan Madımak 
Oteli katliamı da gururumuzu kıran bir gelişme 
olarak belleğimizde yer almıştır. Kıvılcımı hangi 
kesimden çakılırsa çakılsın benzeri bir gelişme 
daha yaşamamak için, Madımak Katliamı’nı 
unutturmamak hepimiz için bir görev olmalıdır. 
Ülkemizde huzur ve barış ortamını sağlayacak 
unsur, inanç ve düşünce özgürlüğüne verilecek 
değer ve duyulacak saygıdır. Bu nedenle kim 
hangi kökenden gelirse gelsin, inancını hangi 
mayayla yoğurursa yoğursun, yıkıcı ve bölücü 
olmamak kaydıyla düşüncelerine saygı duymalıyız. 
Madımak olayında ceza alan ve paçayı kurtaran 
saldırganların bugün var olan yakınları ile hayatını 
kaybedenlerin çocukları Anadolu insanına yaraşır 
bir şekilde hümanist bir anlayışla yetişmelidir. Yok 
edilmesi gereken bir tek unsur; varsa eğer insan 
içine yerleşmiş olan kin ve nefret duygusudur. 
Dünyanın bizi kıskanmasının yolu, her düşünceye 
ve inanca saygılı bireylerin oluşturacağı 
toplumdan geçer. Gerisi teferruattır…

Madımak ateşi daha köz halindeyken, temmuzun 
kavurucu sıcağı bu kez de Başbağlar’dan 
körüklendi.

Sivas’ta katliamla biten saldırının yaktığı 
yürekler üç gün sonra 5 Temmuz 1993’te, 

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar 
köyünde 33 masum insanın katledilmesiyle 
daha da dağlandı. İdeolojik bir mücadeleyle 
bağdaşmayan, savaş ortamında bile 
yapılmayacak bir baskında terör, 33 
vatandaşımızın canını aldı. Camiden çıkarılan 
ve kurşuna dizilen 29 erkek canından oldu. 1’i 
kadın 4 kişi de ateşe verilen evlerde yanarak 
hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar köysüz kaldı. 
Duvarlar yeniden örülür, çatılar bir kez daha 
çıkardı ama yakılan, yok edilen insanlık kerpiçle 
harçla yerine getirilemezdi.

Yüreklerimizi dağlayan Madımak ve Başbağlar 
olayları arşivlerimize ‘Temmuz Ateşleri’ olarak 
kaydedildi. Yangınlar hâlâ ciğerimizi yaksa 
da yüreklerimizi soğutmamız kaçınılmazdır. 
Kurmaya çalıştığımız kalıcı toplumsal barış için 
dili, kökeni, inancı, düşüncesi ne olursa olsun 
herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir. 
Anadolu insanını doğumundan itibaren 
sarmalayan hümanizm kinden, nefretten uzak 
bir şekilde bizlerden bunu bekliyor.

Ne kadar sıcak olursa olsun, temmuzda da sevgi 
yeşerir ve kazanır.

Bugün her kesimden dünya görüşüne sahip 
gençlerimizin uzlaşı içinde el ele, yan yana 
yürüdüklerini görmek, toplumsal barışa uzanan 
yolda umutlarımı güçlendiriyor. Bu birlikteliğin 
daha da güçlenmesine katkı sunmalıyız. 
Anadolu hümanizminin gülücük ve mutluluk 
dağıtarak kol gezeceği bir Türkiye’de gururla 
yaşayacağımız günlerin yakın bir gelecekte 
hepimizi kucaklayacağına inanıyor, bu uğraşa 
güçlü bir potansiyel ile katkı sunacak olan 
gençlerimize sonsuz güveniyorum…

12



ATAOL BEHRAMOĞLU

“Bir Ülkenin Fiyatı” 1967’de 27 yaşında 
öldürülen Nikaragualı şair ve gerilla 
Fernando Gordillo Servantes’in bir 

şiirinin başlığıdır…
Yıllar önce şairin başka şiirleriyle birlikte 

çevirdiğim bu küçük şiirini ne kadar aradıysam 
bulamadım.

Gordillo Servantes özetle, bir ülkeye fiyat 
biçilemeyeceğini söylüyordu…

68 kuşağının bu şehit şairinin şiiri nereden mi 
aklıma geldi?

Türkiye’nin haraç mezat satılmakta 
olduğundan.

Geleneksel değerlere bağlı olduğunu iddia eden 
bir siyasal iktidar, bu alanda gelmiş geçmiş bütün 
yönetimlere rahmet okuturcasına, hiçbir engel, 
hiçbir ölçü tanımaksızın ülkeyi satışa sunmuş 
durumda.

Türkiye’nin sahip olduğu bütün değerler satışta.
Parayı verenin yerli ya da yabancı olmasının da 

önemi yok.
Küreselleşen dünyada bu fark ortadan kalkmış 

görünüyor.
Satılabilecek her şey satışta.

Ülke yağmalanmakta.
Görünürde satışa sunulan şeyler, maddi 

değerler.
Fakat böylesine dizginsiz, ölçüsüz, dengesiz, 

erdemsiz bir satış ahlakının, giderek ahlakın 
kendisini de bir satış metası durumuna getirmesi 
kaçınılmaz olmayacak mı?

Nitekim Türkiye, yakın ve uzak tarihinin belki 
en ciddiyetsiz, en çok değer yitimine uğramış bir 
döneminden geçiyor.

Serbest piyasa ekonomisi diye adlandırılan 
düzen, Hoca’nın ünlü fıkralarından birindeki gibi, 
taşların bağlandığı, köpeklerin salıverildiği bir 
yağma ve utanmazlık düzeni.

Paranın egemenliği serbest…
Emek ise tutuklu…
Faşizmin ta kendisi değilse nedir bu?
Gençliğini 1960’ların umutlu, erdemli 

Türkiye’sinde yaşamış biri olarak, ülkenin güle 
oynaya, davul zurna, düğün dernek satıldığı, bu 
satışçı, bu teslimiyetçi dönemde yaşıyor olmaktan 
acı duyuyorum.

Bir ülkenin fiyatı var mıdır?
Bugün Türkiye’yi haraç mezat satışa sunanların 

ve yurtseverlik duygusunu hafife alan çokbilmiş 
yardakçılarının, bu soruya da olumlu yanıt 
vereceklerinden kuşkum yok…

Çünkü insanca değerler bir kez yitirildi mi, 
yerlerine konulması güçtür.

Ve bazı değerler rakama, fiyata indirgenemez.
Ait olunan ülke böyle bir şeydir.
Yukarıda adını andığım Nikaragualı şair ve 

devrimcinin “Bir Ülkenin Fiyatı” başlığını taşıyan 
şiirini bulamadım. Fakat bu yazıyı yine ondan 
çevirdiğim “Şimdi Biliyorsun Onun Öldüğünü” adlı 
bir başka şiirle bitireceğim.

Nikaragualı şehit şairi ve bizim 68 
kuşağımızdan şehit arkadaşlarımı sevgiyle, 
saygıyla, özlemle anarak… 

Şimdi biliyorsun onun öldüğünü
Biliyorsun nerdedir mezarı kardeşinin
Ve biliyorsun ona bir gömüt töreni 

yapılmadığını
Çünkü
Kalbindir onu örten tek toprak…
Bütün günlerimiz bundan böyle
Onun mezarında filizlenen çiçeklerin içinden 

fışkıracak.
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SERHAN ASKER

Madımak’ın Görkemli Kahramanları 
Yüreklerde... Ya Yobazlar?

Unutulmaz bir sinema kaybedişidir, 
Züğürt Ağa...

Ağır ağır kaybeder ağalığını. Köyünü satar.
Soluğu İstanbul’da alır.
Artık çaylak bir kentlidir.
Burada köyündeki marabalarının bile 

maskarası olur.
Başına gelmedik kalmaz…
En sonunda körüklü çizmesini satar. 
Utana sıkıla... Oradan gelen parayı en iyi 

bildiği işe sermaye yapar.
Çiğ köfte satar. İlk gün işler iyi de gider.
Sırtındaki ağalık yükünden kurtulur ve 

elindeki boş tepsiyle Beyoğlu’nda o meşhur 
yürüyüşünü yapar...

O artık kaybeden ama mutlu bir Züğürt 
Ağa’dır... 

Ne çok sevmiştik Şener Şen’i o filmde. 
Umberto Eco, “Kaybedenler çok daha 
etkileyicidir.” diyor.  

Ve ekliyor, “Gerçek edebiyat da kaybedenleri 
anlatır.”

İlyada’nın Hector’u da bir kaybeden, Kızıl ile 
Kara’nın Julien Sorel’i de...

Madam Bovary de gün görmeyen bir 
sevdalıdır... Hüzünlü kaybedişleri vardır... 
Babalar ve Oğullar’ın Bazarov’unun da 
çelişkilerle doludur yenilgileri...

Vadideki Zambak’ın iki dev kahramanı 

Henriette ile Felix de büyük aşklarını bir türlü 
ilan edemeyen iki mağluptur.

KUYUCAKLI YUSUF DA BİR 
KAYBEDEN DON KİŞOT DA…  

Çanlar Kimin İçin Çalıyor’un Robert Jordan’ı 
da bir kaybeden, Yüzyıllık Yalnızlık’taki Albay 
Buendia da…

Franz Kafka’nın Dava’sındaki Josef K... 
Raskolnikov... Zorba... Kuyucaklı Yusuf…

Kürk Mantolu Madonna’nın Raif Efendi’si…
Ve Don Kişot...
La Mancha’lı Asilzade…
Hepsi birer kaybeden.
Onlar aslında kazanamamaktan başka bir 

şey kaybetmeyenlerdir…
Onlar sanki gözlerini hayata kaybetmek için 

açmış. Yenile yenile büyüdüklerine itirazı olan 
var mı?

EVA PERON... PETROViÇ... 
Genç yaşta kansere yakalanıp, Casa 

Rosada’nın balkonunda hayranlarıyla 
vedalaşan Arjantin Devlet Başkanı Eva Peron 
da; 27 yaşında trafik kazasında ölen parkenin 
Mozart’ı Drazan Petroviç de yaşama karşı 
kaybedenlerden…

Unutamadığımız, hiçbir zaman aklımızdan 
çıkmayan bu kahramanlar, bir düşün peşinden 
giden ama sonunda hep kaybedenler...

İster roman, ister yaşayan kahramanlar 
olsun...

Her kaybedişin başlangıç evresinde onurlu 
bir başlangıç ve düşler vardır… Gücünü 
müzikten, şiirden, semahtan, dostluktan, 
barıştan alan…

Bütün kahramanlar o hayalin peşinden 
gider…

Sonunda canını kaybetmek olsa da...
Sivas’ta katledilen 35 yürek canını orada 

verse de onların felsefesi yüreklere kazındı...
Kaybedenler mi? Yobazlar…  Yine onlar bütün 

sıradanlığıyla kaybetti...
Evet, Umberto Eco’nun dediği kadar var.
“Kaybedenler daha etkileyicidir.”
Sivas Madımak Katliamı’nı... Nesimi 

Çimen’i,  Muhlis Akarsu’yu, Behçet Aysan’ı, 
Metin Altıok’u, Hasret Gültekin’i, Gülsüm 
Karababa’yı, Gülender Akça’yı ve diğerlerini…

Unutmuyoruz... Unutmayacağız…
Elbette ki o yobazları da...

Her kaybedişin 
başlangıç 

evresinde onurlu 
bir başlangıç ve 
düşler vardır…

İKİNCİ SINIF KOMPARTMANI



EREN AYSAN

“yağmur dindi sevgilim bak dinle 
her şey dindi, acıysa dinmemiş halde”

Behçet Aysan

Yıllar geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar 
geçiyor. Yirmi sekiz yıl oluyor. Onulmaz bir 
yara gibi izler bırakıyor. Geride ince bir sızı 

kalıyor. Biraz kalbin üstüne eğilince acıyor, acıyor.  

“Zihin Kuşları” adlı kitabı vardır Leyla Erbil’in. Ne 
güzel bir isimdir. Aklımızdan hızlıca geçenleri, 
ufak çağrışımlarla bağlanan anı zincirlerini sıralar. 
Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman buruk geçmişi 
imler. Bazen bir güvercin gibi barışçıl, bazen de bir 
kartal gibi yırtıcıdır aklımızdan geçenler. Anılar 
güldürür de, ağlatır da. Tıpkı bu satırları yazarken, 
bir anı demetinin gözlerimin önünden akışı gibi. 
Gülüşüm, ağlayışım gibi.

Babam aklıma gelince önce, Ankara’da yasemin 
kokusuyla bütünleşen küçük balkonumuzda 
kurduğumuz aile sofralarını hatırlarım. Yaz 
akşamlarının tatlı serinliği içimize işler. Annem 
üzerinde beyaz bir elbise, inci kolyesiyle tahta 
sandalyede oturur. Bir elini masaya yaslar. Diğer 
elinde rakı bardağı... İri gözleriyle gülümser. 
Babam, hınzır bakışlarıyla sokağı kontrol eder. 
Bariton sesiyle neşeli birtakım hikâyeler anlatır. 
Zaman zaman anlattıkları hüzne kapı aralasa da, 
acıya geçit vermemeye çalışır. 

Derken çocukluğum başucuma oturur. Ankara 
meyhanelerindeki o kesif kokuyu duyarım. 
Tavukçu’da, Bis Puhara’da, eski Piknik’te, 
Mülkiye’de, Körfez’de, Ekspress’te...Büyük masalar 
kurulur. Hararetli edebiyat tartışmaları arasında 
babamın kahkahası yükselir. Ahmet Say ve Ahmet 
Erhan’lı akşamlar güzel geçer.

Sonra bir gün yeniden kızamık olurum. Babam beni 
doktor arkadaşlarının yanına götürür. Hastalığımı 
boşverip, bütün günümüzü oyun parkında geçiririz. 
“Nasılsa uzun uzadıya yatacaksın, bari acısını 
çıkar.” der. Ben de dediğini harfiyen yaparım.

Bir anda akşam olur, babamın Sakarya’nın 
başındaki muayenehanesine giderim. 
Hastanelerin boz kirli mavisi orada yoktur. 
Çiçek sepetlerinin arasında dolaşırım. Her 
çarşamba, yoksul hastalar için ücretsiz 
halk günüdür. Hastaları, ellerinde üç beş 
yumurta, biraz peynir, tandırda yeni 
pişirdikleri ekmekle çıkagelir.

28 yıl sonra… 
Babam, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’nü alır. 
Törene kravat bağlamasını bilmediği için boğazlı 
kazakla gitmek zorunda kalır. Atina’ya gitmeden 
önce, “Lütfen yanınızda kravat bulundurunuz.” 
telgrafını alır. Günlerce onunla dalga geçeriz. Hiç 
sesini çıkarmaz.

Ankara’nın dar sokaklarında babamın elinden 
tutup hoplaya zıplaya yürüdüğüm günler gelir, 
başucuma oturur. Kurtuluş Parkı’nda ayağımızın 
altında çıtır çıtır yapraklar boylu boyunca 
uzanmaktadır. Bense o zamanlar Kurtuluş 
Parkı’na bir tek buz pateniyle kaymak için giderim. 
Babam, ben kayarken gökyüzüne bakar. Bir 
kenarda çayını içerken, kendi hatıralarına dalar. 
Çünkü Ankara’ya sonbahar hep 12 Eylül’le gelir. 
Ankara Merkez Cezaevi’ni düşünürüm. Babamın 
demirparmaklıklar arkasında olduğu zamanları. 
Eylemin öne geçtiği, sözün geride kaldığı yılları. 
İşkencecilerin genç bedenleri hırpalayıp, ölüme 
gönderdiği dönemleri. Bir güvercin havalanır 
gökyüzüne…

Heidegger, “Saat zamanın yenilgisidir.” der ya. 
Gece saat on ikiyi vurur. Babam sabaha kadar kitap 
okur, çalışır, yazar. Sıcacık dizeleri dolar yüreğime. 
Bembeyaz kâğıtlarda düşleri bir kere daha yıkanır. 
Ama bir ateş gelir, yakmaya çalışır yazdıklarını. 
Sadece babamı koparır benden, bizden.

Bir mezarlık otuz üç gülle dolup taşar. Hayata 
dair yeni bir başlangıç yoktur 
orada. Sonun nasıl bir şey 

olduğu, bütün karamsarlığıyla, arsızlığıyla vardır o 
mezarlıkta sadece. Bizim gibi ölümü televizyondan 
izlemeye mahkûm edilenler için bağrışlar, çağrışlar, 
çığlıklar anlamını çoktan yitirmiştir. Umutsuzluk 
basit bir kelime değildir. Hiçbir eylem, düşünce, 
bakış huzur getirmez bana. Çünkü hep kötüler 
kazanır. Bir parça iyilik yüzlere düşse de…

Bir trende olurum İstanbul’a giden. Haydarpaşa’ya 
gelince usul usul kar yağmaya başlar. Karşıya, 
Bakırköy’e, dedemlere bir an önce gitmek için 
çırpınırız. Bindiğimiz vapur dalgalardan savrulunca 
korkmaya başlarım. O, beni sakinleştirir. İşte 
zor zamanlarımda babamın sesini ararım hep. 
Yumuşak, ağırbaşlı, güç veren... Düşünürüm, 
neden elimizden alındı babalarımız bu 
güzelim ülkemizde? Neden öldürümlerden 
kahramanlaştırılmaya çalışılan babalara ulaşıldı? 
Oysa ben bir omuz istedim yalnızca... Devlet 
kahraman olsun dedim, bizim babalarımızı, bu 
ülkenin de şairlerini, yazarlarını, gazetecilerini, 
aydınlarını korusun... Bir satıcı geçer yanımızdan, 
ondan sıcak sahlep isteriz. Tarçın kokusu içimize 
işler. Gülümseriz karşılıklı.

Vapurdan babam Kuleli Askeri Lisesi’ne uzaktan 
bakar. Çocukluk, ilk gençlik yıllarına. Güzel düş 
salkımlarına, geleceği değiştirme hayallerine. 
Ama ülkemde hep kara darbeler olur. Her birinden 
acıyla çıkılır.

Anılar hüzün verir kimi zaman. Çünkü telafisi 
imkânsız olanı betimler hep. Öte yandan 
yalnızca geçmiş imgesiyle de yaşanmaz. Bu 
nedenle derdim, bundan sonra hiçbir insan 
evladının öldürülmemesi, linç edilmemesi, 

hedef gösterilmemesi olur. Derim ki, yaşam 
kazansın! Çocuklar, gençler, bu ülkenin 

aydınları öldürülmesin derim. Bizim 
yaşadığımız acılar yaşanmasın!
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MAZLUM ÇİMEN

O benim yaşımdayken öldü, ben ise şimdi 
babamın öldüğü yaştayım... Ve aslında 
babamdan 1 yaş büyüğüm bile... Madımak 

büyütmüş bizi... O öldüğünde, onlar yakılarak 
öldürüldüklerinde doğan çocuklar, şimdi 28 
yaşında arkadaşlarımız oldular... Evet, Madımak 
büyütüyor insanı. Ve bazıları da çocuk kalıyor hâlâ 
Koray gibi… Hasan dedenin oğlu, Seyit Yusuf’un 
yeğeni Kalaycı Nesimi, Cura Ustası Nesimi, Yaşar 
Kemal alıp getiriyor İstanbul’a, Almanya’ya 
işçi olarak gitmesi için ama gidemiyor nefes 
darlığından dolayı, İstanbul’da kalıyor. Bizi de 
Kadirli’den alıp geliyorlar, bir yıl sonra gene Yaşar 
Kemal’le... Her şeye İstanbul’da hazırlanmaya 
başlıyor Nesimi, mücadeleye, sosyalizme, âşıklığa... 
Ve Madımak’ta yanmaya…

Günlerdir düşünüyorum, ne yazmalıyım neyi 
yazmalıyım, nasıl yazmalıyım ve hangisini 
yazmalıyım! 28 yıl olmuş, tam 28 yıl… Ve 28 
olumlu adım atılmamış bu dava konusunda 
mesela... Madımak Oteli kebap dükkânı oldu kısa 
bir zaman sonra mesela... Bu da var konu olarak... 
Bazen düşünürdüm, orada kebap yiyen birisiyle 
karşılaşırsam ne hissederim diye. Ya da “Biliyor 
musun babamı orada yaktılar.” desem o ne hisseder? 
Ya da hisseder mi? Orada kebap yediğine göre…

Uzun bir süreçten sonra, yani yıllar sonra zaman 
aşımına uğradı Madımak davası... Başbakan, kararı 
vatana milletimize hayırlı olsun duygularıyla 
karşıladı... Ben ancak, “Bu kadar yıl ülkeyi bu 

konuyla meşgul etmişiz kusura bakmayın, 
yakıldığımız için özür dileriz.” diyebildim... Bir 
kez daha yakılmıştık oysa karar ve Başbakan’ın 
duygularıyla!

Neyi nasıl anlatacağımı bilmiyorum, nereden 
başlayacağımı da… Ama çok özlediğim kesin… Çok 
özlüyorum şimdi benden 1 yaş küçük babamı... 
Benden yaşça çok büyük babamla iyi arkadaştık 
biz... Severdik, sevilirdik, gülerdik, anlardık, evet iyi 
arkadaştık… İnsanlarla da... Kimseyle bir derdimiz 
yoktu, kimseye dert de olmuyorduk (biz öyle 
biliyor, düşünüyorduk)… İyi insan biriktiriciydi 
Nesimi, insanı da iyi okurdu... Doğaya aşka 
vurgundu… Kardeş olmaya, dost olmaya...

“Nedir Alevi, Sünni, nedir Yahudi
Nedir bu Gavur, Müslüman, nedir Bedevi
Her doğuş masumdur bura bir insan evi
Herkesi kardeş görüp gülmeliyim ben”

1967’de yazmıştı bunu… Sanıyorum Mehmet Ali 
amcanın (Aybar) bunu yazmasında etkisi vardı... 
TİP’le çoktan buluşmuştu çünkü…

Âşıklık geleneğinin tam anlamıyla bir temsilcisiydi 
ve bu konuda köprü ustasıydı, geçmişle günümüz 
söz ustalarını buluşturmakta...

Kalaycılıktan âşıklığa geçişi o kadar kolay ve yatay 
olmuştu ki kimse fark etmedi desem yeridir… 
Bunu geniş bakabilmesine yoruyorum, yoksa 

yetmişlerin başında kaç kişi oğlunu BALE okuması 
için konservatuara gönderir?

Paris sokaklarını Abidin Dino ile arşınlayıp, 
bale taytı (bale çorabı) arar mı? Hiç bale 
sahnesinde görmedi babam beni mesela, ama 
Onat Kutlar’a övgüyle anlatırmış, seyretmiş 
gibi… Bu da başka bir acımdır. Seni seviyorum 
Nesimi... Ama beraber sahneye çıktık çok... 
Evde beraber çalardık zaten, albümlerde de... 
Bir bütün olmuştuk çalışımızla... “Ritimsizliğin 
ritmini çalıyorlar bunlar.” derdi Arif abi (Arif 
Sağ)... İnanılmaz bir çevre vardı etrafında, bazen 
bunu düşünürüm hâlâ, bu çevreyi nasıl yaptı 
diye… Yani Meluli Baba’dan Abidin Dino’ya, Peter 
Gabriel’e kadar… Bu yüzdendir belki de hep çoğul 
yaşadık biz... Madımak’ta da...

Babamı düşünürken hiç tek düşünemedim, 28 
yıldır yalnız düşünemiyorum... Çünkü 33 kişiden 
on yedisi ile göz göze, ten tene, diz dize, söz 
söze dostluğum vardı... Şimdi hepsiyle bir bütün 
olarak yaşıyorum, yaşıyoruz…

Madımak büyütüyor insanı… Öyle ki acınla dost 
oluyorsun, yoldaş oluyorsun… Bazı önemsediğin 
şeylerin pek de önemli olmadığını, daha önce 
yaşadığın bazı acıların, hatırladıklarının o 
kadar da acı olmadığını anlıyorsun, çünkü 
Madımak’tan önceydi onlar… Ondan sonra 
hayatım değişti dediğin şey nedir dediklerinde; 
“MADIMAK”…
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Sivas’ta Madımak Oteli’nde katledilen arkadaşlarımın yüzlerini 
düşünüyorum. O sevecen, yumuşak ifadeli, hüzünlü yüzlerini. 
Onlarca yıl geçti aradan ama dostlarımın yüzlerini hâlâ dumanlar 

arasında görüyorum. Dumanla gölgelenmiş yüzler geliyor gözümün 
önüne. Hâlâ gülümsüyorlar. Ateş hâlâ yanıyor, duman hâlâ tütüyor. Bir tek 
Metin Altıok’u yaşıyor gibi düşünüyorum. Metin’in hüzünlü bakışları, kızı 
Zeynep›in güzel gözlerinde yansıyor şimdi. Zeynep, babasının sevecenliğiyle 
bakıyor dünyaya. Bu acı unutulmasın diyor; unutulmasın ki bir daha 
tekrarlanmasın. Babasının anısı için bir kitap yayınlıyor. Ben de şu satırlarla 
katılıyorum kitaba: Bir şeyi fark ettim; dostum Metin Altıok üzerine yazı 
yazmak çok zor geliyor bana. Bir türlü elim varmıyor. Bunun nedenini 
merak ettim; üzerine çok düşündüm ve sonunda buldum ki, ben, Metin’i 
bir türlü solgun bir anıya dönüştürmeyi başaramamışım. Ne öldüğünü 
kabul edebiliyorum, ne artık var olmadığını. İçimdeki bir şey bana, onun, 
Ankara›da yaşamakta olduğunu fısıldıyor. “Hadi!” diyor; “Bin gençliğindeki 
otobüslerden birine, Ankara’ya git; orada sığırcık kuşlarının ötüştüğü 
ağaçların altında dolaşan şairi göreceksin. İçine dönük, fazla konuşmayan, 
mahcup, gülüşünü bile el âlemden saklamaya çalışan o duygulu genç 

adama rastlayacaksın. Birlikte, Kocabeyoğlu Pasajı’nın altındaki eski kitap 
dükkânlarına gideceksiniz, Piknik’te oturup birer soğuk bira parlatacaksınız, 
sosyalizmden, Türkiye’den konuşacaksınız. Sonra Erdal Öz’ün Sergi 
Kitabevi’nde alacaksınız soluğu, kitapları, plakları seveceksiniz.” 

