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ÇOLPAN İLHAN

Geniş bir potansiyelim vardır.Hepsi beni
çok sever, çünkü ben insan severim.
Gözümden o ışığı alırlar.

F. HÜSNÜ DAĞLARCA
Severim geceyi çaresiz,
korktuğundan değil,
güzelliğinden

NEJAT UYGUR

Kahkaha ile doyuyor, alkışla yaşıyorum.
Tavsiye Ederim.

EDIP CANSEVER

Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar
Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar
Mendilimde kan sesleri
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KÜRŞAT BAŞAR

İ

nsan yaşlandığını ne zaman anlar?
kırışıklıklar filan ayrı…
Biriyle karşılaştığında “Afedersiniz, çıkartamadım.” dediği zaman mı?
Örneğin çocukların size ağabey değil amca diye seslenmesi… Kürşat
“Şu bizim çok konuşan Konya’daki büyük teyzenin adı neydi?” derken
ağabey yerine Kürşat Bey ya da Kürşat Baba gibi hitapların başlaması…
mi?
Örneğin bir televizyon programına gittiğinizde “duayen” diye
Artık yürürken zorlanmaya, merdiven çıkarken tık nefes kalmaya
tanıtılmak, bir okula konuşmaya gidince herkesin “hocam” diye
başladığı zaman mı?
seslenmesi…
Tabii çok belirtisi var yaşlılığın… Ama herkes ruhunda başka bir
Bir de “onur ödülü” var ki almasanız daha iyi, çünkü artık yaşlılık
zamanda, başka bir yaşta fark ediyor bunu…
tescillenmiş oluyor.
Yıllar önce sevgili Muazzez İlmiye Çığ’la bir söyleşi
Bir arkadaşım, “Ben aslında yaşlanmaktan memnunum
yapmıştım. Ömrü uzun olsun, o zamanlar 80’lerindeydi.
rahat ettim, üstelik birçok şeyi hatta hayatı bile çözdüm
Bana dedi ki, “Ben sabah uyandığım zaman 18
sayılır ama keşke bunu 20 yıl önce yapabilseydim.” dedi.
Belki de
yaşındaki Muazzez’im, ne zaman ki banyoya gidip aynaya
Ama o zaman o heyecanları, iniş çıkışları, derin
sır bu. Hiç
bakıyorum o zaman 80’lerime geldiğimi fark ediyorum.”
duyguları yaşayabilir miydik?
Gerçi o, ruhu hep genç kalanlardan…
O zamanlar kalp çarpıntısı dediğimiz şey aşkla ilgiliydi.
ölmeyecekmiş
Ona o sıralar Muazzez teyze diyordum. Bir gün
Yaşlanınca
daha çok kalp ve damar sistemiyle ilgili oluyor
gibi
fısıltıyla, “Bari garsonun yanında teyze deme.” diye uyardı.
galiba…
yaşayabilmek…
Bir daha demedim tabii…
Muazzez İlmiye Çığ gibi hiç yaşlanmayan insanlar
Bir arkadaşım, “Kimseye kızmamaya, kimseyle
tanıdım. Neredeyse yüz yaşlarına gelirken, ölünce bile
tartışmamaya başladığım gün yaşlandığımı anladım.”
şaşırıp kaldığımız insanlar…
dedi.
Bugün de hala ilerleyen yaşlarına rağmen koşturan,
Ama bazı insanlar vardır ki gençken de yaşlı gibidirler. Hani şu “amaan
üreten, aşklar yaşayan gelecek kuşak için birşeyler yapmaya çalışan böyle
senin de için geçmiş, ruhun ölmüş” dedikleri…
çok dostum var.
Eskiden üstüme vazife olsun, olmasın her şeyi düzeltmek gibi bir
Hem çok şey öğrendiğim, hem her zaman bana bir ufuk açan, her
huyum vardı. Bunu niye böyle yapmışlar, şöyle olsa daha iyi olur diye
konuşmada içimde başka bir heyecan yaratan insanlar…
söylenir dururdum.
Onların ortak özelliğini düşündüm hep. 90’lı yaşlarında bir dostuma
Günün birinde, artık otelin duşundaki o küçük şampuanların duşa
sormuştum bunun sırrını…
konulan sepette bir türlü durmayıp düşmesine takılmadığımı görünce ben
“Hayatını durdurma.” demişti, “Durursan düşünmeye başlarsın, elinde
de yaşlandığımı anladım.
olmayan bir gelecek için kaygılanmaya, ölümü kurmaya başlarsın…”
Tabii başka göstergeler de var. Saçların beyazlaşması, dökülmesi,
Belki de sır bu. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayabilmek…
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AYŞE KULİN

İ

şgal altındaki topraklarımızı
düşmandan kurtaran büyük zaferin ilk
muharebesi, 26 Ağustos 1922 tarihinde
Kocatepe’deki taarruzla başlamış, dört
gün dört gece sürmüş ve Dumlupınar
Meydan Muharebesi’yle zafere ulaşmıştı.
Atatürk ordularına “Şimdi ilk hedefiniz
Akdeniz!” emrini işte o zaman vermişti.
Yunan ordusu, İzmir, Yalova ve
Bandırma’ya doğru kaçıyordu.
Yunan ordularının komutanı 1 Eylül’de
Uşak’ta esir alınmıştı.
2 Eylül’de Eskişehir’e, 6 Eylül’de
Balıkesir ve Bilecik’e, 7 Eylül’de Aydın’a,
8 Eylül’de Manisa’ya girilmişti.
2.500 şehidin karşılığında Batı
Anadolu tümüyle düşmandan
temizlenmişti ama Yürüyüş sürüyordu. 9
Eylül’de, Yunan askerlerinin ve düşman
ordusuna yardımda bulunanların,
limanda demirli yabancı gemilere
sığınarak kaçacakları İzmir’e varılacaktı.
Gazi Mustafa Kemal, Manisa’daki
son karargâhında, çadırında eşyalarını
topluyordu. Emir erini çağırdı.
“Buyur komutanım!” dedi, çakı gibi
delikanlı.
“Oğlum, şu köşede duran kitapları
görüyor musun, onları toparla, bir kutuya
koy ve İzmir’e götür. İzmir’de benim
nerde kaldığımı öğrenir, kutuyu oraya
getirirsin.”
“Kutu yok komutanım.” dedi, er.
“Nasıl yok! Şurada duranlar kutu değil
mi?” Eliyle çadırın dışında duran kutuları
işaret etti Gazi.
“Onlar kutu ama içlerinde mühimmat
var. Kiminde silah… Kiminde kurşun…”
“İyi işte, kurşunların durduğu kutuyu
boşalt, içine kitaplarımı koy.”
“Komutanım… Olur mu hiç? Ya yine
savaşırsak?”
Mustafa Kemal gülümsedi,
“Yine savaşacağız oğlum, hem de çok
yakında bir önemli savaş daha bekliyor
bizi.” dedi,
“Ama bu sefer kurşunlarla, silahlarla
değil kitaplarla, kâğıt-kalemlerle
savaşacağız.”
“Nasıl bir savaştır bu komutanım?
Silahsız savaş olur mu?”
“Olur! Bu seferki savaş, bizim cehaletle
savaşımız olacak. Sınırlarımızın içinde
okuryazar olmayan tek kişi kalmayana
kadar da sürecek. Haydi bakayım, toparla
kitaplarımı, dediğimi yap çünkü son
savaşımızda kurşunlara değil, kitaplara
ihtiyacımız var!”
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal’i,
milletinin ona layık gördüğü “Atatürk”
soyadına taşıyan süreç işte onun bu son
savaşıyla başladı.
Tarihin sayfaları askeri alanda
iyi yetişmiş, savaş taktiklerini bilen
kahraman asker liderlerle doludur. Ama

Tarihin sayfaları askerî
alanda iyi yetişmiş, savaş
taktiklerini bilen kahraman
asker liderlerle doludur.
Ama milletinin cehaletini
yenmeyi ilke edinen, kadın
erkek ayırmaksızın halkından
her alanda eğitilmiş bireyler
yetiştirmek için savaşan bir
lider yoktur!
milletinin cehaletini yenmeyi ilke edinen,
kadın-erkek ayırmaksızın halkından her
alanda eğitilmiş bireyler yetiştirmek için
savaşan bir lider yoktur!
Yanmış, yıkılmış toprakların üzerinde
bin bir hastalıkla mücadele ederken;
yüzde doksanı zırcahil halkını önce kısa
sürede yetiştirdiği öğretmenlere teslim
eden, sonra da parasız okullarda kızerkek ayırmadan üniversitenin sonuna
kadar eğiterek köy çocuklarından
kimyagerler, mühendisler, hekimler,
hukuk insanları, bilim insanları, devlet
adamları ve sanatçılar yetiştiren,

milletini çağdaş ülkelerin ligine sokan
kişidir Atatürk.
Dar bütçesini kendine saraylar yapmak
için değil, gençlerini yurtdışında bursla
okutmak için harcamış ve onları dış
ülkelere, “Sizleri birer kıvılcım olarak
yolluyorum, bana birer meşale olarak
geri dönün ve vatanımızı aydınlatın.”
diye yolcu etmiş tek liderdir.
Kurduğu sistemin sayesinde Nobel
Ödülü kazanan bilim ve sanat insanları
da yetişmiştir, uluslararası kupa kazanan
genç kızlar da. Köy çobanlarından
cumhurbaşkanları, tarım işçilerinin
evlatlarından dünya insanları, burnunu
gösteremeyen ninelerin torunlarından
dünyanın takdirini kazanan cüzzam
uzmanları yetişmiştir!
Yetmişli yılların sonlarına kadar,
dünyanın bankacılık, eğitim, hukuk, tıp
ve kimya alanlarındaki en yüksek kadın
çalışan oranı, Türk kadınına ait olmuştur.
Helal olsun 30 Ağustos’un askeri
zaferini böylesine bir değerli taçla
taçlandırmış o muhteşem Atatürk’e!
Onu, büyük zaferinin yıldönümünde
bireye dönüştürdüğü tüm kadınlar adına
saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum.
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Umudun tükendiği yıllar
H

TUNA SERİM
er şey kötü gidiyor.
İşsizlik, parasızlık, güvensizlik,
kimsesizlik, çaresizlik, üstüne de ölen

ölene...
Binlerce yıl her geleni göçeni
kucaklamış, herkese eşit davranmış,
iki lokması varsa birini komşusuna
vermiş koca bir millet ne yapacağını
bilmiyor.
Buğday yok, ağaç kabuğunu,
mısır kabuğunu un gibi çekip
ekmek yapıyorlar.
Paraları yok ki bir şeyler
alsınlar, zaten yokluk
öyle büyümüş ki parayla
alınacak şeyler de
bulunmuyor...
Çocuklar aç giriyor
yatağa, büyükler olanı da
onlara kalsın diye hepten aç.
Evlerde erkek kalmamış,
kadınların yanında ihtiyarlar var,
yürümekte zorlanan ihtiyarlar.
Yemek yok, açlık her şeyin yerini
almış. Çocuklar, anneler ormana
gidip ağaç kabuklarını toplayacaklar
ama her yanlarını saran düşman,
ormanları yakıyor, evleri kundaklıyor.
Düşman dediğin kendilerinden,
belki akrabaları... Eski yıllarda
dost olan insanlar artık düşman,
düşmanlık ne din tanıyor, ne
milliyet... Yakında yenileri gelecek,
yedi düvel...
Açlıktan çok güvensizlik yara
açıyor yüreklerinde.
Dost dediğin, dost bildiğin
düşman olur mu?
Olursa, nasıl uyuyacak, nasıl
dolaşacak nasıl paylaşacaksın?
Yıllar yılı kuraklık yaşadılar,
uzun süre tek damla yağmur
düşmedi bağlarına bahçelerine,
yine de güvenlerini ve umutlarını
kaybetmediler. Gün olur yağar,
bağlarımız bahçelerimiz yeniden yeşerir
dediler. Şimdi farklı, boğazlarından lokma
geçmiyor. Güvensizlikle büyüyen, umutları yok
eden bir kuraklık bu.
Karınları hep aç, ya sevdikleri, bugün var,

yarın yok. Tıpkı umutları gibi, üstelik umutları
bugün de yok, yarın da. Sanki hava hiç
ağarmayacak, güneş hiç doğmayacak... Maviyi
unutmuş insanlar, yeşili de. Mavi gökyüzünün
yeşil doğanın rengi. Her şey kapkara...
Kahvelerde toplanan yaşlılar sohbet
edemiyorlar, oysa kahvehanenin amacı budur,
bir bardak çaya bir dolu konuşmayı katık eder,
zaman geçirirsin.
Açlıktan mı söz edecekler yoksa ölenlerden
mi?
Ölmek mi zor yoksa ölümü beklemek mi?
Boz bir renk almış her yan...
Komşular düşmana dönmüş,
mutfaktaki bıçaklar ölüm saçıyor,
sivrilen her şey ölümcül bir silah.
Ah açlık, bebelerin açlığı en
kötüsü... Başlarda çorba içerlerdi,
şimdi çorbalık da kalmadı.
Ağaç kabuklarından, otlardan
kaynatılan çorba çocukları
büyütmüyor, hepsi kavruk,
belki baharı görürlerse, o
güne kadar dayanırlarsa
taze ot yararlı olur diyor
analar.
Dereler akmaz oldu,
yağmur köreldi, çamur
bile toza dönüştü.
Geçenlerde köye
gelen biri anlatmıştı da
kahvedekilerin ağzı açık
kalmıştı.
Ülkeyi yöneten adam
halkının açlığını unutup, yeni
saraylar yaptırıyormuş. Altından
saraylar, dünyadan ustalar,
Avrupa’dan mermer getirtiyormuş.
Bir yanda açlık bir yanda israf...
Hayalleri de köreldiği için israfı
anlayamıyorlar.
Hayat yaşamak demek, yaşamak için
altın gerekmez, hele mermer taşının en
pahalısı, en nadiri, en güzeli... Bir lokma
yeter insana, hele ağaç kabuklarından, mısır
sapından değil de buğdaydan olursa...
Hastalık, salgın kol geziyor. Üç gün
sürüyor salgının etkisi, bedenler zayıf
düşünce ölüyor insanlar. Köylüye düşen
ölüleri gömmek, bir boğaz eksildi bile
diyemiyorlar, çünkü boğaz sayısı çok
da olsa, az da olsa zaten bir şey
girmiyor midelere...
En kötüsü güven kalmamış.
Karşı evin oğlu harami kesilmiş
başlarına, birileriyle birleşip
olmayanı bile alıyorlar
ellerinden. Onların yüzünden
hayvan kalmadı; ne sığır, ne keçi
ne koyun, hatta yumurtalarını
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yedikleri tavuk... Alıp götürüyorlar. Geride
kalan ölecekmiş, bebeler büyümeyecek,
kimsenin umurunda değil.
Çocuklar, bebekler ağlamadan ölüyorlar,
çünkü ağlayacak takatleri kalmamış.
Güven kalmazsa, umutlar da söner.
Kimsenin kimseye güveni yok.
Kimsenin umut edecek hayali yok.
Güven ve umut bitince yaşam da bitiyor.
Çevrede dolaşanlar yaşayan ölüler...
Başka kim dolaşır böyle oradan oraya, ağır
adımlarla, tek söz etmeden, hayalleri olmadan,
bir şey beklemeden...
Ve akın akın yabancılar, kentleri alıyor,
erkekleri öldürüyor, kadınlara tecavüz ediyorlar.
İnsafsızlık kara bir yüzyılın işareti olmuş,
bebekleri duvarlara vurarak parçalıyor, ihtiyar
adamları ateşe atıp yakıyorlar.
Bir millet ölmüş de ağlayanı yok.
Buna karşılık tepedekilerin keyfi yerinde,
para yoksa borç alıyorlar, yabancı elçiler ne
dese emir kabul ediyorlar. Toprak satıyorlar,
Akdeniz’deki koca bir adayı üç kuruşa
vermekten tutun da her şeyi teslime hazır
bekliyorlar. İnsanlarıyla o kadar ilgisizler ki,
kazanılan, uğruna birlerce askerin ölüme gittiği
toprakları bile masa başında düşmana teslim
ediyorlar.
Bir yanda zenginler, yöneticiler, savaş
vurguncuları, diğer yanda bir lokma yemeğe
hasret koskoca bir millet.
Hayalleri olsa bir kurtarıcı hayal ederlerdi.
Güvenleri olsa birleşirlerdi.
Ne yazık ki ikisi de kalmamış. Beyinlerini
güven duygusu ve umutlar da terk edince her
şey boşalıyor, akıyor, geride kurak topraklar
kalıyor.
Ve en sessiz, en ölümcül, en kurak, en
umutsuz, en aç günlerde bir meltem hissediyor
insanlar. Boz renkli havada gökyüzü görünüyor,
masmavi; kırlardaki otlar yeşilleniyor, doğa
uyanıyor. Yıllardır parlamayan güneş baharın ilk
dönemi ile birlikte atıyor yeryüzüne ışıklarını.
İlk defa tohumları atalım toprağa düşüncesi
konuyor akıllarına, hele az da olsa derelerden
birkaç damla su inince kaybettikleri, bir daha
bulamayacaklarını sandıkları umut geliyor
avuçlarının içine. Ekecek tohumları kalmamış,
açlık nedeniyle onları da yemişler. Yine de umut
kırıntıları bir esinti gibi dolaşıyor aralarında.
Aylardır, belki de yıllardır yabancı
göremedikleri köylerine insanlar geliyor.
Gencecik sırım gibi adamlar, kahvede
kurtuluştan söz ediyorlar. Kim nasıl kurtulur,
hele koskoca bir millet!
Onlar umutlarını sıralarken yaşlılar
düşünüyor...
Tohum yok ki ekesin.
Silah yok ki savaşasın.
Hazinede para yok ki kazanasın.
Genç yok ki ordu kurasın.
Ya silah, para kalmayınca silah mı bulunur?
Hele üstünde başında olmayan, ayağa
kalkabilmek için birinin desteğine gerek duyan
insanlarla nasıl savaş başlatırsın?
Savaş başlasa da nasıl kazanırsın?

İhtiyarlar “Olmaz.” diyor, bu işin sonu kötü
ama kahveye gelen gencecik insanlar “Mustafa
Kemal Paşa” diyorlar da ağızlarından başka söz
çıkmıyor.
Paşa’yı anlatırken gözleri parlıyor, o ışık
neredeyse dünyayı aydınlatacak.
Hepsi de Paşalarına güveniyorlar.
Uzun zamandır unuttukları, akıllarına bile
gelmeyen güven duygusu köylerin üstüne bir
yaz yağmuru gibi iniyor.
Hiç görmedikleri, tanımadıkları, adını bile
yabancılardan öğrendikleri Paşa yüreklerine
akmaya başlıyor. Yağmur gibi bereketli, yağmur
gibi kaçılmaz bir duygu, önce kahvelerde
konuşmaları dinleyen yaşlıların yüreklerine
yağıyor. İnanıyorlar, güveniyorlar. Oysa inanç da
terk etmişti onları, hele bir insana inanmak!
Heyecanla evlerine koşanlar önce eşlerine
anlatıyor umudu ve inancı, sonra çocuklara...
Eşler ne kadar anlıyor bu duyguyu bilinmez
de çocuklar hemen benimsiyorlar. Artık sokak
aralarında Mustafa Kemal Paşa oyunları
oynanıyor.
Çocuklar zayıf bedenleri, çökkün yanaklarıyla
dedelerinin anlattıklarından etkilenmiş, inancın
anlamını çözmüşler, umudun da... Bedenleri
güçsüz olsa da oyunlar oynuyorlar, köyün
daracık tozlu sokaklarında.

Güven kalmazsa,
umutlar da söner.
Kimsenin kimseye
güveni yok.
Kimsenin
umut edecek
hayali yok.
O günlerde yokluk hala sürüyor, kuraklık
hatta umutsuzluk... Saldırılar eksik olmuyor
gecelerden... Biraz yaşlılar biraz da çocuklar
umudu tanımaya başlamışlar ama çoğunluk
için değişen bir şey yok.
İlkbaharın başladığı mayıs ayında
inanmayanlar, mutluluğu unutanlar bile bir
şeylerin değiştiğini hissediyorlar. Açlık eskisi
kadar acıtmıyor, ülkenin içindeki hainler köyleri
basıp insanları öldürseler de kimse eskisi gibi
korkmuyor. Korkusuzluk umutların yeşermesine
neden oluyor, az da umut işte...
Ve bir dönem sonra köylere gelen genç
askerler öyle şeyler anlatıyorlar ki, insanlar
gökyüzünün neden daha mavi, güneş ışıklarının
neden daha sarı olduğunu biliyor. Üstelik o
mavilikle, sarılıkla, aydınlığın gücüyle geceleri
rahat geçiriyorlar, baskınlar sürse de yardımlar
geliyor ardından, o haydutları yok edecek
ordular devreye giriyor.
Konuşmalar gerçeklik kazanıyor, bütün
bunları başlatan, insanlara umut ve güvenlik
tohumlarını atan gencecik bir Paşa, üstelik

gözleri mavi, saçları sarı, tıpkı karanlık doğanın
gökyüzünü daha mavi, güneşi daha parlak hale
getirmesi gibi.
“Bir insan doğayı bile yaşanabilir hale
sokabilir mi?”
“Sahi olabilir mi?” diye soruyor insanlar
birbirlerine...
Her şeyi kaybettiğine, bir daha eski günleri
yaşayamayacaklarına inanan bir topluluk
umutla yeşeriyor, çünkü güveniyor. Askerine,
Paşa’sına, ülkesinin insanlarına...
Para yok, kalmamış. Hele Anadolu tam bir
yokluk alanı... Sivas’tan yola çıkarken, kurtuluş
tohumlarını atmaya başlarken on kişiye yiyecek
gerekiyor da oradan buradan borç alıp, ekmekpeynir alıyor Paşa’nın adamları, çünkü onlarda
da beş kuruş yok. Kimse peynir-ekmek parasını
bulamayan bir ordunun nasıl zafer kazanacağını
düşünmüyor. Çünkü Paşa inanmış, inanç her
şeyin her çözümün başlangıcı değil mi?
“Para yok” diyenlere bulunur, diyor.
“Silah yok” diyenlere gelir, diye karşılık
veriyor.
Pek çok şeyi beyninde çözmüş.
Savaş kazanılacak.
Olmayan para belki de yüzyıllık düşman
Ruslardan gelecek!
Umudunu, güvenini kaybetmiş Anadolu
insanı kuru ağaçların baharda suyun
yürümesiyle yeşermesi gibi yeşerecek,
büyüyecek, dev bir ormana benzeyecek.
Nitekim umudunu yitirmiş çaresiz bir millete
önce güven veriyor Mustafa Kemal Paşa ya da
halkın söyleyişiyle Gazi Paşa.
Ona inanıyor ordusu da halkı da ve Paşa
onların inançlarını boşa çıkarmıyor.
Akın akın geliyorlar savaşmaya, savaş
sırasında öleceklerini düşünseler de geliyorlar.
Para bulunuyor, tıpkı silahlar gibi.
Yedi düvele, dünyanın ordusuna karşı geliyor
Paşa’nın ordusu.
Başta birkaç yenilgi olsa da sonunda inanç,
mantık ve umut kazanıyor.
Üstelik düşman yedi düvelden olmasa da iç
savaşa girişenler yabancılardan para, silah ve
her türlü savaş araç gerecini almış, Padişah’ın
gücüyle gücüne güç katmış, bir de savaşırken
ağızlarına yalan da olsa dini pelesenk etmişler.
Mustafa Kemal Paşa’nın düşman gemilerini
İstanbul’da gördüğü gün söylediği “Geldikleri
gibi gidecekler!” sözü doğrulanıyor.
Bir millet birine güvenirse, birine inanırsa,
birini bu kadar severse zafer nedir ki?
Zafer üstüne zafer...
Dünya tarihinde bir ilk, üstelik bütün
mazlum milletlerin örnek aldıkları bir ilk...
Zaferin de ötesinde bir milleti yeniden dünyaya
getiren bir mucize.
Herkesin hasta dediği tükenmiş bir milletten,
taze bir Cumhuriyet yaratan bir birleşme ve
kazanım, üstelik şöyle böyle değil, dünyaya
karşı verilen bir kutsal savaş.
Yaşasın Atatürk!
Yaşasın Türk milleti!
Yaşasın Zafer!
Yaşasın 30 Ağustos!
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aşkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos Zaferi sonrasında
bir toplantı yapıldı. Cemalettin Çelebi, işgal güçlerinin yenilgiye
bir millet, bütün dünyaya "onur" kavramını bir kez daha
uğratılacağına inandığını söyledikten sonra Mustafa Kemal’e şu soruyu
hatırlatmış olsa da bunun bir de öncesi vardı. Öncesi; işgal
sordu: “Allah’ın izniyle zaferden sonra cumhuriyetin ilanını düşünüyor
kuvvetleri topraklarımızdan atıldıktan sonrasının planlanmasıydı.
musunuz?” Mustafa Kemal’in yanıtı net oldu: “O mutlu günün ilanına
Mustafa Kemal, umudu ve kararlılığı zirveye taşıyan “Geldikleri
kadar aramızda gizli kalmak kaydıyla ‘evet’ Efendi Hazretleri…”
gibi giderler.” sözünü boşuna söylemediğini Bandırma Vapuru’na
Ve Atatürk 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde ağırladığı
binerek göstermiştir. Badirelerle geçen bir deniz yolculuğunun
arkadaşlarına “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz!” diyene kadar
ardından Samsun’da atılan ilk adım, memleketi karış karış sarmıştır.
bu konu gizli kaldı…
Mustafa Kemal bir yandan, zafere inananlar diğer yandan bütün ulusu
Mustafa Kemal’de azim, inanç ve kararlılık çimentoyla pekiştirilmiş
Kurtuluş Savaşı’na hazırlamak için köy-kent dolaşarak halkın güvenini
gibiydi. İşgal güçlerinin karşısında teçhizat olarak zayıf kalsa da
kazanmışlardır. Karadeniz’in Lazları, Akdeniz’in Türkmenleri,
ordularına, toprağın her tarafında kendisine inanan milletine
Ege’nin Efeleri, Dersim’in Zazaları… Kadınıyla erkeğiyle
güveni tamdı. Yer yer kaybedilen çarpışmalar, işgal edilerek
millet, bir bütün olarak Kurtuluş Savaşı’nda yer
düşman eline geçen kentler-kasabalar-köyler onu
Tarih sayfalarımızı
almak için üniforma giymeye gerek duymadan bu
bir an olsun yıldırmadı. İşgali kendisine bir hak gibi
onurlandıran büyük
mücadelede yer almıştır. ‘İstemezük’çülerin her
gören Yunan ordularına son darbeyi indirmek için
vatansever için fetva ile
türlü entrikalarına karşın yokluk ve yoksunluklar
üniformasını son bir kez daha giydi ve 26 Ağustos
idam fermanı çıkartılmış,
içinde işgalden kurtulmak için ortaya serilen
1922’de Afyonkarahisar-Kocatepe’den “Büyük
suikast girişimleri
fedakârlık üstün çıkmıştır. Halk, Kurtuluş
Taarruz”u başlattı. Bu taarruz, 30 Ağustos’ta
düzenlenmiş, yok edilmesi
Savaşı’yla ülkenin işgalden kurtulacağına
zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın müjdecisi
inanmıştı. Çünkü mücadelenin başındaki isim;
oldu.
için çeteler tutulmuş,
Mustafa Kemal, yüreklerde güven inşa etmişti.
Kurtuluş Savaşı’nın son evresi Kocatepe’de
yurdumuzu işgal
Mustafa Kemal ve yakın mücadele arkadaşları
açılmış,
9 Eylül’de ordumuzun İzmir’e girmesiyle
edenlerle işbirliği
da mücadelenin zaferle sonuçlanacağına
sonuçlanmış olsa da Mustafa Kemal için her şey çok
yapılmıştır. Bitti mi?
inanıyorlardı. Ya sonrası?
rahat yaşanmamıştır. Tarih sayfalarımızı onurlandıran
Hayır!
Sonrası, Anadolu’nun köyden farksız küçük bir
büyük vatansever için fetva ile idam fermanı çıkartılmış,
kasabasında önceden konuşulmuştu…
suikast girişimleri düzenlenmiş, yok edilmesi için çeteler
Erzurum Kongresi tamamlanmış, Sivas Kongresi de
tutulmuş, yurdumuzu işgal edenlerle işbirliği yapılmıştır. Bitti
Kurtuluş Savaşı’nın temel taşlarından biri olarak mücadele yoluna
mi? Hayır!
döşenmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, Ankara’ya dönerken
Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal’e diş bileyenlerin uzantıları,
nerelerde konaklayıp geceleyecekleri önceden planlanmıştı. Mustafa
bugün bile aynı karanlıklarından beslenerek ve seslenerek o günün işgal
Kemal, uğrayacakları yerler arasına nüfusu birkaç bin olan Hacıbektaş
güçlerinden yana olduklarını söyleyebiliyorlar. Bizlere çağdaş bir yaşamın
kasabasının eklenmesini istedi. Çünkü Hacıbektaş’ta, Osmanlı’nın
kapısını açan kahramanlarımızı lanetleyebiliyorlar. Ama biliyorum ki;
bütün ısrarına karşın Mustafa Kemal’in yanında yer alacağına kesin
köhne beyinlerinden aldıkları insanlık dışı nankör emirlerle davrananlara
gözüyle bakılan Alevi ileri gelenlerinden Cemalettin Çelebi yaşıyordu.
hak ettikleri yanıtı her zaman olduğu gibi başta Cumhuriyet sevdalısı
Aleviler, Cemalettin Çelebi’nin bir işaretine bakıyordu. Bu da kurtuluş
kadın/erkek gençlerimiz olmak üzere yetişkinlerimiz ve yetişecek
mücadelesine kazanılması gereken bir güçtü. Mustafa Kemal ve
olanlarımız verecektir.
arkadaşları 23 Aralık 1919’da Hacıbektaş’a geldiklerinde ilçe dışındaki
Dünyadaki mazlum halkların örnek aldığı Kurtuluş Savaşı’mız,
Beştaşlar’da karşılandılar. Anadolu konukseverliğinin üzerinde bir
tarih sayfasına giriş-gelişme-sonuç olarak edebi bir kompozisyon gibi
ilgiyle ağırlanan Mustafa Kemal ve arkadaşları, ertesi gün Hacıbektaş
nakış nakış işlenmiştir. Samsun’da girilmiş, Amasya, Erzurum, Sivas,
Veli Dergâhı’nı ziyaret ettiler. Aleviler için büyük önem taşıyan dergâhın
Hacıbektaş, Ankara’da geliştirilmiş ve Kocatepe’de sonuçlandırılmıştır.
postunda o gün Dedebaba olarak Salih Niyazi Baba oturuyordu. Burada
Bunun adı “Zafer”dir.
başta Cemalettin Çelebi olmak üzere Alevi ileri gelenlerinin katıldığı
30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!
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SERHAN ASKER
Ölüm bu ara çok oldun sen
Ortalığı kırıp geçirdin
Dostlara taktın, gençlere taktın kancayı…
Kendim için söylemiyorum, yanlış anlama, bak!
Nasıl olsa benim miyadım doldu,
Ama sen de bokunu çıkarma işin!
Bir süre ara ver bu iş güzarlığa!
Tek dur biraz!
Ne dersin tam maaşla emekliliğe?
İşsizlik sigortası da veririm istersen…
Ölüm bu! Can Yücel’i dinler mi?
2014’ün 4 Ağustos’unda Ahmet Erhan’ı çekip aldı
aramızdan. Onunla birlikte sarsıcı, duygu dolu,
bizleri harap eden dizelerin yenilerinin de gün yüzü
görmesi noktalandı..
Ahmet Erhan, futbol dünyasından dizelere
savruluşuyla bize öyle sözler ortaladı ki.. Şahane
dizelerle asist yaptı, çaresizlere: “Leylî okudum
ölümün okulunu/Beş taş oynayarak yıllarla/
Yüzümde mecburi hizmet solgunluğu/Uçkuru düşük
bir acının ayazında..” dedi..
Ahmet Erhan yeşil sahalarda şampiyon olamadı,
erken bıraktı zaten. Adana Demirspor’da Fatih
Terim’le oynadı. Ve bir gün Adıyaman maçında sağ
bek öyle bir çift daldı ki sol açık Erhan’a.. Onu yeşil
sahalardan koparan bir kasap girişiydi o giriş..