Anlıyorum ki; gençliğim bana ne kadar yakınsa Metin de o kadar yakın; bana 
ne kadar uzaksa Metin de o kadar uzak. Annem genç yaşta ölüp gidince, 
onun ‘soğuk yüzünü’ görmem için çok ısrar etmişlerdi. Yoksa öldüğüne 
inanamazmışım. Ben de bir türlü cesaret edememiştim. Bu yüzden aradan 
geçen bunca yıla rağmen onun öldüğüne inanamam hâlâ. Metin de bana o 
lanetli otele hiç gitmedi gibi geliyor. Orada hiç bulunmadı, alevler ve duman 
bu narin, kırılgan ve duyarlı şairi yutmadı diye düşünüyorum. Ve Ataol’un 
dizelerini hatırlıyorum. 

“Kucaklıyor beni Metin Altıok/ Aldırma diyor gülerek” 

Ben de gülmeye çalışıyorum. Ama en hayırlı evlatlarını yiyen bu ülkede bir 
gözüm gülerse, öteki ağlıyor. Engel olamıyorum.

Ateş Düştüğü  
Yeri Yakıyor Hâlâ
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YAŞAR SEYMAN
“Sivas ellerinde sazım çalınır

Çamlı beller bölük bölük bölünür
Yardan ayrılmışam bağrım delinir

Katip arzuhalım yaz şaha böyle”
Pir Sultan Abdal

16. yüzyılda, “Sivas ellerinde sazım çalınır” 
dizesi 20. yüzyılda Sivas ellerinde sazım 
yakılıp, karanlığa ve unutulmaz acılara 

evrildi…

Sanatçılarımız, aydınlarımız, kadınlarımız, 
gençlerimiz yandı.

Bir de üç güzelimiz saz, söz, semah yandı…

İnsan olan böyle bir düş görse, derin uykulardan 
kan ter içinde uyanır. İnsanın başka insanlar 
tarafından yakılması düşleri bile zorlar.

 Bilim insanı Cevat Geray’la bir panelde 
konuşmamı istedi Madımak’ta yanan Belkıs 
Çakır’ın babası Kamber Çakır. Sağlık sorunum 
vardı, gidemedim. Gönlüm giden dost, arkadaş, 
tüm canlarlaydı. Sonra o acı haber geldi, kendimi 
Pir Sultan Derneği’nin protesto yürüyüşünde 
buldum.

Kamber Çakır sendikaya her geldiğinde yandım 
kavruldum. Bir tek gün, Kızım, Ceylanım, Belkıs’ım 
yandı demedi. “Çocuklarımızı yaktılar.” diye 
ölünceye kadar yüreği kavruldu. Her 2 Temmuz’da 
Karşıyaka Mezarlığı’na karanfiller götürüp, tek tek 
Madımak şehitlerinin mezarlarına koydu...

Ankara’daki bir duruşmada katillerin bize dönüp 
sırıtmaları inanılmaz bir sahneydi. İnsanlığımdan 
utandım… Suçluların bazıları yıllarca saklandı ve 
bazıları için dava zaman aşımına uğradı. Ya acılar…

“Öyle ağırım ki kendime,
Sen benden gittin gideli.
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli.
Terim küs olmuş tenime,
Sen benden gittin gideli.” 

Milyonların sevda türküsü olarak dinlediği bu 
dizeler, Mazlum Çimen’in kendisine el vererek 
Madımak Yangını’nda yanan babası ozan Nesimi 
Çimen’in ardından yazılmış bir ezgiydi…

Yıllar sonra ilk kez Sivas’a giden, Madımak Oteli 
önünde isimler okununca “Nesimi Çimen” 
“Burada!” dendiğinde benim ve Necati Şahin’in 
ortasında ayakta zor duran Mazlum Çimen öyle 
tutmuştu ki kolumdan, izini günlerce taşıdım. Hem 
yüreğimde hem kolumda…

Sazı, Sözü,  
Semahı Yaktılar

Sivas’ın sızısı, sızım sızım sızlarken; şehir suçlu olur 
mu diye yıllarca “Madımak Yangını” dedik. Bizler 
bu barışçıl, bu kardeşlik diline özen gösterirken, 
bazıları ne yazık ki insanların cayır cayır yandığı 
o otelin alt katındaki restoranda yıllarca kebap 
yediler. 

Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin,  2006 
yılında Almanya’nın Köln şehrinde Köln Arena’da 
yapılan ‘Ağıttan Umuda’ sanat etkinliğindeki açılış 
konuşmasında: 

“Yeter artık bu acı dinsin, Madımak müze olsun!” 
diyordu.

28 yıl oldu. 28 Asır gibi…

“Sanatçılar, bilim insanları bir toplumun 
ışıklarıdır, öncüleri, önderleridir. Onlar insanlığı 
aydınlatıyorlar diye çıra gibi yakmak, karanlık 
güçlerin yöntemidir.”

Metin Altıok’un bestelenen şiiri Kavaklar şarkısını 
ne çok dinlerim: 

“Bedenim üşür, yüreğim sızlar.
Ah kavaklar, kavaklar...

•••
Omzumda bir kesik el,
Ki durmadan kanar.

Ah kavaklar, kavaklar...
Acı düştü peşime ardımdan ıslık çalar.”

Bir sendikacı olarak dünyanın birçok ülkesinde 
tanık oldum. Bu tür toplu öldürümler ne çok şeyi 
yaralar. İnsanlar, doğa her şey yok olur. Şehirler 
yaralanır, katliamların ağır yükü üzerlerinde kalır. 
Oysa şehir masumdur. Yine de bizler, Hiroşima, 
Halepçe, Solingen, Sivas deriz. Oysa Sivas, ozanlar 
diyarıdır. Ne güzeldir; “Bir bulut kaynıyor/ 
Sivas ilinde/ ucu telli mektup geldi yârimde/ 
Karlı dağlar ne olur, ne olur/ Asker ağam gelse 
yarelerim iyi olur/” sevda türküsü.  

Şehirler de yaralanıyor sözüm, bir televizyon 
programında Arif Sağ’ın ozan derinliğinde umut 
açtı. Sivas şehrinin suçsuzluğunu, günahsızlığını 
döne döne vurguladı. Dinleyen Sivaslıların yüreğine 
su serpildi.

Madımak yangınında yitirdiğimiz yazar, eleştirmen 
Asım Bezirci, “Yazmak, acıyı azaltır.” diyordu.  

Yazarak acım azaldı mı? Hiç azalır mı?

Bu yangın, bunca yıla karşın ülkemizin üstünde bir 
kara bulut gibi dolaşmayı sürdürüyor. 

Artık “Madımak Yangını”nın küllerinden barış 
doğmalı mı?
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HAYDAR ERGÜLEN

Yaşlı Denizci, albatrosu öldürmeyecekti. 
Bu bir romanın ilk cümlesi değil. Evrensel 
bir yazgı olarak, kendisine iyilik edeni 

öldürmenin trajedisi ve bu trajedinin lanetli 
bir hal olarak sürmesi. Albatrosun ölüsü ya 
da o lanetin resmi, Yaşlı Denizci’nin boynuna 
simgesel olarak temsili biçimde asılmıştı, 
gerçekte hepimiz boynumuzda taşıyoruz o 
ölüyü. Nankörlükten ihanete, Barabas’a, tüm 
kötülük biçimlerinin ve ihanet içindekilerin ve 
kadir kıymet bilmezlerin elbirliğiyle öldürdüğü, 
sonsuz bir ölünün, bitmeyen bir ölümün 
fermanı, utancıdır bu. Albatros fiyakasıdır. 
Ölüm de bazen bir fiyaka değil midir? ‘Cesedin 
fiyakalı olsun!’ dileğinin taşıdığı o genç saflıktan 
söz etmiyorum, bazı ölümler de yaşamın 
fiyakasıdır. Yaşam, ölümle fiyaka kazanmıştır. 
Öyleyse sürmektedir.

Ölümü de, ölüsü de, efsanesi, rivayeti de fiyakalı 
bu kuş, tüm anlatılarda iyiliğin, sakinliğin, 
sabrın, bağlılığın, özverinin, sevginin, şefkatin 

koca kanatları olarak bilinen kuştur, albatrostur. 
Siyah değil, mavi boşluğa; ölüme değil, yaşama 
açılan iki koca kanat.

‘Kanatların neden bu kadar büyük ey albatros 
kuşu?’ diye sorulsa, ‘İyiliği taşıdığı için.’ der 
miydi yoksa mahcubiyetinden susar mıydı bu 
utangaç kuş? Demezdi, iyilik iyilerin değil, iyi 
olmayanların, olamayanların, iyiliğe ihtiyacı 
olanların söylediği, adlandırdığı şeydir. O 
demese de pek çok şiirde, efsanede, masalda, 
yazıda onun büyük kanatlarının altında neleri 
koruduğu bir bir anlatılmıştır. Kanatları hem 
gözleri hem de kalbidir albatrosun. Bakmaya, 
görmeye, sevmeye, sevinmeye, merhamet 
etmeye...

Samuel Taylor Coleridge, Yaşlı Denizci’de bu 
merhametten şöyle söz eder: “Sonunda bir 
Albatros, çıkmıştı karşımıza,/Sisleri dağıtarak 
bulutların içinden,/Bunu bize gönderen kesin 
İsa’dır dedik/Tanrımıza şükredip onu kabul 
eyledik.” (Türkçesi: Oğuz Baykara, Everest, 
Mayıs 2017, s.33). Gemileri korkunç bir fırtınaya 
yakalanmıştır, sis içinde kalmış, buz kaplı bir 
alana girmiştir. Coleridge bu tehlikeyi Yaşlı 
Denizci’nin ağzından şu ürpertici dizelerle 
duyurur: “Sarsılan pruvası kırık direkleriyle,/
İlerleyen gemide bin çatırtı, bin feryat.../Ecelin 
nefesini hissedip ensesinde,/Başını kaldırmadan 
koşuyordu son sürat...”  Güvertenin üstünde 
beliren albatros, gemiye yol gösterip, selamete 
ermelerini sağlar, uğurlu gelmiştir, kılavuz 
kaptan gibi çalışmış, 200 mürettebatın da 
canını kurtarmıştır. Tam 9 gece o bulutta, o 

siste, o buzda, yelken direklerinde, halatın 
üstünde adeta geminin gözü gibi denizi 
gözleyerek, kudurmuş denizden sağ salim 
çıkmalarını sağlamıştır. Bir deniz feneri olmuş, 
yaşamı aydınlatmıştır.

Ama unutulmaması, unutmamamız gereken 
bir şey vardır. Gemilerini, canlarını kurtardığı 
insandır ve hiç kuşkusuz onlar da bu iyiliğin 
altında kalmayacak, albatrosa ödülünü 
vereceklerdir, hem de ne ödül!: “-Ey ihtiyar 
denizci, kötüye etme heves,/Düşman mı şeytan 
mıdır zehirleyen kafanı/Bakışların çok berbat!’ 
derken içimdeki ses,/Albatrosa ok atıp aldım 
onun canını.” Ödül olarak albatrosun canını 
almıştır Yaşlı Denizci.

Coleridge, önce 1789’da Lirik Baladlar kitabında 
yer verdiği bu uzun şiiri, 1817’de yeniden 
düzeltmelerle yayımlar. Şiir, albatrosun ölümü 
üzerine, geminin ve mürettebatının uğradığı 
lanetle sürer. Rüzgâr kesilir, hava sıcaklığı 
dayanılmaz derecelere ulaşır ve gemide içecek 
su kalmaz, her şey kurur. Oku atıp, albatrosun 
canını alan Yaşlı Denizci’yi bu lanetten sorumlu 
tutar ve boynuna albatrosun ölüsünü asarlar: 
“Sözleşmiş gibi beni, seyrettiler hasmane,/Yaşlı-
genç hain hain yarama tuz bastılar,/Boynuma 
kolye değil, mukaddes haç yerine,/Kaldırıp 
Albatrosun ölüsünü astılar.” diye dertlenecektir 
Yaşlı Denizci. 

Alçaklığın Evrensel Tarihi, Borges’in kitabıdır 
ama o yazmamıştır, o sadece toplamıştır, yazan 
biziz, adı insan olan biz. 

Yaşlı Denizci’nin Albatrosu

Nâzım Hikmet, galiba Münir Nurettin Selçuk 
besteleyince daha da ünlenen şiirine “kanatları 
gümüş yavru bir kuş/gemimizin direğine konmuş” 
dizeleriyle başlar, “Dağlara çıkma hey Karadeniz”  
diye huyunu denizdekiler kadar karadakilerin de 
bildiği Karadeniz’e dostça seslenir, “yavrudur yârim 
uçamaz bensiz” der sonunda da. Karadeniz’e neler 
söylenecek, ne diller dökülecek, ama Karadeniz bu, 
bildiğini okuyacaktır, Mustafa Suphi ve 15 yoldaşını 
da alacak, karanlık sularına gömecektir. Ruhi Su, 
“15’lere Ağıt” yakarken “Hayali gönlümde yadigâr 
kalan/Bir yanım deryada çalkanır şimdi” diye 
başladığı şiirine “Garip garip öter derya kuşları/su 
içinde uykuları düşleri” dizeleriyle devam edecektir. 
Bir de “geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan” 
bir şiir vardır, kanatları açılan kuş değildir, o ‘büyük 
kapı’dır, kanatları da büyüktür, ama metafor 
simsiyah, kocaman, ağır bir kuşu imler, hangi kuşu, 
son kuşu, elbette ‘ecel kuşu’nu.

Baudelaire’in 
“Albatros”u
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Deniz kuşları. Bizim şiirimizin payına en çok 
martılar düşecektir deniz kuşlarından. Açık 
deniz halkından olmadığımız için, açılmaktan 
korktuğumuz, içimize çekilmeyi, kapanmayı 
yeğlediğimiz için olmalı. Martılar da kentli 
kuşlardır, hem denizde hem kıyıda hem çatılarda 
yaşayan. Gülten Akın’ın son dönem şiirinde bir 
“Balina” görünecek, bir de şehirlerimizi işgal 
edenlerin arasına karışmış “Mavi Kuş”. 

Moby Dick’ten “Albatros”a, batı denizlerinde, batı 
göklerinde, ağır mı ağır balıklar geniş mi geniş 
kanatlı kuşlar, yüzer, uçar, dalar, batar, çıkar… Bir 
kanadı gökte bir kanadı denizde albatros da gelir 
şiirlere konar.

Albatrosun konduğu şiirlerden biri de, ‘şairlerin 
tanrısı’, ‘gelmiş geçmiş en büyük şair’ olarak 
nitelenen Fransız şairi Charles Baudelaire’in şiiridir. 
Dünya şiirinin en büyük kitaplarından “Kötülük 
Çiçekler”nde(Türkçesi: Erdoğan Alkan, Varlık, 
2000, s.22) yer alır “Albatros” şiiri. Fransızca adı 
“Les Fleurs du Mal” olan kitabı, Baudelaire 1857’de 
yayımlar. 

Şairin de vurguladığı gibi, acımasız tayfalar 
bu kuşları eğlenmek için sık sık kanatlarından 
yakalarlar. Oysa albatros kuşları hem denizcilerin 
hem de yolcuların kılavuzları gibidir, onlar bir 
bakıma denizden haber verirler, deniz iyi mi 
kötü mü, hep albatros kuşlarından anlaşılır, bu 
nedenle de uğurlu sayılırlar. Tayfalara yakalanan 
bu “Gökten inen tasasız, bu utangaç krallar” , 
güverteye “Geniş kanatlarını sofuca bırakırlar.”  

Ne yazık ki hoyrat tayfalar bu ‘kanatsız yolcu’yu 
huzursuz etmeye, onunla eğlenmeye kararlıdır, 
onun ‘göklerin kralı’ olduğu günler, albatros 
uçuşu, geniş kanatlarıyla göğün koruyucu meleği 
gibi uçtuğu zamanlar sanki hiç olmamış gibidir.  

Tayfalar bu efsane kuşuna ‘düşkün’ muamelesi 
yaparlar da, okurlar okumazlar, bilirler bilmezler, 
şaire dokunmazlar mı sanırsın? Dokunmaz olurlar 
mı hiç, onun da çilesi yetmiyormuş gibi, yükü 
yeterince ağır değilmiş gibi, bir de kargışlarlar 
onu, alay ederler, küçük düşürmeye çalışırlar. O 
da kanatları ağır gelen bir albatros olmuştur artık. 
Düşmüştür. Baudelaire, şairin bu acıklı halini şiirin 
sonunda albatrosla özdeşleştirerek paylaşır: “Ozan, 
ey bulutlardan toprağa sürgün ece,/Oklara göğüs 
geren, dostu fırtınaların,/Yuhlarlar yeryüzünde, 
seni de, gündüz gece/Uçmana engel olur, ağır dev 
kanatların”. 

Kuşkusuz buradaki şair, şiiri bir yolculukta yazan 
Baudelaire’dir. Anlaşılmamanın getirdiği yalnızlık, 
şairi çoğunlukla genelgeçer kurallara uymaya, 
boyun eğmeye zorlar, onları içtenlikle kabul 
etmese bile dışardan benimsemiş görünmesine 
yol açar. Varlığını her koşulda sürdürme isteğiyle 
her şeye katlanır: Gülünç duruma düşmeye de, 
acınası haller yaşamaya da. Yükselme ve düşme. 
İki uç arasında gidip gelme. Tüm sanatçıların, 
elbette şairlerin de trajiği.

Bu şiiri ve yorumunu okuyan bir şair de belki şöyle 
bir şiire başlar: “Albatros adın dillerde, kanatların 
yerlerde...”

Vardım Veysel’in yurduna
Sordum koyun kuzusuna
Kurtlar sarılmış postuna
Sivas eli Sivas eli
Bir yel esti deli deli

Yandı canlar yangın yeri
Eriyen sazın telleri
Soldu mu dostun gülleri
Sivas eli Sivas eli
Bir yel esti deli deli

Kanlı kardeş gel bağrımı deş
Otuz beş can, değil üç beş
Utancından doğmaz güneş
Sivas eli Sivas eli
Bir yel esti deli deli

Sivas Eli
MENDERES SAMANCILAR
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Hem huysuz bir kadındı, hem de İstanbul 
efendisi bir erkekti.
Kadını milyonlar tanıyordu.

Sahnesi, şovu olay yaratıyordu. Bir çift sözüyle 
kanallar kapanıyordu. Geçimsiz, edepsiz ama 
sevilen şirin bir sahne kadınıydı… Erkek ise 
fazlasıyla ciddi, mesafeli, estetik ve nezakete 
düşkün, gelip geçen hayata ince eleyip sık 
dokuyarak bakan, kendi kozasını örmeye 
çalışan, nevi şahsına münhasır bir 
âdemoğluydu…  Erkek öylesine 
ciddi ki kadının şovlarına 
dudak büküyor, onu ciddiye 
almıyordu çoğu zaman. 

Şaşırtıcı ama gerçek, yıllar 
var ki milyonlar ekranlara 
kitlenip onu seyrediyordu. Gazino 
âlemi transfer yarışına giriyordu onun 
için. En mahrem yanlarımıza dokunarak, 
zaman zaman bizi ve bizimle birlikte değer 
yargılarımızı da yenmeyi başarıyordu. Bu 
topraklarda uğruna cinayetlerin işlendiği 
tabular, eşi benzeri görülmemiş bir anlayışla 
karşılanıyordu… 

Evet… Kantolar, zenneler, köçekler ve çengiler 
dünyası… Öyle bir dünyaydı ki, her yönüyle 
renkli ve sanki bir daha yaşanması mümkün 
olmayan bir hayattı. Galata’dan Direklerarası’na 
uzanan, ardından Anadolu’daki bahçelere, taş 
plaklara yansıyan asırlık bir hayatın sesiydi. Ve 
öyle bir dönemdi ki, mahremiyetine düşkün 
bir toplumda sahneler kadın rolünü üstlenen 
erkeklere, yani zennelere kalmıştı. Parlak renkli 
ve o döneme göre oldukça dekolte giysilerle 
sahneye çıkan erkek ya da kadın kantocuların 
gösterisi, kimi zaman saatler sürer ve en büyük 
alkışı alırdı. Gün geldi Şehzadebaşı’ndaki 
tiyatrolar dağıldı, Direklerarası tarihe karıştı, 
tulûat tiyatroları unutuldu ve yeni kantocular 
yetişmez oldu. Zenneler de tabii… 

Kantocu Huysuz ekrandan ekrana taşan 
şovuyla ve en fütursuz haliyle, nevi 
şahsına münhasır bir sahne kimliği haline 
gelmişti. Kendinden bir Huysuz Virjin 
yaratan, yarattığı Huysuz Virjin’i yıllarca 
ve özenle çocuğu gibi büyüten Seyfi 
Dursunoğlu, nasıl olmuştu da herkesin 
yakın takibe aldığı bir televizyon kahramanına 
dönüşmüştü… Bu soruların yanıtını Trabzon’da 
Hafız Mehmet Efendi’nin evinden başlayarak 
aramak gerekir aslında. 

Trabzon’da 1932 yılında evin beşinci çocuğu 
olarak doğar Seyfettin. Daha beş yaşındayken 
ablasından tangolar ve kantolar öğrenir. 
Trabzon’da saatçilik yapan baba geçim sıkıntısı 
baş gösterince çareyi daha iyi bir yaşam için 
İstanbul’a gelmekte bulur. Ve ticarete atılır. 

"Beni görmediğiniz zamanlar da 
sevin lütfen"

Karadeniz’in hırçın ve 
sert yapısı Laz kökenli 

babanın ruhuna işlemiştir. 
Belirli kuralları ve yasakları vardır 

ve uygulanmak zorundadır. Küçük 
Seyfettin de bu yasaklardan hatta 

dayaklardan payına düşeni alacaktır. 
Dindar bir babanın oğlu olmak zordur. 
Yedi yaşında sahura kaldırılmak da…

Lise yılları gelip çattığında babanın 
sıkı disiplini hâlâ sürmektedir. Ağabeyleri 

gibi haylaz olmaması için önce yatılı okula 
gönderilir Seyfi, ardından da disipline girmesi 
için askeri liseye. Oysa onun istedikleri başkadır. 
Zaten bir yandan da CHP gençlik kollarının 
Beylerbeyi’ndeki kültür cemiyetinde tiyatro ve 
şiir çalışmalarına katılmaktadır. 

Ve üniversite… Seyfi, Deniz Koleji’nden kendisini 
ihraç ettirdikten sonra Haydarpaşa Lisesi’ni 
bitirmiş ve İngiliz Filolojisi’ne girmiştir. Üniversite 
öğrencisiyken kendini ilk kez özgür hisseder. 

Üniversite öğrencisiyken babası iflas eder ve iş 
başa düşer. Artık Sosyal Sigortalar Kurumu’nda 
memurdur. Ayın ilk günlerinde biten maaş ve 
sıklıkla aldığı borçlar bunaltır Seyfi’yi. Mesai 
bitiminde bir terzinin yanında ek gelir için çalışır. 

Seyfi memurken de sahneye meraklıdır. Bir 
sahne işi bulmak için her yere telefon açar. 
“Dans etmek, şarkı söylemek istiyorum.” Bazen 
teklifi olumlu karşılanır. Memurlukta 15 yılı 
geride bıraktığında bir yandan da sahnelerdedir 
artık. Gündüz memur Seyfi Bey, gece ise şirret 
bakire, yani Huysuz Virjin… 

O ana kadar görülmemiş bir şovdur memur 
Seyfi’ninki. Sahnelerde zenneler kalmamıştır, 
hele ki Huysuz Virjin gibi bir karaktere hiçbir 
dönem rastlanmamıştır. Geçim sıkıntısı 
çeken bir memurun ikinci bir iş yaptığı haberi 
çabucak yayılır ve devlet, memurunu aramaya 
başlar. Peşine müfettişler takılır ve müfettişler 
arasında amansız bir kovalamaca yaşanır.

Yüz kızartan esprileri, dansları ve hareketleriyle 
kendimize itiraf etmekte zorlandığımız ama 
içimizde yaşayan biriydi Huysuz Virjin… Gündüz 
işinde gücünde bir memurken, gece kulüplerde, 
lokallerde sahne şovlarındaydı… Elinde iskambil 
kâğıdı gibi tuttuğu iki yüzü vardı. Bir yüzü kadın, 
bir yüzü erkek… Bir yüzü ciddi, bir yüzü komik… 
Bir yüzü ağlıyor, bir yüzü gülüyor… Bir yüzü 
edepsiz, bir yüzü mesafeli… 

Seyfi Dursunoğlu ve Huysuz Virjin arasında bir 
hayattı onun yaşadığı...

Seyir âlemi hatırına…

Katina’nın elinde 
makası  

Biçemez ah biçemez  
Biçmesini bilmez 

yavrum gülüm 
Katina’m 

Getir biçeyim, getir 
biçeyim
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AYŞEN ŞAHİN

Arkadaşım boşanıyor, morali bozuk. 
Böyle günler için var dostluklar, 

yanında olacağım, söz veriyorum.
Tatile gidelim, iyi gelir?
“Rahmetli anneannemin evine gidelim, orada 

huzurlu olurum.” diyor.
Hah, zaten kötümserlikten baygınlık geçirecek, 

bir de içine rahmetlinin ruhu sinmiş yaşlı evine 
gidelim, tam olsun diye düşünüyorum ama 
demiyorum.

Sabah erkenden çıkacağız yola, elimde valizim, 
kapısının önünde bekliyorum. İnemedi aşağıya.

Yapamamış valizi. Hangi elbiseye, hangi eteğe 
elini atsa, gözünde anılar canlanmış.  Giyinip 
süslenmenin ne anlamı varmış?

Yahu adama mı giyiyordun bunca sene? Adamı 
da tanımasam neyse. Estetik ve moda deyince akla 
gelen son isim. Adeta bir meşe. Öyle otururdu 
köşede, buyururdu ha bire “Hanım bir çay mı 
koysan be!” “Hanım börek açmadın ne zamandır?” 
“Hanım ben yatıyorum, sabah beni erken kaldır.”

Körü boşayınca kömür gözlü edeni de ilk 
görüyorum.

Apar topar elime gelen şeyleri saya saya 
tıktım valize: 3 şort yeter, 5 tişört alalım, çiçekli 
elbise güzel olur. Çamaşırlar, terlik, güneş kremi 
amaaaan boşver selülit kremlerini şimdi. On iki 
dakika sonra arabadaydık. 

Vardık akşam saatlerinde.
Deniz kıyısı bir köyde, ev denizin tam dibinde. 

Taş bir ev, önünde azıcık yükselti üzerinde balkon-
veranda kırması bir alan var. 

Dışarısı yanıyor, evin içi resmen esiyor. Serin.
Zevkten bayılacağım, salondaki geniş sedirlerin 

döşeği pamuktandır kesin. Öyle güzel uyunur ki 
kanaviçeli örtüler üzerinde. 

Benim için tatil başladı neredeyse unutacağım 
teselli vazifemi.

Evi sildik, süpürdük. Yorulduk. 
Kalk gidelim dedim, demin önünden geçtiğimiz 

meyhaneye.
Ben kendimi tatil yapmaktan alıkoyamıyorum, 

aldığım zevki saklamaya çalışıyorum ama 
tahminim sürekli gülümsüyorum.

Meyhane salaş, mezeler müthiş, fiyatlar evde 
yapmaktan ucuz.

Bizim kız başlıyor herkese selam vermeye, 
herkes bir şekilde anneannesinin, annesinin 
arkadaşları.

E soruyorlar tabii, eşin nasıl... Sarıyoruz başa, 
bitmiyor bu fasıl.

Neyse illaki herkes bir şekilde soracak, o yara 
ha bire açılacaktı. Herkesi bir gecede aradan 
çıkarıvermiş olduk işte.

Masamıza son oturan Cemile Teyze.

Meyhaneye sipariş vermiş kiloyla meze. Onları 
almaya gelmiş.

Dinledi dinledi sonra “Kız ben de bi şey oldu 
sandım, asma yüzünü, adamlar otobüs gibidir, 
yanlış bindiysen ne kadar erken inersen o kadar iyi 
olur.” dedi.

Yarına çocukları, torunları gelecekmiş, hazırlık 
yapıyormuş, işi varmış, çok da heyecanlıymış. Gitti.

Bana bir gülme geldi.
Eski enişte gözümün önüne üzerinde 500T 

yazan bir otobüs gibi geliyor.
“Sanayi Mahallesi’nde indiğin iyi oldu bak yoksa 

Sarıgazi’den dönmeye çalışmak da vardı.” gibi 
cümleler kuruyorum, çatlayacağım gülmekten.

Siz bu eski enişteyi hiç görmediğinizden, 
anlatmak mümkün değil. 500T’nin farları düşünün 
bir adamın yüzünde. Ama göz değil de burun 
deliklerinde.

O da başladı kahkahalarla gülmeye. 
İlk geceyi böylece sarhoşlukla atlattık. 

Kalktığımız masadan 35 adım atıp, kendimizi serin 
sedirlere bıraktık. Varamadık bile yataklarımıza.

Ertesi gün tam hayal ettiğim gibi geçti. İkimiz 
birer kitabı baştan sona devirdik. Kızarmış 
patatesleri sarımsaklı yoğurda banıp yedik, kulaç 
kulaç yüzüp yediğimizi erittik.

Gelen giden hal hatır sordu, terapi dersi mi 
almış bütün köy bilemedim; bir kişi bile bir daha 
boşanma lafını ağzına almadı.

Cemile Teyze torunlarını tanıştırdı. Osman Bey 

kayığının bakımını bitirmiş, ne zaman istersek 
kürekleri verirmiş.

Naile Abla benimle tanıştığının onuncu dakikası 
beni kenara çekti: Latife’nin oğlan da geçen sene 
boşanmış. Bu ikisini tanıştıralımmış. Tam o sıra 
Gülizar geldi: “Elleme kadınları Naile, terlik miyiz 
ayol illa çiftlemek mi lazım, bırak dinlensinler.” 
dedi, beni kurtardı.

İkindi gibi gittik serin bir duş alıp sedirlere 
uzandık. İçimiz geçti uykuya daldık. Yılların ruhi 
yorgunluğunu atarcasına uyumuşuz, kalkamadık.

Sabaha karşı suya yanmışım, uyandım. Baktım 
mutfağın kapısı açık, bu sürahiyi dikmiş kafaya, 
oluk oluk içiyor.

Mademki uyandık, kalk kız güneşin doğuşuna 
bakalım.

Köpüklü kahve yaptık, kurulduk balkona, 
konuşmadan göğün aldığı rengi izliyorduk. Huzur 
bazen öyle güzel çöküyor ki insana, sanki elinin 
yanığına biri üflüyor ya da serin bir yaz akşamı biri 
omzuna ince bir şal bırakıyor. Zamansızlıkta salınır 
gibi bir yandan da. Tam o hissin içinde yüzüyordum 
ki şezlongta iki koltuk değneği bir de bacak 
gördüm.

Bir çığlık attım, bacak var orada öyle tek başına! 
Koşturduk, şezlonga dayalı şey bir alçı, içi 

boş kumlara yaslı duruyor, yanında da iki koltuk 
değneği. Bir de ağarmış bir havlu var.

Biri kıydı canına desem, insan intihar etmeye 
havluyla mı gelir?

Denize bakıyoruz pek bir şey görünmüyor, şansa 
bu sabah pek de çarşaf gibi değil.

Derken uzaklardan bir kafa göründü, sabit bir 
hızla kıyıya yaklaştı, koca cüssesiyle denizden çıktı: 
Cemile Teyze!

N’apıyorsun sabahın körü? Alçının sahibini 
gördün mü? derken biz, “Ay bi sakin olun, 
anlatacağım.” dedi. 

Şezlonga oturdu, saçlarını kurularken başladı:
“Kuzum çocuktur, torundur pek zevkli ama 

vallahi yazların bir tadı kalmıyor. Anneanne o 
nerede, anne bu nerede, onu öyle mi yapayım, 
bunu şöyle mi yapayım, banyo ıslak kaymayın, yine 
mi acıktın... derken nereye koşacağımı şaşırıyorum. 
Ayol ben ev işi yapmamak için üç koca boşadım, 
çocuklardan boşanılmıyor da. Tamam, çok 
seviyorum ama bunlar tatil yapıyor ben toplama 
kampında gibi çalışıyorum.

Alçıyı kendim yaptım evde, az geniş 
bırakıyorum, böyle asılınca çıkıyor. Geçen sene 
de koluma yapmıştım. Anam tatil yapacaklarsa 
işte mutfak, işte kiler, işte havlu dolabı. Kendileri 
hallediversinler. Ben ikinci baharımı bunların 
götünü toplamaya mı harcayacağım? Kız bak 
bacağımın kırık olmadığını çaktırmayın, vallahi 
yolarım.”

Cemile Abla seke seke gitti. Arkadaşım dedi ki 
“Benim alçıya bile ihtiyacım kalmadı, di mi?”

Yaz çok güzel geçiyor. 38 gündür buradayız. 
Şimdiden iki meyhane, bir pideci, iki pastane, tek 
manavlı ufacık köyde geride bazı gecikmiş yaz 
aşkları bırakmış durumdayız.

Bütün köy arkamızda, göz kırpıyorlar 
umursamaz, neşeli bekârlığımıza.

Hayatta vermem köyün adını, kod adı: Bir Başka 
Hayat Koyu, önderimiz Cemile.

Bir başka  
hayat 
koyu
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ZEYNEP ALTIOK

Beklenmedik ağır bir acıyla zamansız ve 
apansız yitirilmiş, çok özlenen bir babayı 
anlatmak bir anlamda onun ‘bu dünyada 

bir yeri olsun’ diye çok söylemek, çok sevmek... 
Bir görev…

İzin verilmemiş ki uzun bir ömrün çoğalan 
anıları olsun anlatacak. Ayrılıkların hasretiyle 
tekrar tekrar okuduğu mektuplarla, telefon 
konuşmalarıyla yaşayan bir genç kızın aniden 
yitirdiği babasını işte o aynı anılarla diri tutmaya 
çalıştığı yazılar bir anlamda görev. Anıları 
çoğaltmak mümkün olamayınca şair babanın 
imgeleri, şiirleri ve sözleri ben yaşadıkça 
başka anlamlar kazanıyor benliğimde. Erken 
yolculanan bir babanın hiç eksilmeyen sevgi ve 
kimliğiyle şekillendirdiği, yetiştirdiği biriyim.

Şimdi yeni bir yazı için oturduğumda özlemle 
anı bohçamı açtım ve düşünmeye başladım. 
Vagonların, trenlerin bizim yaşamımızda yeri 
var. Biraz nostaljik bir özlem biraz da yok oluşun 
hüznüdür trenler, garlar bende.

Doğup büyüdüğüm Ankara’dan İstanbul’a 
yataklı trenle çıktığımız seyahatleri çok 
severdim. Küçük mekânların pratik çözümleri 
her zaman heyecanlandırmıştır beni. Yataklı 
vagonda köşedeki lavabonun üzerindeki rafta 
süslü cam bir sürahi ve iki yanında iki bardak 
dururdu. Yer kazanmak için ustaca düşünülmüş 
dolap, saklı raflar, cam önünde açılır kapanır 
masa benim için oyun malzemesiydi. Tren 
İstanbul’a yaklaştığında annemle ellerimizi 
dizlerimize ve göğsümüze tempolu şekilde 
vurarak trenin raylar üzerinde giderken çıkardığı 
sese benzer bir ritm yakalayıp bir tekerleme 
söylerdik. “Kartal Pendik biz geldik!, Kartal 
Pendik biz geldik!”

Yataklar açılıp hazırlanınca çıkıp Vagon 
restorana geçmek en bayıldığım şeydi. “Giden 
restoran”da minik şişelerle rakı ya da şarap gelir 
hesap ayrılırken bu şişeler sayılarak ödenirdi. 
Edebiyat dünyasının kısıtlı bütçesi yetmediğinde 
cam açılıp bir iki şişeyi aşağıya sallayanları 
da tebessümle anmayı ihmal etmeyelim. O 
zamanlar masalarda beyaz örtüler olurdu. 
Zaman içinde önce örtüler cam sürahiler yok 
oldu sonra da vagon restoran nasibini aldı.

Daha sonraki yıllarda garlar babamı beklediğim, 
kavuşmaları simgeleyen mekânlar. 10 
yılını Bingöl’de sürgünde geçiren babamın 
imgeleminde de garlar ve istasyonlar hüzünlü 
bir bekleyişle yer bulmuş.

Birbirine benzer bütün ara istasyonlar;
Sarıya boyanmış yapılar arasında,
Yutkunup duran huzursuz ağaçlar
Ve paslı bir hüzün bulaşığı her yanda
Katardan ayrılmış yük vagonları
Yorgun beygirler gibidir raylar üzerinde
Uzaklardan sürekli köpek havlamaları
Karışır bir trenin isli düdük sesine
Bir adam dolaşıp durur kendine konuşarak,
Bekler belki de bir posta trenini
İçinde bir deniz kayalara vurarak,
Parçalar hışımla kendini
Ara sıra giderim o küçük istasyonlara;
Dudaklarımdan dilsiz bir çığlık karışır rüzgârlara.

Şimdilerde Cumhuriyet’in aydınlanma ve çağdaş 
gelişim anlayışının karşısında gerici, üretmeyen 
sadece ranta dayalı bir dönüşüm planı var. Bu 
akıl iyi ve güzel olana düşman, Cumhuriyet’in 
tüm kazanım ve simgeleri ile hesaplaşarak 
önüne geleni tahrip ediyor. Savaştan çıkmış, 
parasız, varını yoğunu yitirmiş genç bir 
devletin kısa bir süre içinde yarattığı başarı 
öyküsü demir yolları da nasibini alıyor. Raylar 
sökülüyor, istasyonlar restoran, otel, AVM 
haline getirilerek rant kaynağı yapılmıyorsa 
bir hesaplaşma anlayışıyla bir bir kapatılıyor, 
yıkılıyor. Banliyö hatları iptal ediliyor. Tren raylar 
üzerinde giderken pencereden baktığımda sıkça 
karşılaştığım bozkır görüntüsü düşüyor benim 
de aklıma…

“Bir top-ağaç tek başına;
Eğri bir ağaç, düştü düşecek.
Bekler durur bozkırın ortasında,
Kulağında bir ormanın uğultusu
Dönüşür bir yalnızlık anıtına.”

İstasyonlar birer yalnızlık anıtına 
dönüştürülüyor. Vapur iskeleleri, Karaköy yolcu 
salonu, başkentin simge Cumhuriyet binaları 
hatta Meclis bile granit, fıskiye ve plastikle 
sınanıyor, çok katlı “mega ve/ya ultra” bir 
görgüsüzlüğe kurban ediliyor. Bu bir zafer 
kimileri için. Bizler içinse üretmeyen bir ülkenin 
satılan, özelleştirilen, varlık fonuna devredilen 
verimli kurumları,  yok edilen medeniyetinin 
yozlaştırılan, kültürsüzleştirilen bir toplum için 
feda edilişi.  İyi okunması gereken bir dekadans. 

Gar gazinolarının, lokantaların yeri Vagon 
restoran kadar eğlenceli olmasa da bir başka 
benim için. Kimi zaman yolculuk öncesi ya da 
trenden iner inmez çökülüverilen bekleme, 
buluşma mekânları. Kimi zamansa yolculuk 
bahanesi olmadan özellikle gidilip dostlarla 
yenip içilen güzel akşamlar. Onlara da bir bir 
kıyılıyor. Kimseler fark etmeden yok oluyor şirin 
kâgir binalarıyla nice kavuşmaya ve ayrılığa 
tanık birbirine benzeyen ara istasyonlar. 
Benzersiz tarihi ile Haydarpaşa garı sıkı bir 
direnişle korunmaya çalışılsa da Ankara Garı; 
o zarif,  mütevazı pembe Ankara taşı art deco 
binasını ezen “görkemli” bir çirkinlik abidesinin 
eteklerinde herkesin gözleri önünde terk 
ediliyor. Haydarpaşa ile birlikte direnen  şimdiki 
adıyla Mythos Gar lokantası banliyö treninin 
yanaştığı peronun yanı başında oturduğumuz 
masalarıyla daha canlı ve yaşayan bir mekândı 
belki ama yine de canım dekorasyonu, çinileri 
ile kapı aralığından deniz gören masaların 
keyfi sürüyor. Yıllardır tadilat görmediği için 
şanslı olduğumuzu düşündüğüm Ankara Gar 
Lokantası da sevgili dostlarım Eren Aysan ve 
Tuncer Yığcı ile zaman zaman iki tek atıp eski 
güzel günleri hatırladığımız sevgili bir mekân 
olarak şimdilik duruyor. Sirkeci Garı ise nazlı 
nazlı makus kaderini bekliyor sanki.

Babamın sevdiği yerler de birer birer terk etse 
de beni onun yadigârı bir direniş ruhu ve iflâh 
olmaz bir umutla sürdürüyorum yaşamımı. 
Ankara Garı’ndan yavaşça hareket eden kara 
trenin penceresinde kadife perdenin arkasından 
bakarak sesleniyor babam;

“Sık dişini, yılma sakın, vazgeçme bu umuttan
Elbet bir gün insanlar hasretle kenetlenir”*

 
*Bu yazı Mart 2017’de Ankara/  

Vagon Dergisi’nde yayımlanmıştı.

“Kirletilmiş bir zamanı  
yürürken adım adım”*
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Eşek arıları bize müsaade deyip topluca 
istifa ettiler bugün. Evvela, yaz geldi de, 
ağustos böceklerine özenip mesuliyetten 

kaytarıyorlar sandım.
“Yükümüz enikonu ağırlaştı.” dediler. 
Bahaneden saydım. 

Meğer hakikatmiş serzenişleri. Sözlerde hem 
kusur hem fenalık öyle çoğalmış, öyle çoğalmış 
ki sokacak dillere yetişemez olmuşlar. Teşbihte 
hata bulmaktan usanmışlar.

“Üstelik” diye başladı konuşmaya içlerinden 
biri, “Kimseler dilini eşek arısı soksun da 
demiyor bugünlerde. Unutulduk gitti. Bize 
ihtiyaç kalmadı küfrün, hakaretin kıymet 
bulduğu yerde.”

Topladılar çıkınlarını ve yola düştüler 
hislerinin dışavurumu bir tekerlemeyi söyleye 
söyleye;

Hadi sakinleş!
Sakinleş!
İstiyorlar ki sen de onlar gibi ol kendinden 

geçmiş bir leş.
Düşük ol, cümle düşük.
Eksik ol, fiilden mahrum ve sıfatına 

tükürülmüş.
Hakkıyla veda edemedim eşek arılarına. 

Zevk-u sefaya dalmış düşüncelerimin puslu 
sabahında arkalarından bakakaldım. Sanki 
dilim tutuldu da, “Kötüyü seçmeye yatkındır 
gözlerimiz, hatayı işitmekte mahirdir 
kulaklarımız, keşke biraz daha sabredip 
iyilerin varlığını görebilseydiniz.” diyemedim. 
Eğer kelimeler birleşip dudaklarımda bir 
cümleye dönüşseydi, belki de kararlarından 
vazgeçeceklerdi. Bir tereddüt gördüğüme 
emindim narin kanat çırpışlarında. Lakin 
derdim bir türlü dile gelmedi. 

Omzumu silkip hemen geride bıraktım eşek 
arılarını. Hatırlayamadım gidenin arkasından ne 
demek gerektiğini. Fikrim küçüldükçe, zikrimde 
sıkıntılar baş gösterdi. Kelamım kısırlaştıkça 
hırçınlaşan ruhumda sarsıntılar belirdi. Derin 
bir ah çektim. İki harf bir ünlemde küçük bir 
isyandı yapabildiğim. Nihayetinde, lalettayin 
bir kelime keşfettim beni mutlu edip kendime 
getirecek; Letafet. Eveledim, geveledim, 
tonladım, vurguladım, ritmine uydurup ahenkle 
yoğurdum. İkinci kelimeyi yarına bıraktı 
tembel ruhum. Çayır sinekleri gibi hantallaşan 
dimağımın esiri oldum. 

Tam da o esnada, tasını tarağını, gönünü 
gömleğini toplamış, kıvrıla kıvrıla süzülen 
yılanlar ayaklarımın arasından geçmeye 
başladılar. “Kaç zamandır duymamıştık.” 
dediler. “Tatlı dille konuşanlar varmış, Kaf 
Dağı’nın ardında.”

Dil, Eşek Arısı,  
Bir Kelimenin Yarısı

Telaşlı ve heyecanlı göç edişlerindeki 
burukluk adeta vücuda gelmişti. Aralarında 
tevatürden öte meseleler hakkında 
fısıldaşıyorlardı. Boynum söz dizimindeki 
eğrilik gibi eğildi kulak verirken.

“Nasıl acıyor içim halini gördükçe bir bilsen. 
Parmak uçlarım üzerindeki toz tabakasını 
sıyırmaktan aciz kaldıkça kahroluyorum. Biri 
la deyince notalar gelir aklıma bemolünden 
diyezine. Şimdilerde bunun bir hitap haline 
geldiğinden habersizdim. Duymaz olaydım. 
Geri kalmış kafamın içinde bambaşka bir lisan 
hecelenmekte benim.” 

Zenginlik içinde mahrumiyet çekmekteydi 
yılanlar. Bereketli cümlelerin çorak topraklarda 

kuruyup gittiğinin farkındaydılar. Yeşertmek 
elbette mümkündü yeniden, ama yılanlar 
yorgundu. Her bir harf sahibine kırgındı. 

“Neden?” diye sorup merakımı gideremeden, 
“Gık” deyip meramımı anlatamadan gözden 
kayboluverdiler. Onların terk edişiyle bir zerre 
daha eksildi lisanımünasipten. Kelamı azalıp 
öfkesi büyüyenler arasında kifayetsizliğe terk 
edildi sohbetler.

Gönül demektir aynı zamanda dil. Her 
cümle bilgiden beslenir, zihinden süzülüp 
gönülden gelir. Nerede kırılırsa oraya yer edip 
kederlenir. 

Dil insan zihninin yaratıcılığının en yüksek 
eseridir madem, ikisinden biri vazgeçmiş olmalı 
diğerini beslemekten. Konuşulan seslilerinden 
mahrum yarım kelimeler silsilesiyse ve yazılan 
zengin bir zarafetten, her biri başka renge 
bürünmüş envaiçeşit çiçekten yapılma bir 
yelpazenin melteminden yoksunsa artık bir şey 
gelmeli elden. 

Sen! Öldürmeden bir gün duramadığımız 
dil, canlanmak için yine her gün doğmaktasın. 
Kendi kurtuluşun için yol göstermekte ve 
çoğalmaktasın. Biliyorum ki eşek arıları 
da, yılanlar da geri dönecek. Yazıya eğilmiş 
yüzlerdeki saklı tebessüme şarkılar söylenecek.

Gönül demektir 
aynı zamanda dil. 

Her cümle bilgiden 
beslenir, zihinden 

süzülüp gönülden gelir. 
Nerede kırılırsa oraya 

yer edip kederlenir.
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n İlk defa sohbetten sonrasını da 
düşünerek yola çıktım. Dersaadet’te 
sohbetimizi eder, sonra şiirlerini dinler ve 
gecenin sonunda beraber Beyoğlu’ndan 
Dolmabahçe’ye ineriz dedim. Sen ne dersin 
İskender?

“Güzel olur derim. Ben güzel şeylere hep olur 
derim Ulaş.”
n İskender, sana bakınca küçük şeylerden 

mutlu olabilecek birini görüyorum. Öyle 
misin?

“Sanırım öyleyim. Herkesin gündelik 
hayatının büyük bir bölümünü oluşturan 
şeylerden mutlu olabiliyorum ya da öyle 
sanıyorum.”
n Sanıyorum!

“Sanıyorum, çünkü aslında insan; hayatta 
olduğu için mutsuz olan tek canlıdır.”
n Neden? Gerçekten mutlu olan insan yok 

mu?
“Mutluluk arayışını önce birlikte yaşamaya, 

organize olmaya yöneltmiş kentleşmiş, doğayı 
reddederek betona kapanışını taçlandırmış ve 
bir başkasıyla mutlu olunabileceğini kanıtlamak 
için tanrıyı veya sevgiliyi bulmuş onlardan 
hareketle sanatın içine savrulmuş. Öleceğini 
bilen tek canlı, yine insandır. Bu yüzden de 
mutsuzdur.”
n Edebiyatçıların başka mutsuzluk 

sebepleri de olabilir mi?
“Edebiyatla uğraşan, varlığını buna adamış 

biri geçinebilmek, hayatını devam ettirebilmek 
için mutlaka bir meslek sahibi olur ve zamanının 
çoğunu istemeye istemeye o alanda harcar. 
Edebiyatçı için mutsuzluğunun nedeni; asıl 
arzularından çok uzakta yelken açmış olmasıdır.”
n Senin var mı edebiyattan zaman çalan 

bir mesleğin?

“Ben bilim adamıyım aslında. Şair değilim. 
Benim bir laboratuvarım var. Simyacılık 
yapıyorum. Kelimelerin anlamlarını 
değiştiriyorum. Mesela özgürlüğün gerçek 
anlamının dışında başka bir anlam koymaya 
falan çalışıyorum. Sizin kuşak özgürlüğü bilir 
mi? Biz özgürlüğü ararken özgürlüğü kaybettik. 
Anlamını da bozduk.”
n Sanırım bizim kuşak da sizin 

bıraktığınız yerden devam ediyor☺ Aslında 
bizim zamanımızda özgürlük ve bağımsızlık 
gibi kavramlar eskisinden daha çok 
siyasileşti. Anlamı daha da bozuldu.

“Velakin ne özgürlük ne de bağımsızlık tek 
başlarına siyasidir değil mi? İkisinin de hayata 
dağılan, hayatı sarıp sarmalayan köklerinde 
başka hevesler, başka dikkatler ve disiplinler 
vardır.
n Ne gibi? 
Öğrenilmeyen, ezberlenmeyen, akılda 

tutuldukça sığınılmayan şeyler: incelik gibi, vefa 
gibi, hatır gibi, var olana saygı, yok olana saygı, 

Zaman küçük, söz büyük
ULAŞ GEROĞLU
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yok olmaya meyilliye karşılıksız merhamet gibi. 
Bu, yeryüzünü canlıya yakışan hiçbir şeyden 
mahrum bırakmamakla, muhabbetle ilgilidir.”
n Bu söylediklerine inanmaktansa 

tahammül etmeyi deniyoruz. Tahammül 
etmek de bir sınırdan sonra daha kötü 
sonuçlar doğurabiliyor.