Evet, Ahmet Erhan kalecileri avlayamadı ama
şiirleriyle sevenlerini çok ters köşe yaptı. Can
evinden vurdu onları..
“Toprak bile, gök bile, deniz bile/Bir yerde yorulur/
Bırak kalsın süpürge duvarda/Sabun kovada/Anne,
gel yanıma otur..” dedi..
Anlayacağınız o, kendisini izleyenleri büyüleyen
bir 10 numara futbolcu ve teknik adam olamadı.
O futbol adamlarının kartvizitindeki ‘milli’ sıfatı
meşin yuvarlaktan gelir, onunki ise edebiyattan..
Her babanın çocuğu kıymetlidir. Ciğer parçasıdır..
Ahmet Erhan için oğlu Deniz başka bir histi. Şiirleri
var oğluna.. “Ben bütün yenilgileri yaşadım/Kalmadı

sana hiçbir şey/(...)/Uzun bir sözcükse ömrüm/
Oğlum, son iki hecesin sen...”
Gırtlağındaki davetsiz hücreyle boğuştu durdu.
Ve ne çektiyse 12 Eylül cuntasından çekti. Oradan
oraya sürüldü.. Ahmet Erhan’dan çok şey kaldı
bizlere.. Hani diyor ya “Kalırsa bir soru kalır benden/
Gökte yıldızdır o, toprakta gömü/(...)/Bir de üç beş
şiir, iyi kötü...” İyi-kötü ha! İşte bunu demeyecektin
Ahmet Erhan.. Bak biz ardından dilimize doladık
bile “beynimde yaralı bir cırcır böceği var/tek dileği,
bir türkü daha söyleyip ölmek” deyişini..

yazıyorlar:/Doğacak çocuğuna ad düşünen nihilizm/
Sabahın alacakaranlığında, bir uçurum önünde/
bekleyen dirim/Sana artık Ahmet Erhan diyorlar.”
Ahmet Erhan’a değişmeyen çizgisi çok
yakışırdı. Ondan geriye çok soru kaldı.. Bir de
belleğimizdeki çocuk yüzü..

Kim demiş Ahmet Erhan hayırsız diye.. Bakın
ne yaptı.. Gitti işte annesinin dizlerine başını
koymaya.

90’lı yılların başı.. Ankara’da üniversite
öğrencisiyim. Ahmet Erhan’ın etrafında
dolaşıyoruz. Az konuşur ama okul gibiydi. Bir gün
Sakarya Caddesi’nde buluştuk. Bir yerde akşam
oturacağız. 2 metal PTT jetonu verdi, “Git anneni
ara öyle gel.” dedi. Şiirini sanki bana uygulattı..
Aradım annemi, ilk sözüm: “Anne merhaba ben
hayırsızın..”

Diyor ki Ahmet Erhan.. “... Ve keçe uçlu bir kalemle

Seni unutamam Ahmet öğretmenim..

İKİNCİ SINIF KOMPArTMANı

Sahada kaval kemiği kırıldığında, “Anne ben geldim,
ağdaki balık/bardaktaki su kadar umarsızım/dizlerin
duruyor mu başımı koyacak?/Anne ben geldim,
oğlun, hayırsızın..” dizelerini yazdığı annesinin
yüreği cız etti. O gün futbolla muhabbetini kesti.
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AYŞEN ŞAHİN

izim sokakta yıkıldı yıkılacak gibi duran bir
bina vardı.
Üç katlı, camları kırık, kapısı asma kilitle
kapalı, perişan halde bir yerdi.
Bir gün tadilat başladı. Kim usta, kim mimar,
kim şantiye şefi anlamadım. Ha bire birileri gelip
binayı dıştan seyrediyor, sonra bakıyorum elleri
alçı, üstleri boya içinde çalışıyorlar.
Giyotin pencereler önce beyaza boyandı, sonra
kırmızıya. Dört kere kapısı değişti. Dışı önce mavi
oldu, sonra yeşil, en son beyaza boyayıp üzerine
kocaman bir resim çizildi. Resimde onlarca kapı
var. Dışarıdan bakınca bina kapılardan ibaret
izlenimi veriyor.
Tadilat bitince de eşya işi başladı. Her gün bir-iki
kamyonet geliyor, eşyalar bir giriyor bir çıkıyor.
8 ay sonunda kapıya tabela astılar: “Vazgeçenler
Kulübü”, altında da ufak puntolarla “Giriş Kurala
Tabidir” yazıyor.
Her gün birkaç kere önünden geçiyorum.
Ekseriyetle içeriden neşeli kahkahalar geliyor.
Meraktan ölüyorum.
Cesaretimi toplayıp çaldım kapıyı bir gün.
Üç kişi birden açtı.
Dürüstlükle söyledim: Çok merak ediyorum,
burada ne yapıyorsunuz?
“Vazgeçenler olarak buluşuyoruz.” dediler.
“Nasıl vazgeçmeler bunlar?” dedim.
“Vazgeçince üye olabilir, siz de dinleyebilirsiniz.”
dediler.
“İyi ama neden vazgeçmem gerek?” dedim.
“Herhangi bir şeyden, bir huy, bir insan, bir
nesneden.” dediler.
Orada iki dakika kadar dikeldim. İnsanların

karşısında ayaklarınıza bakarak dikeliyorsanız iki
dakika yaklaşık 17 saat sürer.
Bulamadım vazgeçecek bir şey. Sevgilimi
seviyordum, sorunumuz yoktu. Ailemle ilişkilerimi
yoluna koymuştum. Evimi daha yeni tam istediğim
gibi dekore etmeyi başarmıştım. İşim rahatlamıştı,
stresim azalmıştı. Başka bir iş hayalim de yoktu.
Kedim zaten tartışma konusu bile olamazdı. Yani
sırf meraktan da oracıkta bir şeyden vazgeçesim
gelmiyordu.
Başımı kaldırıp “Neyse o zaman, merak
etmeyivereyim ben de. Size iyi günler.” dedim.
Üçü birden kahkahalarla gülmeye başladılar.
Boş bakıyordum. İnsan dalga geçilince oltaya
takılmış balık gibi oluyor.
Biri kapıyı ardına kadar açtı ve eliyle içeriye
davet etti beni.
“Şaka mıydı vazgeçiş işi?” dedim.
Diğeri yanıtladı: “Hayır elbette değildi. Biraz
önce merakınızdan vazgeçtiniz ve bizim için
yeterli.”
Gerçekten de o an merakımdan vazgeçmiş ama
bunun bir vazgeçiş olduğunu idrak edememiştim.
İçerisi inanılmaz karışık ama karmaşanın
yarattığı muhteşem bir dekora sahipti.
Hangi obje, hangi resim, hangi elden çıkmış
anlamak imkânsız. Sanki birisi binaya giren tüm
iç sesleri renge, kumaşa, desene, resme, ahşaba
işlemiş gibi bir yer.
Alt katta kocaman ve üç şömineli bir salonda
iki uzun yemek masası ve üzeri bir sürü yastıkla
dolu kocaman bir L koltuk arasından geçip bahçeye
çıktık.
Bahçe de ev kadar ilginç ve renkliydi, bir o kadar
da kalabalık.
İnsanlarla tanışmak için el uzattım ama kimse
isme ihtiyaç duymuyordu.
Dayanamadım sonunda birine “İsminizi
duyamadım.” dedim.
“Normaldir, söylemedim ki.” dedi.
“Peki, size nasıl hitap edeceğim?” dedim.

Anlattılar: İsimler bile bizi kalıplara sokar,
kelime anlamıyla bize ağırlık verirler.
Oysa her insan o anki ruh durumuna göre
karşısındakinde bir çağrışım yaratır.
Göz teması kurup sizde uyandırdığı ismi
söylemeniz yeter. Karşınızdaki anlar.
“Peki ya uzaktan seslenmem gerekirse?”
“O zaman da seslenme nedenine göre bir
ses çıkacaktır muhakkak ağzımızdan, o çıkan
kelimeden kendisine bir amaç biçebilen size yanıt
verir zaten.”
Burası bir tarikat mıdır, nedir? diye düşündüm.
Çok saçma. İki kere iki dört: Herkesin bir adı vardır.
Tabu yıkacağız diye bunu da mı tartışmaya açtınız
yani?
Ben şaşkınlıkta gözlerimi açmış bunları
düşünürken “Hey, Ceylan!” dedi birisi, refleks
olarak arkamı döndüm.
Bana seslenen kadın dedi ki “Bak, bir yavru
ceylan gibiydin demin, nasıl da anladın sana
seslendiğimi.”
Gülümsedim.
Bir sandalye çekip oturdum ve vazgeçmenin
özgürleşmeyle olan bağına dair onlarca hikâye
dinledim.
Kapısını çekip evinden, arabasına atlayıp
şehrinden, büyük büyük anneden kalan elmas
yüzüğü gözyaşı dökmeden bozdurandan, et yemeyi
bırakandan, sonra et yememeyi bırakandan neler
neler dinledim.
“Dövme yaptırmak gibidir vazgeçmek, bir kere
vazgeçmenin tadına varırsan bırakamazsın, dedi.”
Demir.
Yani benim “Demir” diyesim geldi, öyle sert
ifadeli ama aynı zamanda pırıl pırıl gümüşi bir
çocuktu.
Evin dekorunu onlarda anısı olan ve vazgeçmek
istedikleri şeyleri oraya getirerek yapmışlar.
Anlamını kaybetsin, bağlamından kopsun diye
de kendileri yerleştirmemiş, tanımadıkları eşyaları
boyayarak, dönüştürerek dekore etmişler.
Ama zaman zaman da hem vazgeçmek olsun
hem de yenilerine yer açılsın diye satıveriyorlarmış
eskiciye. Bazen para karşılığı bazen bedavaya,
bazen de başka bir objeyle takas ederek.
Maksat hiçbir şey rutine oturmasın işte.
Saatlerce oturdum. Çok keyifliydi.
Ama bir misafirim vardı akşama, kalkmam
lazımdı.
Vazgeç işte dediler, tam sırası. Boş ver misafiri,
kal böylece.
Belki başka bir vazgeçişte yine görüşürüz,
dedim. İçten bir el sallayıp çıktım.
Evde yıllardır hayalini kurup sonunda
alabildiğim sallanan sandalyeme oturdum, kedimi
kucağıma alıp öptüm.
Evimi, sevgilimle olan resimlerimizi baştan
aşağıya bir süzdüm.
Ve kendi kendime dedim ki:
“İyi ki adımın gerçekten Ceylan olduğunu
söyleyip ortamı bozmadım. Belki yine giderim.”
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BAYLAN UZUN BIR HIKÂYEDIR
G

MARİO LEVİ

eçtiğimiz sohbette kapısından biraz da
çekinerek girmeye çalıştığımız Markiz
Pastanesi bize ne çok eski sesi duyurmuş
ve hatırlatmıştı. Bazı hikâyeler şehrin hafızasından
kolay silinemiyordu neticede. Mirası taşımayı
bilmek gerekmiyor muydu?
Mirası taşımak... Bu sözler bizi elbette şehrin
geçmişinde derin izler bırakmış başka pastanelere
götürebilir. Birkaçının daha Beyoğlu’nun tarihine
yazılmış bulunması bir tesadüf müdür? Bu tarihi
bilenler için değildir elbet. Hem tesadüf dediğiniz
nedir ki?
Atlas Pasajı’nın karşısındaki Luvr Apartmanı’nda
1928 yılında açılan “Baylan Pastanesi”ni anmak
elbette kaçınılmazdır bu durumda. Ne uzun
bir hikâye saklıdır orada da. İlk adının Loryan
olması, önce Beyoğlu’ndaki Deva Çıkmazı’nda
1923’te açılması, 1934 yılında her yabancı ismin
Türkçeleştirilmesi dalgasına kapılarak, bugünkü
adını alması... “Baylan”... Kendi alanında
mükemmellik anlamına gelen bir kelime... Hem
de sonuna kadar Türkçe! Önemli mi? Önemli belki.
Bir dönemin ruhunu yansıtıyor en azından. Ama
Baylan deyince benim asıl değinmek istediğim
bu değil. Bu mütevazı paylaşımı sadece yanından
geçtiğimiz birçok yerin adlarının manasını
da anlatacağım. Bir gün her zaman oturduğu
bilmeyebileceğimiz ihtimalini dikkate alarak
masaya bir plaket çakılmasını uygun görmüştü
yapmaya ihtiyaç duydum. Sadece paylaşma
pastane yönetimi. Ne kadar yerinde bir davranıştı.
maksadıyla elbet. İnsan şehrinin ruhuna ve
Üstat da küçük bir gurur duymuştu bundan,
tarihine tüm benliğiyle sahip çıkmaktan başka
görmüştüm. Sadece her gelişinde oturduğu
türlüsünü yapamayınca, böyle küçük ukalalıklar
masa değildi çünkü o anlarda gösterdiği,
yapmadan edemiyor işte... Benim Baylan’ım başka
çalıştığı masaydı da. Orada hangi kitaplarını
sözleri ve sesleri bekliyor oysa dediğim gibi...
yazmıştı? ‘Benim gibi birçok yazar pastane,
Beyoğlu Baylan’ın o ihtişamlı günleri bende hep
kahve köşelerinde yazmaya alışmıştır.’ gibisinden
bir efsane gibi yaşadı. O günlere yetişemedim.
laflar etmişti bir keresinde. Çok dokunmuştu.
Şehrin yeni şartlarına uyum sağlayamadığı için
Edebiyatın hatıralarla yüklü dünyasına
kapandığında, on yaşındaydım. Adını
girdikçe ne demek istediğini daha
ve şöhretini çok sonra duyacaktım.
iyi anlayacaktım. Arada sırada
Kitapların dünyasına her geçen
Bir gün her zaman
ben de bu geleneği bildiğim
gün biraz daha çok girmeye
oturduğu masaya bir
mekânlarda sürdürmeye
başladığım günlerde...
çalıştım, o mekânlardan
Gıptayla... Kaçırdıklarıma
plaket çakılmasını uygun
kendime göre birkaç
biraz hayıflanarak da
görmüştü pastane
kayda değer karşılaşma
tabii. Şimdi tümünü
yönetimi. Ne kadar
ve hatıra devşirdim.
anamayacağım ne çok
yerinde bir davranıştı.
O da bir başka uzun
yazar ve şair bir araya
Üstat da küçük bir gurur
hikâyenin konusudur.
gelmişti orada. Sait Faik
Üstattan Baylan’ı da çok
veya Behçet Necatigil
duymuştu bundan,
dinlemiştim. Oralarda
ile her an karşılaşmam
görmüştüm.
da yazmış mıydı? Kim
mümkündü. Peyami Safa
bilir. Divan Pastanesi’ndeki
veya Orhan Kemal ile ilk
o masa hâlâ duruyor mu?
hikâyelerini çiziktiren bir yazar
Soruyu soracağıma ‘Neden gidip
adayının heyecanıyla konuşabilir
bakmıyorsun?’ diyebilirsiniz haklı
miydim? Sohbetlerin dayanılmaz
olarak. O masadaki onca anımızdan sonra...
çekiciliği... Bir zamanmış... Sohbet deyince Attilâ
Görmek istemediğim bir görüntüyle karşı karşıya
İlhan’ı hatırlayabilirim ama. Onunla birçok kez
kalmaktan korkuyor olamaz mıyım? Bakın şimdi
uzun uzun konuşabilmiştim. Bir başka pastanede,
laf nerden nereye geldi. Size Baylan’dan söz
başka bir zamanda... Birçok yazısını yazdığı
etmiyor muydum? Pastanenin Beyoğlu’ndaki
ve konuğunu kabul ettiği Elmadağ’daki Divan
şubesine yetişemedim ama 1992 yılında kapanan
Pastanesi’nde... Ne talihmiş. O günlerin tortusu
Karaköy şubesine yetiştim. Tünel’in hemen
buruk bir tat veriyor şimdi. Vakti geldiğinde onları

karşısındaydı. Günü geldiğinde hakkında bir
yazı yazma maksadıyla gitmediğim ve çok kısa
sürelerle kaldığım için hafızamda çok belirsiz
çizgileriyle kalmış. Limonatasının lezzetiyse
silinemeyecek bir izle damağımda kalmış. Meftunu
olduğum çikolatalı pastasını da ilk kez orada mı
denemiştim? Sonra bu pastanede de bulunduğu
binadaki inşaatın uzun sürmesi dolayısıyla tarihe
karıştı. Laf aramızda, çevresindeki değişiklikler
sebebiyle oraya epey yabancı düşmüştü zaten
artık. 1961 yılında hizmete açılan Kadıköy
Baylan ise hâlâ yaşıyor. Hem de lezzetinden hiç
taviz vermeksizin. Şimdi size o pastanenin her
masasında bir başka anım olduğunu söylesem,
bana inanır mısınız? Kimileri hep hatırlanmaya
değer, kimileriyse unutulmak istenmiş ama yine
de unutulamamış birçok anı... Birçok romanımda
kendisini göstermesinin sebebi bu muydu? Belki.
Ama daha fazlası var, biliyorum. Başka sözler ve
duygular... Onlar da günün birinde yazılacak uzun
bir hikâyeyi bekliyor.
Pastaneye büyük emek vermiş Harry Lenas Bey
ile ne çok konuşmuştuk. Son yıllarında eski biraz
üzgün biraz da güçten düşmüş gibiydi. Yine de
gülümsemesini ve nezaketini yüzünden hiç eksik
etmemişti. Pastaneyi devretmekle, iyi bir karar
verdiğine inanıyordu. Yeni sahiplerinin pastanenin
tarihi ruhunu değiştirmeyeceklerine de... Söz
vermişlerdi... Yaşadıklarımız bu sözde layıkıyla
durulduğunu gösteriyor. Ben de gelecekte bu
söze bağlı kalınacağına tüm kalbimle inanmak
istiyorum. Şehrinin tarihine tüm benliğiyle
sahip çıkmaya çalıştığımı boşuna mı söyledim
sanıyorsunuz?
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ereye gidiyoruz?” diye sordum.
“Detroit’e” diye cevapladı. Sanırım
aramızda tesadüfi karşılaşmalar
sorununu çözdük. Yani ben öyle umut ediyorum.
Detroit’e geldiğimizde yağmurun biraz önce
sokaklara döküldüğünü gördük. Bir süre şehri
gezdikten sonra, restorasyon çalışmalarının
devam ettiği bir evin önünde durduk. İşaret
parmağını kaldırarak “Bak orada!” dedi. İşaret
ettiği yere döndüğümde heyecandan titreyen
sesimle “Sugar Man!” dedim…
Onun hikâyesi belki daha önce hiçbir
sanatçının yaşarken tanık olamayacağı,
hatta günümüzde de neredeyse imkânsız
olan bir hikâyeydi. Kendisi için “12’den sonra
balkabağına dönüştüğüm bir hayat benimkisi.”
diyordu. Onun hikâyesi ilk konserinde, kurduğu
ilk cümlede saklıydı. “Beni hayatta tuttuğunuz
için teşekkürler.”
“Hazır mısın? Seni daha eskiye götüreceğim.”

dedi ve kolumdan tuttu. Yüksek tepelerden
ve denizden yavaşça şehrin boynuna sarılan
sislerin önünde duruyorduk. “Biraz yürüyelim.”
dedi. Farklı davranıyordu. Her adımı benimkine
uyduran, yanımda yürümek için çaba sarf eden
ve yüzümde yolculuğun verdiği duygunun
her detayına özen gösteren biriydi. O an ikna
oldum. Artık umut etmiyor, sorunumuzu
çözdüğümüze inanıyordum. “Bu sefer ne
arıyorsun?” diye sordum. “İnsan farkında
olmadan nasıl iki farklı hayata sahip olur?
Bir insan milyonlarca insana ilham olurken
nasıl bunu hissetmez?” dedi. Sonra bir barın
önünde durduk. Barın içerisi görünmüyordu
ve fakat buğulanmış camı kalabalık olduğunu
gösteriyordu. “Hadi aç kapıyı da girelim.” dedi.
İçeri girdik ve zor da olsa kendimize bir yer
bulduk. Dışarıdaki sis içeriye sızıyordu sanki.
Barın içinde herkes silüet gibiydi. Sonra bir
gitar sesi duyduk. Rabarbanın sesi alçaldı ve

herkes bir noktaya doğru bakmaya başladı.
Siyah güneş gözlükleri, omuzuna sarkan
saçları, halkası yüzünün yarısına düşen fötr
şapkasıyla sahnede sırtı dönük oturuyor ve
şarkı söylüyordu. İlham perisinin yüzünde bir
tebessüm belirdi. Ben bu tebessümü biliyorum
"benim eserim" der gibi izliyordu Sixto’yu. Her
şarkının başında derin bir iç çekiyordu. Sonra
bir gülümseme ile gitarını sıkıca kavrıyor ve
ilk nota ile sanki başka bir diyarın kapısını
açıyordu. Gözlüğünden gözleri görünmüyordu,
fakat çeperinden sıkı sıkı gözleri kapalı şarkı
okuduğu belliydi. Kimse sızsın istemiyordu
o sırada yolculuğuna. Şarkılarında müzik,
umudu; sözler, gerçeği temsil ediyordu. Müzik
soru soruyor, sözler cevap veriyordu. Gecenin
sonunda onu gizlice takip ettik. Sırtında gitarı,
yere bakarak yürüyordu. Şarkılarıyla; yürüdüğü
sokaklar, insanlar, hava, yıldızlar bir bütündü
sanki. İçimden “O bir şehir ozanı” diye geçirdim.
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Yolda yürürken kimse onu tanımıyordu. Karşı
kaldırımdaki gençler “Bu Rodriguez değil mi?”
diyerek ona koşmuyor, plakçılarda şarkıları
çalmıyordu. Reklam panolarında resimleri
yoktu. Barın çıkışında gazeteciler ilk mikrofonu
uzatmak için de yarışmıyordu. Çıktı, ceketinin
yakasına çenesini gömdü ve evine öylece
yürüdü…
Onun topukları yere sürüyerek attığı
adımlara hüzünlenmemek mümkün değildi.
Periler ağlar mı? Benimkinin gözleri nemlendi.
Bir söz düşürsem hüznüne gözyaşına şahit
olacağım. Ona baktığımı görünce hemen
kendisini toparladı. Hüznü sakınan bir
tebessümle “Biliyor musun bazı sanatçılar
kaderini yazar. Sixto öyle bir sanatçı. Üçüncü
albümünü hazırlarken Noel’e 3 hafta kala
anlaşması feshedildi. Albümünün çıkış
şarkısının ilk cümlesinde ‘Noel’e üç hafta
kala işimden oldum.’ diyordu.” Rodriguez
için üzülmemek elde değildi, fakat üzüntüyü
bir kenara bırakmayı başardığımda neden
Rodriguez’i dünya tanıyamadı sorusunu
sormadan yapamıyorum. Her şeye sahipti.
İyi müzik, güzel sözler, esrarengiz bir tarzı
ve masalsı bir sesi vardı. Kafamda bu sorular
varken şehri izlemeye koyuldum. Galiba buldum
sorunun cevabını. O, insanların yüzleşmek
istemediklerini söylüyor ya da insanlar onun
sözlerine ihtiyaç duymuyordu. Evet evet, kesinle
böyle olmalı. Çünkü başka hiçbir mantıklı
açıklaması olamazdı. O; ona gerçekten ihtiyaç
duyanların yıldızı ve kendi devrimlerinin
özgürlük kahramanıydı...
Sanat yolunu buluyor. Bir renk insanın
hayallerini değiştirebiliyor. Bir nota insana daha
önce sahip olmadığı cesareti verebiliyor. Bir söz
insanı kendisiyle tanıştırabiliyor. Onun hikâyesi,
aynı şu an Detroit’e yağmaya başlayan kar gibi.
Tutmaz bu kar, ama tepeler bembeyaz. Sixto
müziğe küsüp marangozluğa başladığında
dünyanın diğer ucunda, bilmediği bir sıcakta,
görmediği bir kıtada Güney Afrika’da umudun
ozanı olmayı başardı. Bunu nasıl yaptı, hemen her
haneye bir 45’liği nasıl girdi, gençleri yasaklanmış
şarkılarıyla nasıl yürüdü, sanatçılar ondan aldıkları
cesaretle nasıl kendi sözlerini söylemeye başladı,
hâlâ muamma. Bugün burada gördüğüm Sixto
Rodriguez’e “Başardın dostum. Belki haberin yok
ama başardın. Artık o ayakların daha güvenle
bassın. Hayallerin daha uzaklara taşınsın.” demek
istedim ve fakat ne diyordu Sixto; “Eğer bilseydim
bu kadar sevildiğimi, bambaşka daha güzel bir
hayatım olacağını söylediler bana. Ama ben zaten
güzel bir hayat yaşadım. Hayal ettiğim gibi olmadı
ama olması gerektiği gibiydi.” O zaman hiçbir şey
söylememeli ve bu güzel hikâyeyle mutlu olmalı…
Pencerem açık kalmış. İçeri giren rüzgârla
kalktım kısa uykumdan. Şaşırmadım, bu sefer
biliyordum. Her detayını yaşarken rüyada
olduğumu, her an kalkabileceğimi biliyordum.
İşte rüzgâr, işte akşamüstü. Bir kahve yaptım ve
televizyonun karşısına kuruldum. Sugar Man’in
hikâyesini bir daha izlemeye koyuldum. Kimileri
için “Bir Şarkının Peşinde” olmaktı önemli olan,
onun için her şeye rağmen UMUT olmak…

AYLİN ÜNAL

Y

akıcı bir rüzgârın serinletme çabası
ardında, kapalı gözlerim. Yazın en
sıcak günlerinden birinde, kuytu
bir ormanın yeşil derinliklerinde gizli
bakışlarım. Hem de dikenli bir hayvanın
minik bedeni içinde. Geziniyorum
ve arıyorum, kimin feneridir ara sıra
isim taktığım yıldızlar? Gündüzle
kavuşmaktan çekinen yaz gecelerini,
yazın gün doğmadan vuran keskin
serinliklerini aydınlatan bu ışıklar hangi
şehrin sokak lambalarıdır?
Ara sıra uyanan düş ormanında
bulacağım cevapları. Başka bir
seçeneğim olmadığından da eziyorum
minik adımlarla kurumuş çıtır otları.
Ormandaki tek ses benim ve nefes alan
tek canlı da öyle, diğer karşılaştıklarım
zihnimde, ara sıra uyanan düş ormanında
yaşıyorlar. Orada bazen kır askerleriyle
konuşuyorum, yabani otlardan yapılmış
silahları var hepsinin. Ancak yaz
gecelerinin ardında büyüsünü bırakan
nazlı rüzgârların, boş sayfalarıma
içtenlikle dokunan ilhamın ve yalnızca
şu zamanlarda böyle güzel parıldayan
yıldızların nereden geldiğine dair bir
cevap bulamadım. Ara sıra uyanan düş
ormanında biraz daha kalmak ve bulmak

için cevapları göz kapaklarımı biraz daha
sıktım.
Yine akşam oluyor dışarıda. Kapalı
gözlerimin ardındaki aydınlık sönüyor,
hissediyorum. Ben yıldızların aklıma
yansıyan haritasını, yaz gecesinin şekerli
ilham kaynağını arıyorum. Oradayım
hâlâ, ışık saçan mantarlara sürterek
dikenlerimi geziniyorum ormanda. Aylar
geçiyor aradan, mevsimler dönüyor art
arda ve bir ışık yanıyor kapalı bakışlarımın
ardında. Dans eden ateş böcekleri var
yolumun sonunda, tıpkı isim taktığım
yıldızlara benziyorlar. Bu sefer sevinçten
tetikte dikenlerim. Ara sıra uyanan düş
ormanını terk etmeye yakın adımlarım.
Uzun ağaçların yeşil kıvırcık yapraklarını
aydınlatan ateş böcekleriyle beraber
duruyoruz çıkışa yakın.
Yeniden yaz gelene dek
görüşemeyeceğimizden vedamız uzun,
içten ve samimi. İlham için parlayan yaz
gecesi yıldızlarım, ara sıra uyanan düş
ormanındaki ateş böcekleri. Sabaha karşı
uyandırıyor perdenin hışırtılı sesi. Ateş
böcekleriyle aydınlanacak zihnimde,
mevsimler yer değiştirinceye dek; sıcak,
rüzgârlı ve yıldızlı yaz gecesi.
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AHMET TELLİ

dip Cansever’in dediği gibi girdik bu yıl
yaz aylarına. Ne diyordu şair Kirli Ağustos
kitabındaki bir şiirinde: “Her şey o kadar
anlamsızdı ki, yaz / Bunu bir daha pekiştirdi.”
Pandemi yüzünden tüm sosyal ilişkiler askıya
alınmış, kentler kasabalar, köyler mevsimleri,
mevsimlerin ruhuna uygun yaşayamamıştı. Bir
kâbustu pandemi süreci. Siyasanın insanımız
üzerindeki baskısı da eklenince günler, aylar
bu kâbustan ne zaman uyanacağız endişesiyle
geçti; geçti de sayılmaz gerçi henüz.
Ama yine de yaz geldi işte. Kentlerin çılgın
kalabalığından kopup, sahillerin çılgın
kalabalığını oluşturan tatilciler, üzerlerine
çöken bunaltıdan kurtulup, bir nefes alabilme
umudundaydılar. Umarız ki düşledikleri gibi
geçer yaz ayları. Hiç değilse üzerlerine sinmiş
gerginliği atarlar.
Düşlemek dedim de, aklıma, ilkgençliğimizdeki
yaz ayları geldi. Yani kırk-elli yıl öncesi. Baharın
yağmurları dinip okullar da tatil olunca, bizim
gibi orta Anadolu’da yaşayanların beklediği ilk
şey, yazlık sinemaların açılmasıydı. Televizyon
çılgınlığı henüz başlamamıştı, deniz kıyısındaki
tatil anlayışı da yıllar sonra yaygınlaşacaktı. Bu
açıkhava sinemaları kasabalar ve kentlerdeki
mahalleler için bir şenlikti. Kızları, ev kadınlarını
ağlatan Türk filmleri, kovboy ve tarzan filmleri
sezonun başında, kamyonetlerle gezdirilen
çığırtkanlarıyla ilan edilirdi. Ankara’da
Bahçelievler ile İsmetpaşa semtindeki Açıkhava
sinemalarında izlediğim filmleri düşünüyorum
şimdi. Gençkızlar ebeveynleriyle gelirlerdi. Tahta
sandalyeler, patlamış mısır ve gazoz satıcıları,
sinemanın önünde ikinci el çizgi roman sergileri
olmazsa olmazıydı bu mekânların. Liseli âşıklar
okullar kapandığı için buralarda karşılaşırlar,
uzaktan uzağa özlem giderirlerdi. Demek
ki günümüzde olduğu gibi değildi o günler,
daha tutucu zamanlarmış. Film gösterilmeye
başladıktan sonra ikide bir film kopar, arkadaki
gençler bir ağızdan “makinist uyuma” diye
bağırırlardı. Yıllar sonra Vizontele adlı bir film
gösterime girmişti de, o dönemdeki açıkhava
sinemalarının ilginç bir parodisini yansıtmıştı bir
bölümünde. Televizyonun kırsala gelişi ve canlı
yayın yapılması üzerine sinema sahibi “Biz onları
canlı görüyoruz madem Zeki Müren de bizi
görecek mi?” demişti. Hoş bir parodi elbette,
ama sosyal gerçekliği de içeren olguydu bu.
Günümüzde sahiller yaz aylarının vazgeçilmez
yerleri oldu artık. Akın akın oralara gidiliyor.
Neredeyse sosyal bir statü özelliğini gösteriyor
bu durum. Yine de bu yazlık olgusunun
geçmişini 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki
durumu dönemin edebiyatından öğreniyoruz.
Mehmet Rauf’un Eylül romanı buna bir örnek
olabilir. İstanbul’un “sosyetesi” bahar sonlarına
doğru Adalar’daki yazlıklara taşınırlar. O
tarihlerde İstanbul’un kendisi “mesire”ler