“Çünkü tahammül etmek; çaresizlikten çok 
çarenin yeterliliği konusunda endişe duymaya, 
çareye değil, çare aratan duruma eğilim 
göstermenin işaretidir. Bu yüzden tahammül 
etmemeli, inanmalı, hak vermeli insan.”
n Bir de tahammül edildiğini anlama 

durumu var. Hani birisi sana tahammül 
ediyordur ama sen anlamışsındır. Hiç böyle 
hissettiğin oldu mu?

“Olmaz mı☺ Hemen her an. İnsanlar 
kendi alışkanlıklarını sınır kabul eder. Fazlasını 
gördüklerinde ise ötekileştirme eğilimi gösterir. 
Fazlası ben değilsem de karaladıklarım 
sınırlarının üstünde olsa gerek.”
n Evet, yazı dilini aykırı bulanlar var.
“Aslında ben aykırı bir dil kullanmıyorum. 

Dil vardır ve bazı insanlar bazı sözcükleri 
aforoz etmişlerdir, günahkâr ilan etmişlerdir ve 
reddetmişlerdir.”
n İyi ama seni bu yönde eleştiren, dili çok 

iyi bilen edebiyatçılar da var.
“Bu kelimeleri reddeden edebiyatçıları ben 

reddediyorum. Çünkü her kelime bir anlam içerir. 
Bana yıllardır marjinal şair diye bir dayatma var. 
Nerede marjinalim?”
n Çok sahicisin, belki buradan 

marjinalsindir. ☺  
“Bence her insan sahicidir. Ben sahici 

olmayı bir erdem olarak görmüyorum. Bunun 
şiirlerimdeki yansımasından çok gündelik 
hayatımda da buna dikkat ederim.”
n İnsanlar bu kadar benzerliklerle 

kuşatılmış ve benzerlikler dayatılırken 
yaşama, zor değil midir sahici olmak?

“Sahicilik bir yerde insanla çeliştiği için ister 
istemez insana bir bedel ödetiyor. Aslında 
sahicilik insana yakışmayan bir şeydir. Çünkü 
insan taklit eden bir varlıktır. Sesi taklit etmiş, 
ideolojileri taklit etmiş, uygarlığı taklit etmiş. 
Konuşmaya başlamak, yürümeye başlamak bile 
taklitten kaynaklanıyor. Yalan söyleyen biri, 
yalanlarını kuşatabilmek için mutlaka yapısında 
sahicilik barındırmalıdır.”
n Senin için de böyle mi?
“Benim de hayatımda kendi haklılığımı 

kanıtlamak için yalana başvurmuşluğum 
olmuştur ama kendi doğrularımla sahiciliğim 
paraleldir ve fakat her şeye rağmen sahicilik 
kaybetmez.”
n Bir yerde “Tuhaf korkularım var.” 

dediğini hatırlıyorum. Sana tuhaf gelen 
korkun nedir?

“Sanatın bazı dallarından korkuyorum. 
Mesela en çok heykelden korkuyorum ben. Adeta 
bir sözümden dolayı donup kaldı sanıyorum 
etrafımda ne varsa. Suçlu hissediyorum kendimi 
heykel karşısında.”
n Beni de anlamını yitirmiş büyük, 

devasa, bina boyundaki heykeller 

ürpertiyor. ‘Özgürlük Heykeli’ gibi! Senin 
başka korkuların var mı?

“Korkularım var. Çıplak insan etiyle düğümlü. 
Eğilsem içim düşecek, doğrulsam yeryüzüne 
çarpacak yüzüm.” 
n Düzenli bir çalışma prensibin var mı? 

Günde ne kadar çalışıyorsun?
“Kapımı çalan da çok oluyor. Gençler iletişim 

kurmak istiyor veya ben gençlerle bir araya 
geliyorum.  O arada benim yazmam biraz da 
çalışmam lazım. Peki benim kapım ne zaman 
çalınmaz? Sabah 5’le 11 arası. O arada ben de 
çalışıyorum.”
n Sabah 5 çok erken değil mi?
“Yıllar önce İlhan Berk’in bana söylediği bir 

laf vardır. ‘Türkiye’de şairler müezzinden önce 
uyanır.’ Ben de öyle erkenden kalkıyorum ve 
çalışıyorum. Ondan sonra hayatın getirdiği 
bütün keyifleri ve hüzünleri yaşamak gerekli. Ben 
hayatı çok seviyorum. Eğlenmeyi, içmeyi, dansı, 
müzik dinlemeyi seviyorum. Bu benim bütün 
vaktimi alan bir dalavere.”
n Peki, tüm bu dalaverede televizyon 

izliyor musun? 
“Televizyon hep açıktır evimde. Biraz 

yalnızlıktan-evde ses olsun diye-, çokça da 
teknolojik şaşkınlığımdan arkadaşım onunla. 
Aramız iyidir.”
n Ne tür şeyler izliyorsun?
“Komedi dizilerine bakıyorum. Benim de 

Türkiye’deki herkes gibi gülmeye ihtiyacım var. 
Fantastik dizileri, filmleri seviyorum, takip 
ediyorum. Küçükken Cüneyt Arkın filmlerini 
izlemeye giderdik ve filmin sonunda kızı 
kurtardığında alkışlardık, öyle böyle değil 
ayağa kalkıp gözyaşıyla alkışlardık. Ben hâlâ 
o ritüelime devam ediyorum. Bir kahraman 
başardığında mutlu oluyorum. Çünkü o benim. 
Benmişim gibi oluyor ve alkışlıyorum.”
n Belki hayatın içinde çokça gördüğümüz 

içindir ben de “Keşke” dedirten filmlerden 
uzak duruyorum. Umutlu hikâyeleri 
seviyorum.

“Bunun sebebini sana söyleyeyim mi Ulaş? 
Umut etmek, doğu kültürünün en büyük 
besin kaynağıdır. Batı’da umut ettiğin şeyi 
gerçekleştirirsin. Hayal ettiğini realize edersin. 
Keşifler, icatlar hep bu yüzden çıkmıştır. Bizde 
Doğu kültüründe umut, bir masal olarak kalmak 
zorundadır. Çünkü bizim tamamlanmamış 
hikâyelerimiz vardır. Onu gerçekleştirirsek sıkıntı 
doğar. Umut etmek, bizi hayatta tutuyor.”
n Onlarca kitabın var. Kütüphanende 

onları görünce ne hissediyorsun?
“Bir kere işe yaradığını hissediyorsun. Belki bu 

sebepten çok kitabının olması tabii ki çok keyifli. 
Edebiyatı çok sevdim ve yapmak istediklerimi 
yaptım.”
n Çok yazan ve üreten birisin. Yazdıktan 

sonra kitap haline getirirken zorlanıyor 
musun?

“Çok zorlanıyorum. Her yazdığımı basılı 
görmek istiyorum. Bu da çok ciddi eleme ve 
seçme mekanizmasını kilitleyen bir durum. İster 
istemez seçerken acaba ben yanılıyor olabilir 
miyim diye düşünüyorsun. Bu sefer bütün 

yazdıklarınızı yayımlamaya başlıyorsunuz. 
Açıkça söyleyebilirim; yazdığım her şeyi basılı 
görmekten keyif alıyorum.”
n İskender, şair ve okur arasında nasıl bir 

bağ var?
“Şiir, okurunu bir çift siyah deri eldiven gibi 

giyer. Şairin parmak izlerini saklamak için… 
Parmak izleri, hayatın izlerinin tekrarıdır!”
n Peki, herkes şiir yazabilir mi?
“Canı isteyen herkes yazabilir. Yazmalıdır. 

Bazısı mısra işçiliğini önemser, diğeri 
çalakalemin gücüne inanır, öteki ilham der.”
n Sen ne diyorsun, senin tercihin ne?
“Bu renkliliğe zaaf benim tercihim. ‘Sen 

şairsin, öbürü değil.’ yaftası kadar saçma bir şey 
yok çünkü. Dönüp dolaşıp geldiğimiz soru, sorun 
ise şu oluyor içten içe; acaba iyi mi yazıyorum? 
Hepimiz biliyoruz ki bu sorunun aslı ‘şair miyim; 
onlardan biri oldum mu’dur. Genellikle de bu 
sıkıntının telafisi için tanıdık, kabul görmüş bir 
şaire başvurulur. Bu yöntem yanlıştır asıl.”
n Senin için izlenmesi gereken yöntem 

nedir?
“Kuvvetli okumalar yapan, şiiri araştıran 

‘vay be nasıl da yazmış!’ diye heyecanlanan biri 
zaten şiirin, şairin ne olduğunun farkındadır. 
Farkında değilse eksiktir, olmamıştır. Bu sebeple 
eksikliğini örtmek adına bir şairden el istemek 
tuhaftır, kötüdür.”
n Seninle sohbet etmek çok özeldi. 

Ahmet Erhan, Halil İbrahim Özcan, ben 
ve tüm Dersaadet sakinleri sabırsızlıkla 
şiirlerini dinlemeyi bekliyoruz. Son bir şey 
söylemek ister misin?

“Ben bu hayatı hep çok severek yaşadım. 
Aşkıyla, çıkmazlarıyla, hayalleriyle, 
başardıklarımla, olmazlarıyla sevdim bu hayatı. 
Ve inanıyorum ki herkes böyle sever, böyle 
yaşarsa hepimiz o son anda ‘Güzel yaşadık.’ 
diyebiliriz. Teşekkürler Ulaş.”

Yaşadığımız çağın en aydınlık 
insanlarından biriydi küçük 
İskender. Aşkımızda, öfkemizde, 
aynadaki benliğimizde ne 
gördüysek, ne yaşadıysak, 
hangi duygularımızı bastırıp, 
hangi duyguları coşku seline 
kaptırdıysak işte onun eşsiz 
kalemiydi küçük İskender. O; 
yaşadığımız şehrin karanlık 
sokakları, o karanlığın ışığı, bizim 
hikâyelerimizin mısrasıydı... 
Herkesin sevdiği bir küçük 
İskender şiiri vardır. Benim şiirim 
“Bir Daha Bana Benzeme Angel”. 
Ya sizinki?
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Röportaj için buluşma yerine gittiğimizde 
Aydın Ilgaz’ın eşi ve misafirleri yanındaydı. 
İstasyon trafikte yorulur mu? Yorulduk.. 

Nereden geldiğimiz merak konusu oldu. Eski 
İstanbul’dan geldiğimizi söyledik. Acıyan 
yüzlerin her biri “Geçmiş Olsun” der gibiydi. Biz 
soluklanırken  Aydın Ilgaz İstanbul’da yaşadığı bir 
anısını paylaştı. Biraz gençliğe sitem etti. Haklıydı 
yaşadığı şeyden sonra sitem etmekte. Sonra bir 
Üniversitede yaptığı bir söyleşiyi anlattı.      

Özel bir üniversiteye söyleşiye gittim. 
Salonda dinlemeyen öğrencilerin çoğu mimarlık 
ve mühendislik fakültesi öğrencileriydi.  Konu 
edebiyat olunca, bu geleceğin mühendis ve 
mimar adayları gayet ciddiyetsiz ve ilgisiz 
bir üslupla karşımda oturuyordu. Ben biraz 
biraz anlatmaya başladım ama yok söyleşiye 
gelen edebiyatçı olunca beğenmediler beni. 
Sonra salona döndüm ve dedim ki; sizin 
beğenmediğiniz edebiyatla ilgilenen bu adam, 
elektrik-elektronik mühendisi. Siz sanıyorsunuz 
ki yaptığınız mesleğin edebiyata ihtiyacı yok. 
Soruyorum; edebiyat olmadan çizdiğiniz ve 
yaptığınız ürünü nasıl anlatacaksınız. Nasıl 
satacak, nasıl başarılı olacaksınız?

Çok sıcak bir ortam bizi karşıladı. Bir 
köşede misafirleriyle Aydın Ilgaz, bir tarafta 
Rıfat Ilgaz şahsi eşyalarının bulunduğu 
bölüm.. Girer girmez Aydın Abiden dinlediğim 
edebiyat üzerine ders niteliğindeki bu anı 
daha anlatacağı çok şeye işaretti…

Rıfat Ilgaz’ın Cide’de geçirdiği yılları merak 
ediyorduk. Röportajdan önce yaptığımız 
sohbette paylaştık Aydın Ilgaz’la. Biraz 
bahsetti Cide yıllarından.

Kaya Erdem’in babası, babamın 
öğretmenliğini yapmıştır. Turgut Özal’ın yerine 
vekâleten başbakanlık görevini sürdürmeye 
başladığı zaman Kaya Erdem Cide’yi ziyarete 
geldi. Gelir gelmez babamı görmek istemiş. Bir 
otelin lobisine babamı davet ettiler. Babamla 
Kaya Erdem sohbet ederken Kastamonu Vali’si 
de gelir. Vali, babamı görünce tüyleri diken diken 
oluyor Vali beyin. O sırada Kaya Erdem babama 
hocam nasılsınız, memnun musunuz Cide’den 
diye soruyor. Babam biraz tebessümle; “Evet 
memnunum rahatım yerinde. Sağ olsun Vali de 
beni hiç yalnız bırakmıyor. 25 resmi polis, 4 de 
sivil polis beni devamlı takip ediyor. O yüzden 
başıma hiç bir şey gelmez.” diye cevaplıyor!

“BEN KENDİMİ  
KALEMİMLE SAVUNDUM”

Aydın Ilgaz, bizi çok düşündüren ve üzen 
bir anısını da paylaştı...

Cide’ye babamı ziyarete gittim. Biraz 
sohbet ettikten sonra bana “Masayı balkona 
kur.” dedi. Karadeniz geceleri Cide’yi üşütür. 
Bende babamın ciğerlerini düşünerek, içerde 
oturmamız gerektiğini söyledim. Karşı çıktı ve 
masayı balkona kurdurdu. Biraz zaman sonra 
babamın ev sahibi geldi. Ev sahibi değişik bir 
adamdı. Aklı gidip geliyordu. İçeri girdiğinde, 
elinde silah varmış gibi bize doğru ağzıyla silah 
sesi çıkarttı. Babam, yarın oynarız misafirim var 
şimdi müsaade et, diye yollamak istedi. Adam 

ısrarcı gitmedi. Babam biraz öfkelendi. Meğer 
evin karşısına bir pankart asmışlar. “Hocayı evden 
çıkartmazsanız binayı tarayacağız!” yazıyordu. 
Bahçede çalışan kadınlar, sabah pankartı görüp 
yırtmışlar. Bende hâlâ fotoğrafları vardır o 
pankartın. Olayı duyunca, kaymakam babamın 
yanına geldi. Babama, kendini koruması için silah 
vermek istedi. Babam ben kendimi kalemimle 
savundum, öyle yapmaya devam edeceğim 
diyerek silahı almadı…

“MÜLK SAHİBİ OLMAK  
GÜZEL ŞEYMİŞ”

Rıfat Ilgaz’ın en mutlu olduğu anı 
sorduğumuzda, Aydın Ilgaz’ın yüzünde 
hemen bir tebessüm belirdi. Bir anlığına kısa 
sürecek bir yolculuk yapıp gözlerini tekrar 
bize çevirdi.

12 Eylül sonrasında babam İstanbul’a, benim 
yanıma geldi. Ben 3 aylık maaşını çekmiştim 
ve hiç paramız kalmamıştı. Babam elinde 
gümüşten yapılmış bir plaketle yanıma geldi. 
“Git bu plaketi sat.” dediğinde karşı çıkmıştım. 
Üzerinde Rıfat Ilgaz’a yazıyordu. Hem 
bulunduğum çevrede satmam benim için çok 
zordu, hem de satarken bana ait olmadığı için 
insanların ne düşüneceğini bilmiyordum. Üç gün 
sonra plaketi sattım. Tam hatırlamıyorum ama 
sanırım 50 lira etmişti. Babam, “Şimdi o parayla 
git, bir ufak rakı ve biraz beyaz peynir al.” 
dedi. Balkonda rakıyı yudumlarken, aldığımız 

karalar bizim sonraki yaşantımızın yolunu çizdi. 
Babamın en mutlu olduğu an neydi biliyorum 
ama o balkonda birlikte geçirdiğimiz zamanda 
mutluydu.

Aslında gördüğümüz bir Rıfat Ilgaz 
fotoğrafı üzerine en mutlu olduğu anı 
sorduk. Fotoğrafta ismini verdikleri sokağın 
tabelasının altındaydı. Aydın Ilgaz’da 
paylaştık. Hüzünlü bir tebessümle bize baktı 
Aydın Ilgaz…

Babam bir gazeteye sabah saatlerinde verdiği 
röportajda “Bu dünyada bir dikili ağacım yok.” 
demişti. Akşam saatlerinde bir bankadan 
Taksim’de bir bina için kredi çektik. Çınar 
Yayınları için binanın restorasyonuna başladık 
hemen. Birinci katını tamamen babama ayırdık. 
Dostlarını ağırlasın rahat etsin diye. İlk dikili 
ağacı olacaktı. Olmadı. Binayı teslim almadan 
bir hafta önce kaybettim babamı. O sokak 
tabelasına gelince, tabela asıldıktan sonra 
fotoğraf çektirmek istediler. Ayakta zor durduğu 
için bir sandalyeye oturttuk. Oturduktan sonra 
tabelaya baktı tebessüm etti ve “Mülk sahibi 
olmak güzel şeymiş.” dedi…

“BABAM İYİ BİR YOLCUYDU”
Babanızla unutamadığınız bir 

yolculuğunuz oldu mu?
12 Eylül sonrası babam yasaklıydı. İmzalara 

gidemiyordu. En sonunda yayın evine gittik ve bir 
araba dolusu kitap aldık. Sadece bana ve babama 
yer vardı arabada. Bana, “Beni yarın saat 4’te 

“Edebiyat olmadan çizdiğinizi, 
yaptığınızı nasıl anlatacaksınız?”KONUK:

AYDIN ILGAZ
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İZZET ÇAPA

Senin olduğun yerde iklim değişiyordu…
Sen geldiğinde, paldır küldür o 

coşkulu, umursamaz, en oyunbaz 
halinle göründüğünde…

En kavurucu yaz sıcakları hoş bir sonbahar 
esintisine, en dondurucu kışlar insanın tenini 
okşayan bir bahar meltemine dönüşüyordu…

Cevabını bilmediğim bütün sorular önemini 
yitiriyor, tüm cevaplar bütün sorularını 
kaybediyordu, ne mutlu…

Zihnimden gönlüme bir ferahlık, sabah 
yüzüme vurduğun o serin sudaki berraklık, adını 
sen koy yetmiyor kelimelerim anlatmaya işte, 
öylesine kıymetli bir huzur yayılıyordu içime…

Gittiğinde, gitme diye yaptığım bütün o 
sevimlilikleri ezip geçtiğinde yine umarsız, 
etrafımı kuşatan karanlık kâbus dağılıyordu aynı 
hızla geri döndüğünde…

Dön diye ettiğim dualar çıktığında, sanki 
daha bir deriden şükredip inanıyordum Allah’a…

Daha iyi bir insan oluyordum yanında…
Eriyip kaybolduğum sevdanda; daha çok 

seviyordum kendimi o dört tarafı senle çevrili iki 
kişilik adada…

Okuduğum bütün kitaplar anlamsız, 
dinlediğim bütün nasihatler manasız, kendime 
koyduğum tüm kurallar saçma sapan oluyordu…

Benliğim senle doluyor, benden geriye sen, 
sadece sen kalıyordu…

Zaman değişiyordu senin olduğun yerde…
Her an şahane bir gündoğumu, bir sonraki 

saniyedeyse gözlerimden yaşlar dökülen bir 
günbatımı art arda, birbirine karışıyordu…

Şimdi aradan geçen bunca zamandan sonra 
belki artık özlemiyorum seni, ama yanındaki 
kendim geliyor bazen, hiç hesapsız aklıma…

Genzimde bir sızlama, boğazımda 
çözülmeyen bir yumruk ve ağzımda tadından 
mahrum bir burukluk kaldı geriye…

Artık dualarımda yoksun, ellerimi açmıyorum 
göklere gel diye ama keşke mümkün olsa senli 
zamanlarımdaki bana dönebilsem…

Keşke yeniden o kadar sevebilsem…
Keşke…

Sana değil senli 
zamanlarımdaki 
bana dua ediyorum…

Susurluk’a götür.” dedi. Nedenini sorduğumda 
“Sen götür, bir şey sorma.” dedi. Ertesi gün yola 
çıktık. Saat 4’te Susurluk’a geldik. Bana “Yolun 
karşısındaki bankaya git, şu hanımı gör.” dedi. 
Hanımefendinin eşi hâkimdi. Hanımefendiyi 
Kastamonu’dan tanıyordum. Eşinin yanına gittik. 
Babam “Bu kitapları burada satabilir miyim?” 
diye sordu. İzni alıp bir kırtasiyeye gittik. Kırtasiye 
de bir araba kitabı imzaladı babam…

Uzun süren sohbetimize 5 dakika kadar 
ara verdik. Hababam Sınıfı kitap serilerini 
görünce Aydın Ilgaz’a hiç beraber sinemaya 
gittiniz mi diye sorduk. Aydın Ilgaz şöyle 
bir geçmişe yolculuk yaptı yine. Ve ilk önce 
gülümsemesi peşi sıra cevabı geldi.

Amerika’dan geldiğimde babamla 
Galatasaray’da buluştuk. Biraz yürüdükten 
sonra Atlas Sineması’nın önünde Yaşar Kemal ile 
karşılaştık. Yaşar Kemal bir filme locadan bilet 
hediye edildiğini söyledi. Bizde beraber sinemaya 
girdik. Yaşar Kemal’in anlatacağı hep çok şeyi 
vardı. Girdik filme ama Yaşar Abi hiç susmuyor.  
Babam biraz zaman geçince Yaşar Kemal’e , 
“Bak birazdan ışıklar yanacak ve aşağıda filmi 
izleyenler kızacak Yaşar, filmden sonra konuşalı.” 
dedi. Ara verildi, ışıklar yandı. Aşağıda filmi 
izleyenler Atlas Sineması’nın balkon locasına 
doğru bağırarak “Ulan susun artık!” diye bağırdı. 

Filmi hatırlıyor musunuz? 
Yok, hatırlamıyorum. 66’lı yıllardı. Ama 

hatırladığım babam da Yaşar Kemal de 
filmi beğendiler. Aslında ben babamı ya 
hapishanede, ya hastanede gördüm. Benimde 
yurt dışı eğitim sürecim oldu. 1980 öncesinde 
çok fazla birlikte zaman geçiremedik. 
Hapishanede ona dokunmak yasaktı, 
hastanede hastalığından dolayı yaklaşmak 
yasaktı. Ben babama şöyle doya doya sarılıp, 
onu şapur şupur hiç öpemedim…

Gülümsemeler, bir an yerini hüzne bıraktı. 
Soluksuz süren sohbetimizin sesi kesildi. Biraz 
duraksadık.  Aziz Nesin’le Rıfat Ilgaz arasında 
geçen ve bir diyalog güldürdü yüzümüzü...

Bir kitap fuarında babamın yanına gelen bir 
arkadaşı, babamın kaç yıldır verem olduğunu 
sordu. Babam ben “60 sene saydım.” diye cevap 
verdi. Arkadaşı şaşırdı. 60 yıl veremle mücadele 
etmek, çok zordu o yıllarda. Babam aslında ben 
“Aziz’in sayesinde yaşıyorum.” deyince, gözler 
Aziz Nesin’in üstüne çevrildi. Aziz Abi “Benimle 
ne ilgisi var, beni neden karıştırıyorsun?” deyince 
babam “Çok ilgisi var, dur bak anlatayım.” 
dedi. “Ben Marko Paşa zamanında yine ceza 
evindeyim. Bir haber dünyayı sallamış. Penisilin 
bulunmuş. Yani antibiyotik. Artık birçok derde 
deva olacak diye dünya çalkalanıyor. Bu deva 
olacak dertlerin başında verem hastalığı da var. 
Yalnız ilaç, o yıllarda zengin hapı olarak geçiyor, 
çok pahalı. Benimde gazeteden alacağım var 
biraz. Aziz’e mektup yazdım. Dedim ki, Aziz bir 
ilaç bulunmuş, benim hastalığıma çare olacak 
sen benim alacaklarımı yollarsan ilacı sipariş 
ettireceğim. Aradan biraz zaman geçti Aziz bir 
miktar para yolladı. Gelen parayla değil ilacı 
almak, hapishanede şartlarında tıraş olamazsın. 
Sonra ilaç ülkeye geldi. Meğer ilacı deney olarak 
yollamışlar. Ölenler oldu, insanlar kobay olarak 
kullanıldı. Aziz, o parayı yollasaydı şu an bende 
ölmüştüm.” dedi…

Röportajın Bize hep hatırlatacağı;
1-) Nilgün Ilgaz’ın örgü örmesini
2-) Aydın Ilgaz’ın gülümsemesini
3-) Çınar yayınlarının sıcak ortamını ve 

çevredeki esnafla olan samimi ilişkisini 
UNUTMAYACAĞIZ… 
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AHMET TELLİ

2 Temmuz 93’te Sivas Madımak otelinin islâmcı 
faşistlerce yakılması ve bunun sonucu otuz 

üç can’ın katledilmesi, bu ülkenin can damarına 
saplanan bir hançerdi. Otuz üç aydın, sanatçı ve 
gencecik semahçıların acısı, duyarlı olanlarda hiç 
dinmedi, hiç dinmeyecek. O tarihlerde yayımlanan 
kültür ve sanat dergileri “Sivas’ı Unutmayalım” 
damgasıyla çıkmıştı. Her yıl bir biçimde 
Madımak’ta yitirdiklerimiz için etkinlikler yapıldı, 
yitirdiğimiz can’ları unutmadığımız dile getirildi.

Devlet mi? Devlet 2 Temmuz 93’te nasıl 
davrandıysa bugün de aynı. Hatta daha gaddar, 
daha nobran. Ne demişti dönemin başbakanı Tansu 
Çiller: “Otelin etrafını çeviren vatandaşlarımıza 
hiçbir biçimde zarar gelmemiştir.” Kimdi otelin 
etrafını saran? İslâmcı faşistler. Aynı dönemde 
İsmet Özel de kendi ihanetini pervasızlıkla 
dile getirmişti. Daha neler neler… Denebilir ki, 
Madımak, utanç mekânı olarak, siyasal islâmcıların 
asıl yüzünü göstermektedir tarihin bu sayfasında.

Yitirdiğimiz otuz üç can’dan genç semahçıların 
dışındakilerin hepsiyle bir biçimde tanışıklığım 
vardı. Asım Bezirci’den Erdal Ayrancı’ya, Metin 
Altıok’tan Asaf Koçak’a kadar. Asaf Koçak 1992’de 
basılan kitaplarımın kapaklarını yapmıştı. Ama 
1983’ten itibaren çok sık beraber olduğum Behçet 
Aysan idi. Onun anısına Türk Tabipleri Birliği’nin 
koyduğu ödülün seçici kurulunda bulundum 
yıllarca. Anısına düzenlenen toplantılarda 
konuştum ve sanıyorum yedi-sekiz yazı yazdım. 
Öyleyken, Behçet Aysan denilince içimdeki köz 
yeniden alevleniyor. Kardeşim, dostum Behçet…

1 Temmuz 1996’da Ankara’da Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde Behçet Aysan için yaptığım konuşma 
hem Behçet Aysan’ın kişiliğini hem de benim 
duygularımı ifade etmesi bakımından, bu 
konuşmayı özetleyerek alıyorum buraya:

•••

Bazı zamanlar vardır ki, söz dönüp dolaşıp 
aynı noktaya düğümlenir. Diyelim ki 1993 
Temmuzundan sonraki günlerde, haftalarda, aylar 
ve yıllarda her buluşma, her sohbet, kitap, defter, 
kalem Madımak’tan söz eder. Orada yitirilen iyi 
insanları anmak üzeredir her şey. Anmak ve bize 
ödünç bıraktıkları hayata onlar gibi müdahil olma 
gerekliliğini. Bu bir vicdan işaretidir.

Bazı zamanlar vardır ki, içinden geçilen sürecin 
dehlizlerinde birbirimizi unutmadan ve yitirmeden, 
yanıbaşımızda olmasını istediğimiz kişileri düşünür, 
onların ne yaptıklarını ya da ne yapabileceklerini 
düşünürüz. Şimdi böylesi bir zaman diliminde, 
yani içinden geçtiğimiz günlerde, Behçet Aysan’ı 
yeniden, bir kez daha düşlemek istiyorum. Ne 
yapardı, nasıl davranırdı Behçet, bunu anlatmak 
isterim. Hani bazen bir olay, bir durum karşısında 
sevdiğimiz birini anımsayıp “O olsa şöyle yapardı” 
deriz ya, ben de, Behçet olsa şöyle yapardı diye 
düşünüyorum. Aslında ne yapardı değil, mutlaka 

yapardı diye düşlüyorum.

Diyelim ki Gezi direnişi sürecinde aramızdaki 
Behçet’i düşünün.

 “Hey Behçet aysan 
 yıldızları say 
  yoksa bir yıldız da 
   sen ekle”

der de, hiç durur mu, ilk otobüsle İstanbul’a 
giderdi o. Gezi Parkı’nın ısrarlı ve kararlı kitlesinin 
mücadelesi bir yaşama sevincine dönecektir onda. 
“Bu daha başlangıçtı” elbette. Direniş isyana, isyan 
devrime bir gözkırpmaydı. Duvar yazılarındaki 
ironiyi, mizahı, zekâyı gördükçe yüzündeki muzip 
gülümseme geceyi ışıtan ayışığına benzeyecekti. O 
karakaşlı çocuğu görecekti, Berkin Elvan’ı. Tirana 
karşı gelmenin erincini Berkin Elvan deyip yeni bir 
şiirin ilk mısraını düşünecekti. Belki şöyle:

 onu vurdular, gözümle gördüm onu 
 ak bir zambağa binmiş 
   gidiyordu 
 zambak dur, sana da bulaştı kan

Gezi Parkı direnişi bu ülkenin son yıllardaki onuru 
ise Behçet mutlaka bu onurdan payını alacaktı. 
Gezi Parkı’nda kolektif bir hayatın mümkünlüğünü 
görüp bir kez daha umutlanacaktı.

Duydu ki, direniş Ankara’da da uç vermiş, 
“mücadeleye devam” sesleri Kuğulu Park’ı, 
Kenedy Caddesi’ni, Kızılay’ı sarmıştır. Behçet yine 
buralardadır. Gözünü kırpmaksızın kitlenin ön 
saflarındadır. Her gece polis gazına uğrayanlara 

talcisitli sular ve limon dağıtacaktı. Ben biliyorum 
ve eminim ki Ethem Sarısülük vurulurken onun bir 
adım ötesindedir Behçet.

Diyelim ki, gençler Suruç’a gidiyorlardı. Barış, 
demokrasi umuduyla gönlü kırık yetim, öksüz 
Kobani çocuklarına oyuncak götürüyorlardır. 
Behçet’in bu kâfileye katılması ihtimal değil, 
kesindir. Ferdane ile Nartan anne oğuldur. Behçet 
onlarla tanışıp Girit ve Çerkes halklarının trajedisini 
konuşmuş olabilirler yolda.

Suruç’ta köle ruhlu canilerin intihar bombacısını 
nasıl fark edemedi, anlamadım. Sezgileri güçlüydü 
çünkü. Olan olmuştu ve Behçet bir kez daha 
katledilmişti.

Diyelim ki 10 Ekim 2015, Ankara. Ülkenin dört bir 
yanından barış ve demokrasi çağrısıyla toplanan 
on binler Gar önünde, hekimlerin arasındadır 
Behçet. Gençler halay çekmektedir, gökyüzü pırıl 
pırıldır. Polislerin geriye çekildiği ânı fark eder 
Behçet ama, geç kalmıştır. Çağın vahşileri bir kez 
daha Maraş, Çorum, Madımak, Suruç’tan sonra 
cehalet ve cinnetle kana bulamışlardır hayatı. 93 
Temmuzunda Sivas’ı cehenneme çeviren güruh, 
demek ki bugün, IŞİD’çi olarak dünyaya meydan 
okumaktadır. Madımak katliamını savsaklayan, 
zamanaşımı diyen yargı ise, bir hâfıza silici olarak 
hâfızalarımıza kazınmıştır.

Nietzche, “inanç doğruyu bilmeme isteğidir” 
diyordu ya, tam da öyle. Bunların inanç dediği 
buydu işte, doğruyu bilmemek inadı. Behçet’in 
kaçıncı ölümüdür bu:
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 hoşça kal 
 yakut, bezirgan, gön 
 gidiyorum 
 hoşça kal eski zaman aktarları 
 bu şehre bu yağmuru 
 bu düşleri 
 bu aşkı bu kavgayı bu kederi 
 size bırakarak

Behçet’in kâtilleri şimdi ellerine kandan kına 
yakmaktadırlar.

Düşlemek, düş kurmak insana dairdir, bu düşsel 
serüven sürüyor. Derler ki, sevgili Tahir Elçi’nin 
mezarına karanfil bırakanlar arasında Behçet de 
vardır. Karanfil mi dedim, Behçet fısıldamıştı bunu 
bize:

 yollar uzak ay bedir 
 sırtımda gümüş hançer 
 yürürüm de ölemem 
 kan damlatır karanfil 
 usulca mavi bir kar 
 kara geceye düşer 
 tutuşur fundalıklar 
 gelir kalbimi yakar

 gün olur belki öper 
 ayışığı acıyı 
 o yaralı cerenler 
 yanık sulara iner

 yollar uzak ay bedir 
 sırtımda gümüş hançer 
 yürürüm de ölemem 
 kan damlatır karanfil

Kendisinin de gecenin bir vaktinde bize okuduğu 
bir şiiridir bu. Bir zamanlar Ankara’da yaşayan 
şairlerin ezberindeydi. Daha önce bir yazımda 
Behçet’in şiiriyle ilgili düşüncelerimi yazmıştım, bir 
bölümünü özetlersem, şöyle diyebilirim:

Behçet’in şiirindeki görüş mesafesi, dilin verili 
çevrimiyle ölçülemez. Bu, onun dille düellosunu 
görmezden gelmek olur. Geleneksel ve modern 
vezinlerden yola çıkarak oluşturduğu kendine özgü 
biçim, bu biçime ağdırdığı imgeler, dilin eklem 
yerlerini, kandolaşımını elektro-şoka sokar. Özgün 
bir kopuş denemesi, birbaşına kopma cesareti.

Behçet’in şiiri, balkıyan yakamozlarla Girit 
şarkılarına ulaşır. Girit şarkılarının ezgisini, Ege’nin 
hışırdayan, kıvrımlanan ritmiyle buluşturup 
Anadolu kıyılarında Zebekikoya dönüştürür. 
“Kırık ikonaları, kırık testileri, kırık ayçaları ve 
kırık acıları” kırık dizelerle toplar ve şöyle der: 
“mıstıke mu erota ah erota!” Benim gizli aşkım, ah 
aşkımla Kazancakis’in o kahır yüklü yargısına kulak 
vermemizi ister gibidir:

“Giritli doğmak ağır bir şeydir!” diyordu 
Kazancakis.

Ve Türkiyeli olmak Behçet Aysan, Türkiyeli olmak 
da ağır bir şeydir şimdi!...

BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

2020 yılının Mart ayında, ülkemiz tanıştı 
hiç bilmediğimiz bir virüsle; “Corona”
Bu yaz ise daha önce az da olsa 

gördüğümüz, ama bu yıl Marmara Denizi’nin 
her yerinde fazlasıyla önümüze çıkan bir doğa 
felaketini yaşıyoruz; “Müsilaj”

Ve çocuklar…

Yüzlerinde maskeleriyle, Marmara kıyısında 
bisiklet süren çocuklar. Dünyayı böyle 
kabullenmiş ve bunun doğal olduğunu 
düşünüp oyunlarına, koşmalarına, 
zıplamalarına devam eden çocuklar. 

Kirli bir halı gibi önümüze serildi geçmişimiz. 
Çocuklara bırakamadık denizin mavisini, 
doğanın yeşilini ve havanın temizini.

Marmara’nın kıyılarında ülkemiz nüfusunun 
yaklaşık üçte biri yaşamakta. Ayrıca 
endüstriyel açıdan en yoğun bölgemiz… Bu 
endüstri ve nüfusun atıklarının tamamı, 
doğrudan veya dolaylı olarak maalesef 
Marmara’ya dökülmekte.  Peki, bu atıklar 
nedeniyle denizin dibinde yaşanan nedir? Yani 
müsilaj nasıl oluşuyor? 

Atıklarımız sayesinde(!) denizde oluşan fazla 
miktarda azot ve fosfor yayılımı başlıyor. 

Bunun neticesinde denizin besin elementleri 
ve besin tuzlarının miktarı artıyor. Azotu ve 
fosforu tüketmek için çoğalıyorlar. Bunların 
çoğalması sonucunda da ortaya salgılar 
salınmaya başlıyor. Bakteriler için çok uygun 
bir ortam oluşturan bu salgılar, kümeleniyor 
ve müsilaj dediğimiz şey ortaya çıkıyor. 

Yüzeyden başlayarak 30 metre derinlere 
kadar uzanan müsilaj, biz insanlar tarafından 
kötü bir görüntü, biraz koku olarak hissedilse 
de, denizin içerisinde yarattığı tahribatı 
düşününce korkmamak elde değil. Deniz 
canlılarının ya telef olduğu ya da bu durumu 
fark ettiklerinde Marmara’mızı terk ettikleri 
söylenmekte. Ekolojik dengeleri kendi 
ellerimizle yok ediyoruz.

Ve çocuklar…

Bisiklet sürmeye devam ediyorlar Marmara 
kıyısında… Hiç suçları yokken, bunu hiç hak 
etmemişken yüzlerinde maskeleriyle birlikte.

Ve çocuklar siz güzelleştireceksiniz 
Marmara’yı, Ege’yi, Akdeniz’i, Karadeniz’i… 

Silip bizim kötü geçmişimizi, sizin çocuklarınız 
çevirecek pedallarını berrak ufuklara, mavi 
düşlere!
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NEBİL ÖZGENTÜRK

İçim ürpermiş, kalbim üşümüştü. 2019’un 
18-19 Mayıs’ıydı… İki gece boyunca “Madımak 
Canavarı”na komşu bir otelde konaklıyorduk.  

93 yılının Madımak Oteli, tabii ki canavardı! 

Olayı, mekânı, katliamı, karanlık, zalim 
ve kalabalık sefilleri, alçakları hatırladıkça 
gözümde canavara dönüşmüştü otel! Şimdi, 
güya eğitim merkezi falan… Acılar içinde 
kıvranarak uyumaya çalışmıştım 2 gün. 

•••
Cumhuriyet’in 100’ncü yılında, kongre binası, 
hikâyeleri ve coşkusuyla Sivas’a “kültür turu” 
için gelmiştik. Turun ağırlıklı diğer konusu da 
Veysel’imizin doğup büyüdüğü, Sivas merkeze 
hayli uzak Sivrialan Köyü’ne, müze olan evi ve 
mezarını ziyaret, bir de tabii ki Âşık Veysel’in 
hayatımıza kattıklarına yakın plan yapmaktı. 
Doktor, mühendis, öğretmen ağırlıklı İzmir, 
İstanbul ve değişik bölgelerden 40 kişilik dost 
grubuna anlatıcı olarak eşlik ediyordum. Düş 
Patikası, sağ olsun, harika bir organize durumu 
yaratıyordu. Heyecanımız büyüktü açıkçası... 
Sivas’ta; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve Cumhuriyet kurucularına saygı sunuyor, 19 
Mayıs sonrası 29 Ekim 1923’e kadar adım adım 
olan biteni de, Sivas Kongresi’nin anlamını 
da hissederek yaşıyorduk! Ama lanet olası 
Madımak Oteli travmasını da yaşamaya devam 
ediyorduk! Yitip giden canlara gözyaşı dökerek! 

•••
Âşık Veysel’imizin köyüne gidişte, hem de 
“uzun ince bir yol”da hüznümüz dağıldı biraz... 
Bir yandan torun Çiğdem Özer, bir yandan 
ben, tur grubuna Veysel’i anlatmaya başladık. 
Kalbiyle gören Veysel’in Cumhuriyet projesi 
olarak nasıl da ülkenin dört bir yanına eğitimci 
olarak gittiğini, yazdığı sözlerle nasıl da 
büyük değerler kattığı vs. Kısacası, “Veysel’in 
birleştirici gücü”ne sığınmıştık... Doğup 
büyüdüğü köyde de ferahlıyorduk. Adı gibi sivri 
bir alana yayılan köy,  Veysel’e çok şey katmış, 
Veysel de çok değer bırakmıştı köye… Müze 
olan evde yaşananlar... Kara toprağının, yani 

anıt mezarının yanı başında hissettiklerimiz 
yıllar geçse de unutulacak gibi değildi… 
Benim için heyecan verici olan da bestelerini 
yaptığı, sazını havalandırdığı odada belgeselini 
gösterime sunmaktı… Hikâye içinde hikâyeydi 
kısacası...

Âşık Veysel… Âşık Veysel’imiz... 

Gönül gözüyle görenimiz… Referanslarını asırlar 
ötesinden alan, yakın zaman âşıklarından Âşık 
Veysel… 

Dizeleri 20. yüzyılda bir bir türkü olur. Ve 
yaşadığı çağın en büyük Alevi ozanlarından biri 
olarak gelip geçer…  Önce düşünür sonra kayda 
alır… Ardından sazına geçer.

“Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sadık yârim kara topraktır”  diye dostluğa 
çağrı yapar en sertinden. 

Ve “uzun ince bir yola” girdiğini söyler. Ardından 
birliğe ve dirliğe dair bir söz bırakır hayata... 

“Kürdü Türkü ne Çerkezi 
Hep Âdem’in oğlu kızı
Beraberce şehit gazi 
Yanlış var mı ve neresi
Hakir görüp ırk ayırmak 
Hakikatte yüz karası”

Âşık Veysel… Cumhuriyet’imizin güzel yüzü…

2003 yılının Mayıs’ı, uzak bir Anadolu köyünde 
genç bir müzisyen… Mütevazı bir mezar 
başında piyano resitali veriyor. Hem besteleri 
hem de resitalleriyle dünyada zirvelerde 
dolaşan Fazıl Say o… O mezar başına ayağının 
tozuyla Tokyo’daki konserinden gelivermiş 
zaten... Ancak o anda Chopin’i Mozart’ı değil, 
mezardaki adamın bestelerini yorumluyor, Uzun 
İnce bir Yolu Kara toprağı çalıyor… Ve o gün, 
o klasik müzikçi için hayatın anlamı bir başka 

Âşık Veysel’in Sivas’ı...  
Sivas’ın Âşık Veysel’i...
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oluyor.

2006 yılı... Bir başka kalabalık konser, bir başka 
genç müzisyen! Dünyada da çok tanınıyor 
ülkesinde de… Her konseri yüzbinlerce genç 
tarafından izleniyor! 

Ve danslarıyla, popüler şarkılarıyla hep zirvede, 
basın, “Türkiye’nin megastar”ı olarak lanse 
ediyor yıllardır... O’nu yakından görmenin 
sevinciyle genç kızlar çığlık atıyor sahne 
önünde! Binlerce hayranı şarkılarını ezbere bilip 
eşlik ediyor... Tarkan o… Hareketli, cıvıl cıvıl 
şarkılarına her konserinde kısa bir ara verip, bir 
türkü tutturuyor kendince. İbadet edercesine, 
gökyüzüne selam gönderircesine! O türkü bir 
Anadolu ozanının türküsü, yeni kuşaklar belki 
de ilk kez dinliyor türküyü,  o ozanın adını ilk 
kez işitiyor... “Uzun ince bir yoldayım” diyor pop 
sanatçısı her defasında ve her türkü bitiminde 
de o saz ve söz ustasının değerinden söz ediyor... 

Mezardaki adamın adı Âşık Veysel... Yüzbinlerin 
izlediği konserde sıklıkla yâd edilen ozan, Âşık 
Veysel Şatıroğlu... 1973 baharında bu dünyayı 
terk etti, kara toprağa karıştı;  kim bilir, 
yaşasaydı ne de çok sevinirdi bunları işitince, 
bunlara tanık olunca… Gözleriyle görmese de 
kalbiyle görür ve mutlu olurdu... Çünkü minicik 
sevinçlerle mutlu olmayı çok iyi öğrenmişti 
Veysel...

Ölümünden üç yıl önceydi… 1969’un bir kış 
günüydü... Kapısını çalan iki genci gönül gözüyle 
dinledi. Biri gazeteciydi, diğeri müzisyen. 
Gazeteci röportaj yapmak istiyordu, müzisyen 
ise ilk plağında türkülerini söylemek. Genç 
müzisyen gitarıyla türküleri çaldı, söyledi. Bir 
hayli çalıştığı ortadaydı. Veysel dinledi, işin 
doğrusu söyleyişini de beğendi. Plak şirketi 
250 lira da para göndermişti, telifi ödesin 
diye. Müzisyen, utana sıkıla, “bu para çok az 
biliyorum, ama…” demeye çalıştı… Veysel 
susturdu, “al bu iki yüz elli lirayı, başka 
ihtiyaçlarını gider.” dedi “sen yeter ki güzel 
söyle”. Birkaç ay sonra plak çıktı ve Türkiye, 
Veysel’in türkülerini gitarla yorumlayan Fikret 
Kızılok’la tanıştı.

Veysel, Anadolu’daki binlerce âşıktan biriydi, 
ama söz ve müziğiyle bir başkaydı. Ahmet 
Kutsi Tecer de vardı dostları arasında, Sait Faik, 
Yaşar Kemal, Orhan Veli de… Besteleri kadar 
insana dair umutları, hayalleri de birleştirmişti 
onları. Veysel, yedi yaşında gözlerini kaybetmiş 
ve ilk gençlik yıllarından itibaren umudunu 
kaybetmeyip, insana ve kendine dair tüm 
sırlarını sazına aktarmış, mutlu olmayı 
öğrenmeye çalışmıştı. Hem yakınlarının 
mutluluğuyla ilgiliydi hem de başkalarının! 
Âşık insanın hesaba kitaba gelmeyeceğini 
bilenlerdendi... Baksanıza şu hatıraya! Çoook 
yıllar önceydi! Tutkuyla bağlandığı karısı Esma, 
geride Veysel’le birlikte iki yaşındaki kızını 
bırakıp bir başkasıyla kaçtığında yıkılmış, o 
acıyla sazına bile küsmüştü. Esma’ysa bir 

başka kentte, 
otelde soluklanmıştı sevgilisiyle. Valizindeki 
çorabına el attığında bir bakmıştı ki içinde bir 
tomar para! Durum sonradan anlaşılmıştı!  
Ne zamandır Esma’dan şüphelenen Veysel, 
kaçacaklarını da tahmin etmiş, aç açıkta 
kalmasınlar diye hâlâ sevmeye devam ettiği 
karısıyla onun sevgilisine bir ay yetecek kadar 
para armağan etmişti! Hayatın bir tokadı gibiydi 
durum. 

Veysel ki hep ince bir ip üzerinde gelip geçmişti 
hayatı… Sazı, sözü çok geç keşfedilmişti. Çok yol 
katetti, çok kent dolaştı, görmese de görenlere 
türkülerini sevdirmeyi seçmişti. İnsanlığın ve 

memleketin tüm hallerine pencere açtı… Çok 
aç kaldı, çok evsiz yurtsuz günler geçirdi... 
Bir büyük kent meydanında kasketi ve kırsal 
kostümü uygun değildir diye kovulduğu, 
sazının kırıldığı da oldu… Ama o hep mutlu 
olmayı sakin durmayı seçmişti… Dostları 
onu hep sevip sayacak, hatırlayacaktı neyse 
ki… Köy enstitülerinde ders de verdi, dostlar 
sofrasının saygın misafiri de oldu. Binlerce 
çocuğa saz, söz öğretti, o çocuklardan biri 
doktor olup gözlerini açtırmak istediğinde 
“İstemem.” demişti “ben kafamda bir yuva 
kurdum, gözüm açılırsa o yuva dağılır, bir 
daha toparlanmaz.” demişti. Sonunda köyüne, 
Sivas’ın Sivrialan’ına döndü, isimsiz âşıkların 
arasına karışıp köy, kasaba gezdi… Sonra bir 
gün… Kansere yenildi. 

1973’ün 21 Mart’ıydı… O gün Veysel 
tutkunlarının çok canı yandı elbette… Ama 

Fikret Kızılok’unki bir başka yandı… Öldüğünü 
öğrendiğinde Veysel’den beste istediği o günü 
hatırladı Kızılok... Evet, o gün Veysel’in odada 
olmadığı bir anda duvardaki sazını indirip 
perdesinin kalıbını almıştı Fikret Kızılok. 
İstanbul’a döner dönmez de aynı sazdan 
kendisine yaptırmış ilk plağında da o sazı 
kullanmıştı. Ve bir uğur gibi yıllarca bu sazı 
kullanıp durmuştu konserlerinde… Kızılok, 
cenazede bitkin haldeydi... Ertesi gün İstanbul’a 
döndü... Kendince bir karar verdi, artık sözün 
de müziğin de anlamı yoktu. Duvardaki 
Veysel’den kopyaladığı sazını alıp yere çaldı. Saz 
paramparça oldu. Gazeteler, Fikret Kızılok’un 
müziği bıraktığını yazdı. Sahiden de bırakmıştı. 
Çok yıllar sonra yeniden döndü ama iki yıl 
yapabildi müzik... 2000 yılında o da kanserden 
öldü... “Veysel’in genç dostu yaşamını kaybetti” 
diye başlıklar geçti gazeteler... O gün bir türkü 
daha çalındı... 

“Benim sadık yârim kara topraktır!”
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SEDA ŞANLI

Ahlak sorunumuz var bizim Bayan YS ile 
birlikte, bu konuda çok dertliyiz. Hem 
YS’nin benden daha hırçın olduğu da bir 

gerçek. Genelde kendimi onu sakinleştirmeye 
çalışırken buluyorum, o ise laf anlamaz, deli bir 
rüzgâr. Ah be kadın geldin kaç yaşına, ne bu hiddet 
bu celal, tüm yanlışları düzeltemezsin, bırak 
bilen bildiğiyle eğlensin. Lakin kendisi duyusal 
anlamda benimle aynı faktörlere maruz kalmasına 
rağmen, şahsına münhasır bir kişilik olduğundan 
tepkileri benimkilerden bazen farklı oluyor. Bu 
aralar ahlak, erdem, emek, insanlık konularına 
takılmış durumda. Keza ben de öyle. Uzak diyarlara 
yaptığımız meşakkatli yolculuklardan beri, 
kendisi ile bu kadar hemfikir olmamıştım sanırım 
(yaptığımız bir demiryolu seyahatinde, treni 
izleyen büyükbaş sayısının yıllara göre nüfus artış 
hızı hakkında). 

Bayan YS ile günümüzün ahlak, erdem, emek 
sorunları hakkında uzlaşma sağlanınca, aklımıza 
rahmetli Timur Selçuk geldi. “Akıl demek bilgi 
demek, akıl ve bilgi olmadan ölçü ve edep olmaz.”  

O zaman komplo teorilerinde sıkça bahsi geçen 
çiplenme konusuna bir el atmak lazım. “İlgili 
makama, tarafıma zimmet edilen çiplere en yüksek 
seviyede akıl ve bilgi yüklenmesini arz ederim. 
Saygılarımla.”