Halk dilinde yaz ile ilgili o kadar söz birikmiştir ki,
her biri doğanın koynunda yaşamanın gönencini
duyurur. Betimlemeler, övgüler iç içedir.
kenti gibidir. Boğaziçi şenliktir yaz ayları.
Ahmet Rasim’in Şehir Mektupları’ndan şu
satırlar: “Boğaziçi yer yer mesirelerini açıyor.
Yine sefa günleri geldi. Baharın kalanı, yazın
ilk günleriyle birleşerek ne pek terletici ne de
üşütücü rüzgârlarla o zarif girintinin kenarlarını
ve tepelerini tazelikle donatmış. İnsan derhal
kayığa veya sandala atlayarak günbatımında
tepeden tepeye akseden renk oyunlarını,
sahilden sahile vuran dalgalarını izlemeye
hevesleniyor.”
Yaz, elbette şairlerin mutlaka işlediği
temalardandır. Yahya Kemal’in şu şiiri
çoğumuzun ilkgençlik hâfızasında gizlidir hâlâ.
Bestesi de öyle:
Rü’ya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,
Her ânını, her rengini, her şi’rini hazdan.
Hâlâ doludur bahçelerde en tatlı sesinle!
Bir gün, uzak hatıra özlersen o yazdan.
Cemal Süreya ise, yaz aşklarına göz kırpar gibi
uzak anılara götürür bizi:
Yaz mezarına gömsünler sizi
İlk kezmiş gibi buluştunuzdu
Son kezmiş gibi seviştinizdi
Yaz mezarına gömsünler sizi.
Ahmet Hamdi Tanpınar da yaz duygusunu
dile getirirken zambakların kokusunu duyurur
gibidir:
Ne güzel geçti bütün yaz
Geceler küçük bahçede..
Sen zambaklar kadar beyaz
Sanki mehtaplı gecelerde,
Hülyan, eşiği aşılmaz
Bir saray olmuştu bize.
Hilmi Yavuz toplu şiirlerine Büyü’sün Yaz adını
vermiştir. Anlam çoğaltmalarını istiyor elbette.
Uçarı değil, düşünseldir onun yaz’ı:
soluduğumu bir büyük
ormandır acılarım
geçmişten ve gürgen
ve derin bulut sözleri olarak
yazlar kalbime girerken
Halk dilinde yaz ile ilgili o kadar söz birikmiştir
ki, her biri doğanın koynunda yaşamanın

gönencini duyurur. Betimlemeler, övgüler iç
içedir. Karacoğlan şöyle betimler yazı:
Evvel bahar yaz ayları çatıldı
Paralandı bulut göğe atıldı
Akan sular kar buz oldu tutuldu
Dalgalanıp göller ağlamasın mı
Yaşar Kemal, Çukurova’daki yazı anlatırken
Çukurova yana yana, sarısıcaktır her şey.
Üretim ilişkilerinin kapalı ekonomi döneminde
yaz, üretici güçler için zorlu geçen aylardır.
Günümüzde insanlar yaz aylarını streslerinden
arınma ve sosyalleşme olarak yaşıyorlar. Turizm
bu aylarda herhalde en çok konuşulan konudur.
Öyleyken, tutulmayan sözlerle yaşanan yazın
kırık ve uçarı aşkları anılar labirentinde kıvranıp
durur çoğumuzda. Yaz biter, “yazın bittiği her
yerde söylenir” diyordu ya Ülkü Tamer, yazın
geldiği her yerde söyleniyor şimdi.
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otorlu taşıtların seri üretimi ve
yaygınlaşmasının tarihi çok değil,
yüzyıl öncesine dayanır (1908 Henry
Ford seri üretimi). Dolayısıyla “Fordizm” öncesi
insanın gayet yavaş bir yaşamın içinde olduğu
söylenebilir.
İçinde bulunduğumuz çağ ise hız çağı olarak
tanımlanıyor. Hepimiz bir mekândan diğerine,
bir taşıttan öbürüne koşturup duruyoruz.
Hızlandığımızda daha çok şeye yetişeceğimizi ve
çok şey yaptığımızı zannediyoruz. Aslında daha
az şey yapıyor ve daha hızlı yaşlanıyoruz. Tıpkı
bir hız treninde giderken dışarıdaki manzaranın
flulaşıp netliğini kaybetmesi gibi biz de hayatın
içinde fark etmeden kaybolup gidiyoruz. Oysa
fark etmek için yavaşlamaya ihtiyacımız var.
Yavaşlamanın en iyi yolu ise yürümek…
Yürümek bize keşfetme ve tespit etme
olanakları verir. İnsan sakin ve dinginlik
içinde yürürken hem kendini hem de çevresini
keşfeder. Yürürken inisiyatif almayı öğrenir
insan. Keyif ile yürümeyi, istediğinde durmayı,
kendi içinde taşıdığı olanakları keşfetmeyi
öğrenir. İnsan ancak kendini keşfederek hayatı
değiştirebilir.
Birçok filozof ve bilim insanının düzenli
yürüyüşler yaptığını biliyoruz. Frédéric Gros
“Yürümenin Felsefesi” adlı kitabında bu
isimlerden bahseder.
Nietzsche efsane bir yürüyüşçüdür.
“Ormanda bolca yürüyorum ve muazzam
sohbetler yapıyorum kendimle.” der. Açık
havada yürürken hayal kurar, kendinden geçer,
aklına gelen fikirlerle ilgilenir. Nietzsche yaşlı
uygarlığımıza karşı doğru düzgün, bağımsız
bir bakış açısı kazanabilmek için daha çok ve
hep daha yukarıya yol almamız gerektiğinden
bahseder.
“Yürürken kişinin tecrübe edeceği şey
sonunda hep kendisidir.”
Aydınlanmanın mihenk taşlarından olan J.J.
Rousseau’nun yürüyüşü iki döneme ayrılır. 16-19
yaşına kadar olan yürüyüşler ve 40 yaşından
sonraki yürüyüşler.
Rousseau, başka bir çağa ait o insanı kendi
içinde bulmak için yürür.
“Hiçbir zaman yalnız ve yürüyerek yaptığım
seyahatlerdeki kadar düşünmedim, var

olmadım, yaşamadım, kendim olmadım.”
Yine aydınlanma döneminin filozofu
Immanuel Kant da düzenli yürüyüşler yapardı.
Bu yürüyüşler her gün aynı saat ve aynı rotada
olurdu.
“Hakiki yaşam büyük bir yolculuktur.”

Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli
ozanlardan Âşık Veysel’in dediği gibi, gece
gündüz yürüdüğümüz uzun ince bir yoldur
yaşam.
Durmak geriye gitmektir.
O halde “Yürüyelim arkadaşlar!”

16

DILEK NEŞE AÇIKER

E

“

ski Ustalar”ın (1) kahramanı Reger’e
sonsuz saygı duyarım. Hayranlığı
küçümser Reger, ben de bu fikirde
onunla ortaklaşırım. Sivri dilini, öfkesini, bilgisini,
bilgeliğini, deliliğini, akıllılığını, rutinini fena
halde kıskanırım huysuz kahramanın. Buna itirazı
olmazdı diye düşünüyorum.
Dile kolay, tam otuz altı sene boyunca her gün
İtalyan ressam Tintoretto’nun “Beyaz Sakallı Adam”
adlı eserinin karşısında oturmak; bunu yaparken
düşünmek, okumak, fikir üretmek, başının çaresine
bakmayı bilmeyen dünyaya laf yetiştirmek, sanat
icra edenleri yerden yere vurmak ve aynı anda
uzlaşmazlığı sanata dönüştürebilmek şüphesiz
herkesten beklenebilir meziyetlerden sayılmaz.
Yapabilmek için Reger olmak gerekir.
Kendimden misal verecek olursam, bir resimle
otuz altı sene hemhal olmak hem bana göre hem
hiç bana göre değil. Bana göre; çünkü rutinleri
ve düşünmeyi severim, bana göre değil; çünkü
içinde yaşadığımız, benim de parçası olduğum
dünya sükûnete ve yüksek yoğunlaşmaya ihtiyaç
duyan alışkanlıklara müsaade etmeyecek
kadar çetrefilli, süratli, estetikten yoksun ve
kaotik. Üstelik her gün kendimizi yeniden var
etmeye çalıştığımız sosyal evrende tekrar tekrar
tanımlanan zaman kavramı bu nevi bir rutine yer
açmayacak kadar bencilliğe teşne.
Yine de, arada bir de olsa bir resmin
karşısında oturur – geçmişte bazen, şimdilerde
mecburiyet icabı, genellikle siber dünyada bir
müze tecrübesiyle– yüzeyden derine doğru
seyahat ederim. Kaba bir bakıştan erişilmesi en
azından benim için güç zevkiselime giden yolda
kaybolmanın hazzına varırım. Yetersizliğimi
resimler kadar dürüstçe yüzüme vuran az şey
vardır. Buna rağmen ve yeteneksizliğimden
utanmadan resim sanatını çok severim.
Resmi sevdiğim kadar severim, müzeleri de.
Müziği, güzelliği, fikirleri, geleceğin bilinmezliğini
sevdiğim kadar severim. Müzelere giden
yollardan başlayarak - varsa daha bahçelerinde
- tesirini hissettiren hava değişimini, Müzlerin
fısıltıyla söylediği şarkılar eşliğinde her zerremle
özümserim.
Bazısının içi kadar dışı da güzeldir ve
mimarinin estetik olanaklarıyla sarmalanmış,
büyüleyici bir hafıza sandığı gibi görünür, geçici
bir süre için dahi olsa insanlığa dair umudumu
yükseltirler.
Beşiktaş’taki Resim ve Heykel Müzesi için,
“Kapıdan giriniz, henüz çıplak ve tarhsız bahçede
yürüyünüz ve önünüze gelen iki taraflı, eski
biçim merdivenlerden çıkınız. Hayalin hakikat

çerçevesinde yaşarız. Belki de bu sebepten bir
olduğunu gözlerinizle göreceksiniz.” diyen
kimseyi, bir nesneyi ya da bir fikri küçümseme
Nurullah Berk’i (2) hatırlarım bu anlarda.
maksadıyla kullanılan, - yeni nesillerde de yer
Her defasında benim de en az bir hayalim
etti mi bilmiyorum – esasen başkaca güzel bir
hakikat olur ve yenilerini kurmak için bir müze
anlamı da bulunan müzelik sıfatından hiç
bahçesinden daha uygun az sayıda
haz etmem. Var olanı tekrar tekrar
mekânın varlığına inanırım.
yıkıp yeniden yapma isteğimizin
Sonsuzluğu gökyüzünden ziyade
Hülasa sihrin
kaynağı üzerine tefekküre
müzelerde yaşar, geleceğin
içinde hakikatle
yöneltir beni lafın alaylısı.
sırrını geçmişin izinde
yüzleşmeye fırsat
Müze envanterlerinde bir
arar, zihnimdeki Bragg
veren zaman
(3)
anda görünmez olan,
Kutularını sokak sokak,
yolcuklarıdır
depolarda çürümeye
memleket memleket,
benim için müze
terk edilen, hoyratça yok
insan insan taşırım.
gezintileri. Bir gün
edilen ya da üstü örtülen
“Rus Hazine
(4)
Reger’le
karşılaşma
insanlık evrelerinin
Sandığı”nın kesintisiz
ümidiyle
kanıtlarına karşı düşmanca
akışında Sokurov’un
tekrarladığım.
lakaytlığa sebep arayışımın
gözbebeğine gizlendiğimi
cevapları aşikârdır aslında.
düşler, bir mermerin
Hülasa, sihrin içinde hakikatle
kıvrımında hayatın ışığına
yüzleşmeye fırsat veren zaman
rastlarım. Donmuş bir anda geçmişin
yolcuklarıdır, benim için müze gezintileri. Bir gün
yeniden inşa edildiği ve gelecek tahayyülünün
Reger’le karşılaşma ümidiyle tekrarladığım.
imkânlarının genişlediği koridorlarda ayak
seslerimi boşluğa bıraktığımda, üç boyutlu
1. Thomas Bernhard’ın 1985’te yayınlanan
metinlerin yankısıyla varlığım değersizliğinden
romanı
kurtulur.
2. Nurullah Berk alıntısı, “Resim ve Heykel
Müzelerle aramda bir vaat - talep ilişkisi,
Müzesi”. Ar dergisi, 1938, Sayı: 4, s.10.
ikilemi ya da paradoksu bulunmaz ve girift
3. Laura Bragg tarafından geliştirilen, doğa ve
kültür tarihini anlatan gezici dioramalar.
olmaktan uzak bir iletişim hattında geçinir
4. Alexander Sokurov’un 2002 tarihli filmi.
gider, her şeyi – Reger’in de istediği gibi – saygı
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seyahatlerine dadandı. Bir ara boksa gitti.
İnsanın insana kıyamayacağını düşünüyorken ilk
karşılaşmada nakavt oldu.

MAHMUT TEMİZYÜREK

T

urgut Uyar (1927-85 / 58 yıl 19 gün)
yaşamının bir yerinde, “içinden gelen en
güçlü duygu”nun “sıkılmak” olduğunu
düşündü. Bu duyguyu apaçık sahiplendi. Sıkılırdı,
çünkü sıkılmak, “sevincin o amansız, o aşağılayıcı
bönlüğünden koruyor” diye not düştü.
Edirnekapı’da geçen çocukluk anılarına, gizli
açık, hep sadık kaldı. Bir anısı var ki, unutamadı.
Mahalle fırıncısının poğaçasından tırnak parçası
çıkmıştı. Fırın bir hafta kapatıldı. Turgut Uyar
fırıncı adına çok utandı. Utanç ve üzüntüden
okula gidemedi. Fırıncıyla tek ortak yanı, aynı
mahalleden olmalarıydı.
İlkokulda âşık oldu. Pantolon yırtığını gizlemeye
çalışmaktan açılamadı; ama kızın da sevdiğine
inandı hep. Edirnekapı’da “azınlık”ların dipsiz
yalnızlığını, Malatyalı Bektaş’ın ‘yalağuz’luğunu,
Akçaburgazlı Yekta’nın aşağılanışını, Altı
Parmaklı Çocuk’un “kusur”unu kendindekilerle
buluşturdu. Hepsini sahiplendi.
Ankara’ya göçtüler. Ortaokulu sevmedi,
hele matematikçi Rıdvan Bey’i hiç sevemedi.
Çarşambaları Rıdvan Bey yüzünden okula
gitmedi. Halkevi Kütüphanesi’nde İskender
Fahri’nin korsanlık romanlarına, Jules Verne’in

İlk kitaplığını portakal sandığından yapmıştı.
Bunu en sevdiği arkadaşına armağan ederek
askeri okula yazıldı. Konya’da, Bursa’da yatılı
okudu. “Genellikle yatılı okullarda mutlu çocuk
yoktur.” O da öyleydi ya, o şiire göçebilmişti.
İlk şiiri 1947’de yayımlandı; pek sevinemedi.
“Kaynak Dergisi”ni beğeniyordu. Bir yıl boyunca
gönderdi, sonunda yayımlatabildi.
1948’de askerdi; “kur’a usulü tayini” Posof’a
çıktı. İlk kitabını Posof’ta yayımladı: Tam adı,
“Arz-ı Hal” ve “Akşamüzeri Türküsü”. İki kitap bir
arada. İlki Uyar’ın, ikincisi Çetin Tezcan’ın. İki
şair arkadaşın memleket, gurbet, hasret üzerine,
“büyük kavrulmuş soy kırlar”ı hatırlayan şiirler:
“Neş’elerim geride kaldı eski günlerde,/ Güzel
günlerim vardı yağmurlarla ıslanan,/…”
Her ustanın şiirini korkulu bir heyecanla
okudu. Kendi sesini aradı, ya bulamazsam
endişesiyle. Buldu; bulduğuyla asla yetinmedi.
Onu ilk fark edenlerden biri Nurullah Ataç’tı:
“Bilmem yanılıyor muyum Turgut Uyar’ı iyi
bir şair saymakla? Hiç sanmıyorum. Ne olursa
olsun onun için atıyorum zarımı.” demişti.
“Arz-ı Hal”i, “Türkiyem”i okumuş, güç beğenen,
tavlaya da düşkün Ataç. Ama İkinci Yeni’nin ilk
adımlarından, “Dünyanın En Güzel Arabistanı”nı
okudu mu? Bir şey demedi. O yıllarda eleştiri
kurumu, hatırı sayılır bir küçük iktidar
kurumlarındandı. Turgut Uyar ise sıkılıyordu

bunlardan; büyük küçük tüm iktidarlardan.
1958’e kadarki yaşamını, “Törenler askeriyim
ben Cumartesi ve Pazar askeri” diye özetledi. O
yıl askerliği bıraktı. SEKA’nın Ankara Bölgesi’nde
memurluğa başladı. 1967’de emekli oluncaya
kadar, şefi Latif Yaz ile aynı odada sessiz ve derin
bir dostluk duygusuyla çalıştı.1
“İşini bitirdikten sonra başını tek elinin
desteğinde tutar, içine kapanmış gibi dururdu,
öylece ve saatlerce.” Latif Bey anlamıştı,
çekmece arasından kitap okumaktaydı. “Onun
yazdığı evrakların güzel ve titiz dili her zaman
takdir” ediliyordu. “Konukları oluyordu. Hepsi
de incelik dolu insanlardı.” diyor Latif Bey.
Bilge Karasu, Muzaffer Erdost, Cemal Süreya,
Nurullah Ataç, Vüs’at O. Bener, Bülent Ecevit
vd. Ecevit o yıllarda Çalışma Bakanı (1961-65).
Turgut Uyar ile görüşmeye şefi Latif Bey’den
izin almadan gelmeyen bir bakan. Masanın
yanındaki sandalyeye bir öğrenci edasıyla
oturur, daktilo edip getirdiği şiirlerini Turgut
Uyar’ın okumasını beklerdi. Uyar, şiirleri
okuduktan sonra yalnızca Ecevit’in duyacağı bir
şeyler söylerdi. Ecevit pür dikkat dinlerdi.
1960’lı yılların birinde, üç çocuğunun
annesinden ayrıldı. O günlerde, oyuncu Nur
Sabuncu’yla, Türkiye’nin ilk “Kadın Hamlet”iyle,
bir gönül bağı oldu (Nur Sabuncu İstanbul’da bir
otel yangınında yaşamını yitirdi).
Emekli olur olmaz İstanbul’a döndü, Tomris
Uyar’a. İçinde gurbetler birikmiş halde şiirlerine
koyulmuştu. Dergilerde hem şiir hem deneme
yazıyordu. Bir yazısı var ki, şairler cumhuriyetini
dalgalandırdı. “Şiir çıkmazda.” diyordu, “Çünkü
insan ve toplum çıkmazda.” “Çıkmaz”ın
yaratıcılığdan umutlanıyor, güzelliğini
övüyordu: “Belki de bir bakıma şiirin görevi hep
çıkmazda olmaktır.”
Şöyle yazıyordu: “Bir taşı” alıyordu eline,
“başlıyordu yontmaya”. Şekillenmeye yüz
tutacakken atıyordu taşı. “Ama her taşa
sarılırken gücünüz, aşkınız, korkunuz
yenidir, tazedir.” Yapamayacağım endişesinin
‘zevki’nden söz ediyordu. Dahası, acemiliğin
şiirdeki büyük erdeminden: “Her gün yeni
bir dünya içinde, her gün yeniden ve başka
etkilerle duygulanan insan, her gün bunları yeni
biçimlerle söylemelidir. “Çıkmaz” ve “acemilik”
onun dilinde bambaşka bir zenginlik kazandı.
O büyük şiir çıktı o çıkmazdan. Gongunun
sesi giderek daha da yankılanan “Büyük Saat”,
“Çıkmazın Güzelliği”ni duyurdu bize. Şâdolsun!
1-Tomris Uyar’ın deyimiyle “Turgut Uyar’ın
kara kutusu”, dostu, arkadaşı, şefi Latif Yaz’ı
bulup konuştuk. Akif Kurtuluş, Enis Akın ve ben.
Yazıdaki bazı bilgiler Latif Yaz kaynaklıdır.
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HAYDAR ERGÜLEN
Adamo: Tabii “Her yerde kar var.” Tabii
Eskişehir, tabii çocukluk. Her şey çok tabii.
Yılbaşı da öyle. Adamo da. Belçikalı. “Karlar
Düşer” şarkısı da onun. Çocukluk, kar ve
Eskişehir, Sezen Cumhur Önal gibi söylersek,
Adamo’nun dilinden üstümüze akide şekeri
tadında yağıyordu! Orta halli evlerde yılbaşı
kutlamanın mutluluğuyla konuklara likör ikram
edilen bayramların mutluluğu, hayatın hep o
mevsimde yaşanacağı hissini uyandırıyordu
ya, işte o mevsim yazdı. Yılbaşı da olsa, kar da
yağsa, Adamo “tombe la neige” dese de, sanki
Eskişehir’in göçmen, tatar, yerli, manav, çoğu
yoksul ve küçük evlerinin üstüne Dıranas’ın
ürpertici “Kar” şiiri serpiştirilmiş gibi ıssız,
uçsuz, sonsuz bir beyazlık, günlerce gecelerce
sürüyordu sürmesine de, her yer yazdı, her yerde
yaz vardı! Şarkıyı Türkçe söyleyen Adamo’nun
kırıktan hallice ve epeyce ılık Türkçesinden belki
de, o günler bana hayatımın yazı gibi gelir. Bir
şarkı, bir ses bu duyguyu yıllar yılı yaşatabilir.
Adamo’nun sesiyle küçücük evimizde dede,
babaanne, anne, baba ve altı kardeş yaz gibiyiz!
Yaz gibiydik! Üstelik Eskişehir’de, ayazı, karı kışı
kıyamet olsa da duygusu sıcacık şehrimde! Ah
bu şarkıların...
Ajda Pekkan: Bazı şarkıcılardan herkes kendine
göre söz eder. Herkesin bir Ajda Pekkan’ı var
diyebilir miyiz peki? Eğlenirken, kafa çekerken,
dans ederken, şarkıya hep bir ağızdan katılıp
söylerken akla gelmez de, “kappı aççık/arkkanı
dönn ve çıkk/ istenmiyorsun artıkk”, onunla
ilgili yazarken bir sosyolojik saptama yapma
gereksinimi belirir yine de, söylem çözümlemesi
diyelim ve aslında Ajda’nın hep o şarkıdaki ruh
olduğu belirtilir. O şarkı “İki Yabancı”dır ve Ajda

Potpuri-1
Pekkan tarafından “İkki Yabbanjii” diye Fransız
aksanıyla söylendiği hatırlatılır. Hatırlarız.
Ajda’nın şöhretine kim ‘Fransız’ kalabilir ki
hem? Ardından da, sanki iki türkünün birbirine
bağlanması gibi, “hoşgör senn, affet gitssinn
aldııırmma” büyüklüğü gelecektir. Ajda
Pekkan’ın sesinin ‘kenter’ kesinliği, keskinliği
taşıyan tizliğiyle. Yalnızca sesinin ‘kenter’
oluşu değildir bu kuşkusuz. Paris’te Olympia’da
sahneye çıkmak, ünlü İspanyol şarkıcı Enrico
Macias ile düet yapmak, başka ünlü Fransız
müzisyenlerle ortak işler yapmak, şimdilerin
araya İngilizce kelime sıkıştırmasından farklı ve
daha aristokratik ya da seçkinci bir tutum olarak
zaman zaman Fransızca cümleler kurmak, kız
kardeşi Semiramis’in Avrupa sosyetesinden
biriyle evliliği… Tüm bunlar düzenlenmiş,
kurgulanmış şeyler demiyorum kuşkusuz,
Ajda’nın sesine, tarzına haksızlık olur ama
bunların ona daha farklı bir hava veren öğeler
olduğunu da söylemek gerek.
Nasıl bir hava? Elit dediklerinden. Kendini
ayıran, ‘sesinin kumaşı’nın başkalarıyla aynı
olmadığını ima eden, dünyaya açılamasa da
Balkanlar’ın ötesine geçebilmenin onu içerde
saygın kılacağını fark eden, sesi kadar gözü de
yükseklerde olan, elini yükselten ama Fransızca
şarkıları Türkçe sözlerle söylemenin hoş, fakat
bir süre sonra modasının geçeceğine ihtimal
veremeyen, hal böyle olunca da, dışarısı için
sakladığı, bir köşeye ayırdığı enerjisini içerisi
için kullanan, sesin nasıl akıllı bir yatırım aracı
olabileceğini kanıtlayan… Diyorlar ya, o bir
süperstar! Sanat Güneşi’miz Zeki Müren, Minik
Serçe’miz Sezen Aksu, Süperstar’ımız Ajda
Pekkan! Ve aklıma hiç düşünmeden gelen ilk

üç isim, üç sıfat. Başka sıfatlar da vardır ama
bunlar aklıma ilk gelenler!
“Kimler Geldi Kimler Geçti?” En sevilen, bilinen
şarkılarından. Şarkı Türk popunda, Türkçe sözlü
hafif müzikte, Anadolu Rock’ta, 1960’lardan
başlayarak gelenleri, gidenleri, geçenleri,
göçenleri ve Ajda gibi kalanları düşündürmesi,
hatırlatmasıyla güzel olduğu kadar anlamlı da
geliyor şimdi bana. Eh bir de malum gidenler
için arkalarından söylenir, kalan, hesabı iyi
olan, geleni, gideni, geçeni saymış, toplamış,
çıkarmış, sağlamasını yapmış biridir.
Ali Rıza Binboğa: 19 yaşındaydım, “Umudumuz
Ecevit” yıllarıydı, bizim de umudumuz vardı
ama daha ötedeydi, mitinglere gidip ‘aşırı’
sloganlar atsak da yine de o ‘Karaoğlan’dı,
‘halkçı’ydı, Milliyetçi Cephe (MC), yani ırkçı,
gerici ve sağcı ittifak kuruldu kurulacaktı,
74 Kıbrıs Barış Harekâtı da sosyal demokrat
oyları yükseltiyordu. Eurovision o yıllarda
ulusal futbol takımının karşılaşmalarından
daha çok ilgi görüyordu ve halk jürisi Ali
Rıza Binboğa adlı bir gencin “Yarınlar Bizim”
şarkısını birincilikle ödüllendiriyordu. TRT
jürisine göreyse sonuncuydu. Bu alışılmadık
şarkıcı herkesin sevgilisi oluverdi birden.
Siyah-beyaz televizyona çıkıp “Özgürlük ve
barış tüm insanların özlemi olacak yarınlarda/
anam bacım kardeşim eşim dostum yoldaşım/
daha da mutluyuz yarınlarda” diye tane tane
söylemeye başladığı zaman gülüyorduk ama
bu mutluluğumuzdandı çokluk. Sonra MC
geldi, o umutlar hızla tükendi, bugünlere
geldik, 2021 Türkiye’si, ama o genci unutmadık,
öyküsü de güzeldi. Kayserili köylü bir ailenin
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çobanlık da yapmış oğluydu. İTÜ’den elektrik
mühendisi olarak çıkmış, Devlet Operası’nda
şan eğitimi alıyordu. Her şeyi tane taneydi,
kolunu uzatışı, parmaklarını açışı, sözcüklerin
ağzından dökülüşü. Yavaş ama etkiliydi. Ve
etkileyici. 1978’de yaptığı ikinci ünlü şarkısı da
“İlköğretmenim”di, tane tane söyleme tarzı
burada da çok belirgindir, tam bir öğretmen
tavrıdır ve çok dikkat çekicidir. Hz. Ali’nin
“Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.”
sözünden esinlenmiş şarkıda “İlk öğretmenin
kim senin/kim öğretti alfabeyi/ bir harf için
kırk yıl/ köle olunuyorsa/yirmidokuz kere
kırk yıl/kölesiyiz öğretmenin” sözleriyle de
aslında Cumhuriyet’in aydınlanmacı mesajını
iletiyordu. Tarz ve tavır. O acemilik hissi,
elini kolunu nereye koyacağını bilemiyormuş
görüntüsü, hatta dizeden çok cümleyi andıran
söz yapısı bile, onda iğreti durmuyor, tam
tersine bütünlüğü oluşturan aykırı parçalar gibi
iş görüyordu. Tabii o sert, köşeli yüz yapısından
beklenmeyen gülüşü de ayrı bir sevimlilik
katıyordu. Acaba alaylıdan çok mektepli bir
söyleyişi olduğu için midir, sol müzik içinde yer
alamayışı? Adı, yüzü, mimikleri ve en azından
andığım iki şarkısı hâlâ hatırlarda yine de.
Özgürlük ve barış özlemi de.
Arto Tunçboyacıyan: Ben de çoğu gibi ağabeyi
Onno Tunç’u bilirdim, Türk Pop’unda iyi ve
ünlü bestelere imza atan ve çok çalışkan,
hep çalışkan izlenimini fazlasıyla uyandıran.
Evvelgidenlerden olacakmış ne yazık ki o
da. Sonra Açık Radyo’da tüyler ürpertici,
neredeyse vahşi diyebileceğim, şiir gibi
acının da hayvani olduğuna inanıyorum, bir
ağıt duymaya başladım, Hrant da sanırım o
sıralarda katledilmişti. Bir kardeş, ‘ölen adam’
için kendini, kaderini, çocukluğunu, anılarını,
sesine demek az kalır, ne varsa üstümüze
doğan, gecemize kapanan, yüzümüze vuran,
içimize dolan, hepsiyle söylüyordu, bunun adına
ağıt diyorlardı. Ben de bir zaman demişimdir.
Arto’nun çığlığıydı o, içinden gelen değil, içinden
kopandı. Ağıtta ağu varsa kabul, ağu içmiş gibi
olur insan. Arto ağabeyi Onno’yla, kardeşimiz
Hrant’la ağu içti bal yerine, ben küçüğüm,
kardeşim, canımın yerine Halil’le ağu içtim ve
bir daha da hiç unutmadım o ağulu şeyi, çığlığı.
Asu Maralman: Aynı zamanlarda
söylediklerinden mi yapısal olarak
benzettiğimden mi ne, Nur Yoldaş’la birlikte
gelirler zihnime. 1974’te Karacoğlan’dan Baha
Boduroğlu bestesi “Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir
Ölüm”le duymuştuk sesini. “Kandıramazsın”,
“Bana Güzel Bir Şey Söyle” ve ilk şarkısı 1971’de
“Bir Görsem Ölmeden”... Arzularını kararında
anlatan, kıvamlı, ama her şeye eyvallah
etmeyeceğini de net olarak söyleyen bir ses nasıl
olur derseniz, Asu Maralman’ı dinlemenizi salık
veririm. Aşk kadar ayrılığın da doğal olduğunu
öğreten ve hep hayat bu hatırlatmasını yapan
bir ses. İkna edici ve tesellisi sonda değil baştan
belli. Adı soyadı da hoşuma gider, folklorik bir
tınısı var, Tülay German’ı da çağrıştırıyor.