Madem andık, kalkıp bir şarkı çaldık. “İspanyol 
meyhanesinde bir kadın, çığlık çığlığa şarkı 
söylüyor.” Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a, bestesi 
Timur Selçuk’a ait bu şarkıda Bayan YS eteklerini 
sallayarak dans etmek istiyor, ben ise birbirine 
girmiş saçlarımı en son ne zaman taradığımı 
hatırlamaya çalışıyorum, burnuma gelen bir yanık 
yemek kokusuyla. 

Timur Selçuk, ülkenin popülerlik için değil 
sanat adına müzik yapan isimlerinden. Aileden 
zaten sanatla iç içe bir yaşama doğuyor 2 
Temmuz 1946’da. Babası geleneksel Türk müziği 
üstatlarından Münir Nurettin Selçuk, annesi 
tiyatro sanatçısı Şehime Erton. 5 yaşında 
piyanonun başına oturtuluyor ve ilk konserini 
yine çocuk yaşlarında veriyor. Bayan YS’ye göre 
aile ortamı itibarıyla piyanist, orkestra şefi, 
besteci ve eğitmen olması kaçınılmaz, oysaki 
babası ailede yeterince sanatçı olmasından 
mütevellit, müzikle uğraşmasından ziyade 
fen bilimlerine yönelmesini istiyor önceleri. 
Ancak biraz da annesinin ısrarları sonucu, 
müziğe açılan kapıda buluyor kendini. Yine 
bir münazara fırsatı çıktı bize, neyse ki bu 
konuyu kısa zamanda tatlıya bağlayıp (bir 

tepsi baklava), elimizdeki gülü koklayarak şarkı 
mırıldanıyoruz birlikte. 

“Ayrılanlar İçin” çalıyor şimdi fonda. Ümit Yaşar 
sözlerine yaptığı bir beste daha. “Her şeyi evet her 
şeyi her şeyi unutabilirsin/ Hatta bütün yazdıklarımı, 
satır satırına/ Kalırsa da içimde bir derin sızı kalır”

Sadece Ümit Yaşar Oğuzcan’ın değil, Orhan Veli, 
Nâzım Hikmet, Attilâ İlhan, Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Ataol Behramoğlu gibi kendisinin gönül telini 
titreten birçok ünlü ismin dizelerini besteliyor.

Müzik eğitimi sebebiyle gittiği Fransa’da 10 
yıl kadar yaşadıktan sonra, “aldığım en iyi 
kararlardan biri” diyerek ülkeye geri dönüyor 
ve dönüş sonrası DİSK korosunu, İstanbul Oda 
Orkestrası’nı ve öğrenciler yetiştirmek üzere 
Çağdaş Müzik Merkezi’ni kuruyor. Sanat yaşamı 
boyunca Sakıncalı Piyade, Rumuz Goncagül gibi 
birçok tiyatro eseri ve filmin müziklerini yapıyor 
ve Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, 
Belçika, Hollanda, İsveç, Polonya, Bulgaristan, 
İspanya gibi ülkelerde orkestra şefi ve ses 
sanatçısı olarak konserler veriyor.

Kendi anlatımıyla 80’ler döneminde yaşadığı 
sıkıntıların, mahkeme süreçlerinin altında 
kalmamış, her şerden bir hayır çıkartmış, üretmiş, 
paylaşmış ve zulme sessiz kalmamış bir âdemoğlu. 

YS karşı binadaki martılara ekmek atıyor 
heybesinden, sonra saçındaki gülü kenara bırakıp 
derin bir iç çekiyor. Birden “Dik durduk da ne 
oldu, belki eğrilik de iyi gelir.” diyorum. Fırlıyor 
ansızın yerinden tek ayağında olmayan çorabıyla, 

sinirleniyor yine, haklı tabii ama kızdırmak hoşuma 
gidiyor. Benden çok biliyor ama benden çok 
sevmiyor. Salçalı ekmek hâlâ çok güzel mesela. 
İnsanlık kisvesi altında yapılan onca haksızlık, onca 
zulüm ortadayken dik durmayıp ne yapacağız? 
Hayat zor evet, hele sanat harcıyla fırınlanan 
taşlarla döşenmiş yolda yürüyenler için. Timur 
Selçuk bir söyleşide sanatın zorluğu hakkında şöyle 
diyor; “Sanat görüldüğü basit ya da romantik ya da 
ilham perilerinin inmesinin bekleneceği bir durum 
değil, çok aktif, çok mücadeleci bir şey. Sanatçının 
yaşamı ve bir şey üretmek için geçirdiği serüvenler, 
atlattığı badireler…”

Kendine göre yaşadığı inancı, nahifliği, 
vatanseverliği, her zaman emekten yana 
duruşu ve özellikle işçi sınıfına verdiği değerle 
hafızalarımıza kazınan Timur Selçuk, ardında 
sayısız eser ve öğrenci bırakarak geçtiğimiz sene 
kasım ayında aramızdan ayrıldı ama daima 
hayırlı olana bel bağlayan pozitif hayat görüşü, 
hepimize örnek alınması gereken bir insanlık 
modeli oluşturuyor. 

Bayan YS elindeki telefondan dezenfektan 
fiyatlarını okuyor bana, böyle zamanlarda endişe 
ediyorum ondan. Emekten, barıştan, insandan yana 
olmak ne kadar kolay aslında diye konuya tekrar 
geri dönüyor. “Böyle zamanının ötesinde insanlara 
çok ihtiyacımız var, özellikle 40 yaş altının daha 
çok.” diyor. Öyle olmak kolay mı değil mi, tartışılır 
ama bunun var olmanın gerekliliği olduğunu 
biliyorum. YS’ye bir kere hak verince konu evrenin 
yaratılışına kadar gider, deliyle çıkma yola, başına 
getirir bela. Ne yapalım, eskiden başkalarının 
derdini çekerdim, şimdi kendimi çekiyorum…

Zamanının ötesinde
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KENAN BAŞARAN

“B i kahve hazırlar mısın?” deyip, 
odasına geçti. Ev rahatlığında 
döşenmiş, geniş ofis odasındaki 

koltuğa uzandı. Yorgun düşmüştü. Kolay 
değil, dört saat sürmüştü duruşma. İçi tam 
geçmişken, “Buyurun efendim.” dedi sekreter. 
Filtre kahvesini sehpaya bırakıp çıktı.

Doğrulup bi iki yudum aldı. Telefonu çaldı. 
En yakın dostuydu.

-Ooo Ferhat’ım, n’aber… İyiyim, iyi. Yorgun 
ama muzaffer…  Kazandım tabii! Oğlum ben 
kaybedeceğim savaşa girmem. Alçağım ben, 
alçak! Ahhah hah hah! Tamam olur, gelirim 
akşam. İki tek atarız. Haydi…

Yerinden kalkıp, kedi gibi gerildi. Ormanlık 
bir alanın içindeki müstakil ofisinin açık 
penceresinden seyre daldı. Tabiat kokusunu 
derince içine çekti... “Hayat ne güzel bir şey… 
Armağan, armağan!” diye düşündü.

Masasına döndü; birkaç görüşme yaptı. 
Bazı projeleri inceledi. Ağaçların arasından 
içeriye sızan ışıklar zayıflamıştı. Saate baktı. 
Toparlanıp çıktı, kapıyı da kilitleyerek. O 
yokken polis bile odasına giremezdi. Akşam 
trafiğine takılmadan boğaza sürdü arabasını.

Ferhat’ı, çoktan masaya kurulmuş buldu.
-Ulan sabah horozu gibi dikilmişsin.
-Siz çalışın ben yaşayayım. Dünyaya 

tembeller de lazım.
Kahkahalar eşliğinde pandemi 

selamlaşmasını yapıp, denize sıfır masalarına 
oturdular.

-Ya bu şehrin akşam trafiği artık öğlenden 
başlıyor. Yarım saatlik yolu bir saatte anca 
aldım.

-Sayenizde!
-O ne demek lan!
-İnşaat ya mirim!
-İnsanlara yuva yapıyoruz yahu!
Kahkahalarını yine koyverdiler…  Sakiliği 

Ferhat üstlenip, kadehleri doldurdu.
-Haydi şerefe!
-Şerefe dostum!
-E anlat bakalım, sonunda bitti dava. Köy 

ne zaman boşaltılacak? Artık direnmezler 
herhalde…

-Yok canım, bitti o iş. 3 ay sonra 
buldozerlerle girerim.

- E, 4 yıl oldu…
-İsraf işte! Çevreci bozuntuları, şuursuz 

köylüyü kendi emellerine alet etti. Ne oldu? 
Bıraksalardı hepsi yine bir ev parası alacaktı. 
Hadi şimdi alsınlar bakim. Evdeki bulgurdan 
da oldular! Ulan tamam 100 yıldır orada 
yaşıyorsun da tapun yok, tapun! Deden gelmiş 
konmuş devlet arazisine. Biz yine sana ‘Al 
şu parayı, selametle git.’ dedik… Ama işte 
o çevrecilerin aklına uydular. Yahu Allah’ını 
seversen köy mü kaldı İstanbul’da! Sen zaten 
İstanbullu da değilsin ki… İstanbullu mu var 
lan!

-Haydi sana; ‘Son İstanbullu’ya içelim!
-İçelim!
 -Bu köylülerin daha gidecek başka yolları 

kalmadı değil mi? Hani Avrupa falan oluyor ya…
-Sür eşeği Niğde’ye!
Peşi sıra kadehler tokuşturuldu. 

Kalktıklarında gece 12’yi devirmişlerdi.  
-Taksi yap istersen.
-Kafa güzel ama farkındayım. Bak bu ‘İkijj’! 

Olmadı, üfler geçerijj, neyse cezasını öderijj!
-Ahhah hah haaah!
Bir hafta sonra şehrin billboardlarını 

‘Yeşil Doğaköy’ reklamları kaplamıştı. Şehrin 
son köyüne kurulan villa kente davet vardı: 
“Doğanın ortasında, sessiz, sakin, havuzlu, 
yüksek güvenlikli Yeşil Doğaköy sizi bekliyor!”

Köyün tüm ağaçları kesilecek, yerlerine her 
birinin önünde bir avuç çimenliği ve bir ağacı 
olan 400 tapulu villalı kent kurulacaktı.

Köyün girişine ‘Kazanoğlu İnşaat Sahasıdır’ 
yazan dev tabela konuldu. Hafta sonu geziye 
gidenler selfie çekip sosyal medyalarından 
paylaşıyordu: “İstanbul’un son köyü” 
heştegiyle! Ve gülüyorlardı...

Boşaltma için verilen süre dolmuştu. Orhan 
Kazanoğlu’nun avukatının kumandasındaki 
buldozerli, kepçeli, kamyonlu ve jandarmalı 

yıkım ordusu köye dayandı. Son anonslar 
yapıldı. Makineler çalıştırıldı: “Tik, tak,tik, 
tak…”

Kimse direnmedi. Çünkü bu topraklarda 
üretenler kanunlara uyardı, yıkanlar değil. 
Kanun şimdi ‘yıkın’ diyordu.

Yıkıldı köy. Bir ayda villalar bitiverdi. Devasa 
bir şantiye kurulmuş, vardiyalarla 24 saat 
susmamıştı makineler. Karıncaların yerini dev 
kamyonlar almıştı. Börtü böcek de göçmüştü, 
bulabildikleri son ağaç köklerine…

-Bi kavhe…
Televizyonu açtı. “Doğanın içinde bir hayat 

doğuyor. Yeşil Doğaköy! Komşum olur musun?” 
Kendi eserinin reklamıydı.

Kahvesi geldi…
-Kızım beklemeyin, herkes çıksın. Ben geç 

çıkacağım. Çıkmadan, şu pencereyi açıver. 
İçeriye ağaç kokusu girdi. Biraz arkasına 

yaslandı, ormandan gelen seslere kesildi. 
Uyuya kaldı…

Ertesi gün öğlen Orhan Bey daha 
gelmemişti. Cepten ulaşamayanlar ofisi 
arıyordu. Sekreter hepsine “Henüz gelmediler 
efendim.” deyip duruyordu. Sekreter, Orhan 
Bey’i çok az kişide olan özel cep numarasından 
aradı. Çalıyordu. Ama onu da açmıyordu. 
Sekreter birden telefonun ofiste çaldığını fark 
etti.

-Unuttu mu? Yoksa burada mı?
Uzun uzun yine çaldırdı. Dayanamadı, kapıyı 

çaldı. Kapının tokmağı çevirdi, kilitli değildi. 
Orhan Bey, masa koltuğunda uyuyordu. Bir 
süre ne yapacağını bilemedi, uyandırmak için 
yaklaştı. Nefes almıyordu ki!

-Orhan Bey!
Otopside Orhan Kazanoğlu’nun zehirlendiği 

belirlendi. Ama bunu bir insan yapmamıştı. 
Makinelerden kaçan börtü böceklerdendi katili. 
Bir yılanın öcüydü belki de…
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BİRCAN USALLI SİLAN

Bu ay Türk sinemasının en önemli kadın 
oyuncularından biriyle yolculuğa 
çıkıyorum; Perihan Savaş. Gerçekten o 

bir cesur yürek, hayatın ona dayattıklarıyla 
baş etmeyi becermiş, film gibi bir hayatı 
olan ancak daima dik durmayı, daima 
becerebilmeyi, daima kazanmayı kendine 
hedeflemiş müthiş bir kadın…

Hayatı film gibi diyorum; birkaç yıl önce 
hayatını yazmaya karar verdik birlikte. 
Ancak bir türlü zamanı ayarlayamadık, bir 
türlü yeterince bir araya gelemedik. Yarın 
yaparız, öbür gün yaparız dediğimiz bir 
proje bu, bizi bekliyor, Perihan’ın hayatı 
yazılmayı bekliyor. Bence onun hayatı film 
olmayı hak ediyor, belki de dizi bile olmayı hak ediyor. Ama bence güzel bir film 
olacaktır. Dizi olmasındansa ben film olmasını öneriyorum. Ne dersin Perihan, 
hayatının film mi olmasını istersin? Dizi mi olmasını istersin? Hikâyesinin mi 
yazılmasını istersin? 

Hayatımı, yaşadıklarımı gerçekten çok seviyorum. Zorlu bir hayatım oldu 
biliyorum. Ama kocaman sevgileri, kocaman savaşları, kocaman zaferleri içinde 
taşıyan bir hayatım oldu. Çok çocuktum; 14 yaşından itibaren hatırlıyorum, 
çocukluğu bir kenara bırakıp genç bir kadın gibi yaşamaya başladım. 14-15 yaşlarında 
sinemaya başladım ve o günden itibaren o kadar çok şey yaşadım ki geriye dönüp 
baktığımda diyorum ki; bu elli yıla ne çok şey sığdırmışım, helal olsun bana diyorum. 

Elbette sana helal olsun Perihan’ım… Peki, bu hayatta iyi ki deyince aklına 
gelen ilk şey ne oluyor? 

Klasik bir yanıt olacak ama her anne sanırım aynı cevabı verir, evlatlarım diyorum. 
Melek Zübeyde’m ve Savaş Zafer’im… Yani aslında isimleriyle o kadar uyumlu 
iki evladım var ki, Meleğim Zübeyde’m gerçekten bir melek, gerçekten dünyanın 
eni iyi kalpli yavrusu. Onu doğurmuş olmaktan, onun annesi olmaktan, onun bir 
parçası olmaktan dolayı müthiş gururlar içindeyim. Oğluma gelince; o da ismiyle 
çok uyumlu bir çocuk. Hayatı savaşarak ve zaferler kazanarak geçiyor. Umarım 
bundan sonrası da hep böyle olur. Onların zaten mutluluğu, onların başarısı, onların 

gözlerindeki pırıltı benim için çok kıymetli, çok değerli.
Torunların?

Torunlarım oy... O kadar tatlılar ki onların yanında olmak, onların 
peşinde olmak, onları sanki büyütürken kızımın yanındaydım hep. 
Onları büyütürken kendi çocuklarımı büyütür gibi oldum. Belki 
yaş itibarıyla daha çok yoruluyordum ama mutluluk olarak, duygu 
olarak daha rahattılar. Çünkü onları büyütürken sorumluluğum 
yoktu, anlık mutlulukları kıymetliydi. Hâlbuki kendi çocuklarımı 
büyütürken, bir sürü sorumluluğum vardı.

Neydi bu sorumlulukların Perihan? 
Birincisi Melek Zübeyde’yi biliyorsunuz, zaten herkes biliyor, zor 

bir süreçti. Babasıyla yaşadıklarımız, kızımın doğumundan sonra geçen 
zaman artık hepsine bir sünger çekip, hayatımın hikâyesi anlatılıncaya 

kadar bir kenara bırakmaya karar verdim. Oğlumun babası hayatımın aşkıydı 
benim için. Hayatımda bir çınar ağacı gibi gölgesine sığındığım, beni mutlu 

eden, bana güç veren, korkularımı yenen müthiş bir adamdı Yılmaz. Biliyorsun 
şahane bir oyuncuydu. Onunla o kadar güzel bir hayatımız oldu ki, onunla 
yaşadığım her anı o kadar çok sevdim ki, onunla yaşadığım her anı o kadar çok 
özlüyorum ki adamımdı o benim, gerçek manada adamımdı. Ancak oğlum çok 
küçükken ani bir üzüntü, ani bir rahatsızlık, ani bir ölüm, ama ölüm öncesi zor 
bir süreç onu benden aldı, hayatımı çaldı. Yaşadığım o kısa dönem benim için en 

güzel dönemdi.
Şimdi gençliğini sana geri verseler hani var ya; Ferhat Göçer’in o 

meşhur şarkısı “Gençliğimi bana geri verseler, bu sefer en çok kendimi 
severim.” diyor. Sen ne dersin? Bu kez kendine nasıl davranırsın? Bu kez 

kendini en çok sever misin?
Evet, güzel şarkı ben de çok seviyorum ve kendime yakın 

buluyorum. Aslında herkes bunu yapmalı, herkes kendini çok 
sevmeli. Kendini çok sevince mutlu oluyorsun, huzurlu oluyorsun, 
çevrendekilerle barışık oluyorsun, hayatla barışık oluyorsun. Ben 
yaşanmamış saydığım zamanları yaşamazdım. Ama hep söylenir 
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ya; bu yaşta bu akıl, bu akılda bu yaş olsaydı diye. 
Pişmanlıklarımı, yaşanmamışlıklarımı, ahlarımı, 
vahlarımı özgür bıraktım, onlar hep kaldı. 

Ne güzel anlatıyorsun, bu dediklerin ne kadar 
doğru şeyler. Evet, geçmişimizi özgür bırakmak 
bize en huzur veren şeydir diye düşünüyorum 
ben de. Yapamadıklarımıza üzüleceğimize, belki 
de anımızı yaşamalıyız. Ben artık belli bir yaşa 
geldikten sonra yarınlarıma ipotek koymaktan 
da vazgeçtim. Hep anı yaşamayı daha doğru 
buluyorum, sen ne dersin?

Evet, ben de anı yaşamayı “Carpe diem” demeyi, 
hayatın şerefine, sağlığımın şerefine, evlatlarımın 
var olduğu, sahip olduğum her şeyin şerefine 
kadehimi kaldırmak istiyorum. Tanrıma şükürler 
olsun diyorum, bunları hep yapıyorum. Ama 
yarınları hâlâ düşünüyorum. Çünkü bu öyle bir 
sorumluluk duygusu ki, öyle bir üstüme elbise gibi 
giymişim ki vazgeçmek mümkün değil galiba. 

Aslında var olan şeylerin nöbetçisiyiz, sahibi 
değiliz gibi geliyor bana. Evlatlarımızın da öyle, 
evlatlarımızın da sahibi değiliz. Geçici süre onlara 
bakmakla, onları korumakla sorumluyuz. Ondan 
sonra özgür bırakmalıyız. Sen evlatlarını özgür 
bırakabildin mi?

Evet, bunu başardığımı düşünüyorum. Bana 
ihtiyaçları olduğunda, bana anne dediklerinde 
seslerini duyabilecek kadar yakında olduğumu 
hissettiğim için mutlu oluyorum ve onları özgür 
bırakıyorum, bırakmaya çalışıyorum desem 
daha doğru olur. Çünkü zaman zaman onlara 
karışmaktan kendimi alamıyorum, her anne gibi. 

Sen şimdi gel mesleği konuşalım; bu mesleği 
seçtiğine memnun musun? Çocuk oyuncu olarak 
Şehir Tiyatroları’nda ilk kez sahne aldığını 
biliyorum, anlatır mısın bana?

Evet, oyuncu olmak benim için gerçekten 
hayatımı kurtaran, hayatımı anlamlandıran en 
önemli seçimlerden biri oldu. Sağ olsun, sağ olsun 
diyorum madem, nurlar içinde yatsın annem, bu 
konuda ön ayak olmuştu bana. İyi ki diyorum, iyi ki 
oyuncu oldum. 

Bu işe başladığın 1971 yılında yola çıkalım 
istersen. 70’li yıllardaki sinema ile şimdiki 
oyunculuk arasındaki, şimdiki sektör arasındaki 
farkı istesem senden? 

Benim başladığım yıllarda sinemada gerçekten 

efsanevi bir durum vardı. Çok kalpten yapılan 
bir işti bu, çok imkânsızlıklarla yapılan bir işti. 
Ama müthiş bir sevgi vardı, müthiş bir iletişim 
vardı, müthiş bir özveri vardı. Çok tuhaf, çok 
farklı bir dönemdi, çok sihirli bir dönemdi diye 
düşünüyorum ve iki dönemi de yaşamış olmaktan 
dolayı da kendimi şanslı hissediyorum. Düşünsene, 
Ayhan Işık’ı da tanıdım, Belgin Doruk’u da 
tanıdım, Türkan Şoraylarla da aynı dönemde 
olmayı başardım ve şimdi de sinemamızın, dizi 
dünyamızın bütün dünyada artık gerçekten 
sözünün geçtiği, ödülleri aldığı, izlenme rekorları 
kırdığı bir dönemde de hâlâ bu oluşun içindeyim. 
Bu oluşun içinde olmak da bana pek çok şey 
kazandırıyor, hayatımı kazandırıyor. Kimseye 
muhtaç olmamayı, yeteneğimle iş yapabilmeyi, 
dünyanın en güzel işini yapabilmeyi kazandırıyor. 
Şimdiki oyuncu arkadaşlarım, şimdiki oyuncu 
gençler tabii bize göre daha net oyunculuk 
yapıyorlar, daha düz oynuyorlar ve bu işin okulunu 
okuyorlar, yanlışlarını görüyorlar, eğitimini alıyorlar 
ve bizden daha, eski sinemadan daha önemli bir 
noktadalar. Ve tüm dünyaya adımızı duyurmak 
konusunda daha başarılılar. Ama dediğim gibi 
bizim zamanımızın, Yeşilçam zamanının ruhu 
başka bir şeydi gibi geliyor bana. O dönemin 
starları unutulmaz oldular. Oysa şimdiki dönemde 
-bazı isimler istisna- diziyle birlikte parlayıp, 
dizi olduğu dönemde popüler oluyorlar. Ondan 
sonra bir bekleme sürecine geçiyorlar. Belki de 
bu daha doğru, insanın hayatını daha özgürce 
yaşayabilmesi nasıl oluyor? Belki de evet, bunun 
daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim 

gibi; eski Yeşilçamcı olmaktan dolayı duyduğum 
mutluluk, var olma nedenlerimden biri…

Peki, şu anda hayatın ve ülkemizin gidişatıyla 
ilgili neler söylemek istersin?

Evet, çok farkındayım bu pandemi döneminde 
hepimiz çok zor dönemler yaşadık. Gelirler 
arasındaki uçurumlar, işsizlik sorunu, eğitimdeki 
sorunlarımız hiç bitmiyor maalesef. Bu beni 
çok üzüyor. Oysa medeni ülke, ilerlemiş ülke 
olmak için bütün bunları çok aşmış olmamız 
gerekiyor. Yerleşik bir eğitim düzenimiz, yerleşik 
bir ekonomimiz, yerleşik bir sağlık düzenimizin 
olması gerekiyor. Bu pandemi döneminde 
bu dengesizliklerin daha fazla farkına vardık. 
Müzisyenlerden, esnaftan, başka bir sürü kesimden 
intihar edenler oldu. İnsanlar çöplerden yemek 
arar oldular, bu daha da yoğunlaştı. Bu beni 
gerçekten çok üzdü, gerçekten medeni bir ülkenin 
bunları yaşamaması gerektiğini düşünüyorum 
ve ülkemdeki dengenin her geçen gün daha da 
artmasını diliyorum, en büyük arzum bu. 

Son bir soru sana; iyi insanlar günümüzde 
neredeyse müzelik gibi anılıyor. İyi insanlarla 
ilgili “iyiler cennete, bize iş yapacak adam lazım.” 
gibi bir laf iyice geldi oturdu. Sence kötülük, 
sevgisizlik tavan yaptığı için mi dünyamız bir 
türlü barış, huzur ve mutluluk bulamıyor? 

Bu son soruyu da söylersen evet, kötülük ve 
sevgisizlik o kadar çok etrafımızı sardı ki, herkes 
birbirinden nefret ediyor. Herkes sürekli bir kavga 
çıkartıyor. Bütün insanların psikolojisi çok bozuk, 
bu da sanıyorum ki ülkede yaşanan huzursuzluktan 
kaynaklanıyor. Bu karşılıklı birbirimize kötülük 
ve sevgisizliği yaşattığımız için bir türlü belimizi 
doğrultamıyoruz diye düşünüyorum. 