ELİFCAN HABERAL
Beynimdeki kum
Ayakkabımın içindeki taş
Nen varsa o anda benden sana
Gözümdeki yaşı kurutan kadın
Kuş rüzgârgülüne isteyerek çarpar mı?
Şarkıya başladığımdaki hevesim sen
Sonu
Sözleri Her Seferinde Ezberlememiş Olmam
Bilinmedik Ne Varsa Aramızda Anlaşılmaz
Hisset Titreşimini karıncanın
Bi çaktıysam gözümdeki feneri sana
Sen olursun
Tek vazgeçemediğim şey
Tamam bana sevgim yeter
Yeter ki
Benim hissettiğim olabildiğince sana hissettirdiğim olsun.

Demine Devranına
Aşk ile Hû!
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NEBAHAT AYHAN
“Malım, mülküm, servetim, hepsi evde kaldı
Oğlum, kızım, akrabam, geçtiğim yolda kaldı
Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı
Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı.”

H

orasan’da “Güneşin Yükseldiği Yer”de
1281’de Nişabur şehrinde doğdu «Horasan
Erenlerinin Piri” Seyyid Muhammed Bin
İbrahim Ata.
Asıl adı Mehmet’ti ve Hz. Ali’nin soyundan
geliyordu. İlköğretimini Türkistan’da “Hace
Ahmet YESEVİ”nin halifesi Lokman PERENDE
’den aldı ve piri tarafından “HÜNKÂR” olarak
sıfatlandırıldı.
Sırrını sordular, “Kevser sakisi, Âlemlerin
Rabbi Tanrının Arslan’ı, Vilayet Padişahı,
Müminler Emiri Hz. Ali’nin sırrıyım. Bizim aslımız,
neslimiz odur, bu çeşit kerametler, bize mirastır.”
deyip avcundaki, alnındaki “Ehlibeyt nişanı yeşil
benleri” gösterdi.
Anadolu’ya, Anadolu Selçuklular Dönemi’nde
geldi; ölümünden sonra “Hacıbektaş” olarak
bilinecek olan Suluca Karahöyük’te güneşi
yükseldi.
HÜNKÂR, bir âlimdi ve ilminden yararlanmak
isteyenler çoğalıyordu.
Canlar canını bulunca dükkân da yağma
ettirilir mekân da… Canlar canı bulunca divan da
yağma ettirilir cihan da… Sade onlar mı yağmaya
bırakılır?
“Canlar canını buldum, bu canım yağma
olsun!” demişti Yunus EMRE.
Hacı Bektaş VELİ canların cana yağma edildiği
EDEB’deydi aşk ile…

“AŞK”la var olmuş, aşkla yoğrulmuş uzun ve
ince bir yoldaydı… Gece ve gündüz “AŞK”a aşkla
gidilen bir yol…
Menzile ancak ilimle, edeple ve kerameti
çalışmakta bularak erişilecek bir yol…
Yanında üç askeri; sabrı, ar’ı, kanaati…
Öylesine zengindi ki isteyen istediğinde payını
alabilirdi. Serveti ilmiydi…
Bir de dost kapısı vardı hiç ayrılmadığı geceli
gündüzlü gerçeğe dayandığı: “Doğruluk”…
Hem arı oldu bu yolda hem arıtıcı…
Dizleriyle değil kalbiyle bağlanan; ibadetin
yerini başka, işin yerini başka tutan; iri ve diriliği
birlikte bulan; her ne ararsa kendinde arayan;
ilmi beşikte başlatıp mezarda bitiren; mürüvvetin
hoş görme ve affetme olduğunu iletendi.
“SULTAN”dı… Kamil olup Hak kelamını okuyan
ve erenler deminden pay alandı. Muhabbette
kadın ve erkek ayrımı yapmayan; kadınlara
okumasını öğütleyen ve muhabbetle açan gülü
aşkla derleyendi.
Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayan, nefsine
ağır geleni kimseye tatbik etmeyen, ilimden
gidilmeyen yolun karanlık olduğunu bildirendi.
“İlim irfan mürşittir karanlığı kovar.” diyerek
menzile erişmenin yolunu gösteren, gönül evinin
temizliğini her şeyden çok önemseyen, temizle ki
Hak gelsin diyen ve imanı akıl üzre görendi.
Taliplerini “Eline, Diline, Beline sahip ol.”
diyerek güzelliğe yönlendiren bir “EDİB”di.
“Edeb elbisesini üzerinizden ölünceye
kadar çıkarmayınız.” sözüyle edebin önemini
vurgulayandı.

Peki neydi EDEB?
“EDB” bir “davet” ti.
EDİB talipleri davet ediyordu. Güzelliğe…
İyiliğe… Doğruluğa…
Hacı Bektaş VELİ; ahlâk eğitimini amaçlayan
ve odak notasında EDB’yi bulunduran; hakikat
yolunun EDEB’den ibaret olduğunu; izlenecek
yolun baştanbaşa EDEB olduğunu bildirendi.
Evet, yol baştanbaşa EDEB’di.
Sadece insana değil; tüm yaratılmışlara edeble
yaklaşmak gerektiğini ve bir ağaca, bir çiçeğe bir
böceğe ya da cansız bir varlığa sebepsiz zarar
verilmeyeceğini bildirendi.
Yoksa aynı kucakta ceylanlar ve aslanlar nasıl
oturabilirdi?
Ehl-i dil olup EDEB’i hüner bilmek gerekirdi bu
incecik yolda. Hem “HOŞ” hem “VELİ” hem de
“AYIK” olmak hünerdi. Gönül büyük bir şehirdi ve
öylesine büyüktü ki yaratılan on sekiz bin âlemi
ve on sekiz bin âlemi Yaradan’ı da içine alabilirdi.
İşte tam da bu nedenle “İncinsen de incitme!”
diyendi. Sultanlar Sultanı Hünkâr Hacı Bektaş
VELİ.
Akıl nuru, ilim nuru, marifet nuru ile aydın
kılınıp “Güruh-u Naci”ye özleri katan, her nefeste
aşk ile yanandı.
Üç dostu vardı: Ailesi, yol dostları, iyilikleri.
Menzile erdiğinde iyilikleri yanında kalandı.
Bir davetim var sultanlar sultanından… Kaç
yüz yıl öncesinden yollanan. Nurum haktan,
gönlümde Yaradan, yolum safi aşktan…
İçimde çağıl çağıl bir ses Hünkâr’ımdan…
EDEB Ya HÛ! EDEB Ya HÛ!
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Hayata dair

ve Araplaşmış olan Osmanlı uygarlığını yeniden Anadolulu kılmaktır.
yle bir yaşama hırgürüne kaptırmışız ki kendimizi, elimizden
Büyük bir asker olduğu kadar, önemli bir kültür adamı olan bu dâhinin
kayıp giden günlerin farkına varmıyoruz. Tespih tanesi gibi arka
ele aldığı dil ve kültür dönüşümü ve “Türkiye Cumhuriyeti'nin
arkaya diziliyor günler. Birbirinin tıpatıp aynısı. Sabah
temeli kültürdür.” sözü, bizim rönesansımız yani yeniden
kahvaltı, sonra iş, derken biraz kavga, biraz sevinç, biraz
Kendimiz
doğuşumuz olarak algılanmalı. Mustafa Kemal ne
telaş, bolca fesatlık, bir başkasının kuyusunu kazma
olmaktan, yerli
Batı taklitçisidir ne de Doğu mistiği. O, Türkiye
oyunları ve akşam. Televizyon karşısında geçirilen
olmaktan ödümüz
Cumhuriyeti'ni kendi toplumsal özü, yani Anadolu
uykulu saatlerde kimin kiminle fingirdeştiğini
kopuyor. Caz
kültürü üzerinde yeniden inşa etmeye çalışan bir
izlemek ve sonra cuppa yatak! Ne için? Ertesi
dinlediğimiz
zaman
devrimcidir. *** Kendimiz olmaktan, yerli olmaktan
gün yine aynı şeyleri tekrarlamak için. Bu arada
kendimizi yücelmiş
ödümüz kopuyor. Caz dinlediğimiz zaman
iç organlarınız yıpranıyor, gövdeniz pörsüyor,
hissediyoruz, blues
kendimizi yücelmiş hissediyoruz, blues dinlediğimiz
bakışlarınız bile eskiyor ve her gün biraz daha
zaman
da öyle, ama türküler bizi utandırıyor. Tracy
finale yaklaşıyorsunuz. Ama size verilmiş olan bu
dinlediğimiz zaman da
Chapman ve Bob Dylan ile Âşık Veysel'in aynı sözleri
yaşamın ne demek olduğunu farkına varmadan,
öyle, ama türküler
söylediğini anlayamıyoruz. Sorun öykünme olunca
güneşe, çiçeğe, ota, böceğe, denize aldırmadan
bizi utandırıyor
iki büyük sistem arasında gidip geliyoruz. Doğu ve
hoyratça savuruyorsunuz bu değerli yılları. Delfi
Batı, gelenek ve çağdaşlık... Toplum müziğiyle, giyimiyle,
Tapınağı'nda “Kendini tanı!” yazıyor. İnsanoğlu kendisini
mutfağıyla, diliyle önce ikiye, sonra onların türevleri olan
tanıyabilse, evren içindeki boyutunu ve sınırlı süresini
yüzlerce parçaya ayrılıyor. Doğu'ya öykünmekle Batı'ya öykünmek
kavrayabilse birçok sorun çözülecek ama hırs buna imkân vermiyor işte.
arasında nitelik olarak fark yoktur. Temel sorun, özgün bir kültür yaratıp
Evren ölçeğinde bir kelebek ömrü kadar bile olmayan insan yaşamını,
yaratamamış oluşumuzdur. Doğu taklitçileri arabesk ise Batı taklitçileri
böyle gerginliklerle ziyan etmeye değer mi? Bir parça alçakgönüllülük,
de eurobesk'tir. Türk toplumunun Tanrı Janus gibi iki yüzü var. Biri
gündelik hırslardan birazcık arınma dünyayı cennete çevirmeye yeter.
Batı'ya, biri Doğu'ya dönük. Biz hem ikisiyiz hem de hiçbiri. Bu iki güçlü
Hem size, hem başkalarına. ***Mustafa Kemal'in Büyük Kültür Projesi,
yüz arasında kendi yüzümüz gittikçe silikleşiyor.
Osmanlı'nın kuruluşundaki 13. Yüzyıl felsefesini tekrar canlandırmak
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Viyana ve Tuna Nehri,
bir de Mozart

T

YAŞAR SEYMAN

una seyrinde hep Viyana’ya ilk gelişimi
anımsıyorum…
Bir yaz ortası gittiğimiz Viyana bize güzelliğini
son gününde gösterebildi.
İkinci Türk kuşatmasını atlatmak için örülen
yeni şehrin duvar dibine yapılan otelde kaldığımız
için, şehrin merkezine dalmadan kongre sarayına
gidip geldik. Üçüncü gün Tuna Nehri üzerinde
düzenlenen gemi gezisinde Viyana’nın güzellikleri
ile tanıştık. Dönüşümüzden bir gün önce örülen
duvarı aştığımızda, kentin merkezi ile buluştuk.
Bu cenneti kim bizden sakladı diye hayıflanıp,
doyasıya her dakikasının hakkını vererek yaşamaya
çalıştığımız ama doyamadığımız bir gün sonunda
veda ettik güzelim Viyana’ya…
Dil bilmek, haritalarla dolaşmak, bir kenti
tanımaya, güzellikleri ile buluşmaya yetmiyor. Kent
size güzelliklerini kolayca göstermiyor. O da emek
istiyor…
Kentin içinde nazlı nazlı akan Tuna Nehri,
Almanya’nın Kara Ormanlar bölgesinde Breg ve
Brigach dağ ırmaklarının 678 metre yükseklikteki
Donaueschingen’de birleşmesiyle meydana geliyor.
Donaueshingen’den Karadeniz’e döküldüğü Sulina
limanına kadar uzunluğu 2779 kilometre.
Dünyanın hangi ülkesine gidersem gideyim
ilk sorularımdan biri “Burada kadınlar seçme
ve seçilme hakkını ne zaman kazandı?” oluyor.
“Avusturya’da 1907’de erkeklere, 1919’da ise
kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınıyor.”
Dünya kadınları ile Tuna Nehri üzerinde
gezerken; gökyüzünde pırıltılı güneş, nehirdeki
mavinin rengini açan beyaz köpükler benim de
içimi açtı. Öğlen sonrası içtiğim şarabın esrikliği
ile Tuna’nın akıntılarına sürüklendim. Tuna’daki
beyaz köpüklerle özlediklerime akmak istedim.
En zor akıntı yürek acısı bırakan akıntıydı; bir türlü
sarmalından kurtulamadım, sardıkça sardı beni.
Neyse ki dünya dillerini konuşan insanların sesleri
ve Tuna Nehri’nde patlayan kahkahalar beni acılar
sarmalından kurtardı.
1995 yılında ilk kez gördüğüm Viyana’yı böyle
yazmışım.
Yıl 2021, Viyana.
Sevdalı olduğum şehirlerden bir şehir: Viyana
Avusturya’nın başşehri.
Şatoları, büyük gösteri salonları, parklarıyla
ünlü…
Altın Strauss Heykeli görülmeye değer.
Merkezdeki Maria Hilfer Caddesi gezilecek bir yer
olması dışında, bu cadde ring caddesine bağlanıp
eski Viyana’yı oluşturuyor.
Viyana’yı seviyorum…
Sevdiğim kenti yazınca ansızın oralı oluyorum…
Viyana’daki dostlara, o kenti dünyaya tanıtan
Mozart’ın Ay Işığı Sonatı öyküsünü bile anlatma
şımarıklığı gösteriyorum.
Mozart’ın şu sözünü her kitlelere seslenişimde
paylaşıyorum:
“Ne üstün zekâ, ne hаyаl gücü ne de her ikisi
beraber, bir dâhi yаpmаyа yeter. Sevgi, sevgi,
sevgi. İşte bu dehаnın tа kendisidir.”
Korona öncesi en son yurtdışı gezimi 7-9 Mart
2019 tarihlerinde Berlin’e yapmıştım. Sonrası
dünyanın bildiği korona kâbusu… Yaşam durdu.

Dünya korona ailesinden Covid- 19 virüsü ile döndü.
Dönerken de kocaman bir hastane oldu... Salgın
boyunca sadece evlerimize değil, dünyaya da
kapandık.
10 Haziran 2021 Viyana için yola çıktığımda
salgın sonrası yeni normale alışmak oldukça zor
göründü… Ve zordu da…
Havaalanındaki uygulamalar, uçaktaki yolculuk
her şey eskiyi anımsatıyordu. Yolcular uçağa biner,
koltuklarına yerleşir, kemeri bağlar, kapılar kapanır,
uçak havalanır, biraz sonra kahveden önce kahve
kokusu uçağın içine yayılırdı. Artık ne kahve, ne de
kokusu yok.
Yolculuk boyu maske insanı inanılmaz mutsuz
kılıyor.
Artık dört gözle uçaktan inmeyi, açık hava ile
buluşmayı özlüyor insan.
Bu kadarına da şükür etmekten başka çare yok
sanki.
İnternet üzerinde inanılmaz bürokratik işlemler,
internet dünyasından uzak insanlara yolculuğu
cehenneme çeviriyor.
İlkokul yıllarımızda okuma-yazma bilmeyen
büyüklerimiz askerdeki, gurbetteki, cezaevindeki
evlatlarına, okumuş bizlerden yardım ister,
mektuplarını yazdırırlardı. Şimdi de yaşlılarımız

akıllı telefonlarından form doldurmak için
gençlerden yardım istiyorlar. Çağ kendini
buluşlarıyla duyumsatıyor...
Viyana ile buluşmak tarihin içinde aşk
yolculuğuna çıkmak, Landtmann kafede oturmak,
Avusturya’ya özgü apple strudel tartını tatmak,
kentin havasını solumak, yeni normale alışmak
kendini sevdiren bu kentte öyle kolay ki…
Viyana’nın güzel yanlarından biri de insanlar
o tarihin içinde, binlerce emekçinin ellerinde
biçimlenen o tarihi binalarda yaşıyor, tarihleriyle
bağlarını sıkı sıkıya tutuyorlar. Bu alkışlanası durum
insana çok dersler veriyor.
Yine gelmek müzelerini, şatolarını, kiliselerini,
manastırlarındaki el yazması yapıtları görmek,
doyasıya gezmek için özlediğim kent.
Tuna yine nazlı nazlı akıyor. Şatoların aksı
yer yer Tuna’ya yansıyor. O akış mücadelesini
çoktan kazanmış. Artık mevsimin oyunlarıyla ya
coşuyor, ya taşıyor, ya renk değiştiriyor ama engel
tanımadan menzile doğru yol alıyor.
Avrupa’daki nehirlerin seyrinde bizim nehirlerin
öksüzlüğüne mi, yetimliğine mi desem ne çok
canım yanıyor. Nehirler cenneti ülkemizde sevdam
olan nehirlerimiz yönetenlerden ilgi bekliyor.
Rüya gibi Viyana her defasında beni büyülüyor…
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an Baba buraya gelmeden önce doğum
günüm olduğu için "denize bir masa
atıp hem sohbet ederiz hem de güzel
bir doğum günü anısı olur" diye düşünmüştüm.
Sonra sizi tam hayal ettiğim gibi bulmak çok
heyecanlandırdı beni. ( Yüzüme baktı. Gizli
bir tebessümle elini birkaç kez karşısındaki
sandalyeye doğru sallayarak oturmamı istedi).
“Bazen de böyle olur, hayal edersin ve sade’ce
olur…”
n Sizin de var mı böyle sade’ce olan bir
hayaliniz?
“Burası var ya! İstanbul’un pek keyfi kalmadı.

Şiirde buluşmak
'Can'dan Yaşamak
Buralar daha iyi. Önce Marmaris’e gelmiştim,
burayı da görüp beğenmiştim. Sonra denkledim
bütçeyi sade’ce ve geldim”
n Can Baba, Strabon “Tanrı sevdiği
kullarını ömrü uzun olsun diye Datça’ya
gönderir.” demiş. Sade bir hayal için oldukça
iddialı bir yer seçmişsiniz 😀
“Uzunluğu değil, ne kadar dolu olduğu
önemlidir hayatın. Keşkesiz, ahsız vahsız,
tertemiz yaşanmış bir hayat hep uzundur.”
n Peki siz hiç “keşke” dediniz mi?
“Ben genel olarak pişmanlık duymam. Hatta
buna bir de laf taktım; “Ben pişmaniye yemem.”

diyorum. Yaşadığım bir tek andan bile pişman
olmadım. Asla keşkelerim olmadı. Hiçbir zaman
kendimle vicdan muhasebesi yapmak zorunda
kalmadım.”
n Bu söylediğiniz yaşamı daha zor kılmaz
mı? Keşkelerimiz fırtınadan sığındığımız
koylarımız. Siz nasıl bunu başardınız?
“Kolay olduğunu söylemedim. Benim halim
memleketin hali gibi.”
n Can Baba, hep dolu dolu bir hayat
yaşadığınızı söylediniz. Güzel anıların
yanında kötülerini de yaşadınız. Hiç
kırgınlığınız oldu mu?
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“💻Oldu. Öyle zamanlarda; Kör karanlıkta
açardık, paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan
kalma bir küfür. Sonra kapatırım şimdi kapıyı
dedim. Dinlemediler beni. Ben de kapatmadım
kapıyı .Varsın dinlemesinler.”
n Üstadım, sizin için ‘yaşadığını yazan’ bir
şair deniyor.
“Yaşadığım şeyleri yazdığım doğru. Ama
doğrudan doğruya, mutlaka onları yazmak
diye bir şey yok. Farklı konularda da, o an
için hissettiğin, inandığın başka bir durum
hakkında da yazabilirsin. Ama genel olarak
şiirlerimin yaşadıklarımdan çıktığı yadsınamaz.
Şiir hayattan çıkar. Şiirin temelini tabii ki
yaşadıklarımız oluşturur.”
n Can Baba bir de “yazdığın gibi yaşamak”
var. Sizin için bu söylenebilir mi?
“Aslında benim için biraz 'höt be höt' bir
adam denir. Yoksa nerede öyle yazdığı gibi
yaşayan, yaşadığı gibi şiir yazan adam. Bu
büyük iddiadır. Fazla 'zartası zurtası' olmayan
bir adam olduğumdan belki, benim için bu lâfı
söylemek yerinde olabilir. Bu iddia bende biraz
yerini buluyor olabilir. Ama her zaman değil.”
n Üstadım, yazdıklarınız ve çevirileriniz
yüzünden çok soruşturma geçirdiniz,
hatta cezaevine gönderildiniz. Bu durum
edebiyatınızı nasıl etkiledi?
“Bu lâfın ucu nereye çıkar?” diye düşünmek
zorundayız. Sözlerimizin nereye gideceğini iyi
hesaplamamız, kanunları iyi bilmemiz gerekir.
E, zaten bunca senedir öğrendik bu b.ku. Fakat
yine bütün tedbirleri almana rağmen dil açık
verebiliyor.”
n İşiniz çok zor üstadım. Hem edebiyat
yapmak zorundasınız hem de hukuku
öğrenmek 😀
“Ulaş’cım, biz yazar çizer takımı aşağı yukarı
hukuku bilmek zorundayız. Başımızın belaya
girmemesi için gerekli bu. Yine de eğer canın suç
bulmak istiyorsa arayınca bulursun. Arayınca
diyorum ama. Hatta bir davamda hâkimin birine
“Hâkim Bey, ben kendimi yarı yarıya sizin gibi
hukukçu zannediyordum. Bu sözden de beni
şubeye çekeceğiniz hiç aklıma gelmiyordu. Ama
siz benden daha iyi bir hukukçuymuşsunuz.
Buldunuz ya bunda bir suç unsuru.” dedim
(Hahahhaha!!!)
n Can Baba, şiirleriniz okurunuzla
buluştuğunda ne hissediyorsunuz?
“Memnun oluyoruz tabii. Bir şey başarmanın
gururu ve sevinci ekleniyor. Bu çizgide ne
yapmışsak memnunum.”
n Peki bir şiiri yazarken veya
yayımladıktan sonra kendinizi eleştirdiğiniz
oluyor mu?
“Üsluplu bir şiirim olduğu için 'Şu şiirim
şu dile mi kaçmış, falanca şairden biraz
etkilenilmiş gibi algılanır mı?' diye ben de kendi
kendimi oturup eleştiriyorum. Bir şiiri yazdıktan
sonra da bir sürü çaba harcıyoruz.”
n Bu söylediğinizi yapabilmek çok zor olsa
gerek.
“Zor, eğlenceli ama. Şiir eğlenceli, keyifli bir
şey.”
n Can Baba, sizi hep yaşamdan keyif

alan bir şair olarak tanıdık. Neden son
dönem şiirlerinizde ölümden çokça
bahsediyorsunuz?
“İnsan yaşarken yaşamın kurallarından biri
olan ölümü unutuyor. Mesela Fazıl Hüsnü’nün
bir şiiri vardır: “Kimse getirmiyor aklına ölümü”
diye. Bence ölüme de temas etmeli. İnsan
yaşarken her zaman hatırlamalı ölümü. Bu bir
bilinç meselesi. Aynı zamanda insanın hayatına
aslen keyif katıcı bir şey.”
n Ölümü anımsamak insanın hayatına
nasıl keyif katar ki?
“Ölmek için yaşıyoruz” demek daha keyifli.
Çünkü ölümü unutmaman, yaşama, yaşadığın
ana daha fazla sahip çıkışını getiriyor peşi sıra.”
n Can Baba bu güzel sohbetin sonuna
geldik. Benim dönüş için istasyona yetişmem
gerek. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey
var mı?
“Zor değil güzel yaşamak. Öyle bir dayanışma
ortaya koyacaksın ki ,özgürlük ama eşitlik
bozulmadan, eşitlik ama özgürlük ezilmeden.
İşte sana eşitlik, işte sana kardeşlik. İşte sana
dayanışma.”
(birkaç adım uzaklaştıktan sonra)
Ulaş!!!
n Efendim Can Baba..
Madem bugün senin doğum günün, o zaman
bir şiirle vedalaşalım.
n Çok mutlu olurum
“Kuşlar vardır, cana benzer havalarda:
Soğuksa kar, baharsa yaprak;
Bir başına büyür toprakta ömrümüz,
Güneşle yeşil elleriyle çıplak;
Nefeslerle sürüp giden yaşamamız
Bir su kenarına gelir durur;
Ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır;
Yürünmez öyle hep, bazen susulur.”
n Aldığım en güzel hediyeydi Can Baba.
Teşekkür ederim. Hoşça kal.
Hayatla kal..

Bazı zamanlar vardır
yaşanılası, özlenesi ve
beklenesi… Bazı insanlar
vardır o zamanı özel
kılmamızın sebebi. Can Baba,
şiiriyle, mizahıyla, sözleriyle,
tavrıyla ve yaşamıyla öyle bir
aydındı. Her gidişi kendisine
atılan bir adımdı. Her şiiri
hayatın sonsuz tarifine yeni
bir bakıştı. Dosttu, aşktı,
arkadaştı. Hiç ama hiç sözünü
esirgemezdi. Elbet herkesin
vardır kendisini bulduğu,
hayatı yakaladığı bir Can
Yücel şiiri. Benim Şiirim
“Sevgi Duvarı”. Ya sizinki?