Perihan’la konuşmamız, hayatı konuşmamız, 
ülkemizi konuşmamız, çocuklarımızı 
konuşmamız, sinemamızı konuşmamız sürüp 
gidiyor, uzayıp gidiyor. O kadar çok şey var ki 
anlatılacak, o kadar çok şey var ki yazılacak. 
Tabii ki geri kalan bölümünü kitaba bırakıyoruz. 
Belki de başından beri söylediğimiz gibi sinema 
filmine bırakıyoruz. Ama iyi ki yaşıyoruz, iyi ki 
bu evlatlara, iyi ki sevdiğimiz insanlara, iyi ki 
dostluklara gidiyoruz ve yol boyunca bize eşlik 
eden kuşlara, ağaçlara, çimenlere, insanlara el 
sallıyoruz. “Carpe diem” diyoruz bir kez daha...

Ama müthiş bir sevgi vardı, 
müthiş bir iletişim vardı, 
müthiş bir özveri vardı. 
Çok tuhaf, çok farklı bir 
dönemdi, çok sihirli bir 

dönemdi diye düşünüyorum 
ve iki dönemi de yaşamış 

olmaktan dolayı da kendimi 
şanslı hissediyorum.
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NAZIM ALPMAN

İbrahim Balaban ile ilgili bugüne kadar 
yazdığım metinlerde hep “Yaşayan en büyük 
Türk ressamı” ifadesini kullanıyordum. İlk 

kez “yaşayan” diyemiyorum. İbrahim Balaban’ı 
9 Haziran 2019’da kaybettik. O sabah onun 
gibi ressam olan büyük oğlu Hasan Nazım, 
telefonda ağlamaklı bir sesle “Adaş.” dedi:

-Galiba babayı kaybettik!

Bir haftayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde 
yatan Balaban’ın yanına kimse giremiyordu. 
O yüzden yakınlarına “Burada beklemeyin.” 
demişlerdi. 9 Haziran sabahı yattığı hastaneden 
arayıp da “Gelin.” denildiğinde Hasan Nazım 
nasıl bir haber alacağını biliyordu. Bu yüzden 
alacağı acı haberi öncesinden benimle 
paylaşmıştı. Nitekim yarım saat sonra kesin 
olarak öğrenmiştik:

Yaşayan en büyük Türk ressamı, İbrahim Balaban 
98 yaşında hayata veda etmişti.

Hasan Nazım’la birbirimize “Adaş” diye hitap 
ediyorduk. İbrahim Balaban iki erkek çocuğuna, 
büyük ustasının ismini paylaştırmıştı: İlkine 
Nazım, ikincisine de Hikmet!

Balaban 1940 ile 1950 yılları arasında Bursa 
Cezaevi’nde Nâzım Hikmet ile birlikte hapis 
yatmıştı. Nâzım Hikmet, Balaban’daki resim 
kabiliyetini görüp ona katkı yapmış, sonra da 
onun yaptığı tablolar üzerine şiirler yazmıştı.

Ben İbrahim Balaban ile 1980’lerin başında ortak 
bir dostumuz aracılığıyla tanışmıştım. Ölümüne 
denk süren yakınlığımız kırk yıla yaklaşmıştı. 
Pek çok kere gazete röportajları yapmak ve 
televizyon belgeselleri çekmek için Balaban’ın 
atölyelerine girip çıktım. Balaban en çok Nâzım 
Hikmet’li anıları paylaşmayı seviyordu, bir de 
Nâzım’ın uzun şiirlerini ezbere okumayı…  

Balaban, resimlerini gün ışığında yapıyordu. Gün 
ışığı bittiğinde o da paydos ediyordu. Ondan 
sonrasını sohbete ayırıyordu. O sohbetlerin 
birinde anlatmıştı. Nâzım Hikmet açlık grevi 
sonrasında, 14 Temmuz 1950’de ilan edilen 
“genel af” ile 15 Temmuz’da tahliye edildi. 
Kadıköy Şifa’da annesinin evinde kalıyordu. 
Balaban da İstanbul’a “Şair Baba” dediği 
Nâzım’ın yanına gelmişti. Evin bir odasını 
Balaban’a ayırmıştı. Hava soğuk, odayı ısıtacak 
soba olmadığı için annesinin kürkünü Balaban’a 
giydirip, öyle resim yapmasını sağlıyordu.

İstanbul’un Tünel semtinde bir galeride 
Balaban’ın bir tablosunun sergilenmesi için 
galeri sahibinden söz almıştı. Ancak Balaban’ın 
tablosu 2 metreye 2 metre ebatlarındaydı. Nasıl 
götüreceğiz diye düşünürlerken Nâzım Hikmet 
“Tut şunun ucundan.” diyerek tabloyu kaldırıyor. 
Diğer ucundan da Balaban kaldırıyor. Bu şekilde 
Şifa’dan Altıyol’a oradan da Kadıköy İskelesi’ne 
yürüyerek iniyorlar. Vapurla Karaköy’e 
geçiyorlar. Oradan da Yüksek Kaldırım’a 
vuruyorlar. Kalp hastası Nâzım, dik yokuşta 
yoruldukça tabloyu yere koyup nefeslenirken, 
resme bakanlara hitaben konuşmalar yapıyor:

-Bakın bu resmi yapan şu delikanlı, dünyanın en 
büyük ressamlarından İbrahim Balaban’dır!

Balaban, mahcup biçimde utandığını söyleyince 
Nâzım tezinde ısrar ederek Balaban’ı ikna 
ediyor. Nâzım önde Balaban arkada Yüksek 
Kaldırım’ı tırmanıp devasa resmi galeriye teslim 
ediyorlar.

Balaban anlattığı bu hikâyenin yıllar sonra 
1997’de resmini yaparak ölümsüz eserleri 
arasına koydu. 1 Haziran 2021’de açılan İstanbul 
Sanat Fuarı’nda bu tablosu da (Galeri Balaban 
standında) yer aldı.

Balaban 1921 yılında Bursa’nın Seç Köyü’nde 
dünyaya gelmişti. Köyünün çok sayıda resmini 
yaptı. Onun resimlerinde sadece kendi köyü 
değil, Anadolu köylüsünün de yaşamları 
yer alıyordu. Harman yerleri, köy araçları, 
jandarmaların köy baskınları, gözaltına 
alınan köylülerin bütün çileleri Balaban’ın ilgi 
alanındaydı.

Dünyanın her yerinde, Balaban seviyesinde bir 
sanatçının doğum günleri büyük şölenlerle 
kutlanır. Özellikle de 60, 70, 80, 90 yaşları için 
sempozyumlar, konserler, sergiler düzenlenir. 
Balaban için böylesi bir vefa organizasyon hiç 
olmadı. Tevazuu sahibi Balaban da haliyle hiç 
kimseden böyle bir şey istemedi. Ta ki 2016’da 
Balaban 95 yaşına girerken, Hasan Nazım ile 
kafa kafaya verip Şişli Belediye Başkanı Hayri 
İnönü’ye durumu anlatınca Şişli’nin bütün ilan 
panoları bir anda “Balaban 95 Yaşında” afişleriyle 
donanıverdi. Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat 
Evi’nde (Nâzım Evi), Balaban’ı da hoşnut eden 
kitlesel bir kutlama yapıldı. Bu etkinlik asırlık 
çınarın hayatındaki ilk ve son kutlama oldu.

9 Haziran 2019 sabahı Hasan Nazım ile “Ressam 
Babamız” İbrahim Balaban’ın ölümü üzerine 
cenaze hakkında konuşurken nerede toprağa 
vereceğimize de kararlaştırmıştık: Seç Köyü’ne 
dönmeliydi Balaban! Dönemin Şişli Belediye 
Başkanı Muammer Keskin, Nâzım Evi’ni açtı, 
Balaban dostlarıyla burada vedalaştı. Şişli 
Camii’nde kılınan öğle namazı sonrasında, yine 
kitlesel biçimde Bursa’nın Seç Köyü’ne gidilerek 
burada toprağa verildi. Sadece İstanbul’dan 
gelenler değil, bütün köy halkı ve çevre köylerindeki 
sevenleri Balaban’a veda için hazır bulundular. Bu 
görkemli sanatçıya karşı yapılması gereken son 
bir görev vardı. O da büyük heykeltıraş Mehmet 
Aksoy’un elinden çıkan anıt heykel ile tamamlandı. 
9 Haziran 2021 Çarşamba günü Seç Köyü’nde 
yapılan mütevazı bir törenle Balaban’ın kabri 
üzerine konuldu. Abide ressam, resimleri, kitapları 
ve anıt mezarıyla yaşamaya devam ediyor:

-Balaban 100 Yaşında!

Balaban  
100 Yaşında
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Kederini de neşeli, ironik bir oyunla yazardı. Anne kaybı, çok erken 
başlayan “üzgün oluşlar”ının hiç değişmeyen odağı olacaktı. Anne 
mi? “Kocaman bir dağ lalesi”. Kaybın açıp bıraktığı derin boşlukta 

yitmemeliydi; kendisi yoksa küçüğü Işıl vardı. Kendini yeniden doğurmaktan 
daha doğru, daha kısa yol var mıdır, bilmek istememiş olmalı. Yasın acısına 
dayanabilmek için Işıl ile bulduğu oyunlar, şiire doğru giden yolculuğun ilk 
adımlarıydı. “Hani her çocuğu bir başka çocuğa yaklaştıran bir şarkı vardır 
ya” öyle bir duyguydu bu oyunlar. Yasını ironiye çevirmek, kendi kendine 
terapinin bir yolu. Bu ısrarlı çevrimden çıkan verimse, hayata tutunmasını 
sağlayan şiir oldu. Dilinde şiiri, ruhunda yeni bir benlik arayışını ateşleyecek 
olan bu gizemli oyunun derin duyuş anlarına yoğunlaştı. O imagoyu 
göremiyorsa, bulamıyorsa, alamıyorsa depresif karanlığın yutucu boşluğunda 
kalakalıyordu. Bu yoğun çatışmalı duyuşu birine konuşur gibi serin dille 
yazmayı deneyebildiğinde, buna kendini inandırabildiğinde, kendisine “ben 
bir şairim.” demiş olmalı. Şiirin engin ama dingin olmayan, zengin ama 
zahmetli emek isteyen bir oyun olduğunu bilerek çalışmak, okur denen 
yabancıya bir an önce ulaştırmaktan daha önemli olmalı ki, acemi tarzını 
komikleştiren parodi şiirler de yazdı. 

Kısacık ömründe, üç kitaba sığdırdığı şiirlerinin bütününde kendilik portresi 
belirir. Tıpkı resminde ışıldayan o yüz gibi. Oyunbaz, zeki, kurnaz ama çok 

sevdiği o yaşlı mitik Japon tilkisi kadar bilge. Şiirsel oyununu küçümseyenleri, 
kelimelerin yalnızca anlamdan, hatta tek anlamdan ibaret olduğunu 
sananları, seslerin içine geçemeyenleri oyundan düşürmeyi de biliyor. Oyuna 
katılabileni uçurmayı da. Annesizlikte, kelimelerden emzikler yapa yapa 
bulmuş olmalı şiirini.

Didem Madak’ın şiirini yaratan “anne imagosu”dur demek istiyorum; özeti 
bu. “Sanki mürekkebi rutubetli bir kalem, duvarlara hep senin resmini 
çiziyor.” diye yazmıştı (“Annemle İlgili Şeyler”). İmago, bir içsel tablo 
yaratımıdır. Yaslı kişinin iç evreninde anneyi bütün iyiliği, tatlılığı, canlılığı 
ile yeniden yaratan imgesel işlevdir. Her varlığı anne ile yeniden kutsamak, 
bu ruhsal çabayı karşısında duran anne aynasında sürdürme işlevi. İyi, 
yararlı ama gerilimli, avutucu ama yanılsamalı bir oyun bu; ama gizemli, 
ama sevimli, ama fantastik. Duyguyoğun.

Anne imagosu, yalnızca kadın yaratıcılara has bir imge kaynağı değildir. 
Walter Benjamin’in “Hikâye Anlatıcısı”sında, Rus edebiyatının modern 
öncüsü Nikola Leskov’un edebi güç kaynağını “anne imagosu”nda bulur. 
Annenin dünyayı deneyimleme biçimi bir ruhsal kılavuzdur, bu giderek 
edebi kılavuza dönüşür. Yalnız o mu? Gabriel Garcia Marquez, Yaşar 
Kemal. Bu iki yazar da imgesel evrenlerinin kurucusu olarak “anne”yi 
işaret ederler.

Wirgina Woolf, Oxford Kütüphanesi’nde kadın şairler ve yazarlar için geçmişten 
o güne kalan bir “edebi anne” modeli aramıştı. Kendilik bilincini her cümlede 
gözeten şair kadın, yazar örneği. Bulamamış olmanın acısını yazdı. Daha sonra 
gelecek olan şair kadınların edebi annesi sayılabilecek olan Elizabeth Browning, 
Cristina Rosetti, Emily Dickinson için de, “kendinden önce bir başkası” yoktu. 
Şöyle diyordu Dickinson: “Boşluktan boşluğa / İp yumağı olmayan bir Yol / 
Mekanik atakları sürükledim ben / Durmak ya da mahvolup gitmek / ya da 
ilerlemek için / Umarsıca.”

Modern Türkçe şiirde “kendisi için kadın” bilinçli şiirin öncüsü Gülten 
Akın’dır. Onu Didem Madak ile birlikte anmak için sıkı bir nedenim var. O 

da şu: Kadınlığını kendilik bilincinin odağına yerleştiren şairlerin Gülten 
Akın’dan sonra en parlak sözlüsüdür Didem Madak. Bu sesin, bu dilin 
işaretlerini öykü ve romanda da duymuştuk. Nezihe Meriç, Leyla Erbil, 
Sevim Burak, Tomris Uyar, Latife Tekin ve sonra... Didem Madak’ın 

“kadın şair, şair kadın” konusunda çağrılarından biri şöyleydi:

“Kadın şair mi, erkek şair mi, şair erkek mi tartışılsın bence. 
Böyle de cüretkâr falan olsun kadınlar, iddialı ve deli olsun. 
Yani bana şair kadın mı kadın şair mi tartışması falan çok çok 
oturaklı geliyor.”

Tartışıldı ve artık bu mesele büyük oranda bilince 
çıktı ve dahası, yepyeni yönleriyle yaşama 
geçti. Betül Dünder, Emel İrtem, Zeynep 
Köylü, Duygu Kankaytsın, Asuman Susam, 
Didem Gülçin Erdem, Riitta Cankoçak, Naile 
Dire vd. Bu isimler, Gülten Akın ve Didem 
Madak’ın bıraktığı mirasın yeni temsilcileri 
olarak yol alıyorlar.  
Didem’in ruhu şad olsun, yenilerin yolları açık 
olsun!
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DENİZ ÖZEN

“Oysa başka bir şeydi Beylerbeyi her yaz.  
Bu gri çamurda sabahın köründe 
görünen değil.  

Şu köprüden geçerken her gün gri ve siyaha dönen 
renkler, apartmanın önündeki ağacın önce çıplak 
kalışı, sonra dalsız. Sıkış tepiş mutsuz yüzlerle et 
yığını gibi metrobüsle işe gidip gelmeler, terazinin 
ibresinin mütemadiyen düzenli bir şekilde sağa 
kayması ve geriye kalan koyu siyah bu düş. 
Uzatırsan elini, içi boşalmış balon gibi yığılırım 
belki zamana. Boşver!  
Uçan balonum ben.  
Uçuyorum böyle arada…”

Kaçıncı başlayışıydı mektuba, bilmiyordu Esen! 
Giriş paragrafında takılıp tekrar tekrar okuyordu. 
Orhan uzundur kafasına koymuştu gitmeyi. “Bir 
köy evi satın alıp yerleşip bahçe işleri yapalım. 
Nasıl olsa masa başı işimiz.” diyordu. “Uzaktan 
yaparız…” Esen’lik işler değildi bunlar. Herkesin 
bir memleketi, bir köyü vardı gidip geldiği. Onun 
da burasıydı. Doğma büyüme Bakırköylüydü. 
Bu sokaklardan, bu insanlardan, bu denizden, 
İstanbul’dan vazgeçemezdi. Bu kenti çok seviyordu. 
İçi sıkılsa Kadıköy’e geçer, yetmezse Adalar yapardı. 
“En güzel memleket benimki.” derdi hep. 

Köprüden geçerken çantasına koydu mektubu. 
Önce mavi göğe martılara, ardından denize ve 
kıyıda sessiz sedasız duran tekneye baktı. Hiç 
de Beylerbeyi öyle gözükmedi gözüne sabah 
sabah. Dingin bir yaz sabahı işte. “Güneş hâlâ 
parlamıyor belki ama bu serinlik güzel. İşyerim 
de güzel.” Mimarlığı küçüklükten beri istemiş, 
sonunda olmuştu da. Ofis kendi sokağındaydı. 
Bazı geceler Orhan’da kalsa da kendi evi, çevresi 
Bakırköy’deydi. Çalışmak, üretmek, arkadaşlar, 
hepsi gözüne vazgeçilmez gözüktü. I ıh, yok yahu, 
Orhan gibi değildi o. Bıkmamıştı buralardan öyle. 
Gitmeyecekti! 

Çıkardı mektubu bir daha çantasından, devamına 
baktı.

“Aynılıktan sıyrılalım diye kaldırdık tüm kazanları 
gençliğimizde. Bu yüzden tüm karanlıkları tecrübe 
ettim ben geçmişte. Elimdeki yelpazeden bir 
kanat, sana uzattığım, seç hadi! En iğrenç hikâyeyi 
anlatıyor hayat burada, görmüyor musun? Senin 
o güzel hatırına sakladığı hem de. Niye duruyoruz 
ki biz? Neyi zorluyoruz bu beton kentte? Hadi bir 
yum gözlerini, o nehrin kıyısındayız bak. Düşle 
Esen! Sıyrıl sisten. Ben seni görüyorum. Bizi 
görüyorum orada! Şimdi yürünen yol mu, değişen 
yön mü bilmiyorum gözlerimden görünen bu. Ama 
kalmaya değmiyor işte. İçimize girilmiyor hiçbir 
an. Gri, atıl bir kadife perde savruluyor Boğaz’dan 
açıklara doğru. Görüyorum ben. İstiyorum ki sen 
de gör. Gidelim Haydi!”

Bu sefer daha şiddetli bir şekilde mektubu 
çantasına koydu. Daralmıştı Esen! Uzun 
olmuştu Orhan’la ilişkileri. Önceden beri vardı 
dip yapmaları ama son dönem tutturmuştu bir 
gitmek! Arkadaşlarından ailelere kadar hepsi 
evlenecek gözüyle bakıyordu onlara. Az değil, 
yedi yıldır birlikteydiler. Günlerdir bir damla uyku 
uyumamıştı. Ne yapacağına netlik kazandırmak 
için boşu doluya koyuyor olmuyor, doluyu boşa 
koyuyor sığmıyordu.

Bugün evden çıkarken Orhan; “Karar ver, bugün bu 
mektuba bir yanıt ver artık Esen!” demişti. 

Yok, bu kadar keder, bu kadar kasvet Esen’e fazla 
gelmişti. Kararı kesindi bu cümlelerin ardından. 
Kalacaktı.

Günlerdir kafasını kurcalayan, arafta bırakan 
düşünceler yerini pırıl bir güneşe bıraktı. Orhan’dan 
ayrılacaktı. İndi Bakırköy’de aşağı. İçini dolduran 
sevinç onu da şaşkınlığa düşürmüştü. Bazı 
ayrılıklar böyle umut mu barındırıyordu içinde? 
Ofise kadar sessiz, dingin sokaklardan yürümek 
istedi. Ara sokaklardan kıvrıla kıvrıla giderken, 
sokak başında dimdik gözlerine bakan bir sokak 
köpeği ile karşılaştı. Eğilip sevdi, okşadı kulaklarını, 
başını. İçi gitgide kıpırdıyordu. İstanbul’u seviyordu. 
Köşedeki çiçekçisini, ofisin önündeki çınar ağacını, 
günaydın diyen simitçisini seviyordu. Önce simit, 
sonra sarı papatyalar aldı kendisine. Çantasından 
el yordamıyla bulduğu mektubun gerisini okumadı. 
Parça pincik yapıp çöpe attı, ofisten içeri girerken. 
Fırlattığı kâğıt parçacıklarından biri kaldırıma 
düştü. Üzerinde Orhan’ın el yazısı; “Evlen benimle, 
gidelim.” diyordu.

Niye duruyoruz ki 
biz? Neyi zorluyoruz 

bu beton kentte? 
Hadi bir yum 

gözlerini, o nehrin 
kıyısındayız bak. 

Düşle Esen!  
Sıyrıl sisten.
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Zirveye tırmanmanın ilk adımı zirveye ulaşmayı 
istemektir, başarmanın ilk adımı da başarmayı 
istemektir. Ama öylesine istemek değil, 

gerçekten istemek; ruhumuzla, bedenimizle, 
yüreğimizle, aklımızla, tepeden tırnağa bizi biz 
yapan her şeyimizle istemektir. Ona ulaşma arzusu, 
içimizde kor gibi yanmalı ve bizi hep hareket halinde 
tutmalı. İçten gelen böylesi güçlü ve gerçek bir 
istek, bu isteğimize ulaşmak için tüm gerekenleri 
de beraberinde hayatımıza çağırır. İnsan gerçekten 
istediği bir şeye ulaşmak için kendisini değiştirebilir. 
Hayatını, önceliklerini, zamanını, açıkçası her 
şeyini buna göre ayarlayabilir ve bunun için gerekli 
disiplin, cesaret, kararlılık, motivasyon gibi tüm 
özelliklerini ve yeteneklerini de hayatına çağırabilir. 
Tutkuyla isteyeceğimiz, onun için pek çok şeyi göze 
alabileceğimiz, uğruna şevkle çalışacağımız ve elde 
edinceye dek peşinden gidebileceğimiz hedeflerimiz 
olmalıdır. Böylesi heyecanlandıran hedefleri olursa 
insan kendisini bile aşar. 

“Nerede bir istek varsa orada bir yol vardır.” 
Lobsang Rampa

Yapmanın ve başarmanın ilk adımı elbette 
ki bunu istemektir ama burada önemli olan 
bizim için doğru olan şeylere istek duymaktır. 
Kendimiz için en iyisini istemek, kendimiz için 
en doğrusunu istemektir aslında. Bizim için 
doğru olan şeyler yapabileceğimiz, sınırlarımız 
ve olanaklarımız dahilinde olan, başardığımızda 
bizi mutlu edecek, gururlandıracak, geliştirecek 
ve büyütecek şeylerdir. Bizim için doğru istekler 
araba, yat, kat, şan, şöhret gibi egomuzu şişirecek 
şeyler değil, kişisel gelişimimizi yükseltecek, 
ruhumuzu besleyecek, yaşamdaki gerçek yerimize 
ulaşmamıza yardımcı olacak şeylerdir. Böyle bir 
şeye ulaşmak için gereken motivasyon, cesaret, 
kararlılık ve disiplinle birlikte, bütün bunlar için 
gerekli enerjiyi içimizde daha kolay buluruz. İnsan 
istediği, sevdiği şeyi yaparken işin zorlukları daha 
kolay gelir; daha çok keyif alır, dikkati, yaratıcılığı 
artar, daha çabuk dinlenir ve daha hızlı kendini 
toparlar. İnsan istediği şeyi daha kolay öğrenir ve 
daha başarılı olur. İçtenlikle istediğimiz bir şeyi elde 
etmenin mutluluğu ise çok daha derin, etkisi çok 
daha anlamlı olur.

Yaşamda bir şeyi içten ve derinden istemek, 
gerçekten istediğimiz bu şeyle aramızda bir aşk 
ilişkisi kurmak gibidir. Üzerimizdeki etkisi de 
öyle olur. Bu istek, bitmek tükenmek bilmeyen 
bir enerji kaynağına dönüşür, bizi hareketli, 

Başarmayı istemek

uyanık ve hep yolda tutar. Hem yolda olmak 
keyif verir, hem hedefe yaklaşmak. İnsanın 
derinden sevdiği ve istediği bir şeye ulaşması ise 
aşkın bir mutluluk yaşatır kişiye. 

İnsan bir şeyi içtenlikle ve açık yüreklilikle, ona 
özel bir anlam ve değer yükleyerek isterse, o zaman 
kendi hayatını da yaşamın doğal akışı içerisinde 
bu hedefine ulaşacak şekilde düzenleyecektir. 
Yaşamın sonsuz olasılıkları ve fırsatları arasından 
kendisini hedefine en çok yaklaştıracak olanları 
görebilecektir. İstediği şeye ulaşmaya çalışırken, 
karşılaşacağı tüm zorluklara kendisini baştan 
hazırlayabilecek ve zorluklar üstüne geldiğinde 
onlarla başa çıkabilecek inanca sahip olarak 
gereken iradeyi de gösterebilecektir. Doğru bir şeyi 
doğru olarak istemek, beraberinde gerekli tüm 
açılımları da hayatımıza çağıracaktır. 

Herkes bu yaşamda bir şeyler başarmak 
ister. Herkes dünyaya izini bırakmak ister. Her 
can bilinmek ister. Ancak bunu elde etmek için 
yeteri kadar gayret etmesi gerektiğini unutur. 
İster, ama arkasından koşacak inancı ve enerjiyi 
gösteremez. Bir iki denemeden sonra işler umduğu 
gibi gitmezse hayata karşı yılgınlık gösterir, daha 
azıyla idare etmeye çalışır, küçük düşünür. Kendi 
potansiyelinin altında kalır ve yaşamına, kendine 
bence yazık eder. Oysa yaşamın olağanüstü 
fırsatlarının ve azı çok, iyiyi çok iyi, hatta 
mükemmel yapabilme ve kötüyü iyileştirebilme 
mucizelerinin farkında olanlar, yaşamlarında 
hak ettiklerine inandıkları yeri gerçekten de hak 
etmeleri gerektiğini bilirler. Oraya ancak başararak 
ulaşılacağının farkındadırlar ve öyle yaparlar çünkü 
başarılı olmak evrimsel bir ihtiyaçtır. 