AHMET ÜMİT

Günün
kuralı

Ölü denizlerin acı sularına dalma!
Bu metalik çöplükte sahile vuran
Neşeli şarkılar senin değil.
Bırak sokak romantizmini,
Pembe reklam spotları
Çoktan örttü aşk izdüşümlerini
Akşam haberlerine aldanma
Tüm resmi kederler sahte.
Her gece el ayak çekilince
Yağmurlarla düşüyor üstümüze ölüm.
Bahçelerimizin turuncu rahminde çocuk cesetleri.
Kükürt kokan kamçısıyla rüzgar
İthal malı bir sığır çobanı gibi
Kanseri damgalıyor tenimize.
Pencerendeki yaprağı koru,
Işığını çalmalarına izin verme,
Günün kuralı senin yenilmendir unutma,
Sil dudaklarından iyimserliği,
Öpüşleri plastikten bir cadıya dönüştü dünya,
Bırak kezzaplı sularda büyüsün bedeni,
Ellerimizde kat be kat cehennem çiçekleri.
Bez bebekleri saklama,
Tahta atların ayakları kırıldı çoktan.
Neşeyle değil yalanla yüklü arkadaş ıslıkları,
Yanlışı yeniden sınama
Yürüyüşe değil kendine inan,
Sadece bu yüzyılın değil,
Zamanın mezarıdır insan..
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er seçkin şair kendi ses tonuyla, imgeleriyle, temalarıyla,
Can Yücel şiirinin, gücünü, yaşayan dilimizin canlılığından, o dilin
kendi özgün kişiliğiyle seçkinleşir. Yine her seçkin şair, bir şiir
renklerinden, kokularından, tatlarından aldığıdır...
dünyasının, başka şairlerle (sadece şairlerle mi, yazarlarla,
“Sevgi Duvarı”ndaki şiirleri bin kez okusanız, duyduğunuz dil tadı
sanatçılarla) ilişkilerinin ürünüdür.
eksilmiyor...
Can Yücel’in şiirlerinin içinden Nâzım Hikmet ‘in, Orhan Veli’nin
“Sevgi Duvarı”, “Öyle Bi…”, “Akdeniz Yaraşıyor Sana” vb...
temiz Türkçesi akar. Aydınlık, dupduru bir şiir dilidir bu. Ama eninde
Can Yücel yaşayan dilimizin özelliklerinden, sözcüklerinden,
sonunda Can Yücel’in bir deyimiyle söylersek,
deyimlerinden, bir teknisyen gibi, salt deneysel bir
“verili bir dil”dir bu da. Can Yücel, şiirimizin bu ana
anlayışla yararlanmış olsaydı, şiirleri her okuyuşta
kaynağından yola çıkmıştır. Sonuna kadar da bu
böyle çoğalmazdı... (Bu ikinci yaklaşımın örnekleri,
ana kaynaktan beslenmiştir (N. Hikmet, O. Veli
başlangıçta Can Yücel’in de beslendiği ana kaynaklardan
adlarının yanına, Oktay Rifat’ın, başka şairlerimizin
biri olmakla birlikte son dönemlerindeki ürünleriyle
adlarını da ekleyebiliriz). Böyle olmakla birlikte, bir
Dokunduğunuzda, Metin Eloğlu ve daha farklı özellikleriyle Salâh
ilk gençlik ürünü “Yazma”dan yaklaşık yirmi beş yıl
Birsel’dir). Can Yücel’in şiirinde ise, yaşayan dilin
nabzının atışlarını
sonra, 1973’te yayımladığı “Sevgi Duvarı”yla çağdaş
sözcükleri ve deyimleri, tıpkı yaşayan bir organizma,
duyacağınız şiirlerdir canlı bir varlık gibi, yaşamın özsuyuyla doludur...
şiirimizde artık özgün, benzersiz ve denebilir ki
okudukça tatlanan, çoğalan, tadına doyulmaz bir Can
Dokunduğunuzda, nabzının atışlarını duyacağınız
bunlar... Engin,
Yücel şiiri vardır...
sonsuz bir yaşama şiirlerdir bunlar...
Bu şiirin özelliklerini nasıl tanımlamalı? Her şeyden
Engin, sonsuz bir yaşama sevinci, canlılık duygusu, bu
sevinci, canlılık
önce, sokak dilinin, deyimlerimizin, yaşayan dilimizin,
şiirlerin ana dokusunu oluşturur... Başta “Bir Siyasinin
duygusu, bu şiirlerin Şiirleri”ndekiler olmak üzere, “Sevgi Duvarı”ndakileri
argolaşmadan, kabalaşmadan, öykünme düzeyine
düşmeden, şiirleşmesi, imgeleşmesi...
izleyen, her yerde, her ortamda yazılmış şiirlerinin
ana dokusunu
Türkçe yazdıklarını düşünen birçok şairimizin
birçoğunda, hangi konuda yazılmış olursa olsun, Can
oluşturur...
ürünlerinin, özellikle de günümüzde üretilen bir tür
Yücel şiirindeki etkileyicilik, bulaşıcılık, kalıcılık, hayran
şiirin gerçekten Türkçe olup olmadığı kuşkuludur...
bırakıcı özellik buradan kaynaklanır...
Bir dilde yazmak, o dilin sözcüklerini kullanarak
Can Yücel şiirini espriye, sözcük oyunlarına
yazmakla eş anlamlı değildir... Türkçeye yapılan şiir
indirgeyerek anlamaya çalışmak bu şiire ve Can Yücel’e
çevirilerinde bunu daha da açık biçimde görebiliyoruz.
yapılabilecek en büyük kötülüktür.
Türkçe değil, Türkçe sözcüklerle oluşturulmuş yapay
İnternet piyasasına Can Yücel adı kullanılarak sürülen
bir dildir bu. Türkçenin renginden, kokusundan, tadından yoksundur.
pek çok uydurma sözün (üstelik bunu yapmaması beklenebilecek
Şiir dilimiz nasıl bu duruma geldi, neden böyle yapaylaştı, yaşayan
kişilerce de), Can Yücel şiiri diye okunup paylaşma densizliği ise, hem
dilin canlılığından nasıl böyle yalıtlandı? Başka ve çok önemli bir
Can Yücel şiiri hem genel olarak şiirimiz ve şiir hakkında utanç verici bir
tartışma konusu... Benim bu yazının kapsamı içinde söylemek istediğim,
bilgisizliğin sonucudur.
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Can Yücel’in
büyük aşkı:
Güler Yücel

H

er yıl ağustos ayının on ikisi geldiğinde
Datça’da olan Can Yücel okurları, dostları
onun mezarı başında mütevazı anma
toplantıları yaparlar. Sonra da Eski Datça’da Can
Yücel Sokağı’ndaki “Can Evi”ni ziyarete giderler.
2020 yılının Mart ayına kadar Can Yücel
anmasından dönenleri Güler Yücel karşılardı. Tabii
30-35 hatta 40 dereceye varan yaz sıcaklarıyla yarı
baygın halde yatmıyorsa…
Yaşlılığa bağlı hastalıklarıyla baş edebiliyordu
da ağustos sıcağında kalkıp gelen, her yaştan Can
Yücel sevdalısını misafir etmeye yenik düşüyordu.
Bazı yıllar ağustos ayında “firar” ediyordu
Datça’dan… Ben yine de Güler Abla’yı en çok
Eski Datça’daki evlerinde görüyordum. O da bu
ziyaretlerde beni bir gazeteci olarak taçlandıran
jestler yapmaktan geri durmuyordu. Mesela
bir Can Yücel anması sonrasında yine evin
verandasında topluca otururken yardımcısı
kapıdan adımı anons etti:
-Nazım Bey kimse gelsin içeri!
Bu, az buz bir ayrıcalık değildi. İçeri girdiğimde
Güler Abla klima serinliğinde uzanıyordu. O
zamanlar salgın hastalık falan yoktu. Sarılıp,
öpüşüp doyasıya hasret giderebiliyorduk. Bana bir
şey göstermek istediğini söyledi:
-Arka odaya geç, orada üç tane fincan var,
onların fotoğraflarını çek, gel!
Yardımcısı beni evin arkasına doğru
geniş odalardan birine götürdü. Fincanların
fotoğraflarını çektim, Güler Abla’nın yanına
döndüm. Fotoğrafları telefonun ekranından ona
gösterdim. Güler Abla “Bunlar.” dedi:
-Babasından Can’a kalan miras!
1940’ların Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli
Yücel’den oğluna kala kala üç fincan kalmıştı!
Can Yücel’in baba mirası iki gün sonra BirGün
gazetesinde neredeyse tam sayfa olarak yer aldı.
Turizmin yaz mevsimi bitip de eylül, ekim
geldiğinde Güler Abla ile daha keyifli sohbet
imkânlarım oluyordu. Ama bunlar önceden
planlanıp sözleşerek verilen randevularla değil de
“gazetecilik kısmetim” sayesindeydi. Ancak şunu
da belirtmeliyim. Kısmetimi doğru mekânda,
Datça’da arıyordum. Yine bir sarı yaz mevsiminde
Datça’dayım…
Eski Datça’nın taş evleri gibi taşlı yolları da
ıssızlaşmış dinginliğe doğru uzanıyordu. Üzerinden
uzun ve yorucu bir yaz geçtiği o kadar belli
oluyordu ki, kepenklerini açmış tek dükkân yoktu.
Zaten ben de o dükkânlarda bulabileceğim
bir şey aramıyordum. Can Yücel Sokağı’nın

etmedim!
başına gelince, ayaklarım kendiliğinden o dar
Datça’da Güler Yücel ile görüşüp sohbet etmek
yola sapıyordu. Evde kimseyi bulamayacağımı
benim için ödül değerindeydi.
biliyordum. En son bir ay önce yine Datça’daydım.
Güler Abla, bir ziyaretimde Can Baba ile
Güler Abla’yı görmek istiyordum, Su Yücel’i
nasıl tanışıp evlendiklerini de anlatmıştı. Güler
aradım. Tesadüf bu işte Su, Datça’da annesinin
Abla Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri
yanında değil miydi? Kısa bir konuşma sonrasında
Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisiyken okul sonrası
ertesi gün saat on iki ile on iki buçuk arası ziyaret
Beyoğlu’ndaki Çiçek Pasajı’na giderek İstanbul’daki
için sözleşmiştik.
sanatçılarla tanışır. Tabii ki rehberi de yine hocası…
Buluşma sabahı gelen telefon, iyi haberler
Bir akşam bu ortama genç bir şair de dâhil olur.
vermiyordu. Güler Abla sabaha kadar
Sohbeti çok hoş olan bu yakışıklı ile yeniden
uyuyamamış, ancak gün doğduktan sonra uyku
karşılaşması çok uzun sürmez. Ertesi gün öğle
ağrılarından daha ağır basmıştı da onu huzurlu
saatlerinde Çiçek Pasajı’na tek başına gider.
bir sessizliğe alıp götürmüştü. Randevuyu
Akşamki hoş sohbet yakışıklı şairi orada
iptal ettik.
demlenirken bulmaz mı? Selam
Bu sefer şansımı hiç
verip karşısına oturur. Birlikte
zorlamadım. Güler Abla’yı
Zaten ben de o
kalkan kadehlerden sonra
seviyorsak rahatsız
dükkânlarda
yakışıklı şair bu ortamda
etmememiz gerekir,
gayet şairane bir teklifte
düşüncesiyle evin
bulabileceğim
bulunur:
önünden şöyle bir
bir şey aramıyordum.
-Hadi gel biz
geçeyim dedim. Tam
evlenelim!
evin önüne geldim
Can Yücel Sokağı’nın
Güler Abla bu ani
ki, Güler Abla’nın
başına gelince,
teklif karşısında uzun
telefondan konferans
ayaklarım kendiliğinden
uzun düşünmeye gerek
veriyormuşçasına
olmadığına karar verip
çıkan gür sesini işittim.
o dar
aynı hızla cevaplandırır:
Sesi evin verandasını
yola sapıyordu.
-Tamam, kabul ediyorum!
aşıp bütün sokağı
Kendisine aynı teklifi yapmayı
çınlatıyordu. Artık benimki
başka düşünenlerin de olduğunu
günah olmazdı: Seslendim,
daha sonraki yıllarda öğrenen
“Güler Abla” diye. Kapıyı onun
Güler Abla “Ne yapalım! Can sizden
yardımcısı açtı.
hızlıymış.” diye onları yanıtlar.
Merdivenleri bir çırpıda çıktım, Güler
Nüktedanlıkta Can Yücel’den asla geri kalmayan
Abla’nın yüzünde güller açıyordu. Bir yanında
Güler Abla, Can Baba’nın 70. yaş günü için İstanbul
boyaları, önündeki alçak masada kâğıtları,
Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılan
kitapları, bir yanında Datça Sanayi Sitesi’nden
törenden bir anısını da benimle paylaşmıştı.
şair-otomobil tamircisi İsa İnan, diğer yanında
Can Baba sahnedeyken en ön sırada oturan aile
Yağmur Umut ile Hikmet Altınoğlu, telefonda
fertlerini görünce “Bizim takım da buradaymış.”
da diğer kızı Güzel Yücel günlük olağan bilgi
der. Güler Abla fırsatı kaçırmaz:
alışverişini tamamlamak üzereydi. Bir ay öncesinin
-Ben hayatım boyunca senin takımlarından
o umutsuz, iptal edilmiş randevusundan sonra
başka takım tutmadım!
karşımdaki Güler Yücel sanki yirmi yıl geriye gitmiş
Can Yücel dünyaya bedel olan aşkını bir şiirinde
gibi duruyordu. Yanına ilişip ellerini, yanaklarını
şöyle anlatmıştı:
öptükten sonra, -doğal olarak- sağlık üzerinden
“Yaşamak düğünse, sen orada gelindin
girizgâh yaptım:
Seni soydum, Güler, dünyayı giyindim.”
-Abla sizi çok iyi gördüm!
Güler Yücel 19 Mart 2020’de hayata gözlerini
-Evet çok iyiyim, Nazım. Hatta o kadar iyiyim
kapadığında herkesin aklında aynı tespit vardı:
ki, dün akşam tango gecesine bile gittim. Ama
-Can Yücel’in büyük aşkı Güler Yücel!
oturdum, dans edenleri izledim, ben dans
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Can Yücel
Direnç kahkahalarını yaşamı savunma,
inançlarını, düşüncelerini, dünya görüşünü
savunmada kullandı.

C

ZEYNEP ORAL

an Yücel, şiirimizin hiç yaşlanmayan
afacan çocuğu...
Şiirleriyle kahkaha çiçekleri üreten,
sözcüklere ha bire takla attıran, dizeleri
rengârenk çemberlerde fır döndüren yaramaz
bir çocuk...
Sokağın diliyle konuşan bir dil cambazı…
İmgelere papucunu ters giydiren ve onları alt
üst eden sihirbaz…
Kahkahayı dirence, direnci kahkahaya
dönüştüren bir şövalye...
Ammmaaa… Aynı zamanda eleştiriyi hiç mi
hiç ıskalamayan, hedefi hep on ikiden vuran...
İroniyi mızrak, kara mizahı miğfer kılan...
Amansız bir silahşör!
İçi gibi şiiri de iyilik ve şefkat dolu…
Bakmayın sık sık yaramazlık yapıp, dizelere
küfrü, sövgüyü, ayıp sözcükleri kattığına, sağa
sola sapanını doğrulttuğuna, hedef aldıkları da
bal gibi hak ediyordu o taşlamaları! Ne yapalım,
bu ele avuca sığmazın toplumsal duyarlığı ağır
basıyor!
Şiirimizin asi çocuğu…
Yaşadığı gibi yazan, yazdığı gibi yaşayan...
Bütün bunları engin kültür birikimiyle
taçlandıran keyifli mi keyifli bir “bilge çocuk”...
Aramızdan ayrıldığında (12 Ağustos 1999)
73 yaşındaydı. O gün bugün benim için
hep o “Afacan, bilge-çocuk” kaldı. Artık hiç
yaşlanmayacak!
Ne zaman Can Yücel’i düşünsem, onu hep bu
yukarıdaki tanımlamalarla anmak istiyorum…
Ölüm yıldönümü bahane, Can Yücel’i
anmak, her daim şahane!

Birikimlerinin Toplamı

Her insan, birikimlerinin toplamıdır… Şairler
daha da öyle…
Bir zamanların efsanevi Milli Eğitim Bakanı
Hasan Âli Yücel’in oğlu olarak dünyaya gelmek
kolay iş mi sanıyorsunuz… Kendi de söylemişti
zaten. Hiç kolay değildi.
“Böyle bir babanın çocuğu olmak kolay değil,
hiç değil!!!”
Babası, Hasan Âli Yücel, yazar, felsefe
ve edebiyat öğretmeni, Maarif Müfettişi,
Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı, Konservatuar,
Köy Enstitüleri, Tercüme Bürosu kurucusu...
Annesi, Romanyalı. “Mahzun kadın.
Çok güzel. Boy:1.80. Babamın zamparalığı
malum... Annem hepsine göğüs gerer. Annem
âşık babama... Babam, tatlı herif, hep seferber,
herkesi çalıştırır, kendi de çok çalışır, öyle insan
canlısı ki... Aslında ben de âşıktım ona.”
Can Yücel de hep çok çalıştı: Ankara
Erkek Lisesi, Ankara Üniversitesi’nde klasik
filoloji… Derken kendi deyişiyle İngiltere’ye
postalandı: Londra, Cambridge, Linkfield...

İngiliz edebiyatı, dünya edebiyatı, modern
tarih, Latince… “Bertrand Russel derse gelir”...
“Institude of Art”, sanat tarihi, resim tarihi...
Derken BBC Radyosu...
Genç yaşta dünya şiiriyle haşır neşir olma
ve sözcük ve şiir avcılığı… Engin bir kültür
birikimi…
Kulağı, yüreği, beyni, tüm benliği şiirle
doluydu… Bunu bana kendi şöyle anlatmıştı:
“İngiltere dönüşümde baktım ki temelimde şiir
güdüsü yatıyordu. Dili iyi biliyorsan, şiirin ne
olduğunu biliyorsan yazmadan duramazsın.”
Peki, neydi şiir? Buyurun yanıtını kendisi
versin:
“Şiir, gürültüden müziğe geçmektir.
Şiir, evrenin içinde büyük seslerin molekül
ve atomlardan başlayan bütünlüğü, bu
bütünlüğün müziğidir. Şairin görevi bu musikiyi
kurmaktır. Kosmostan aşağı şiir yazılmaz. Üst
tarafı minördür... Harika olan şu ki, insanlar
kendi adlarına değil, kâinat adına yazarlar.
Bütünselliğin dışında şiir yoktur. Hayat ve
ölüm de bir bütündür. Şiir bu bütünden çıkan
çılgınlıktır.”

Aşk

Biraz önce “Yaşadığı gibi yazan, yazdığı gibi
yaşayan...” dedim ya… Orada birkaç dakika
soluklanalım…
Şiirle haşır neşirken, Güler’i tanıdı. Âşık
oldu!
Güler’le 1956’da evlendiler.
Bir şiirinde demişti ya: “Yaşamak düğünse,
sen orda gelindin / Seni soydum, Güler, dünyayı
giyindim.”
“Kendi içimden gelen bir güdüyle bir kadını,
tek kadını sevmenin, büyük bir dikkat ve
yoğunluk isteyen ve mutluluğu çağıran bir
yaşam tarzı olduğuna inanıyorum. Yani ben
Muhammedi değilim, bu açıdan İslamiyet’ten
ayrılıyorum. Dört değil, tek kadınım var.” diye
anlatmıştı bana…
Her daim âşık ve bilge Şair Can Yücel›in
eşi, sevgilisi, yoldaşı, hayat arkadaşı, esin
perisi, «yorganı, yastığı» , birbirinden yaratıcı
üç çocuğunun anası Güler Yücel... Sadece
çok renkli bir kişilik değil, bilgeydi, vericiydi,
yaratıcıydı, ressamdı. Kendi kabul etmese de,
“benim yazdıklarım şiir değil, miir.” dese de,
şairdi. (Kadınlar şiirin yaratıcısı değil, nesnesi
olmaya öyle koşullandırılmış ki, içlerindeki
şiiri ve şairi ortaya çıkarmaya çoğu kez fırsat
bulamamışlardır. Bence Güler Yücel de gizli bir
şairdi. Ve ne mutlu bana, arkadaşımdı!) Şairlik,
yazarlık, ressamlık, analık... Bunlar bir yana, o
tam bir gönül ustasıydı...
Dayanamayıp şunu da eklemeliyim:
Güler’in en sık karşılaştığı soru “Can’la nasıl
yaşıyorsun?” olmuştur. Can Yücel aramızdan

ayrıldıktan sonra ise “Can’sız nasıl yaşıyorsun?”
Güler Yücel her iki soruya da bilgece yanıt
vermeyi hep bilirdi.
“Bizim evde şiir pişerdi, aşk pişerdi… Harlı
bir adamla şiir ve aşk pişirmek kaç insana nasip
olur? Düşünün ne kadar şanslı olduğumu…”
diyen Güler’e, ben hep, “Asıl şansı olan Can
Yücel.” diye karşılık verirdim. Can Yücel onca
üretken olabildiyse Güler sayesindedir. En
sıkıntılı, en zorlu, en dertli zamanlarda ve
hapisteyken bile eleştiri ve kahkaha çiçekleri
üretebildiyse Can Yücel, Güler sayesindedir.

Baskılar- Hapisler-CIA Kazığı

Ekonomik baskı, siyasi baskı hep vardı…
Ekonomik baskıya aldırmadı ama… 12 Mart
döneminde hapse düştü. Şiirden değil, çeviriden
yattı içeride. 15 yıla mahkûm olmuştu.
Che Guevara’nın “İnsan ve Sosyalizm”
ile Guevara, Mao ve Amerikalı bir generalin
günlüğünden oluşan “Gerilla Harbi” kitaplarını
Türkçeye çevirmişti. Sen misin çeviren!
Hele Amerikalı general uzun uzun kontrgerillayı
anlatıyor… Mahkeme sonunda özellikle o
bölümlerden mahkûm olması, Can Yücel’e göre
CIA’nın ona attığı en muhteşem kazıktı!
Hapse mahkûm olunca telgraf çekmiş
Amerikalı generale: “Sayın general sakın
buralara gelmeyin. 142’de sizi bekliyorlar!”
diye… “Amerikan generali yüzünde iki buçuk yıl
yatmam CIA’nin bana en müthiş oyunudur!”
İçeride onun yazdığı şiirler, dışarıda, bizim
dilimizden gönlümüzden düşmez olmuştu.
Hapisten çıktığında yayınlanan “Bir Siyasinin
Şiirleri” kitabını kim bilir kaç kez okuduk.
“Elbet bir kızıllığı var” dediği sardunyanın
zincire vurulup tutuklanmasını kim unutabilir!
“Yaşamak istiyorum/ Yaşamaya bu soğumuş
cehennemde / Ölü bir dost gibi içim titreyerek
düşünmek değil / Yaşamayı yaşamak istiyorum/
(...) Bu damsız damda/ Bu Havvasız havada /
Saf şair olamıyor adam,/Sökmüyor sırf şiirsel
yorum./Hani/ Ben artık şarkı dinlemek değil,
şarkı söylemek istiyorum diyor ya Nazım / Ben de
artık şiir düzmek değil, şiiri düzmek istiyorum/
(...) Yaşamayı yaşamak istiyorum, demiştim,/
Neylersin ki bu damda bu dem / Ayaklarımda
uyaklarımda zincir / Böyle topal koşmalarla
geçiyor günlerim / Oysa methetmek gibi olmasın
kendimi ama- Yaşamım benim en güzel şiirim.”
Hayır, 15 yıl o “en güzel şiir”den mahrum
olmadı. 1974’teki genel aftan yararlanıp iki
buçuk yıl sonra çıktı hapisten.
“Af bir atıfettir / Şartı bunun nedamettir /
Nedamet de hıyanettir / Hıyanet de fazilettir
/ Fazileti faşizmin…/ Bunlar eveleye geveleye
böyle / Eninde sonunda Af’fı verecekler bize /
Amaaaaa / Biz onları, biz onları affetmeyeceğiz
azizim…”
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Mare Nostrum

Devrime olan inancın simgesi üç
isim: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin
İnan... Bağımsız bir Türkiye özlemiyle yanıp
tutuşan üç devrimci gencin idamından
sonra Can Yücel “Mare Nostrum” (Bizim
Deniz) başlıklı şiirini yazdı. Dilimizden ve
gönlümüzden hiç düşmedi…
“En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de devrim
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!”
Bir başka baskı dönemi 12 Eylül Darbesi
silindir gibi geçerken ülkenin ve insanların
üzerinden, o ironiyle savundu şiirini:
Shakespeare tutkunu, “Hamlet” tutkunu
Can Yücel “Shakespeare Üzre” şiiriyle haykırdı
köşesinden:
“Türkiye’nin Manimarkası’nda bir şeyler
kokuyor / Kimine göre tuz, kimine göre et, /
Hamlet! Hamleeet!”.
Başka bir örnek:
“Kurtarıcılar kurtara kurtara/ Kurtardılar

memleketi memleket olmaktan”
Ya da: “Dönülmez Faşizmin ufkundayız/
Vakit çok geç” …
12 Eylül döneminde “Rengahenk” kitabı
“müstehcen” bulunarak toplatılacaktı! Sanki
darbe yapmak hiç müstehcen değilmiş gibi!
Hem yaşamında hem de şiirinde hep
ironi vardı… Yıllar içinde siyasallaşan şiirine
“humor”u katmadan edemezdi.
“Humor, bir sığınma, savunma
mekanizmasıdır. Savunma ama bir
başkaldırıya, bir saldırıya dönüşür... Çok ağır
geçen hayatımızın içinde ironi, bütünselliği
bozmayacak ana çaredir. Bir direnç
kahkahasıdır.” derdi.
Direnç kahkahalarını yaşamı savunma,
inançlarını, düşüncelerini, dünya görüşünü
savunmada kullandı.
Kimi zaman “Şili’deki Tencereye” seslendi:
“Tencere dibin kara / Seninki benden kara”
diye; kimi zaman meyhanedeki garsona:
“Garson dedim, bana biraz sabır ver /
Allahtan, isteyeceğinizi benden istiyorsunuz
paşam, dedi./ Öyleyse bir Allah ver dedim /
Gitti, bir daha da gelmedi.” derken direnç

kahkahalarını yeşertiyordu.

Sahte Can Yücel’lere Dikkat

Can Yücel aramızdan ayrıldıktan sonra
dijital dünyayı sahte Can Yücel şiirleri kapladı.
Can Yücel’in asla yazmadığı, yazmayacağı,
tümceler onun imzasıyla yayınlanır oldu…
Yıllardır bu sahte Can Yücel şiirlerini
ortaya çıkaran Prof. Dr. Semih Çelenk,
önemli bir görevi yerine getiriyor. Bir süre
önce Can Yücel’den sahte şiir sayısının 50’ye
ulaştığını açıkladı. (Tüm listeyi görmek için
bkz: https://www.gercekedebiyat.com/
haber-detay/sahte-canyucel-siirlerinin-tamlistesi/1104)
Siz siz olun Can Yücel şiirini kitaplardan
okuyun, internetten değil…
En iyisi biricik Can Yücel’i günün ve yazının
anlamına uygun iki dizesiyle anmak:
“Ne yaman zor işmiş yonca yolması
Bizim memlekette adam olması!”
Son noktayı da bir umut şiiri koysun:
“Gün gelir bu işe millet de şaşar
Tam kurşun işlemez deminde karanlığın,
Bir ateş böceğidir başlar.”
Hadi başlasın artık şu ateşböcekleri!
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İZZET ÇAPA

T

ÜÇÜNCÜ MEVKİ

arsus, Çamalan Yaylası’ndaki Aspava
Lokantası’nın ışıkları hâlâ kapanmamış,
o sıcak 14 Ağustos gecesinde son
müşterilerini bekliyordu…
Siyah Mercedes kapıya yanaştı; şoför
mevkiinde oturan alımlı kadın tedirgin bakışlarla
dışarıya çıktı…
Birkaç saniye çevreyi süzdükten sonra; “Gel
anne çıkalım, tehlike yok.” dedi...
Samsun’dan yola çıkan genç kadın takip
edildiğini polise bildirmiş, tedbir alınacağı
söylenince de yoluna devam etmişti…
Ama kaçtığı Azrail’i, iki adım ötesinde
belirmişti işte...
Gerçi kadın böyle badirelere alışmıştı ama bu
sefer iş gerçekten ciddiydi…
Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya
dönüştü…
Genç adam silahını çekip tam altı kurşun
sıktı…
“Acıların Kadını” Bergen’in ölümü böyle
olmuştu…
Annesi Sabahat Çakar ise vücuduna isabet
eden üç kurşuna rağmen hayatta kalmayı
başarabilmişti...
Belgin Sarılmışer’in öyküsü, ateşinden
kavrulup öleceğini bile bile mumun etrafında
dönmekten vazgeçemeyen pervanenin hikâyesini
andırıyordu…
Altı kardeşin en büyüğü olan genç kız, ailesinin
kısıtlı imkânlarına rağmen konservatuvarda
okuduktan sonra, Ankara Feyman Kulüp’te
Bergen ismiyle sahneye çıkmaya başlamıştı…
Ardından Adana’ya geçen genç kadın bir
gazinocu tarafından dolandırılınca, hayatının
“kahramanı” yardımına yetişti…
Uzun boylu, bıyıklı, yakışıklı, genç bir adamdı
Halis Serbes...
Bergen ile gazino arasındaki sorunu çözdüğü
sırada genç kadın, kurtarıcısına âşık oldu…
Nişanlanıp Adana Kozan’a yerleşen çiftin
arasındaki ilk bomba 1979 yılında patladı. Halis
evliydi ve üç çocuğu vardı…
Cicim ayları geçtikten sonra ilişkilerinde
kavgalar artmış, dayaklar başlamıştı…
Bergen, bu ilişkiden kurtulup hayatını yeniden
düzene sokmak için Ankara’ya kaçtı. Gazinolarda
sahne aldı...
Bir ara Osman Hattat ile sevgili olduğu bile
söylendi…
Tam kendine bir yol çizmişken, her şey Halis’in
yeniden ortaya çıkmasıyla tepe taklak olacaktı...
Bu arada ilk albümünü piyasaya sürmüş,
Bülent Ersoy ve Müjde Ar’la birlikte Başkent
Gazinosu’nun kadrosunda sahne almaya
başlamıştı…

Samsun’dan yola çıkan genç kadın takip edildiğini polise bildirmiş,
tedbir alınacağı söylenince de yoluna devam etmişti…
O günlerde eşinden boşanan Halis Serbes,
yeni vaatlerle tekrardan gönlünü çalmıştı genç
kadının…
Ve sonunda evlendiler… Ancak Bergen’in
kariyerinin sürekli yükselişte olması, yeni
kıskançlıkları ve sonu gelmez dayak fasıllarını da
beraberinde getirmişti…
Genç kadın bu evliliğe nokta koymak istiyordu

ve kendince bunu başardı da... Uzun tartışmalar
sonucunda Halis’i hayatından çıkardı. Ya da o
günlerde öyle sanıyordu...
3 Ekim 1982 gecesi, İzmir’deki New York
gece kulübünün neonlarında ismi en üstte
parlıyordu…
Genç kadın acı dolu geçmişini artık geride
bırakmıştı…
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O gece, sahnesini bitirip dışarı çıktığında
kim bilir neler vardı hayallerinde…
Ama hain pusu az ötede bekliyordu onu…
Karanlıklar arasından çıkan bir adam,
elindeki kezzap kovasını genç kadının üzerine
fırlattı…
Yüzünün ve vücudunun büyük bir kısmı
yanan Bergen’in iki gözü de o anda kör
olmuştu…
Halis Serbes’in şoförü olduğu anlaşılan
saldırgan hemen yakalandı…
Gözü dönmüş eski eş ise azmettirmekten
Buca Cezaevi’ne kondu ama artık çok geçti…
Bergen bir yıl boyunca tedavi gördü; yüzü
ve vücudu yanıklar içinde kaldı, tek gözünü
ancak kurtarabildiler…
Hayatın ne garip bir cilvesidir ki bu trajik
olayın ardından Bergen’in yıldızı daha da
parladı...
Kör olan gözünü saçından bir perçemle
kapadı ve dinleyici kitlesi daha da artan bir
ikon haline geldi…
“Acıların Kadını” albümü altın plak aldıktan
sonra aynı isimle çektiği film gişe rekorları
kırdı…
Aşk ona bir göze mâl olmuştu ama bu
trajedinin ardından da bir star doğmuştu…
İşte o günlerde Bergen, hiç beklenmedik bir
şekilde kocasını affetti ve Niğde Cezaevi’nde
ziyarete gitti…
Davasından da vazgeçmişti artık. Halis
Serbes’in hapisten çıkmasına dört ay kala
onun isteğiyle sahneyi bırakıp şu açıklamayı
yaptı: “Kocam cezasını zaten çekti ama asıl
cezayı bir ömür çekecek. Kendi yarattığı eserle
hayatı boyunca yaşayacak, bundan büyük
ceza mı olur ona? O beni anlar. Kendi etti,
kendi çeksin...”
Kısaca, tam bir kısır döngüydü yaşadıkları.
Kocası hapisten çıkınca Adana’da bir ev alan
Bergen, bir süre daha bu evliliği sürdürmeye
çalıştı…
Ama kavgalar ve dayaklar bitmek
bilmiyordu…
Son çare yine ayrılıktı. 20 Nisan 1989 günü
boşandılar…
Çamalan Yaylası’nda bulunan Aspava
Lokantası’nın önündeki Halis Serbes, önce
elindeki silaha, sonra da Mercedes’te kanlar
içinde yatan Bergen’in ölü bedenine baktı…
Uzun zamandır peşinde olduğu avını
kıstırmıştı…
Ancak onun hikâyesi burada
bitmeyecekti…
Yakalanacak, tekrar cezavine düşecek;
sonradan çıkan bir afla serbest kalacaktı…
Bergen’in naaşı ise Tarsus Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı…
Ertesi gün hiçbir sanatçı dostunun
katılamadığı, 3-5 kişinin huzurunda
düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi…
Aslında yarım kalan Bergen’in hikâyesiydi
ve karanlıkta patlayan altı kurşun, bir starın
ölümünden çok kaybedenlerin hüzünlü
rüyasını resmediyordu...
Ruhu şad olsun…

Der ki büyüğümüz biri:
“Düzyazıyla bezemiş erkeği,
şiirlerle kadını.
O kusursuz kalem,
Kâinat yazıcısı.
(
(Kitabı şereftir yanımda_
Okuram bilirem.”)
Demişti ki bir diğeri:
“Şu gül yüzlü dünya
İki nadir bedenle bezeli
Biri çiçek, teri zarif emeğin
Biri kadın, kâinatın göz bebeği.”
Gene o yolda bir başkası diyor ki:
“Eğer bu şer ülkesi dünyada yoğaydı kadın
Dönmezdi kâinat ininden zamana.
Adamlar, o boşluğun yalnızları
Taşa kalırdı.
(
Bu fikri eyleyeyim âcizane ben izah:
(-bu dize aynen alındı-)
‘Kadın olmasa insan doğmazdı’
gibi değil bu.
Erkeğin belası baştan azardı
Kadın gülmese bulunamazdı
demek mağaranın ışıklı yolu.
Demek odur varsa kadın âlemde
İnsancıl belanın onarıcısı.
Hayat isimler, cisimler vs
kadınsa canıdır
Yeryüzü bağının içimi hoş ilacı,
(
Tükenmez şefaati.
Yine bu yolda diyor ki bir piri
-Cihan kitabının sözcük onarıcısı-:
“Yarayışlar yaraşılmış birim birim, sonra
Biçim vere kadın diye gelmiş onlara.”
(
“Yapılacak olan insan konulu toplantıya,
kolaylaştırman gerekiyor,
Kadınlar yakışır o hürmet tahtına.”
(
Diyor başka biri de.

Gene başkası söylüyor, derim ki diyor:
“Bir dilin muhabbet makamı
değilse kadın,
O dil odun taşır baharsız yıllardan
Ya da gülüsüz kalır karanlık baharda.”
Başka biri de şöyle diyor:
“Zaman kadın için fitnecil olunca
Cürmün kusmuklu dibini boylarız.
Bu çöplük hayatta bile
Kadındır saygıya şayan!
Ki, odur hak sayan güvenli kılavuz.”
Bu demeyi bir başkası şöyle özetti:
Kadın o düzeyde durursa
Ki her hakkı her kahrı bilen gönüldür
Gönülleri her kuşkudan temizler.”
(
Onurdur Onur!
Tutkunun yolunda koşarken
Mertlik güdüsü ondandır onu mertliğe güden.
Üstüne koşan kör güce karşı direncini
kuşların siyah tüylü meleğinden alır
İncecik sanılır kadının gücü.”
Ebemkuşağından yapılıdır
kalemi kadının binbirincik
Renge boyar çarkıfeleğin çamur eteğini.
Bükülmez tüyle yazar yazınca sözü
Delildir, kanıttır, hebûndur
Güldürür Seherlerin utangaç yüzünü.
***
(*)
Hanımlara Mahsus Gazete’nin
28 Rebi’l ahir 1313 tarihli sayısında yayılıdır.
Şair Langalı Fatma Hanım’dan,
(bir başka Langalı’yla,
ya da başka birçok Fatma ile
karıştırılmasın)
O kayıp şairden kalan tek manzumenin
125 yıl sonra gelen esintisiyle
fikre tamamen sadık biçimde
elden geldiğince
ama geldiğince
serbest çevirisi.

Çeviri: Mahmut Temizyürek
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Müşfik Kenter'in insanları
Sonra da sahneye çıkıp oynayacak,
bir annesi olacak, kırık Türkçesiyle,
bir kendisi, bir de kızı...

Ş

NEBİL ÖZGENTÜRK
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imdi öyle bir yangın yeri ki yüreğim, olan
bitene dair kısa da olsa duygularımı
bırakmasam çok eksik kalacak! Ki Müşfik
Ağabey de itiraz etmez, çok isterdi bunu…
Müşfik Kenter’i ölüm yıldönümünde anarken,
hikâyesini, “MÜŞFİK KENTER’in İSTANBUL’unu
anlatmak üzere masaya oturmuşken, Türkiye
yanmaya başladı… Manavgat, Antalya,
Marmaris, Milas ve Bodrum...
Bu yazıya sık sık ara verdim, yazdım, bıraktım
ve tekrar oturayım dedim ki, ellerim tutuştu.
Yüreğim kan ağladı! Yollara düştüm, yangın
alanlarına uzandım! Toz, tuz olmak istedim…
Bodrum’daydım çünkü. Dostlarımın, fedakâr
kahramanların yanına Ören’de yangın yerine
varmasam daha da mutsuz hissedecektim
kendimi!
Sonunda, bu satırlar ve "Kenter Hatıraları",
bilin ki "İstasyon" baskıya verilmek üzereyken
tamamlanmıştır!
“Nurten, Ulaş ve Burcu’nun sabırlarına
teşekkürlerimle!” diye sonlandırabilirim artık.
Bu arada dileğim ve gönlüm o ki; siz bu yazıyı
okuduğunuzda, alevler son bulmuş olsun!
Elbette milyonlarca memleket sevdalısının
tarihe geçecek haklı tepkisi ve öfkesi, kırgınlığı
saklı kalmak üzere!
•••
Müşfik Kenter’le, en çok belgeselimiz için
çekilen, İrfan Tözüm’ün kısa filmi “Beyaz
Sayfa”da en uzun sohbetimizi yapmıştık! Üç gün
süren çekimlerde yapımcı olarak hep setteydim
ve sakinliğine, mesleki disiplinine ve zarafetine
hayran kalmıştım Müşfik Abi’nin. Hiç unutmam,
şairin dediği gibi, unutmam kabil değil!
“Tevazu ustası”ydı Kenter, tabii ki sahne
ustalığının yanı sıra… Yıldız Kenter’in
can kardeşiydi, tiyatro yoldaşıydı! Kenter
Tiyatrosu’nun üçayağından biriydi, Şükran
Bey ve Yıldız Hanım’la birlikte... Yıldız
Hanım’la, kardeşlikten öte, (Ankara’daki baba
ve annelerinin) acılar dolu zamanlarını da
yaşamıştı. Yıldız ablası derdi ki:
“Evet, benim canım bebeğim… Müşfik asi ve
güzel bir çocuktu. Harikulade güzel basketbol
oynardı. Ve derslerinde zayıftı lisedeyken. Benim

doktor olan öbür ağabeyim, Müşfik’i çok severdi.
Müşfik, sapsarı saçları olan, mavi gözlü bir
çocuktu. Onlar benim konservatuara girmemle
çok alay ettiler. Bir gün ağabeyim, Müşfik’e
‘Senin adam olacağın yok.’ dedi ve ekledi ‘Sen
bari artist ol!’ Müşfik iyi bir artist oldu! İyi ki de
oldu. Onun için ‘adam olamayacaksan, artist
ol.’ lafına ben kızmam! Böyle çocuklar geliyor,
adam olmasın artist olsun ben razıyım ama tabi
adamlık çok önemli. Adam olmazsa artist olamaz
insan, adamlık çok önemli, kolay değil. Biz, bir
ara Müşfik’le küstük mesela. 6 sene konuşmadık.
Bu çok acı, kaybedilmiş bir dönemdir bizim
için. Tiyatroda çalışmaya devam ettik. Ama
aynı piyeslerde oynamıyorduk. Müşfik’in sıkıntı
çektiği bir dönem olmuştur, içki yüzünden.
Müşfik, hayatının en büyük sınavını içkiyi ve
sigarayı bırakarak vermiştir. Abidedir benim için o
bakımdan. İçkiyi bırakmak kolay değil. Ben içkici
bir aileden geliyorum. Bu mucizeyi başardı…”
Evet, anlaşıldığı gibi bir aşktı Müşfik Kenter,
abla Yıldız’ın yaşamında... Çocukluğundan beri

büyüttüğü, onunla büyüdüğü bir aşk... Bir sarı
oğlandır bu aşk, annesinin “senin bebeğin” diye
kucağına verdiği...
Evet... Tiyatro tarihimizin temel taşlarından
biridir Müşfik Kenter!
Bir büyük sestir... Bazen huysuz ihtiyardır,
bazen Bir Garip Orhan Veli ve tabii ki Nâzım
şiirlerine de hayat veren bir aktör...
Onlarca oyunun “Müşfik” sesi, yetenekli
oyuncusudur!
Yıldız Hanım anlatıyor ve ipucu veriyor
ya; iki kardeşin yıllar süren tiyatro ve yaşam
serüveninde kırıklıklar da olmuştur elbet.
Yıldız Kenter’e göre aile mirası alkol Müşfik’i de
kıskacına alınca, sevgi, küslüklere bulanır...
Aynı tiyatroda rol alsalar da altı yıl hiç
konuşmamışlar... Tiyatronun emektarlarından
birinin beklenmedik cenazesinde kucaklaşıncaya
kadar, nefretle aşk tahterevallisinde
sallanmışlar...
“Ben küslükleri sevmem. Hemen barışmak
isterim. 6 yıl boyunca aynı piyeslerde oynamadık

bir süre. Müşfik’in böyle sıkıntı çektiği bir dönem
olmuştur."
Bu 6 yılı tek kişilik oyunlarla geçirmiş Müşfik
Abi. Zordur tek kişilik oyun tamamlamak, tek
başına saatlerce şiir okumak, hatta dublaj
yapmak. Ama sahne tarihimize altın harflerle
geçmiştir Müşfik Abi’nin tek kişilik tiyatro
eylemleri!
•••
Şehir Ankara.
Orta yaşlarının eşiğindeki kadın, yoksul

evinde çaresizliğinin sıkıntılarıyla eteğinin
etrafında dolaşan çocuklarıyla birliktedir. Bir
gün evin kapısı çalınır...
Gelenler:
“Biz İngiliz sefaretindeniz. Size yardımcı
olmak istiyoruz.” der!
Diplomatlar kadına soru sorma şansı dahi
tanımadan nasıl yardımcı olabileceklerini
sıralarlar...
Kadın ve çocukları, İngiltere’ye
gönderilebilir... Çocuklarına ücretsiz eğitim

sağlanabilir... Kadın ve çocuklarının geleceği
güvence altına alınabilir...
Evet... Bu cömertliğin tek nedeni vardır.
Kadın, bir İngiliz’dir. Her ne kadar bir Türk’le
evlenmiş olsa da beş çocuğundan dördü, Türk
kocanın nüfusuna kayıtlıysa da hatta ismini
değiştirmiş olsa da serde İngilizlik vardır!
Fakat kadın tüm yardım isteklerini o anda
reddedecektir.
Oysa kapıyı kapattığında, yine yoksulluğun
kokusu vuracaktır yüzüne...
Kadın, Olga Sintiya’dır, erkekse Ayan Azası
Mehmet Galip Bey’in oğlu Ahmet Naci Bey...
Ve çocuklar… Erkeğin adı Müşfik, kızın adı
Yıldız…
Çok sonraları, yaşı yetmişe merdiven
dayamışken oturup o günü yazacaktır Yıldız,
öncesini ve sonrasını...
Sonra da sahneye çıkıp oynayacak, bir annesi
olacak, kırık Türkçesiyle, bir kendisi, bir de kızı...
Üç kuşakta gidip gelip kadın, oyuncu, anne,
öğretmen, arkadaş, eş, sevgili Yıldız Kenter’i
dillendirecektir…
O Yıldız Kenter ki, Türkiye, “Karartma
Yılları”nı yaşarken İkinci Dünya Savaşı’nın
göbeğinde, konservatuara yazılır. Ve
Konservatuar biter bitmez, Ankara Devlet
Tiyatrosu kadrosunda çalışmaya başlar...
11 yılda 24 oyunda rol alır ki, bu hiç de
küçümsenmeyecek bir sayıdır...
Pek çok oyun pek çok klasik vardır Devlet
Tiyatroculuğu yıllarında...
Kardeşi Müşfik’le birlikte İstanbul’a taşınınca
hep daha iyi oynamanın, dolu salonlara
ulaşmanın yollarını arayıp dururlar. Hiç
ayrılmazlar, bu arada Şükran Güngör de hem eş
hem de Kenterler’in üçüncü büyük aktörü olarak
devreye girer.
Kardeşi ile birlikte her yıl bir ya da iki oyunla
sezonu, salonlarını açıp duracaklardır. Ve o
malum soruyu da hep soracaklardır: Salon
doldu mu?
Sonra…
2012’nin Ağustos ayında Müşfik Kenter
yaşamını kaybetti. Görkemliydi cenaze töreni.
Yıldız Hanım o gün Müşfik’ine, bebeğine şöyle
seslendi: “Teknisyen Emrullah’ın ağzından
sesleniyorum sana... Salon full dolu efendim!”
Ve Yıldız Kenter uzun bir süre direnecektir
tiyatrosunu ayakta tutmak için… Hocalık,
yaşlılık derken, 80’li yaşlar, 90’lı yaşlar derken,
2019’un 17 Kasım’ında hayat ve kalp durur…
Ama ona olan büyük saygı durmaz,
durmayacaktır da…
Yazımızı, Yıldız Kenter’in kardeşi için
söyledikleriyle bitirelim:
“Genç yaşlarda benim ilk hocalarımdan biri
oldu. Müşfik’ten en çok öğrendim doğallığı. Sahici
olabilmeyi, gerçek olabilmeyi ve bunu büyük bir
sadelik içinde gösterişsiz yapabilmeyi Müşfik’te
gördüm. Hiç belli etmeden onun ortaya koyduğu
ustalığını izleyerek büyüdüm. Ona minnettarım.
Müşfik olmasaydı Kenterler olmazdı. Kenterler
diye bir şey oldu, Müşfik’in sayesinde oldu. Ona
hep ihtiyaç duydum. Onu hep gıptayla izledim. İlk
öğrencim ve en büyük, en değerli hocam oldu.’’
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endimizi keşfetmek için içimizdeki ben’i daha iyi tanımamız ve
ona daha fazla kulak vermemiz gerekir. Zamanımızı bir şeylerle
doldurmak yerine, yapmaktan keyif aldığımız ve içimizdeki
mutlu, coşkulu, tutkulu tarafı ortaya çıkardığını düşündüğümüz şeyleri
hayatımızda çoğaltmaya çalışmalıyız.

NASUH MAHRUKİ
mücadele gücü verir ve bu sayede sınırlarımızı da geliştirir. Tutku içten
gelir, eylem yalnızca onun dışavurumudur.

GEZGİN PERONU

Yaşamı dolu dolu yaşayabilmek için bilinçli olarak seçtiğim yollar,
fiziksel ve ruhsal olarak pek çok büyük ve zorlu, hatta bazen de çok
tehlikeli mücadeleyi de beraberinde getirdi. Her seferinde daha iyisini
Tutku, vizyonu eyleme dönüştüren enerjidir, bize hayallerimizin peşinde
de yapabileceğime, daha fazlasını da kaldırabileceğime inancım tamdı.
koşacak gerekli gücü verir. Yaptığımız şeye dair duygularımız ne
Bu tutku ve inanç en zor, en tehlikeli zamanlarda bile en
kadar güçlüyse ve yaptığımızın bizim için doğru olduğuna
güçlü dayanağım oldu. Aştığım her zorlukta, geçtiğim
ne kadar yürekten inanıyorsak, tutkumuz da o kadar
her engelde, elde ettiğim her başarıda yaşadığımı, var
güçlü olur. Hayatın zorlukları karşısında hayallerinin
olduğumu, iz bıraktığımı, ben olduğumu hissederek
Aslında başarma,
peşinden koşacak ve onu gerçeğe dönüştürecek
ilerledim.
başarılı olma güdüsü
gücü ve enerjiyi kendilerinde bulamadıklarını
Aslında başarma, başarılı olma güdüsü ama
düşünenler, herşey bir yana, kendi içlerine dönüp
ama az, ama çok
az, ama çok hepimizin içinde vardır, çünkü
arzularının ve tutkularının derinliğine bakmalıdır
hepimizin içinde
hepimizin kendine göre hedefleri, hayalleri,
ve sorunu da, çözümü de burada aramalıdır.
vardır,
çünkü
umutları var. Hepimiz hayatın güzelliklerine
Çünkü başarılı olmak, bir tutku ve inanç
mümkün olduğu kadar yaklaşmak ve hayatın bize
meselesidir.
hepimizin kendine
sunabileceklerinden en iyi şekilde faydalanmak
göre hedefleri,
Tutkuyla isteyeceğimiz, onun için pek çok şeyi göze
istiyoruz. Bunlara ulaşmak için elimizden geleni
hayalleri, umutları var.
alabileceğimiz, uğruna şevkle çalışacağımız ve elde
yapıyoruz veya yapmaya çalışıyoruz, kimimiz daha
edinceye dek peşinden gidebileceğimiz hedeflerimiz
gayretli kimimiz daha az. Her şeyden önce bu gayreti
olmalıdır. Böylesi heyecanlandıran hedefleri olursa,
çoğaltmamız ve hedeflerimize göre düzenlememiz
insan kendisini bile aşar.
gerektiğini kavramalıyız. İçimizden gelen bu itici güçten
beslenen enerji eğer doğru terbiye edilir, doğru yönlendirilir ve
Tutku, yaşama tutulmak, âşık olmak demektir. Yaşamı hep
doğru kullanılırsa sonsuz bir kaynağa dönüştüğü görülecektir. Güçlerinin
daha fazla kucaklamak istemektir. Tutku, insanı içten harekete geçiren
asıl kaynağının kendi içlerinde olduğunu anlayan insanlar, dışarıdan
bir enerjidir ve bizi hedefimize yaklaştıracak tüm olumlu duyguları
daha az şeye ihtiyaç duyarak yaşamda büyük işler başarabilirler. Bu güç,
da beraberinde getirir, olumsuz duyguları ise bizden uzak tutar.
yaşama karşı ne denli tutkulu olduğumuza bağlıdır.
Hayallerimizin gerçeğe dönüşmesindeki en önemli itici gücümüz olan
tutkunun ödülü, biraz da kendisidir. Tutkulu bir insan olmak, hayatın
“İnsanın idrak etme gücü ile elde etme yeteneği arasında ancak
fırsatlarına daha açık olmamızı ve her şeye daha olumlu ve yapıcı
tutkuyla birleştirilebilen bir aralık vardır.”
bakmamızı sağlar. Tutku hareket kabiliyetimizi artırır, bize büyük bir
Halil Cibran
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Dallar Yeşil Olmalı

“Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul
Bekle bizi
Büyük ve sakin süleymaniyenle bekle
Parklarınla köprülerinle kulelerinle
meydanlarınla
Mavi denizlerine yaslanmış
Beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle
Ve bir kuruşa yenihayat satan
Tophanenin karanlık sokaklarında
Koyunkoyuna yatan
Kirli çocuklarınla bekle bizi
Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi
Bekle dinamiti tarihin
Bekle yumruklarımız
Haramilerin saltanatını yıksın
Bekle o günler gelsin İstanbul bekle
Sen bize layıksın”
91 yaşındaydı… 2010 yılında Radikal
gazetesinde başbakana açık
mektubu yayımlanmış, pek
çok çevreden eleştiri almıştı.
Başbakanın kahvaltı davetine
katılamayacağını bildiriyor,
ülkenin sorunlarıyla ilgili
görüşlerini dile getiriyordu
geri kalan satırlarda. Kendisini
“91 yaşında, Marksist-Leninist
bir roman yazarı, yılların yazı ve
sinema emekçisi, Türkiye’nin en
eski proleter-devrimci partisi
Türkiye Komünist Partisi’nin
kalan son birkaç üyesinden
birisi” olarak tanımlıyordu
mektubunda. “Kürt
sorunu demokrasi sorunu
çözülmeden çözülmez,
demokrasi sorunu Kürt sorunu
çözülmeden çözülmez.” diyordu.
“İnsanlarımızın birbirine kırdırıldığı,
ormanlarımızın yakılıp kül edildiği bu
uygulama, emperyalist silah tekellerine
trilyonlarca dolar kazandıran bu kanlı yol,
yoksul ülkemizi gırtlağına kadar borç batağına
sürükler.” diyordu.
Adı Abdülkadir Demirkan’dı. Yıllar sonra
mahkemeye başvurup, geldiği soyun adını
alacaktı: ‘Pirhasan’. Samsun’da 1919 yılında
doğmuş, kentin Kürkçüoğlu mahallesinde
büyüdüğü için kendini hep talihli

saymıştı. Bu mahallede Lazlar, Kürtler,
Çerkesler, Boşnaklar bir arada yaşıyordu çünkü.
Samsun Lisesi’nde okurken ‘komünist Mehmet’
adlı bir arkadaşı olunca kendi deyimiyle ‘dünyası
değişti’.
Romanlarına da konu olacak İstanbul
Üniversitesi yıllarında Türk Dili ve Edebiyatı
okudu. Maltepe’de, Kuleli Askeri Lisesi’nde
yüzbaşı rütbesiyle edebiyat öğretmenliği yaptı.
‘Yüzbaşı Abdülkadir’ olarak tanındı. Polisin
dikkatini çekmemek amacıyla hiç sevmediği
Vedat ismini ve içinde Türk ve Ali olduğu için
“Türkali” soyadını aldığını bir söyleşisinde anlattı.
Vedat Türkali, Türk çağdaş edebiyatının önde
gelen yazarları arasında yerini aldı. 1950’li
yılların başında, siyasal eylemlerde bulunmakla
suçlanarak tutuklandı. 9 yıl hapsi istendi, 7
yıl sonra şartlı tahliye edildiğinde dostu Rıfat
Ilgaz’la birlikte “Gar Yayınları”nı kurdu.

Dallar Yeşil Olmalı

“Mavi Karanlık”, “Yeşilçam Dedikleri
Türkiye”, “Bir Gün Tek Başına”, “Güven”
gibi çok okunan romanlarında akıcı
üslubuyla insanın iç çekişmelerini,
entelektüel çevreyi, aşkı, mücadeleyi, İstanbul
sokaklarını, o sokaklarda dolaşan Tahir’i,
Necla’yı anlattı. “Otobüs Yolcuları”, “Üç
Tekerlekli Bisiklet”, “Kara Çarşaflı Gelin”,
“Karanlıkta Uyananlar” gibi erken
dönem Türk sinemasının önemli

filmlerine senaryo yazarı olarak imza attı. Hem
kitaplarıyla hem senaryolarıyla yurtiçinde ve
yurtdışında sayısız ödül aldı. 1970 yılında “Dallar
Yeşil Olmalı” adlı oyunuyla TRT’den de ödül
almıştı. Son yıllarına kadar çalışmayı, üretmeyi
sürdürdü. Ona “bilge yazar” dediler. 29 Ağustos
2016’da hayatını kaybetti.
Bir kitabında “Bitmeyen ne var ki?” diyordu
Vedat Türkali. “Dünya da bitecek. Güneş bitecek.
Yıldızlar bitecek. Kıpkırmızı umudumuz, sevgi
yüklü tomurcuk, sen bitmedikçe hiçbir şey
bitmeyecek.” diyordu.
Biliyorum bir gün karanlıkta
kesecekler yolumuzu
ya siz çocuklar
nasıl anlatmalı sizlere olup bitecekleri
çocuklar bizim dediğimiz
yüzünüze utanç duymadan bakmaktır
mal mülk değil istediğimiz
size namuslu bir dünya bırakmaktır.
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azın en
sıcak olduğu
günlerden
birindeyiz. Yanımda
çok sevdiğim, hatta
hayranlık duyduğum
müthiş bir sanatçı
olmaktan öte, müthiş
bir insan var; sevgili
Melek Baykal... Melek
Baykal’ı pek çok projeden
tanıyoruz aslında.
“Ferhunda Hanımlar”,
“Akasya Durağı”, “Hayat
Bağları”, “Cennet
Mahallesi” dizileri…
“Düşler Yolu”, “Bu Bir
Rüyadır”, “Romantika”,
“Bir Ölünün Toplumsal
Anatomisi”, “Ahududu”,
“Şen Makas” gibi
sayılamayacak kadar
tiyatro oyunu…
Bu diziler, tiyatro oyunları,
sinema filmleri hayatımızda
hep iz bırakan işler oldu.
Çoğunda gülümsedik, çoğunda
bizim insan halimizin çok net
çekilmiş fotoğraflarına tanıklık
ettik. Belki de bu işleri içimize
bu kadar almamızın, bu kadar
kendimizden saymamızın nedeni;
bu ve hepsinde pek çok sanatçı vardı
elbette bazılarını hepimiz çok tanıyoruz,
seviyoruz, onları beğenerek istiyoruz, onlar
olunca daha bir heyecanla bakıyoruz ekrana.
Ama tüm bunlarla birlikte Melek Baykal, benim
için ayrıcalıklı olan bir oyuncu. Çünkü o sanatçı
olmanın yanı sıra insan olmayı seçmiş bir kadın,
gerçek bir Cumhuriyet kadını.
Ben galiba sanatçılığıyla topluma olan
sorumluluğunu örtüştürdüğümüz sanatçılığı bir
taç gibi başında dolaştırmamayı tercih etmiş,
gerçek insan olmaktan vazgeçmemişleri daha
çok seviyorum. Melek Baykal bunlardan
biri. Bugünkü konuğum aslında deniz
yolculuğunu çok daha fazla seviyor
bunu biliyorum. Ben de galiba deniz
yolculuğunu daha fazla seviyorum
ama trenin, özellikle çocukluğumuzda
kalan ya da masallarda kalan o kara
trenin içinde olmayı da çok seviyorum.
Şimdi karşımda Melek Baykal var ve
bizim trenimiz denizin içinde bir yol
yaptı kendine, denizin içinden ilerliyor.
Hoş geldiniz sevgili Melek. Nasılsın
her şey yolunda mı? Instagram
paylaşımlarına baktığımda hayattan,
olaylardan o kadar çok etkileniyorsun
ki bu sorumu geri alasım geldi bireysel
olarak iyi olmak hiçbirimize yetmiyor
artık değil mi? Ben sizin isyanlarınıza
hep hayran oluyorum özellikle