NASUH MAHRUKİ
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AYLİN ÜNAL

Sıradan bir gecenin, karanlık ve kalabalık sayılabilecek sokaklarında 
yürüyordum. Yanımdan geçip gidenler, durup etrafına bakanlar, o 
an orada olması gereken her ne varsa olağan bir düzenin çizgisinde 

ilerliyordu. Tıpkı amaçsız adımlarım gibi. İleride binalar görünüyordu, 
başımı yukarı kaldırıp gözlerimi biraz kısarsam da yıldızlar. Her şey 
yalnızca bakarak hissedilebilecek kadar gerçekti. Olağan ve sıradan. 
Çünkü olağandışılık gerçeklerden uzak ve bakılarak görülemeyecek 
bir yerdeydi. Yine de ben bu düşüncelere aldırış etmeden devam ettim 
yürümeye. Adımlarım, düşüncelerime sinirlenip biraz daha hızlanmıştı. 
Gözlerimse büyük bir arayış içinde, heyecan ve merakla süzüyordu etrafı. 

Benim için olağanın dışında ve mümkünlüğü tartışmaya kapalı olan her 
gerçek, varlığından emin olunan durumların dahi şüphesini içermezdi. 
Muhtemelen bu yüzdendir ki benim için olağandışılık, her daim olağanın 
ardında; yalnızca görülmeyi bekleyen gizli bir gerçek olmuştu. İşte tam 
olarak orada. O, gözlerimde hayat bulan merakın, içimdeki gizli heyecan 
karşısında can verdiği yerde. Gerçeğin ardında ve gerçeğin ötesinde. 
Gerçeğe en yakın olduğum yer belki de. Tıpkı umursamaz bir gecenin, çok 
sık olmasa da araçları misafir ettiği asfaltları üzerinde yol alan içi boş ve 
ışıkları yanan otobüsleri gibi.

Sonunda bulmuştu aradığını gözlerim. İçinde şoförü hariç bir kişi bile 
olmayan ve şehrin karanlık duvarlarını, parlak camlarıyla aydınlatan bir 

otobüs geçmişti ağır ağır. Geçip gitmişti, fakat ben yolcusu olma şansını 
yakalamıştım bir kere ve sonsuza dek gelip gidecektim o otobüsle. 
Hem de daha önce hiç görmediğim ve adını duymadığım bir ülkeye. 
Hayallerimin gerçeklerden sıyrılıp özgürlüğüne kavuştuğu bir diyardı 
orası. Bakma şansım olmamıştı fakat görmüştüm. Çünkü artık benim 
gerçeklerim, görülmek için bakılmayı bekleyenlerin ardındaydı; hayatın 
içinde, görünmez bir yerde, sıradan bir aracın sıra dışı ışıklarıydı.

Bir hayali yaşamak ya da bir hayalde yaşamak, gerçeklerin bile zehirli 
yanları varken çok cazip gelmişti o an ve o otobüsün beni hayallerimin 
canlandığı ülkelere götüreceğine inanmayı seçmiştim. Bu seçim, 
olağandışı her durumu, olağanın içinde görmeyi öğreten en büyük 
hareketim olmuştu. Hayallerimi yaşamak için sıradan dünyanın, olağan 
düzeninden kaçmak yerine onun içine sızmaya ve belki de her gün 
gördüğümüz varlıkların, göremediğimiz diyarların kapısı olabileceğine 
kanaat getirmiştim.

Artık hayalim ve gerçeğim, hayallerime ilham bulmak ve onları yaşamak 
adına kaçtığım her yerde. Hayatın içinde. Belki eskimiş bir taksi durağı 
tabelasının ardında, belki duvarlara karalanmış amaçsız bir yazıda. Belki 
de benim en gözde hayal durağımda ve içinde kimsecikler olmayan bir 
otobüsün geceyi kör eden ışıklarında. Hayalim ve gerçeğim, ben nerede 
görmek istersem tam olarak orada.

BAŞKA DIYARIN OTOBÜSLERI
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BARIŞ İNCE

İREM CANBULAT

Yerden kırıntıları toplarken, kafasını 
sürekli kaldırıp indiren tedirgin kuşlar 
gibiymişiz. Kanatlarımızı şöyle açıp da 

bir gerinmemişiz. Bir yere varamazmışız ama 
koşar adım gidermişiz. Serap gördüğümüzü fark 
etmezmişiz. İnsana değermişiz de dokunmayı 
bilmezmişiz. Meğer birbirimize hasretmişiz... 

Zamanımız dolmuş. Şimdi giderayak gibiymişiz. 
Caka satarken zayıflığımızı gizlemişiz. Her şeyi 
yaparız sanmışız da yürürken üstüne bastıklarımızı 
görmemişiz. Yalancı bahara kanıp da açan 

zayıf çiçekler gibiymişiz. Telaşımızdan suya 
erişememişiz.  Her istediği hemen olsun isteyen 
çocuklar gibiymişiz. Hırsımızdan tırnaklarımızın 
dibini kirletmişiz. 

Sarsıntıya sığınak gerekir ama inşa etmemişiz. 
Üstümüze başımıza düşenleri görmemişiz, 
gördüklerimizi de elimizin tersiyle temizlemişiz. 
Yedikçe semirmişiz, yedikçe semirmişiz de 
bir lokma koparıp vermemişiz. Biz insan 
biriktirmemişiz.   

Şimdi, beyaz odalarda mavi çizgiler içindeymişiz. 
Lizol kokusuyla gelen maskelerin ardından 
umutlu gözler beklermişiz. İnsandan kaçıp 
soluk alacağımızı sanırken, şimdi bir nefesin 
hasretindeymişiz. Eline değemediklerimizin 
kuruyan parmaklarının özlemindeymişiz. Biz hep 
kimsesizmişiz.  

Hayatta daha beteri ne olabilirmiş bir insan için? 
Yalnızlıktan gayrı hangi felaket yıkarmış? Ettiğini 
bulmak! Meğer biz bunu bilmemişiz ey insanlık. 
Birbirimize sahip çıkmazsak biz, yalnız ölecekmişiz.

Yalnız Yaşam, Yalnız Ölüm

Kanatsız kuşlar 
Göğü selamlarken dipsiz kuyudan
Pinhan olur gözleri
Bir başka alemi
 Resmeder

Hoyrat çilelerden sonra
Yitirdiğim bahar
Yorgun günün çehresinde
Hüzünlerden miras bir diyar
 Kimse gitmez

İkindi gölgeleri uzar
Uzar yokuşlar
Giyemem adımlarımı
Gölgemle paylaştığım yüküm
 Hafiflemez

Ab-ı hayatı tadınca
Kavuşurum toprağıma
Ayan olur kanatlarım
Bir başka aleme
 Göç eder

HİCRAN
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Pencere önünde bekleyiş sıkıntısına 
benzetiyorum, bazen seninle hayata dair 
konuşmalarımızı. Gidenler, kalanlar ve 

içinden kimselere göstermediğin ince bir sızıyla, 
yazdıklarını okurken şaşırıveriyorum. İşte o zaman 
duaya başlamadan önceki sessizlik yayılıyor etrafa. 
Duvarlardaki yazıların solmuş boyaları dökülüyor 
usulca. İnceden bir yel esiyor, hatıraların üstünden.  
n Anı-Anlatı-Seyahat-Öykü-Roman 

kategorilerinde eserler yazıyorsunuz. Şöyle bir 
geriye doğru gidersek, edebiyat yolculuğunuz 
hakkında neler söylersiniz? 

Evet. Edebiyat denen koca ağacın dallarına 
yuva yaptım. Dört buçuk yaşında okuma yazma 
öğrendiğimde şiirler yazmaya başladım. O 
zamanlar alt alta yazılan her sözcük benim için 
şiir demekti. İlkokulda, Gülten Dayıoğlu›nun 
öğrencisi olduğum zaman yazı yazmaya başladım. 
Ortaokul, lise yıllarımda girdiğim yarışmalarda 
kazandığım derecelerin sayısını unuttum. O 
yaşlarda yarışmaların önemi benim için çok 
önemliydi. Belki de hep bu yüzden yazıyordum. 
Ben yazmadan nefes alamayan biriyim. O 
zamanlar katıldığınız yarışmaların ödülü ne olursa 
olsun sizi kesinlikle daha iyi, daha doğru yazmaya 
teşvik ediyor. Bugüne geldiğimde, aslında böyle 
bir hırsımın olmadığının farkındayım. Elbette 
yarışmaları özellikle gençler için çok önemsiyorum 
ama insan bazı şeyleri de aşmış oluyor galiba.

Ben öyküyü çok sevdim. Bana edebiyatı tarif et 
deseniz;

Mektup, edebiyatın çatısıdır. Roman, bu evin 
babasıdır. Süreklilik ister. Öykü; üretken, doğurgan 
anne rolünü en iyi oynayandır. Şiir ise bu ikiliden 
doğan, asi, söz dinlemeyen, yaramazlığına bir 
türlü umar bulunamayan çocuktur.

İlk mesleğim hemşireliktir. Daha sonra 
Davranış Bilimleri okudum. Elbette mesleğimin 
yazmama etkisini de yadsıyamam.

Düşünün bir kere; malzemeniz insansa, bunlar 
kadın-erkek, çocuk-yaşlı-genç ise, çeşitli dil-din- 
ve ırktansa, yaptığınız stajlarda hemen her yere 
girme olanağınız varsa (Çocuk Ekipler Amirliği, 
Zührevi Hastalıklar Hastanesi, Kadın-Doğum, 
Cerrahi ve cerrahinin her dalı, Dâhiliye, Enfeksiyon 
Hastalıkları Halk Sağlığı, Onkoloji, Psikiyatri, 
Pediatri vb. gibi) çantanıza, bavulunuza ve en 
önemlisi belleğinize ve hayalinize sığdıracağınız 
milyonlarca öykünüz, binlerce romanınız hazır 
demektir. Tek sorun uygun zamanda, uygun yerde 
kaleminizi kâğıdın üzerinde oynatmanızdır. İşiniz 
mutfağa girip, sabahlara kadar yazmak, yazdığını 

beğenmeyip silmek, tekrar baştan yazmak ve 
sıranın pişirmeye gelmesini beklemektir.

İlk şiirim bir zamanlar Ankara›da çıkan “Genç-
Ay” dergisinde dokuz yaşında iken başka bir isimle, 
ilk öyküm ise “Türk Hemşireler Derneği Dergisi”nde 
on beş yaşında iken yayımlandı. Sonra hep 
okudum, hep yazdım.
n Yazdıklarınızda çoğu zaman Davranış 

Bilimcisi Tülin Dursun’u görüyor, hissediyoruz. 
Yaşadığınız hayatın zorluğu, bir etkisi var mı 
bunda?

Olmaz mı? Var. Ben çocukluğumu, gençliğimi 
yaşayamayan biriyim. Annemle babamın henüz 
ben çok küçükken ayrılmaları, teyzemin yanına 
sürgüne gönderilmem, annem ölünce de babamın 
yanına sığınamamam yüzünden öğretmenlerimin, 
tanıdıklarımın kanatları altında kalmam beni 
hep üzmüştür. Bazı öykülerimde çocuklara ve 
gençlere örnek olma, ders verme açısından 
kahramanıma başka isimler vererek hayatımı 
işlediğim, anlattığım olmuştur. Her yazar gibi 
ben de eser kahramanı ile aramda sıkı bir bağ 
kurarım. Bilmediğim bir konu için araştırmadan, 
öğrenmeden asla yazmam.

Mükemmeliyetçi değilim. Huzura, güvene ülke 
olarak çok ihtiyacımız var. Üzücü şeylere asla 
duyarsız kalamamamın etkisiyle hep çırpınıyorum. 
Bunda subay olan babamın, Köy Enstitüsü 
öğretmeni annemin rolü çok büyük. Eğitim ve 
sağlıktaki eşitsizlik beni kahrediyor. Kişilere değil; 
onların yarattığı sistem bozukluğuna, çarpıklığına 
kızgınım. Bu konuda fazla konuşmak, yazmak 
istemiyorum. Süreğen bir muhalifliğim var benim. 
Çarpık düzene karşıyım işte.
n Yaşamayı başarırken sizi çoğu zaman 

gittiğimiz yerlerde hep kıyıda, köşede sessizce 
duran, kalabalığa karışmayan çocukları 
keşfinizden de çok iyi tanıyorum. Onların 
sorunlarını sessizce hallederken, kendi 

yaşadıklarınızı hasıraltı ettiğinizin farkındayız. 
Bunu Hizan’daki etkinliğimizden sonra daha iyi 
anladım.

Sorum şu: Hayatı yaşarken zoru kendinize 
ayırmayı nasıl beceriyorsunuz? Ya da öyle mi 
denk geliyor?

Sıradan, hiçbir şeyi umursamayan insanlar 
galiba daha mutlu yaşıyorlar. Bazen keşke onlar 
gibi olabilsem dediğim oluyor. Evet, Halil İbrahim 
kardeşim, gözlemlerin ne güzel senin. Yazar olarak 
da çok dikkatlisin. Gittiğim yerlerde gözlerim 
hep çocukları, gençleri arar. Çocukluğunu ve 
gençliğini yaşamadan büyüyen biri olduğumdan 
olsa gerek illa etrafımda onları görmek isterim. 
Özellikle de benimle konuşurken, benden gözlerini 
kaçıranları hemen yakalarım. O gözlerin baktığı 
tarafta mutlaka acı bir öykü bulurum. Sorunlar 
hep büyüktür. Bir kadın, anne, anneanne, hemşire 
ve davranışçı olarak onlar hep önceliğimdir benim. 
Onlar üzülse ben ağlarım. Çocuklarını, gençlerini 
koruyamayanların bu gününü bilemem ama 
yarınları hep endişe vericidir. Hizan’daki edebiyat 
etkinliğimiz sırasında tanıştığım iki arkadaşın 
sorunlarına, o zamanlar orada kaymakam 
olan Sayın Bülent Hamitoğlu’nun da katkı ve 
yardımlarıyla çözüm bulduk ve sorunsuz, sağlıklı 
bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağladık. 
Gençler ve çocuklar için yaptığımız yatırım hep 
yarınlarımıza yatırımdır.
n Biraz da PEN Yönetim Kurulu›ndaki 

çalışmalarımızdan söz açacak olsanız neler 
söylersiniz acaba?

Yaklaşık 2007’den beri beraber çalışıyoruz. PEN 
Yönetim Kurulu içinde görev alan yedi arkadaşımız 
da gönüllülük esasına dayanarak birbirimize 
destek olmaktayız. Biz edebiyata, edebiyatçılara 
gönül veren, değer veren bir grubuz. Edebiyatın 
neferleriyiz. Hepimizin edebiyat dışında başka 
uğraşları, sorunları olduğu halde mesleklerimizde 
ne kadar profesyonel olursak olalım, amatör bir 
ruhla çalışmaktayız.

Yurtdışı kongrelere kendi olanaklarımızla 
gidip, kimseden destek almadan ülkemizi temsil 
etmekteyiz. Örneğin sen PEN Hapisteki Yazarlar 
Komitesi Başkanı’sın. Onlarca duruşmaya kendi 
imkânlarınla katılıyorsun. Katıldığımız davalar, 
hapisten çıkardığımız yazar ve gazeteciler oldukça 
çok.

Yalnızca kendi ülkemizdeki yazar 
arkadaşlarımızı değil, yurt dışındaki PEN gruplarını 
da yurdumuza davet ederek, sesimize ses 
katmalarını sağlıyoruz. Bu hiç de küçümsenecek 
bir durum değil. 

Türkiye›de demokrasi anlayışımız 
değişmedikçe, hukuk her geçen gün işlevselliğini 
kazanmadıkça, yaptığımız işe devam edeceğiz.

Tülin Dursun
EDEBİYATIMIZIN SESSİZ NEFERLERİNDEN BİRİ:

44



ASLI ERTEKİN

Bir kumrunun kanadına takılıp gider,
Süzülürüm Akdeniz’e, yüzümde tatlı bir meltem
Aşkların ve imparatorların şehri karşılar beni orda
Dayamış sırtını kadim Toroslar’a
-mış’lı geçmiş zaman hiç bu kadar gerçek olmadı! 

Antik zamana açılan kapıdan giriverir Pisidia’ya  
Seyre dururum vadide nice kahramanları
Dionysos’un şarabı dolar testilere, yükselir kadehler
Hadrian’a saygı, Büyük İskender’e övgü
Yıldızlar hiç bu kadar yakın olmadı!

Binlerce yıllık sıradışı bir yolculuk benimkisi
Afrodit’e güzelleme, gladyatörlere selam 
Damarlarımda akan üzümünden mi, yol yorgunluğu mu bilmem
Kapandı gözler, açıldı tünel
Sarhoşluk hiç bu kadar güzel olmadı!

Bir varmış, 
bir yokmuş; 
Sagalassos

MELDA DAVRAN

“Çanakkale içinde aynalı çarşı 
Ana ben gidiyom düşmana karşı off
Gençliğim eyvah!
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off
Gençliğim eyvah! 
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni, off
Gençliğim eyvah!”

Çanakkale Savaşı’ndan ‘kalan’ 
Çanakkale Türküsü’nü, o acıklı 
ağıtı, incecik, hüzünlü, yanık yanık, 

narin bir kadın söylüyordu. 1923’te 
Amerika’da taş plağa alınmış bir kayıttı 
bu. 

Mariki Papagika’ydı bu kadın, 
Rembetika söyleyen bir Rum şarkıcıydı. 

Bodrum’un karşısındaki Kos 
Adası’nda doğmuş, I. Dünya Savaşı’ndan 
kaçarak Amerika’ya sığınmış, kocasının 
açtığı kulüpte bu türküyü, bu ağıtı 
söyleyip, doğduğu toprakları anıp, 
ağlar olmuştu. O zamanki adıyla 
pek çok “gayrimüslim” de hayatını 
kaybetmişti Çanakkale Savaşı’nda. 
Çünkü bu topraklar hepimizindi. Bu 
türkünün bilinen en eski kayıtlarına, 
yani Papagika’nın söylediği Çanakkale 
Türküsü’nün ilk kaydına, bu toprakların 
hepimizin olduğunu derinden 
hisseden bir ruh ulaştırmıştı işte. Adı 
Hasan’dı. Zorlu coğrafyalardan birinde, 
Tunceli’de, Hozat’ta doğmuş, taşıdığı 
Kürt ve Zaza kimlikleri onun, hepimizin 
bir olduğuna inancını derinleştirmiş, 
zenginleştirmişti.  Onu bu dünyanın 
mirası ilgilendiriyordu; kültürel 
mirası.  Hem kendi kültürü, hem diğeri, 
öteki... Zenginliğin bu farklılıklardan 
süzülenlerden, ‘Kalan’lardan olduğunu 
hep biliyor, hissediyordu çünkü.

Bu yeryüzünde yaşamış toplumların, 
toplulukların, halkların; her dilden, her 
lehçeden, her mezhepten, Doğu’dan, 
Batı’dan, kıyıdan kalan mirasından 
etkileniyor, paylaşmak için heyecan 
duyuyordu. Konservatuarda okumaya 
başlamış, imkânsızlıklarla bırakmak 
zorunda kalmış, amcasının oğlu Rahmi 
Saltuk’un plak şirketinde çalışıp, pişip 
kendi şirketini açmıştı; Kalan Müzik...

Eşeksırtında Anadolu köylerini 
dolaşıp, ıssız bozkırları arşınlayıp, başak 
tarlalarının, kurumuş dalların, sararmış 
otların sesini dinleyip ona fısıldadıkları 
türküleri, derlenen çiçekleri toplayıp 
bize sunan da oydu, koleksiyonerleri, 
eski müzisyen aileleri bulup, onların 
elinde kalanları gün ışığına çıkaran da.

Herkesin söylediği gibi, birden 

fazla kültür bakanının yapamadığı 
şeyi yapmış, çok zengin bir kültür 
arşivini, müzik hazinesini, nota 
kaynağını hepimize sunmuştu.  Kürt, 
Roman, Balkan, Karadeniz ezgileri, 
alaturkalar, cızırtılı taş plaklar, folk, 
rock, Kardeş Türküler, Grup Yorum, 
Neşet Ertaş, Sadettin Kaynak... Gürül 
gürül bir kaynak... Alışık olduğumuz 
gibi ülkesinden önce dünyada tanındı, 
Hasan Saltık.

Dünya etnik müziğine katkılarıyla 
“Time” dergisinin başarılı ve parlak 
insanları arasına girdi. 

Folk müziğin antropoloğu demişti 
“gayrimüslimler” ona... Prince Claus 
ödülünü de almıştı.  Etnografik müziğin 
derinlerine dalıp, su yüzüne çıkarırken 
bu derinliği, bu geri çekilmeyi, bu 
sahneyi hak ettiğine inandığına bırakıp, 
arkada durmayı, kalmayı kendine uygun 
görmüştü kendiliğinden...

Hasan Saltık… Kalan Hasan… 
Hem kendi kültüründen hem komşu 
kültürlerden, coğrafyalardan notalarla, 
barış ve kardeşlik mektupları yazan 
adam. 

Anadolu’nun pek çok şey gibi 
silinmeye yüz tutmuş değerlerine köprü 
kuran, bize bizi tanıtan, kendi kendine, 
sessizce akordumuzu yapan bizden biri. 
“Kalan”larıyla yaşayacak elbette, bize 
bıraktığı mirasla.

Bize “Tüm dünya kültürlerinin başı 
sağ olsun!” demek düşecek sessizce.

Müziğimizin de susturulmaya 
çalışıldığı bu günlerde, ondan kalan bir 
cümle ise fikrimizde inceden:

Müzik eğlence değildir, müzik 
politikadır!

Müzik eğlence 
değildir, müzik 

politikadır!

HASAN’DAN KALAN
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Derinlerde, nefti rengi otlukların altına 
gizlenmiş kekamoz kaplı granit 

kayaların kuytularında, iri eşkinalar, 
tepsi kadar karagözler uyumaktadır. Bir 
kızböceği, gözle fark edemeyeceğimiz 
kadar küçük kazazedeleri arayan bir 
helikopter gibi, poyraza direnerek 
satha paralel uçmaktadır. Taşların 
müstakil sahipleri midyeler, kumda 
sakin uyuklayan taraklar, sarılıp hiç 
acelesiz sevişen salyangozlar; derinler 
hayatın anlamıdır. Kapıdağı’nın tepesine 
milyonların günahını üstlenmiş, sessiz 
bir yük hayvanının yorgun sıfatıyla 
tutunan deniz, gözleri nemlendiren bir 
hatıradır. Burada, tuzlu suyla örtünmüş 
bir denizkızının düşleriymiş gibi anlatılan 
hikâye; Güzel Marmara’dır.

Düşümde, Burgaz açıklarında iri balıklar tutuyordum. Yüreğimden 
kopan fosforlu parçaları hiç üzülmeden yem yapıyordum. Sanki 

azalarak Marmara’ya karışmaya çalışıyordum. Rüya, tuhaf şeylerin 
olduğu gerçek bir hayat kadar netti. Balığın gücünü, oltayı gezdirişini 
hissediyordum. Saf ipek, ince misina, sarı fırdöndü, mai sırtlı gümüşi 
zargana, rölantide motor. Parlak güneş, ılık su; göğüs kafesimde bir 
imbat serinliği. Parmaklarımın arasından, canlıymış gibi tuzlusuyla 
akan şu olta babamın oltası gibi. Derin misina kesikleriyle dolu 
parmaklar, bu eller tıpkı babamın elleri. Marmara’ya meftun olmak, 
babadan oğula geçen bir hükümdarlık sanki.

DERYA ERKENCİ

GÜZEL 
MARMARA

“Şu kayığa bir el atın da indirelim denize.” diye seslensem, kaç 

kişi gelir sahile? İşte salya sümük ağlıyor Marmara, hâlâ bu 

tereddütünüz niye? Şimdi cansız ve karanlık sularda Pompei’nin 

masumları gibi anıtlaşan heybetli sinaritler, afili kalkanlar, gökkuşağı 

kanatlı kırlangıçlar ve soylu denizatları, o derinliklerin yiğitleridir. 

Sen yiğidi bir kere öldürdün, bari hakkını yemeyeceksin. Balıkçılık 

nasip kısmet işidir. Yazgının enstrümanı gibidir oltanın ucu. Ne senin 

zaferin, ne onun sonu. Ölü balıkla galibiyet fotoğrafı çektirmeyeceksin! 

Dünyanın en güzel aradenizinin aziz hatırasını, hiçbir zaman 

kirletmeyeceksin.

Adadan anakaraya, tuzlu suya hiç değmeden, 
deniz üzerinden yürüyerek dönüşümle birlikte 

“dönüşüm” tamamlanmıştı. Ciğerlerimizdeki havayı 
boşaltıp, huzurlu denizci cenazeleri gibi dibe batıp 
yumuşak kumluklara oturarak izlediğimiz büyük mavi, 
hafızalara saklanmıştı. “Bundan sonra siz Marmara’yı 
yalnızca anımsarsınız.” diyen şeytani kâhinler bu bahsi 
kazanmıştı. Hortumu şarka dönük, kulaksız bir fil 
gibi doğanın ağıtını dinleyen canımın içi deniz, son 
kalan sihirdi elimdeki. Sahildeki kumdan kalem yıkıldı. 
Martıydım, kolum kanadım kırıldı. Burada, tuzlu suyla 
örtünmüş bir denizkızının düşleriymiş gibi anlatılan 
hikâye; Güzel Marmara’ydı.

46