BİRCAN USALLI SİLAN
Instagram hesaplarındaki… Mesela bir paylaşımınız
var Japon atasözü; “Senin değilse alma, doğru
değilse yapma, gerçek değilse söyleme, bilmiyorsan
sus.” diyor. Hemen altına eklemişsiniz “Bizim
atasözlerimiz: Bal tutan parmağını yalar. Devletin
malı deniz yemeyen keriz. Komşuda pişer bize de
düşer. Üzümünü ye bağını sorma.“
Neden bu durumdayız?’ın kısa özetidir diyerek.
Bu paylaşıma o kadar bayıldım ki… Gerçekten
bizi çok doğru anlatıyor ve yıllardır neye isyan
ettiğimizin kısaca özetidir.
August Pullman’ın bir paylaşımı var
paylaşmıştınız yine; “Kötülerin yaptığı şeylerle başa
çıkabilmek için, iyilerin psikoloğa gitmesi gereken
tuhaf bir dünyada yaşıyoruz.”
Melek Hanım bunları siz nasıl arayıp da
buluyorsunuz, nasıl da hayatımızın tam içinden
şeylerle bizi mutlu ediyorsunuz ve de mutsuz
ediyorsunuz? Elbette bir de çocukluğumuza ait
bir paylaşımınız var benim çok sevdiğim. “Yere
düşen ekmeği hemen alıp üç kere öperdik, iyi
çocuklardık. Yağ satardık, bal satardık ama
birbirimizi satmazdık. Ne güzel yıllardı.” diye.
Sabahattin Ali’den bir paylaşım. Biz gerçekten o
saf çocukluğumuzu yaşayabildiğimiz için mi çok
şanslıyız? Ben öyle düşünüyorum. Bütün bunları
sizinle konuşacağız başlayalım mı sohbetimize?
n Sevgili Melek Baykal, “hayat” ne demek
sizin için?
Benim için hayat; ailem ve sevdiklerim demek,
gülmek, sarılmak ve sahne demek.
n Özcan Köknel derdi ya; iyi ki’lerimiz
keşkelerimizden çoksa güzel bir hayat
yaşamışızdır diye siz ne dersiniz? Sizin iyi
ki’leriniz-keşkelerinizden daha fazla mı?
Sevgili Bircan, herkesin hayatında az da olsa
keşke dediği anlar muhakkak vardır. Önemli olan
keşke anlarının tecrübe olduğunu kabullenmek
ve onlarla yaşamayı öğrenmektir… Şükürler olsun
çok keşke dedirtmedi hayat bana, az olan keşkeleri
başımın üstüne koyup iyi ki’lerime odaklandım
her daim. O yüzden hâlâ güzel kahkahalar
atabiliyorum.
n Mutluluğun resmini Abidin Dino’ya
“Çizebilir misin?” demiş Nâzım Hikmet… Siz
çizseniz ne çizerdiniz?
Ben mutluluğu büyük kocaman bir çerçeveye
sığdırırdım, annem başta olmak üzere, kardeş,
yeğen ve tüm sevdiklerim içinde olurlardı. Bugüne
kadar daha pahalı, daha güzel bir tablo görmedim.
n Sizi özel kılan oyunculuk kariyeriniz
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dilim ekmeğin keyfi ne de balın tadı var. Her şey
onlarsız eksik.
n Çocukluğumuz anavatanımızdır ya… Biraz
çocuk Melek’ten söz etseniz…
Melek hâlâ çocuk aslında… Ben hep çok okuyan
ve çok öğrenme arzusuyla büyüyen bir çocuktum.
Gazeteleri, dergileri, yeni çıkacak romanları takip
ederek büyüdüm. Sevdiğim romanları, başucumda
hâlâ saklarım, benim kıymetlilerim onlar. Öğrenme
arzusu çok olunca insanın merak duygusu onunla
beraber daha çok büyüyor. O yüzden söylemlerimde
her zaman dikkatli, bilinçli ve örnek olmaya
çalışıyorum. Bir şeyler paylaştığımda istiyorum
ki çıkardığımız ses insanların meraklarını artırsın,
gençlerimizin merakları bilgeliklerinden gelsin.
n Bence o küçük kız hiç büyümemiş gibi,
gözlerinizden öyle güzel bakıyor ki?
Hâlâ büyütmeye çalışıyorum sevgili Bircan.
n Heyecanla bekliyor gibisiniz hayatın size
sunacaklarını, yanılıyor muyum? Heyecan iyi bir
şey değil mi?
Heyecan her zaman çok güzel bir şey, yeni güne
sağlıklı uyanmaktan daha güzel ne olabilir. 2 yıldır
yaşadığımız karantina dönemi bize bolca özlemi
ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlattı. O
yüzden yaşam enerjimi, heyecanımı kaçırmadan
gülümseyerek bekliyorum yeni güzellikleri.
n Oyunculuk sizin için ne demek?
Oyunculuk benim için çocuk Melek’in büyüdüğü
yer demek; öğrenmek, öğretmek ve mutlu olmak
demek. Bu kelimeler aldığım hazzın yanında
küçük ifadeler ama anlatabileceğim daha güzel bir
cümle yok. Nefes aldığımı hissettiğim, ciğerlerime
oksijenin en berrak haliyle dolduğu yer demek.
n Hayalinizde bir rol, bir karakter var mı; illa
canlandırmak istediğiniz?
Hayalimde oynamak demeyelim de, yeniden
dizilere dönersem istediğim karakteri sizlere kısaca
anlatayım. Güldüren, kahkaha attıran Melek
yerine kötü, entrikacı bir kadını oynamak isterim.
Belki son yıllarını yaşayan bir hayat kadını ya da
pavyondan emekli bir konsomatrisi oynamak
isterim. Kim bilir, bakarsınız yakında yeniden
kavuşuruz.
n İdolünüz kim? Atatürk’ün hayatınızdaki
yerini sormak istiyorum bir de…
83 yıl önce ölmüş yenilikçi, çağdaş ve bir ülkenin
başına gelmiş en güzel şey… Zor şartlarda, az

zamanda çok şey başarmış bir lider. Ülkemizin
her daim minnet duyacağı, bütün dünyanın
saygı ile ceketini iliklediği bir devlet başkanının
ülkesinde doğmuş olmaktan, onun yenilikçi
kişiliği, reformları ile ışık tuttuğu bir ülkede
birey olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum.
Ülkemiz çok ağır bedeller ödenerek kazanıldı, nice
canlar feda edildi. Atatürk bizim öncümüzdür ve
her daim öyle kalacak. Minnettarız Ata’mıza.
n Ve de bu orman yangınlarıyla ilgili
duygularınızı bizimle paylaşmanızı istiyorum…
Sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmak nasıl
geliyor size? O da başka bir sorumluluk alanı
değil mi?
Kesinlikle öyle. Söylemlerimde daha dikkatli,
daha bilinçli olmaya çalışıyorum. Herkesle aynı
dili konuşmak bazen zor olsa da birbirimizi sosyal
medya sayesinde daha fazla tanımaya, anlamaya
fırsat buluyoruz ve yan yana oluyoruz. Sosyal
medya kullanmayı seviyorum.
n En sevdiğiniz şiiri bizimle paylaşır mısınız?
En sevdiğim şiirdir “Mustafa Kemal’i
Düşünüyorum”.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden zafere.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Ölmemiş bir kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde,
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.
Ümit Yaşar Oğuzcan

yıldızlar kompartmanı

kadar kırmızıçizgileriniz… Toplumsal olaylara
duyarlılığınız… Bu sanatçının görevi mi?
Ben dünyayı kocaman uzun bir yola
benzetiyorum. Sanatçılar ülkelerin sokak lambaları
gibi karanlıkta daha rahat görmemizi sağlarlar…
Sadece Türkiye’de değil dünyada kadına, çocuğa,
hayvana yapılan her türlü ayrımcılığa karşı elimden
geldiğince fikir beyan etmeye… Karanlıkta kalan
insanlara az da olsa ışık saçmaya çalışıyorum.
n Tarık Akan, toplum üzerinde sanatçının
politikacıdan daha fazla etkili olduğunu
söylerdi… Katılıyor musunuz ona?
Elbette katılıyorum sevgili Tarık’a, nurlar içinde
uyusun… Biz sanatçılar toplumun ruhlarıyız…
Korkanın yanında, hakkı yenenin arkasında, aç olan
vatandaşın sofrasındayız. Gerçek sanatçı para için
değil de topluma katkı sağlamak, yol göstermek
ve yanından yürümek için çalışır. Biz bu bayrağın
öncüleri olmaya çalışıyoruz. Tarık’ın dediğine
sonuna kadar katılıyorum.
n Annenizi bize anlatır mısınız? Bu kadar
güzel bir kadını o yetiştirdiğine göre onu
tanımayı çok isteriz...
Annem beni yetiştirirken söylediği tek cümleyi
sizinle paylaşacağım, böylece nasıl muhteşem bir
anneye sahip olduğumu öyle anlayabilirsiniz. Lise
yıllarımda bir gün beni karşısına aldı, o zamanlar
sanatçı olmak veya sanat yapmak çok zordu…
“Kızım ben senin yanında ve arkandayım. Sevdiğin
işi yap ve hayatını yaşa.” dedi...
n Yemek yapma konusundaki hevesinizi ve
yeteneğinizi biliyoruz… Biraz söz etseniz.
Yemek yapmayı ve mutfakta olmayı çok
seviyorum, bedava terapi gibi, her şeyi unutuyorum
yemek yaparken. Sevdiğim tarifleri yapmayı ve
paylaşmayı seviyorum. Karantina döneminde bol
bol yemek yaptım ve instagramda takipçilerimle
paylaştım. Takipçilerimin gönderdiği tarifleri
yaptım. Dijital dünya, koronada ben dâhil birçok
insanı birbirine yakınlaştırdı.
n Bazen kızarmış bir dilim ekmek, peynir,
zeytin en güzel yemektir. Yeter ki yanında …
olsun? Ne olsun?
Ailem olsun.
n Nasıl her şey dostlarla sevdiklerinizle güzel
oluyor değil mi?
Her zaman… Ben biraz fazla bağlıyım aileme,
arkadaşlarıma, dostlarıma… Onlar olmadan ne bir
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DENİZ ÖZEN

Gülümser

- Gereğinden fazla özenli davranıyorum
belki de hayata. Kimse böyle olmadığından
yaptığım davranışın karşılığını da alamıyorum.
Nahif ve kırılganım biraz. Neden kimse
fark etmiyor, bilemiyorum. Onlara göre
hastaneye kapatılacak bir ruh hastasıyım.
Suçlu; tiroitlerim ya da menopoz! Yoksa
ne olabilir ki alınıp bozulacak, ortada
öfkelenecek hiçbir şey yokken hem de. O
yüzden kanıksanmış tüm incelikli sorularıma;
‘Bırak ya!’, ‘Didikleme bu kadar!’, ‘Bıkmadın
mı sormaktan?’ yanıtlarını alıyorum. Annem
ve Mahir dışında kimse ‘Gülümser ne var ne
yok?’ demiyor uzundur. Her sabah on bir civarı
annem, ikiye doğru da Mahir arayıp konuşur
benimle. Ailem dışında ne bir arayan ne bir
soran var. En son aradığım altı kişi telefonunu
açmadığı gibi, sonra da dönmedi bile.
Sorun bu işte! Önemsenmiyorum.
Son iki yıldır kendimi lime lime didikledim;
ne kocam ne kızlarım, ne abim ne dostum
dediğim Tülin ne de bir başkası beni
önemsiyor. Ruhum şımarmayalı yıllar yıllar
oldu. Bu his önceleri sır gibi içime kapadığım
bir odadaydı. Şimdilerde ise kapıları çarpıp
çıkan bir ses! Kulaklarımla ne zaman duysam,
ağlama krizine girdiğim...
Yan taraftaki pencereden ileride top oynayan
çocuklara takıldı gözleri Gülümser’in. Yutkundu.
Boğazı kurumuştu. Sehpadaki sudan bir yudum
alıp devam etti.
-Matematikte çarpım tablosundaki 1 sayısı
gibiyim sanki. Kim bana çatsa, ben kime
çatsam etki sıfır. İki göğüs ortasında, derinlerde
bir yerde ki muhtemelen kafesin içinde
ciğerimde gibi, bir kurt etimi kemiriyor. Ne
zaman canım yansa ağlasam, tam o ciğerimin
ortası kanıyor sanki. Ya da bir şey dişlerini
geçiriyor... Bilmiyorum. Geçen sabah iş için
aradığım yerin “Biz daha genç birini aramıştık
teyze.” demesine karşın, gayet nazik “Teşekkür
ederim görüştüğünüz için.” diyerek telefonu
kapatırken içimden diğer bir ses bangır
bangır bağırıyordu, ‘Geri zekâlısın çünkü ne
teşekkürü?’ diye. Bize böyle öğretilmişti. Tatlı
dilli olacaksın. Biri kabalık da yapsa, sen ağzını
bozmayacaksın!
Bu sabah gördüğünde sakince gidip elini
tuttuğu kadının sözlerini merakla dinliyordu
şimdi Asya. İçini bir kadını kurtarmanın verdiği
huzur kaplamıştı. Kadın pencereden dışarıya

diktiği gözlerinden pıtır pıtır akan yaşla birlikte
kalbini açmaya çalışıyordu. “Devam edin lütfen.”
dedi elindeki kalemle notlar alırken Asya.
-İlk nerde yuvarlandım diye düşündüm
geçenlerde öylesine çay içerken. Baştan böyle
değildi çünkü. ‘Biricik’ hissettiğim yılları
anımsamak için bayağı geri gitmeme gerek
yoktu. İlkokul? Ortaokul? Yok. İlk kez âşık
olduğum yüzü getirdim gözümün önüne.
Haberi bile yoktu benden. Perde arkalarından
yoldan geçişini beklediğim yıllar. Bütün bir
yıl onun tarafından fark edilip, önemsenmeyi
bekledim. Koca bir kış ve iki dolu yaz. Fark
etmedi. Birinden duyup da geldiğindeyse iki yıl
geçmişti üzerinden artık. İnsan beyni üzüldüğü
şeyleri silebiliyormuş. On beş yaşında keşfettim
bunu ben; ilk platoniğimi silince. Ama yine
de başarısız değildim hayatta bugünkü kadar.
Hatta lisede bile değil. Üniversitede başladı bu
ters takla atmalar. Birinci, ikinci değil üçüncü
yıl belki de. Ama hızlıca değil yavaşça bir
yuvarlanış. Daha çok -mış gibi yapıp üzerini
kapattığım yıllar. Başarısızlığımı görmezden
geldiğim dönemin başlangıcı belki de. Kimselere
söylemediğim, sırlarımın beni yormaya
başladığı, kötünün başlangıcı. Kalbimin en
derinliğine gömdüğüm olaylar. Yüzeysel her
güne bir gülüş, bir seviş, bir eğlence sığdırdığım.
Yaranın büyüdüğünü görmeme rağmen üzerini
kedi gibi örttüğüm, her yaraya bir merhem
sürüp ‘İyileşti tamamdır!’ diyerek yürüdüğüm,
kendimi harcadığım zamanlar.
Sonra durdum epey süre. Ne istiyordum?
Umutla dikilip ‘Yeniden’ dedim. O irinli
başarısızlığımı yakıp gömdüm dünyanın ateş
topuna. Sandım ki bir daha karşılaşmam.
Bu alevler onu yok eder. Ama dünya sönmüş
bir yanardağ gibi karşımda şimdi. Alevler
yok olunca o canımı ezen taş, tam karşımda
tüm heybetiyle dikiliyor. Çözemiyorum bu
anlamsızlığı. Bazen öyle oluyor ki, bu ta
‘neden yaşıyorsun?’ sorgulamasına kadar
gidiyor. Ne biri için önemlisin ne bir anlamın
var. E hadi bitir bu işi diyen bir güç içimde zor

bela susturduğum. Gülümser’i o kuyudan
çekip çıkarmak çok zor. Yardım eden de yok,
akşam sabah aynı an gibi geliyor. Kızlarımı
kullanıyorum kuyudan başımı çıkarabilmek için.
Anlam buluyorum, bir iki tutunacak dal işte.
Dün gece bulamadım. Soğuk soğuk terledim
sıkıntıdan. Bazen de olmuyormuş demek
ki! Kristal tuz parçası gibi gittikçe çöktüm
çözeltinin en dibine. Erimeyi beklemektense, bir
kaşıkla karışarak döne döne yok olmayı seçtim
sanırım.
Çaresizce arabaya atladığımda amacım biraz
hava almak, fırından simit alıp eve dönmekti
aslında. Fakat gittikçe içime doğru, kendimi
köprünün ortasında buldum. Boştu da zaten.
İnip kenarlıklara geçtiğimde, kuyunun da
dibindeydim artık. Atlamaya cesaret eder
miydim, doğrusu bilmiyorum. Ama her şey bir
anlıkmış. Siz elimi tutup da “Aşağıya bakmak
bir çözüm getirmez, bak güneş doğuyor
karşıdan, bana inan, her gecenin bir sabahı var,
bu sabah gibi.” diye fısıldamasanız, belki de
anlamsızlık ve boşluk buluşacaktı.
Bilmiyorum.
Bana bir anlam verecek misiniz peki?
Gülümser sustu.
Hafif aralık pencereden top oynayan
kız çocuklarının tiz sesleri uzakta olsalar
duyuluyordu. Doktor, önündeki defteri
karıştırarak randevu tarihi ayarlamaya
çalışıyordu.
Boş denilecek kadar az eşyalı, açık mavi
duvarlı bir odada bir masa ve önünde iki
koltuk. Bir tane uzun demirden iki kapaklı bir
dolap ve hemen yanında duran iki çekmeceli
bir başka dolap. Büyük bir saksı; bol yapraklı
bir çiçek. Asya’nın arkasındaki panoda yazılı
vermiş gözüken İlhan Berk imzalı bir not; Güneş
cebimde bir bulut peydahladı. Taş, kördür diye
yazdım. Ölüm, geleceksiz. Şeylerin yalnız adı
var. Ve: ‘Ad evdir.’ (Kim söyledi bunu?) Dün
dağlarda dolaştım, evde yoktum. Bir uçurum bize
bakmıştı, uçurumun konuştuğu usumda...
-Haftaya bugün yine sekiz diyelim mi?
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KUBİLAY ERDELİKARA

Bir Garip Müşfik Kenter
“Bence artık kendinize gelin. Çünkü parlatıcıyla
aydınlanmaz gelecek. Fön çekince düzelmez
hayat ve fondötenle kapanmaz yaralar.”

9

Eylül 1932’de İstanbul’da doğdu. Sevecen,
şefkatli; adı üzerine Müşfik’ti…
Ahmet Naci KENTER ve Olga
CYNTHİA’nın beşinci ve en küçük çocuğudur.
Tiyatroya 1947’de Ankara Devlet Tiyatrosu
Çocuk Bölümü’nde başladı. Devlet
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne 1950
yılında girdi ve buradan 1955 yılında yüksek
derece ile mezun oldu ve yine aynı yıl 1959’a
kadar çalışacağı Ankara Devlet Tiyatrosu’na
girdi.
Babası Müslüman, annesi Hıristiyan’dı.
“Yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın,
vicdanını temiz tutacaksın, insanlara yardım
edeceksin.” sözleriyle büyüyen, büyüdükçe
ısıtan, koruyan, aydınlatan ve geleceğe yayılan
bir ışıktı Müşfik KENTER.
Güzel ve en anlamlı perdeler açmıştı ablası
Yıldız KENTER ile adını verdikleri KENTER
TİYATROSU’nda… Dünya denilen en büyük
sahnede olduklarını hiç unutmadılar. Sahneyi
dünyaya; dünyayı sahneye taşıdılar. Amerika
ve İngiltere’de tiyatro araştırmaları yaptı ve
incelemelerde bulundu. Amerika, Fransa,
Almanya, İngiltere gibi birçok ülkede sahne
aldı. Dünyaca tanınmış önemli rolleri (Hamlet,
Cyrano de Bergerac vb.) başarıyla yorumladı.
En özel çalışması sayılabilen ve yaklaşık 30 yıl
sahnelenen “Bir Garip Orhan Veli” Usta’yla
özdeşleşti…

Sinema filmleri, televizyon dizileri,
seslendirmeler ve belgeseller Usta’nın devamlı
hareket halinde olmasını sağlıyordu.
Seyirciler… Biz…”Takma!” demedik
üzüldüğünde. Kızdığında buna değdiğini
bildirdik. Gamsız da olsan zaman zaman; iki
çift laf etmesen; muhatap olsan veya olmasan;
çekip gitsen de mücadeleden; yorulsan da alttan
almayıp tepeye çıkarsan; dikine gitmeyip aklını
başına alsan da almasan da her halini beğendik.
Her halin doğal sahici sade ve bizdendi. Biz, bizi
sende sevdik.
Şimdi “Hayat Sahnesi”nde senin ışığının
aydınlığında sadece öğrendiklerimizi oynamayı
değil, yaşamı sahnelemeyi ve yaşamı ışıklandırıp
yaymayı öğrendik.
Öğrenileni öğretmek tabii ki bir ustalık işi.
Anlatmak, göstermek, yaşatmak, aydınlatmak
ve en önemlisi esin kaynağı olmak Müşfik’in
en güzel yaptığı işti. “Her oyunda korktum.”
dedi mesela ve bunu derken yaptığı işi ne kadar
ciddiye aldığını gösterdi.
Öğrencilerinin ufkunu açtı. “İyi insan
olmanın iyi sonuçlar getirmediğini
öğrendim.” dese de iyi olmaktan hiç
vazgeçmedi.
Gözleri ışıl ışıl, sözleri anlamlı sahnesi
yaşamdı; ya da yaşamı sahnesiydi. Bir deniz
feneriydi; dalgaları yakamozlandırarak
aydınlatmak tercihiydi. Sahnesi karanlığı
aydınlatandı. Oyun değildi oynadığı; şiir değildi
seslendirdiği; kendiydi hep sahnelediği.
Işığın kaynağı olmak başka bir şeydi ve
sadece oyunculuğu değil öğreticiliği de bir ekol

oluşturmuştu izini takip edenlere.
Hep bir yerlere bir şeylere yetişme
telaşındaydı ve durduğu an tam da istediği anda
ve istediği mekândaydı. Bitirmek istemediği bir
heyecan olan SAHNE’de…
Sahnesi özel, doğal ve anlamlıydı… Dolu
doluydu… İyilik, doğruluk ve güzellik yürünen
yol; yürüyen de Müşfik Usta olunca ıpışıl olurdu
yol.
Sevildi… Hem de çok sevildi; çünkü o hep
kendindeydi. “Kendinize gelin.” dediğinde;
“Önce iyi insan ol, sonra iyi bir oyuncu
olursun.” dediğinde bildik neden bu sözü
söyledi…
Önemli olan şey iyi insan olmaktı. “İyi insan
olmazsan hiçbir şey olamazsın.” der; “İnsan
olmayı bilmeden, insanı incelemeden
sahnede hiçbir şey yapılamaz.” diyerek
tamamlardı sözünü.
Haziran 2012’de akciğer kanseri teşhisinden
sonra, 15 Ağustos 2012’de sonsuzluk
sahnesinde yerini aldı.
Üzgünüz Ustam; bir türlü kendimize
gelemedik. Yalanlarla, parlatıcılarla aydınlatılan
geleceğimizi fonlayıp düzeltmeye çalışıyorlar
hâlâ…
Hayat… Sahnesi eski, senaryosu kötü de olsa
öğrencilerindik ve ışığı taşımayı üstlendik.
Her ne kadar engellense de emanetin
güvenilir ellerde… Gözün, sözün, yüreğin arkada
kalmasın. Bizler omuzladık, taşıyoruz geleceğe.
Söz, bir gün kendimize geleceğiz.
Yaralar mı?
Açık… Acıyor… Kanıyor…
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eşilçam’ın tonton mu tonton, tatlı mı tatlı,
al yanaklı dedesi Nubar Terziyan; herkesin
beyninde iyilik, sevgi, hoşgörü olarak
kodlandı. Güler yüzünün altında çok muzip bir
kişilik de yatıyordu. Yaptığı şakalar; çevresindekileri
güldürüyor, şakayı yaptığı kişileri kızdırıyordu belki
de. Ama en sonunda herkesin yüzünde tebessüm
oluşturuyordu… Televizyonda kimi zaman bir
baba, kimi zaman tonton bir dede, kimi zaman bir
bahçıvan olarak gördük onu. Çoğumuzun filmlerini
izleyerek büyüdüğü Nubar Terziyan’ı, torunu Karin
Alyanakziya’dan dinlemek ister misiniz? Yanıtınız,
“Evet” ise buyurun, röportajı okuyun efendim…
n Nubar Terziyan hayatta olsaydı, bugünkü
film ve dizi sektörünü nasıl değerlendirirdi?
Nubar Terziyan, tiyatro kökenli bir oyuncuydu.
Tahminimce, bugünkü film ve dizi sektöründeki
tiyatro kökenli oyuncuların kalbinde ayrı bir yeri
olurdu. Kendi döneminde, yönetmen ve yapımcılar
ile iyi iletişim hâlinde olduğundan bu konuda da
seçici davranırdı, diye düşünüyorum. Sadece ticari
ve yüksek reyting amaçlı yapımlardan ziyade;
Türk halkına pozitif mesajlar veren, yaşadıklarını
sorgulatan, farklı bakış açıları oluşturan her türlü
dizi ve filmi desteklerdi.
n Peki, hangi günümüz oyuncusuyla bir
filmde veya dizide yer almak isterdi?
Yetkin Dikinciler, Çetin Tekindor, Şener Şen ve
Demet Evgar; birlikte oynamayı tercih edeceği
oyuncular arasında olurdu.
n Nubar Terziyan’ı gördüğümüzde
yüzümüzde bir tebessüm oluşuyor hep. Nubar
Terziyan, özel yaşantısında nasıl bir dedeydi
Karin Abla? Dedenizle beraber yapmayı en çok
sevdiğiniz şey neydi?
Dedemle on dokuz yıl aynı evde yaşadık. Bugün
geriye dönüp baktığımda; çocukluk anılarımda

oldukça çalışkan, dışadönük, iletişimi kuvvetli bir
dede var. Bana olan sevgisini fazlasıyla hissettim.
Onunla yapmayı en çok sevdiğim şey; okulda
gördüğüm bir dil olmamasına rağmen, sabahları
Fransızca çalışmaktı. Geceleri uyuyamadığımda
yanına gider, onu uyandırırdım ve ben uyuyana
kadar vakit geçirirdik beraber.
n Nubar Terziyan’ın, “Ne İdim Ne Oldum”
adında bir kitabı var. Oyunculuk dışında,
yazarlık ile de ilgilenir miydi?
Oyunculuk dışında, sadece bu otobiyografisini
yazdı; otobiyografisi hariç, yazarlıkla ilgilenmedi.
Ama yaşamı boyunca biriktirdiği anı ve deneyimler;
sanıyorum, bu kitabı yazması ve paylaşması
gerektiğini hissettirdi ona.
n Dedeniz bir röportajında, 6-7 Eylül’de
yaşadıklarını anlatmış. Röportaj yapan kişi,
Nubar Terziyan’ın bu olayı o kadar sakin ve her
gün yaşanan bir şeymiş gibi anlattığını söylüyor.
Ben buradan şunu anlıyorum; ekranlarda
gördüğümüz güler yüzlü, sabırlı, iyimser olan
Nubar Terziyan, özel yaşamında da böyle…
Özel yaşamındaki Nubar Terziyan, ekranda
görünenden bir miktar farklıydı. Evde, evin
yönetimini elinde tutmayı tercih eden, evin büyüğü
rolünü oynayan bir dede vardı. Bu rolü oynayan
dede; yeri geldiğinde bizi güldüren, yeri geldiğinde
bize kızan, kendi doğrularını göstermeye çalışan
biri idi. Baskın bir karakterdi ve bunu hep
hissettirirdi.
n Nubar Terziyan’ı hiç kötü adam rolünde
görmedik. Kendisine kötü adam rolü teklifleri
geldi de kendisi mi kabul etmedi? Yoksa Nubar
Terziyan, samimiyetiyle yönetmenlerin de
gözünde hep iyi kalpli rolleriyle mi kaldı?
Sanki bir imaj nasıl başlarsa aynı şekilde devam
ediyor. Al yanaklı, tonton dede; iş adamı; sevecen

baba rolleri ile başlayıp sonuna kadar bu roller için
tercih edildi.
n Nubar Terziyan, sadece oynadığı filmlerle
yüreklerde yer etmedi. Sezen Aksu, kendisinin
adının geçtiği bir şarkıyı seslendirdi, “İşte sanki
o an/
Nubar Terziyan sırtımı okşar” şeklinde… Nubar
Terziyan o kadar çok seviliyor ki şarkılarda dahi
adı geçiyor. Peki, Türk halkının içindeki Nubar
Terziyan sevgisi, sizce neden bu kadar büyük?
Nubar Terziyan; oynadığı rollerde, onu
izleyenlerin gözünde hep bir boşluk doldurdu:
“şefkatli bir dede, sevecen bir baba, yardımsever
bir iş adamı, bilge bir büyük” şeklinde…
İnsanların zor zamanlarında yaslanmak
istedikleri bir omuz ve ne olursa olsun, “Ben
yanındayım.” diyen biri… Nubar Terziyan, bu hissi
ulaştırdı kendisini izleyenlere. Günümüzde dahi
bu şekilde hatırlanmasının nedeni budur, diye
düşünüyorum.
n Nubar Terziyan, hep tiyatrocu olmayı hayal
etmiş. Hatta “Gençler Temaşa Heyeti“ adında
bir tiyatro kurmuş henüz on üç yaşındayken.
Eğer konservatuar okuyabilmiş olsaydı, bu
tiyatroyu kurar ve bu kadar azimli olur muydu?
Olurdu, diye düşünüyorum. Bugün, onun adını
verdiği bir tiyatro olurdu mutlaka.
n Nubar Terziyan, yüzmeyi çok seviyormuş.
Hatta kışın da yüzdüğünden bunu garipseyenler
oluyormuş. Bunun dışında neler yapmaktan
hoşlanırdı?
Dedemin yapmaktan hoşlandığı şeylerden biri,
dediğiniz gibi yüzmekti. Belli bir yaşa kadar, kışın
da, Boğaz’da denize girerdi. Hatta Boğaz’da bir
kıyıdan diğerine yüzdüğünü anlatmıştır babam.
Evde olduğu zamanlarda yemek yapmayı çok
severdi. Kendisini mutfağa kapar ve kendisine has
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tariflerle değişik yemekler yapardı. O dönemlerde
çok severek yediğim söylenemez. Kardeşine
düşkündü. Onu, haftada birkaç kez mutlaka
ziyaret ederdi. Pazara gitmekten çok hoşlanırdı.
Evin pazar alışverişini kendi üstlenirdi.
n Dedeniz çok muzipmiş. Sizin hiç
unutamadığınız bir şakası var mı?
Evet, muzipti. Benim tanık olduklarımdan
biri şuydu: Beraber pazara giderdik. Önümüzde
yürüyen kişilerin omuzlarına dokunur, o kişi
arkasını döndüğünde o yapmamış gibi davranırdı.
Ben de çocuk hâlimle; o, bunu yaparken hep
utanırdım… Ben doğmadan yaptığı bir şaka var,
aklımda yer eden… Onu da anlatayım: Bir akraba
ziyaretine giderken ciğerciden yarım kilogram
ciğer almış. Onu pudra şekerine bulamış. Yarım
kilogramlık bir lokum kutusuna koymuş ve ziyaret
edeceği eve götürmüş. Ev sahibi, hediye gelen
lokumu ikram edince lokumu ısıranların hâlini siz
düşünün…
n Dedeniz hiç başrol olmamış ancak
gönüllerin baş tacı olmuş. Nubar Terziyan’ın
hayatının konu alındığı bir müze olsa çok güzel
olurdu bence. Böyle bir proje düşündünüz mü?
Ne kadar güzel olurdu… Hatta bu soruları
yanıtlamamdan bir önceki gün; Ara Güler’in
Bomontiada’daki müzesini ziyaret ettim ve
“Benzerini dedem için yapmak ne keyifli ne
anlamlı olur.” diye düşündüm.
n “Dedem şu konuda da çok başarılıydı.”
dediğiniz bir alan var mı?
Dedem, oynadığı rolü hissederek oynardı. O
kadar hissederek oynamış ki, kendisini izleyenlerin
kalbinde ortak bir imaj çizmiş. Bu da onun,
alanında ne kadar başarılı olduğunun en güçlü
kanıtı.
n Şimdi, hiçbir soru sormamışım gibi
dedenizi dinlemek istiyorum sizden Karin
Abla. Dedeniz Nubar Terziyan; bir dede, bir
baba, bir Yeşilçam oyuncusu olarak değil, kişi
olarak nasıl bir insandı?
Bu yaş bilincimle geriye dönüp baktığımda iki
dünya arasında sıkışmış, bazen hangi oynadığının
rol, hangisinin gerçek hayat olduğunu karıştırmış
bir insan görüyorum. Bu karışıklık ona, kontrol
sahibi bir hayat yaşaması gerektiğini hissettirmiş.
Ama temelde; kocaman yürekli, cesur, aklına
koyduğunu yapan, kendi doğruları ile sevdikleri
için en iyisini yaptığını düşünen bir insan olarak
yer etti kalbimde ve hayatımda…
n Yeşilçam ile ilgili sıklıkla anlattığı bir anısı
var mıydı?
Yeşilçam’daki arkadaşlarına çok düşkündü.
Herhangi bir filmde rol almadığı zamanlarda
mutlaka bir araya gelirdi arkadaşlarıyla.
n Sanırım birçok kez dedenizin yer
aldığı filmlerin setine gitmişsiniz. Kendisini
gözlemlediğiniz kadarıyla, sahne aralarında
neler yapardı?
Tüm ekip ile sohbet ederdi. Sonraki sahnenin
repliğini çalışırdı. Kendisiyle sete gittiğimde,
aralarda beni tanıştırırdı setteki kişilerle.
n Nubar Terziyan hayatta olsaydı, yeni
nesile neler öğütlerdi?
“İçinizdeki ‘gerçek sizi’ keşfedin, kendi
önsezilerinize güvenin ve onları takip edin.”

BARIŞ İNCE
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uyun gürültüsü bedenimi özetliyor.”
O ince beden, yaşamın gürültüsü
arasında sessizce yürüdü ve gitti.
“İskender’i ihmal ettik mi?” ile “İskender’i
yorduk mu?” arasında salındığımız o yıl
gitmiştim Bodrum’daki evine. Yormaktan
ürkerek… Gençliğimde hayran olduğum bir
şairin yazdığı derginin yöneticisiydim, bir
şeyler yapmalıydım ama yapabileceklerim
sınırlıydı. Evinde olabilecek kadar az kaldım.
“Hayati önemi olan acılar” şiirinde dediği gibi,
“sözcükler büyüdü, sözcükler düğümdü.” O yaz
benim için küçük İskender yazı oldu.
O zaman fark ettim ki, gençken ezbere
bildiğimiz müthiş dizeleri aslında bizi
İskender’den uzaklaştırmış. “İskender’i
okuduk” duygusu, tuhaf bir bilmişlik yüklemiş
üstümüze. Meğer küçük İskender’i ne de
bilmemişiz. İskender’i yalnızca öpmüşüz,
İskender’le sevişmemişiz.
Bir şair için, bir öykücü için, bir romancı için
en ilham verici yazarlardandır küçük İskender.
Sadece şiirleriyle değil düz yazılarıyla da…
Aynı zamanda büyük bir şiir araştırmacısıdır
İskender. Bunu da büyük bir tevazu ile yapar.
2018’de küçük İskender’in kitaplarını tekrar
alıp okumaya başladım. Yazın sonuna ikinci
romanımın düzeltmelerini yetiştiriyorduk ve o
sırada üçüncü bölümde eksik kalmış bir cümleyi
arıyordum. İskender’in kitaplarını okurken
istemsiz gelen ilhamı değil, tüm kitapları
yeniden okunduktan sonra bende yarattığı
hissi önemsedim. Yokluğuyla kavrulmuş gibi
İskender’i kana kana okudum. Oturdum ve
“Sarsıntı” romanına şu paragrafı yazdım:

“Ters istikamette yürümeye başladım. Kumdan
çok taşa rastlanan bir sahil yolu. Barınağın
ilerisinde insanlar küçük kayıklarını bağlamışlar.
Kimisi karaya oturtulmuş, çürümeye yüz
tutmuş. İlgi görmezse çürür. Yürürken yerdeki
taşlara ve deniz kabuklarına bakıyordum.
Arıyordum. Kaybettiğim bir şeyleri... Cesaret
edemediğim, söyleyemediğim, dövüşemediğim,
sevişemediğim, her şeyden ve herkesten dolayı…
Yitirdiğim bir şeyleri… Yerde balık ölüleri vardı,
kimisi daha yeni kıyıya vurmuş. Balıklar hep
surat asıyor gibi değil mi? İfadeleri öyle. Bir
şeylerden hazzetmeyip de karşıdakine naz
yapar gibi… Kimse onların nazını çekmiyormuş
gibi… Kim bilir dertleri nedir. Beni de çeken
yok, hafifim zaten, kapladığım bir yer yok.
Kimsenin hayatına değemiyorum, ruh gibiyim.
Bir anlamım yok. İnsanlar sevdiklerine anlam
yüklemeyi seviyor. Benim için diyebilecekleri
bir şey yok. Dostlarına beni anlatıp övünecek
sevgililerim olmadı. Anlatılacak hiçbir şeyim
yok. O zaman beni sevmeyin, yeter ki yalandan
anlam yüklemeyin de...”
Minnettarım İskender. Bize bıraktığın ve
yeniden yaratmamıza olanak sağladığın
sözcükler için. Özür dilerim İskender. Dünya
görüşümüzün haklılığı kimi zaman bizi
çokbilmişliğe, had bilmezliğe sürüklediği
için. Nankörlük edemem İskender, gece ile
sınanmamak için.
“Beni gece ile imtihan etme nankörlük,
durup ömrümü düşünürüm o zaman” küçük
İskender, İkinci Waliz.
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fendim neymiş; çok sıkılmış, hayat -üstelik
pandemili olanı- çok zormuş, hayallerinin
peşinden koşmaktan yorulmuş. Neymiş,
bir de kimse onu anlamıyormuş…
Hayatının doğumdan ölüme zevk-i sefa
içerisinde geçeceğinin, burnunun tam ucunda
asla bir sivilce çıkmayacağının, hiç bozuk gıda
yemeyeceğinin veyahut bir arı tarafından
sokulmayacağının ve ayrıca adaletin hep yanı
başında olacağının, kendini ifade etmek için
asla bir çaba göstermesi gerekmeyeceğinin, hak
ve özgürlüklerinin koruma altında olduğu bir
yönetim biçiminde tüm sevdikleriyle birlikte
sonsuza dek mesut bir hayat süreceğinin, önüne
gak deyince et, guk deyince su geleceğinin
garantisini kim verdiyse ona artık… Bence
hesabını da ona sorsun sevgili benliğim.
Böyle bir durum söz konusu olsaydı eğer,
dünyaya gözümüzü açtığımız ilk an bir elinde
kalem diğerinde sözleşme tutan kan ter içinde
bir doktor ile karşılaşmamız gerekirdi. Demek ki
neymiş, başımıza gelen her şey standart abone
paketinin içinde olan şeylermiş…
Evin içinde kendimi kendimle kaybetmişken
televizyondan gelen sesle toparlandım;
“- Hayatta idealiniz var mı?
-İdealim yok. Televizyonun taksiti bitsin,
inşallah onu da alacağız.”
Yarından tezi yok bu televizyon satılacak
ve yerine sahibinden az kullanılmış idealler
alınacak, peşinden koşma işi başka zamanlara
bırakılacak, bu da böyle biline…
Canım Ayşen Gruda, Ayşe Huyugüzel
karakteri ile hızır gibi yetişti imdadıma.
Vecihi’nin Fikret’i, Apti ‘nin Hacer’i, Küçük
Enişte’nin Zekiye’si, Melek Hanım’ın Feride’si ve
yazmakla buraya sığdıramayacağım filmlerde
ve tiyatro oyunlarında oynadığı unutulmaz
karakterlere hayat veren, evimizin Ayşen ablası.
22 Ağustos 1944’te Yeşilköy’de sanata
düşkün bir ailenin ortanca kızı olarak dünyaya
geldi. Çocuk yaşta komşularının taklidini
yaparken yeteneği keşfedilen sanatçı, makinist
babasının vefatıyla eğitimini yarıda bırakarak
çalışma hayatına atıldı. Kuşkusuz bu yeteneğin
gelişmesinde annesi Zekiye Hanım’ın, Ayşen ve
kardeşleri için hazırladığı Karagöz oyunlarının ve
ablası Ayten’in tiyatro oyuncusu olmasının payı
vardı. Ancak hayat şartları böyle gelişmeseydi

belki de çocukken hayalini kurduğu avukatlık
mesleğinde adını duyuracaktı. Çünkü neydi,
hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdi.
Sevgili benliğimin küçükken okuduğu bir
kitaptan etkilenip arkeolog olma hayalleri geldi
aklıma. Ola ola hiçbir şey oldu. Yine de her şey
olmaktan, daha da beteri her şey olduğunu
zannetmekten iyidir ama bu başka bir yazının
konusu.
Sanatçı, 1977’de televizyonda yayımlanan
skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates
Güzeli Nahide Şerbet” karakterinin ardından,
kendi tabiriyle bir gecede meşhur olarak,
“Domates Güzeli” olarak anılmaya başladı.
Üzerine yapışan bu kimlikten hiç rahatsız
olmadı. Bir röportajında “O dişi bir Şarlo idi,
içimdeki kavukluyu yakaladım ben onunla.”
diyecek kadar benimsemişti ve sevmişti
“Domates Güzeli”ni. Bu karakterin çok ekmeğini
yediğini ve hatta her düşündüğünü söyleyen,
pek yalın, pek içten, bir o kadar da nazı geçen
bir karakter olarak biraz daha devam edebilmiş
olmayı yeğlediğini her fırsatta dile getirdi.
Şimdilerde sevilmeme, beğenilmeme
korkusuna istinaden başvurduğumuz süslü

püslü yalanlarla veya gramı/karatı kendinden
menkul birtakım cansız nesnelerle donatınca
hayatı, söz söylemek belki daha kolay ama hiç
kıymeti bilinmez ki çıplak ayakla yeryüzüne
basmanın…
Gruda, hiç oyunculuk eğitimi almadan,
ustalarından görüp öğrendikleriyle, çocuk
denecek yaşta adım attığı oyunculuk hayatında,
başta sanatçının adeta bir okul gibi gördüğü
“Arzu Film” yapıtları olmak üzere, Türk
sinemasının klasikleşmiş sayısız eserlerinde
oynadı ve müzikallerde rol aldı.
“Çalışmaktan vazgeçmek, çürümek olur benim
için.” ifadesiyle, yaptığı işe duyduğu sevgiyi ve
bağlılığı dile getiren Ayşen abla; 2006’da Sadri
Alışık Ödülleri’nde ve 2010’da Uluslararası
Altın Portakal Film Festivali’nde aldığı “En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu”, 2012’de İstanbul Film
Festivali’nde “Onur Ödülü”, 2015’te ise 52.
Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “Yaşam
Boyu Onur Ödülü” ile bu bağlılığın ve çalışma
şevkinin ne denli önemli olduğunu kanıtladı.
Aralarında “Kaygısızlar”, “Cennet Mahallesi”,
“İki Aile”, “Leyla ile Mecnun”un da bulunduğu
birçok televizyon dizisinin oyuncu kadrosunda
yer alan Ayşen Gruda, neredeyse hayatının
sonuna kadar sinema filmlerinde de oynamaya
devam etti.
Yorgun ayaklarımı soğuk suya
kavuşturmuşken, bir yandan da internetten
masaj koltuğu fiyatlarına bakan bu gözler,
elbette ki utanacaktır kendinden. Hayat gailesi
bir seni mi yormuş eyyy benliğim, yürünecek
daha çok yol var, hem de dublesinden…
Sosyal medyada bir yayında gençlere verdiği;
“Dürüst olun, taviz vermeyin, ama küstahlık da
yapmayın, çok kitap okuyun, çok film izleyin,
çok güzel müzikler dinleyin, kendinizi bir kalıbın
içine sokmayın.” tavsiyesiyle ne de güzel özetler
hayatın temel taşlarını özenle döşemenin
yolunu. Yine aynı yayında soracak sorusu
olmayan bir takipçisine verdiği “Her zaman
soracak bir soru vardır.” cevabıyla araştırmanın,
merak etmenin, sorgulamanın ne kadar önemli
olduğunu da tek bir cümleyle hatırlatıverir
bıkkın zihinlerimize. Soru sormaktan vazgeçmek
demek, bir bakıma kendimiz de dâhil her şeyden
vazgeçmek demektir çünkü.
Bir süre pankreas kanseri tedavisi gören ve
hastalığı ilerleyen sanatçı, son olarak mide
kanaması şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun
bakımda tedavisi devam ettiği sırada 2019
yılında, 74 yaşındayken hayatını kaybetti.
Keşke hep komedi tadında yaşasak hayatı
ve tek derdimiz fazla gülmekten kırışan dudak
etrafı, burun çanağı, yanak teğeti çizgilerimiz
olsa. Çaresi var nasılsa bir kredi kartı limiti
boyunca. Biz ne düşünelim, bankalar düşünsün,
elbet bir ara ödenir gereği. Ancak yaşam her
duyguyla ve sonsuz olay örgüsüyle komplike
bir yapı, yani harcı sağlam tutmalı. Arada
yâd ettiklerimiz, özlediklerimiz de yaşam
döngümüzün vidası, çivisi. İyi ki doğdun Ayşen
Gruda, iyi ki…
Merak eden de olursa “Parka gidecekmiş iki
gözümüzün çiçeği…”
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KENAN BAŞARAN

-Ay ne zevzeksin!
ışıl ışıl olurken, bahçe katı karanlık bir izbelikti.
Bu muhabbetimizden bir iki gün sonra,
En üste taşınanların işini gücünü hemen
bi öğlen vakti. Temmuz sıcağı iyiden iyiye
öğrenmiştik de, 9 yıldır aynı bahçeye baksak da,
bunaltıyordu. Klima vardı ama elektrik faturası
alttakileri pek tanımıyorduk. Sadece adamın
daha yakıcıydı. Gölgelik bir yer arayan
boyacı olduğunu biliyorduk. Bir ara
sokak köpekleri gibi ben de evin
boyacı lazımdı, alt komşumuz
içinde serin bir yer aradım.
Abdullah Amca söylemişti.
Karşı apartmanın
Tüm kapı bacayı açıp cereyan
Fakat biz başkasına
en
üst
katı
gazino
misali
da oluşturmaya çalıştım.
boyatmıştık evi. Boyacının
ışıl ışıl olurken, bahçe
Evin doğusuna düşen
evinin duvarları yamalı
katı karanlık bir izbelikti.
koltuğa uzandım. İçim
bohça gibiydi. Evin küçük
En üste taşınanların
tam geçmişken, bir
oğlu, siyah sprey boyayla
işini
gücünü
hemen
matkap sesiyle uyandım.
duvara gülümseyen bir
öğrenmiştik de, 9 yıldır
Bir ağız dolusu küfürle
çöp adam çizmiş, beyaz
aynı bahçeye baksak
kalkıp arka balkona çıktım.
boyayla da onlarca el izini
da, alttakileri pek
Sırtında belediye yeleği
basmıştı. Demir bir kapının
tanımıyorduk.
olan iki kişi, boyacının duvarını
açıldığı bahçe katının bahçesi
deliyordu. Biri elindeki aleti
betondu. Orta yerine atılmış
deliğe sokuyor, diğeri de deftere
kırık dökük bir masa ve plastik
bir şey yazıyordu. Boyacı da oradaydı. Çok
sandalyeler... Teneke ve plastik kaplarda irili
geçmedi, konuşmalarından apartmana deprem
ufaklı çiçekler, tüm bahçeyi boydan boya geçen
testi yaptırdıklarını anladım.
çamaşır ipleri...
Testin ertesi gününün akşamında, üst
Bir gün yine eşimle balkonda oturmuş karşı
kattakilerin balkonundaki o süs ışıkları
apartmanı yorumluyorduk:
yanmadı. Sonraki gün de, daha sonraki gün de...
-Bak, sınıf farkı oluştu: Üsttekiler ve
Öğrendik ki, bina çürük çıkmış...
alttakiler... Bir apartmanı boşuna bir ülkeye
Dün akşam eşimle balkonda oturup iki kadeh
benzetmiyorlar.
şarap içtik. Morgıcımız bitti, onu kutladık.
-Ne alaka yahu, kadın ressam. Onun farkı
Karşımızda, şairin istediği gibi, balkonsuz yani
işte.
Fransız balkonlu bir apartman yükseliyor artık;
-Ne var, adam da boyacı. Sonuçta ikisi de
en alttan en üste tüm detaylarıyla aynı olan...
boya kullanıyor!

BİLETSİZ YOLCU

M

ahallemizde bir iki estetik apartman
varsa bile, yüzlercesi sadece barınmak
için yapılmış birer apartmankondu.
Dış cephelerinden mantar gibi çanak antenlerin
fışkırdığı, duvarlarından Pinokyo burnu gibi
doğalgaz bacalarının çıktığı, iki pencere
arasında çamaşırların asıldığı bitişik, karaktersiz
apartmanlar. Kimisi kiremitli, kimisi ondulinli.
Mimari, toplumun aynasıdır. “Ayna ayna,
söyle bana biz nasıl bir toplumuz?” desem,
“Kaotiksiniz.” der, bana...
Kentsel dönüşüme girip yeniden yapılanlar
daha cilalı falan ancak onlar da açgözlü
müteahhitlerin kurbanı. ‘Fransız balkonlu
diyerek, fiyakalı etiketlerle daha çok para
kazanmak için balkonsuz yapıyorlar.
“Alnından öpmeye gidiyorum/ Evleri balkonsuz
yapan mimarların” diyen Sezai Karakoç,
balkonları, ‘ölümün cesur körfezleri’ diye
betimler. Şaire muhalifim. Bize çıkıntı lazım.
Kimin dediğini hatırlamıyor, ancak aklımda
kalmış; balkon bilinçaltının dışa vurumudur.
Bir yıl önce karşı apartmanın en üst katına
yeni bir çift taşındı. Onca yıl emek emek
biriktirdikleri parayla nihayet bir ev satın
almışlardı. Biz de almıştık lakin 9 senedir
morgıcını ödüyoruz. Seneye bitecek ama bu
sefer de mezar yeri bakmamız gerekecek. Bunu
deyince, eşim çok kızıyor. Biz biraz çekingen
tipleriz. İnsanlarla çabucak kaynaşamayız.
Garsona dahi bir çay söylerken topu birbirimize
atarız. Neyse ki yeni komşular çok sosyal çıktı.
Adamın eşi, görür görmez eşimle selamlaşıp
isim aldı verdi. Kısa sürede balkon komşusu
olundu. Hatta kahve için de sözleştiler ama...
Yeni komşular, evlerine titriyordu. İki ay
boyunca tadilatla uğraştılar. Çoğu şeyi kendileri
yaptı. Pencereler, iç dış tüm lambalar değişti,
duvarlar ve korkuluklar boyandı. Balkona
musluk bile takıldı. İki pencere arasına bir de
rölyef... Kadın yaptı, ressamdı. Eşiyse borsacı.
Onlar evlerini güzelleştirmek için çalışırken
biz de canlı yayın izler gibi izleyip aramızda
yorum yapıyorduk. Eşim, her şeye “Ay ne güzel!”
deyip duruyordu. Bense balkon gibi çıkıntılık
yapıyordum. Balkona musluk takılmasına,
apartmandaki diğer katlardan farklı bir renge
boyanmasına düşük not verdim. Hele o yılbaşı
ağaçlarına dolandırılan ışıklı kablo da neyin
nesiydi öyle! Evet, balkonlarına yaptılar. “GebzeHarem minibüsünün içi gibi oldu.” deyince, eşim
beni cahillikle suçladı! Meğer çok modaymış.
Dizilerde görüyormuş; zenginler çatı katını artık
böyle süslüyormuş.
Karşı apartmanın en üst katı gazino misali
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Rodop'ların
rüzgarı, incedir,
tazelendirir

ezarsız Ölü, Sabah Yıldızı, Bir
Uzak Dağ Rüzgârı Sabahattin
Ali’yi Rodop’ların aydınlarından
değerli hemşehrisi Selâhattin Karabaşev ile
ölümünün 73. yılında saygıyla anıyoruz.

n İlk soru olarak, bugün sakini olduğunuz
Ardino’da (o dönemde Eğridere) doğan,
Sabahattin Ali’nin (doğ. 25 Şubat 1907)
dünyaya geldiği coğrafyadan ve kendinizden
biraz söz edebilir misiniz?

Selâhattin Karabaşev hocam, siz Bulgaristan
Ardinolusunuz (Eğridere), yani büyük
yazarlarımızdan Sabahattin Ali’nin doğduğu
yerden. Bulgar ve Rus Dili Edebiyatı Bölümü
öğretim görevlisisiniz. Sizi yakından tanıma
şansına eriştiğim için kendimi çok şanslı
sayanlardanım. Araştırmalar da yapan bir
eğitimci olarak hemen her yıl Sabahattin
Ali’nin hayatı ve eserlerini yerel ve genel
platformlarda tanıtıyorsunuz. Yazarımızın
babasının görev yaptığı bina müzeye
dönüştürülmüş, avlusuna da Sabahattin Ali
Anıtı dikilmiş, önünde Eğridereliler olarak
her yıl saygıyla eğiliyor, yazarımızı yâd
ediyorsunuz.

Sabahattin Ali’nin dünyaya geldiği yerin
Eğridere (Balkan Savaşları’na kadar Gümülcine
sancağına bağlı, sonra Bulgaristan’a dâhil
olan bugünkü Ardino) olduğu konusunda 40
yıl susulmuştu. 1960’lı yılların başlarına kadar
Bulgaristan’da yayımlanan kitaplarda Ayvalık’ta
doğduğu yazılıyordu. Ünlü edebiyat tarihçimiz
Prof. Dr. İbrahim Tatarlı (1925-2013) o yıllarda
yeni bir saptamaya kesin şekilde imza attı.
Tahir Alangu’nun Sabahattin Ali’nin Eğridereli
olduğu bilgisine dayanıp dönemin Gümülcine
sancağında başka bir Eğridere olmadığını açık
seçik ortaya koydu. Bu tespit bilim dünyasında
kabul gördü, ansiklopedilerde yerini aldı.
Kutuplaşmış dünya, Doğu-Batı arasındaki demir

perde, ideolojik sakıncalar gibi nedenlerden
ötürü bu konu geniş okuyucu kitlelerine
ulaşmadı. “Sabahattin Ali, Gümülcine’de
doğdu.” ifadesi yazarımız hakkında biyografik
notların hemen hemen tamamında yer almaya
devam etti. Sabahattin Ali’nin Eğridereli
olduğuna on yıllar boyunca ne Bulgaristan’da ne
de Türkiye’de değinen oldu.
Ve 40 yıl sonra konu yeniden gündeme şöyle
geldi:
Bundan 17 yıl önceydi, 2004 yılının ilk yarısı.
Güney Bulgaristan’ı kapsayan Stara Zagora (Eski
Zağra) Radyo’sunun “Kültür–Sanat” bölümü
sorumlusu Zdravka Dimova Kırcali’ye gelmiş,
aradılar. Bir lisenin müdür yardımcısıyım o
dönemde.
Ne yapılabilir Nazım Hikmet ve Sabahattin
Ali’yi Bulgaristan Milli Radyosunda tanıtma
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konusunda? Sofya Üniversitesi’nden diplomam
Bulgar Dili Ve Edebiyatı üzerine, ikinci ihtisasım
da Rus Dili Ve Edebiyatı. Türkçe - Anadilim.

anıt levha konulmuş. Bu güzel örnekten
esinlenmiş olabilir misiniz Sabahattin Ali
çalışmalarınızda?

Üstatları tanıttık radyoda haddimizce. Ve
Sabahattin Ali’nin Eğridere/Ardino doğumlu
olduğunun altına kalın bir çizgi attık.

Bizim de dünya edebiyatında, dünya kültüründe
kendisini parlak bir şekilde kanıtlamış bir
memleketlimiz, Sabahattin Ali’miz var. Elias
Canetti örneğine nazaran neler yaptık, neler
yapıyoruz?

Ardino/Eğridere, Rodop Dağları’nın hayırlı
evladı Sabahattin Ali’ye böyle sahip çıktı. “Bir
gün kadrim bilinirse / ismim ağza alınırsa / yerim
soran bulunursa, /benim meskenim dağlardır”
demişti şair. Istranca Dağları’nda 41 yaşında
yaşamını yitiren Şair/Yazar Sabahattin Ali’nin
ismi, 100 yıl sonra doğduğu topraklarda,
yeniden dünyaya getirilmişçesine yüksek sesle
ülkemizde ve dünyada duyuruldu.
n Sabahattin Ali konusunda on yıllarca
suskunluğun telafi edilebilmesi için, büyük
yazara ilginin tazelenmesi yolunda bu sefer
ne gibi faaliyetlerde bulunuldu? Dağları
taşları, geniş ufukları aşan sesleri nasıl
getirebildi Eğridereliler, kısaca anlatır
mısınız?
Ardino Belediye Başkanlığı’nın 2007 kültürel
etkinlikler takviminde en önemli yeri,
Sabahattin Ali’nin 100. doğum yıl dönümü
dolayısıyla düzenlenecek bir anma toplantısı
aldı. Hazırlıklar aşamasında bu önemli etkinliğin
Bulgaristan Yazarlar Birliği’yle ortaklaşa
düzenlenmesi kararına varıldı. Ve bir hayalin de
gerçek olması lazımdı, yazarın kızı Filiz Ali’nin
bulunup baba memleketine getirilmesi.
Kolay olmadı. Anma toplantısına Bulgaristan
Yazarlar Birliği’nin o zamanki Başkanı Nikolay
Petev (1951-1913) yönetim kurulu üyelerinin
neredeyse tamamıyla beraber teşrif ettiler.
Ardino’nun merkez parkına Filiz Ali ve
toplantıya katılanlar bir ladin ağacı diktiler
yazarın 100. doğum yıl dönümü anısına.
Görkemli kutlama geniş çapta ses getirdi. Ta
ki doğduğu kasaba Eğridere/Ardino’da 100.
doğum yıldönümü münasebetiyle anıldığı,
Özgür Ansiklopedi Vikipedi’de Sabahattin Ali
bilgilerine ilave edildi.
n Bildiğimiz kadarıyla Sabahattin Ali’nin
kaderi Bulgaristan doğumlu bir diğer dünyaca
ünlü yazarın yazgısını çağrıştırıyor – Nobel
Edebiyat Ödülü’ne (1981) sahip olan Elias
Canetti. O da 1905 yılında Bulgaristan’ın
Ruse/Rusçuk şehrinde dünyaya gelip, 1911
yılında ailesiyle İngiltere’ye taşınmak
durumunda kalmış. Rusçuklular da
ünlü evladına sahip çıkarak, hemşerileri
Elias Canetti’nin anısına uluslararası bir
dernek kurmuşlar, Canetti Evi varmış,
bir iktisat lisesine adını vermişler. 100.
doğum yıldönümü dolayısıyla da 2005
yılında, dünyaya geldiği Ruse/Rusçuk’ta
Elias Canetti adını taşıyan bir meydana

Küçücük bir Ardino 4 yıl önce, Sabahattin
Ali’nin 110’uncu doğum yıldönümü dolayısıyla
KIBATEK Vakfı’nın Ankara ve KKTC kollarının ve
Ardino Belediyesi’nin ortak organizasyonuyla
düzenlenen uluslararası sempozyuma ev
sahipliği yaptı. Sekiz ülkeden 30 bilim insanı
ve araştırmacı, yazar ve şairler, tercüman ve
gazeteciler bir araya geldi, Sabahattin Ali’nin
kısacık ömründe bizlere bıraktığı pek değerli
eserleri üzerinde inceleme ve çalışmalarını
paylaştılar.
n Bulgaristanlı Türkolog ve edebiyat
tarihçilerinden Sabahattin Ali’nin yaşamı,
eserleri ve sanat dünyası üzerinde etraflı
çalışmalarda bulunanların en başında kimler
gelir, yazarımızı nasıl değerlendirmişlerdir?
“Bulgaristanlı Türkolog ve Edebiyat tarihçisi”
deyince hem ülkemizde hem de yurtdışında ilk
akla gelen isim Prof. Dr. İbrahim Tatarlı’dır (1925,
Nikopol – 2013, Sofya). Bulgaristanlı Türk bilim
insanları arasında da gerçek üstat, ülkemizde
Türk kültürünün tartışmasız bir duayenidir.
Sabahattin Ali, İbrahim Tatarlı’nın bilimsel
araştırma ve çalışmalarının ana konusudur.
1960’lı yıllarda Sofya, “Narodna Prosveta” (Halk
Eğitimi) Yayınevi tarafından Sabahattin Ali’nin
bütün eserleri basıldığında İbrahim Tatarlı’nın
kapsamlı Sabahattin Ali incelemelerinden
yararlanılmıştır. 1966 yılında yayımlanan
“Sabahattin Ali–Bütün Eserleri”nin 1’inci cildinde
İbrahim Tatarlı’nın “SABAHATTİN ALİ (Hayatı,
kişiliği ve yaratıcılığına umumî bir bakış)” başlığı
altında 50 sayfalık bir incelemesi yer almaktadır.
İbrahim Tatarlı, Sabahattin Ali’nin Türk
Edebiyatının hümanizm geleneklerine
kazandırdığı yenilik ve gelişmeyi göstermiştir...
İbrahim Tatarlı Sabahattin Ali’nin Batı ve dünya
edebiyatını iyi bilip etkilendiğini, yazarın genel
ve özellikle edebiyat kültürünün son derece
zengin olduğunu belirtirken, aynı zamanda
özgün bir yaratıcı olduğuna önemle vurgu
yapmaktadır.
Sabahattin Ali’nin yaratıcılığı ve hayatı Rus
Türkolog ve edebiyat tarihçileri, eleştirmenleri
tarafından da ele alınmış, incelenmiştir. Fakat
bu sohbetimizde bunlara değinmemiz olanaksız.
Bir başka söyleşi konusu olarak kalsın diyelim.
Sizlere bu düşüncelerimi paylaşma fırsatı
verdiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum!

DOĞABİLİM

İLHAN BERK

46

Bir yaz
klişesi rüyası

DERYA ERKENCİ

I

srarcı, laubali bir yaz. Bazı yıllar böyle
olur, yaşamayı zül sayarsın. Mevsim
kiralık katil gibi dolaşır terleyen
şakaklarında. Ortalamaları tutturmuş
zavallı ömründe, seni tatmin edememiş
yazları düşünüp hayıflanırsın. Tenini
dağlayan tek taraflı aşkın, mütecaviz
cehennemini dindirmek istersin. Güneşten
kavrulmuş kan kızılı mahşeri meydanlarda,
günah çıkarmak ihtirasındaki azgın
kalabalıklara ölü doğmuş gövdeni siper
edersin, havada uçuşan kaya parçalarının
gölgelerinde bir nebze serinlemek uğruna.
Erirken, bir ruh dilersin ömürden ağır, bir
gövde dilersin tüm serinkanlı mahlûkatın
bünyesinden umutlu. Söyle Taranta Babu,
ölümlü beden midir daha acınası, yoksa
ölümsüz ruh mu?

Y

üzümü bir çam kozalağının gölgesine denk getirip, kızgın kumlara
sırtüstü yattım. Bu aşka yanmaya zaten dünden razıydım. Dip
balıklarıyla ahbaplık edecek kadar derin bir uykuya daldım. Korlaşmış
kum taneleri arasında geniş, ılık ve tahammülü hak eden bir varoluş
âlemi. Her siesta keşke böyle olsa, vaatkâr ve gizemli. Ansızın, alnıma
serin bir dolmakalem ucu çarptı. Beni hayal eden bir yazar, birdenbire
beni yazdı: “Kızgın güneş altında baygın uyurken, rüyasında, kanatları
tavus kuşu kuyruğu kadar büyük ve görkemli bir kırlangıç balığı
olduğunu görüyordu. Bu yaratığın bir balık mı, melek mi, yoksa kendisi
mi olduğunu ayrımsayamıyordu.”
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G

ün batarken, tatilin hayalinden, şehrin gerçekliğine
kesin dönüş yapıyordum. Kedi sürüleri, akşamüstü
ellerinde poşetlerle yorgun argın evlerine ulaşma
telaşındaki insan siluetlerini, kendilerine her akşam
iki büklüm yürüyerek sakatat artığı getiren kadına
benzetiyordu. Soluk sokak lambası ışığında, beklediklerinin
o olmadığını fark ettiklerinde, nazik adımları diğer
gölgelere yöneliyordu. Asbest kokan caddelerde, önde
dev erkek aslanların başını çektiği gezgin kedigil sürüleri,
antiloplar yerine market poşetlerine dikkat kesiliyordu. Eve
giden herkes televizyonunu açıyordu. Şehre o bildiğimiz
yaz bir türlü gelmiyordu. Bir yaz klişesinin nemli ve sıkıcı
rüyası, reklamlardan sonra devam ediyordu.

Oysa son provasını yapıyoruz
büyük bir destanın
Sonsuz bir biçim olacak o
herkes katılınca

