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KONFÜÇYÜS

Bir tek yalan, yenilerini
uydurmak
zorunda bırakır insanı.

"Kelimelerin gücünü
anlamadan insanların gücünü
anlayamazsınız.."

ORHAN KEMAL

LEVENT KIRCA

"Çıplak ayaklarımın ucuna kalk
Ufuklara bak
Beyaz güvercinler geliyor
Kırmızı gagalarında buğday tanesi"

"Ne hikmetse herkesin her şeyden
anladığı bir ülkede yaşıyoruz."
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Geleneksel Türk tiyatrosu orta oyununu
milenyuma taşıyan, düşündüren ve
hep ilham olan güzel insana,

ustaya saygıyla...
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KÜRŞAT BAŞAR

Y

ıllar önce bir sofranın başında yemek yiyip, sohbet ettiğimiz
20 yıl kadar önce New York’a gittiğimde bir şey dikkatimi çekmişti.
programı tasarlarken hemen herkes karşı çıkmıştı.
Daha önce kenarda köşede duran, turistlerin bilmediği, küçük, kendine
Bu aslında bir yemek programı değildi. O güne kadar TV’de
ait yemekleri olan, neredeyse
çok farklı formatta programlar yapmıştım. Ama canlı yayınlarda bile
70-80 yıllık lokantaların birdenbire değiştiğini fark ettim.
konukların gerçek kimliğini ortaya çıkarmak çok zordur.
Garsonlar bile hâlâ aynıydı ama dekor yenilenmiş, yemekler daha
Konuklar, özellikle TV’ye alışık olmayanlar, stüdyonun
havalı sunuluyor… Böyle birkaç lokanta görünce merak edip
soğuk ortamından huzursuz olurlar.
sordum ve bazı yatırımcıların bu tür kaliteli ama küçük özel
Bunu kırabilmek için bir ev ortamı yaratmak ve
restaurantlara yatırım yaptığını ama sahibi olan ailenin
Eskiden
yemekle de konukları oyalayarak aslında TV’de
ve şeflerin yerinde kaldığını öğrendim.
olduklarını unutturmak istemiştim.
Doğrusu pek aklım yatmamıştı bu işe.
mutfaktan çıkmayan
Öyle de oldu.
Ama yanılmışım. Her zamanki gibi ben değil,
şefler günümüzün en
En başta TV’de yemek yenir mi eleştirileri geldi
yatırımcılar anlıyor para işinden tabii...
ünlü insanları arasında.
ama sonra bunlar azaldı.
Eskiden mutfaktan çıkmayan şefler, günümüzün
Şef olmak neredeyse
İlginç olan şu ki yıllar sonra TV’de neredeyse
en ünlü insanları arasında.
yemek yenmeyen program kalmadı. Hatta tartışma
Şef olmak neredeyse doktor olmak kadar, hatta
doktor olmak kadar
programlarına bile kurabiye filan getiriyorlar.
belki daha havalı…
hatta belki daha
Ama bizim soframız, sohbet ağırlıklıydı. Aileler
Tabii bunu sağlayan yalnızca yatırımcılar değil
havalı…
sofrada buluşur, arkadaşlar yemekte buluşur, özel
aynı zamanda onların desteklediği televizyon
günler orada kutlanır…
programları…
Yazarlar, sanatçılar bir meyhanede ya da lokantada
Artık yalnızca ünlü şeflerin yemek pişirmesini değil;
toplanır onlar da hafiften demlenirken derin konulara girilir.
genç, hatta çocuk şeflerin birbirini neredeyse paralayarak
Tabii Atatürk’ün ünlü sofrasını da unutmayalım.
yarışmasını izliyoruz.
Biz de bu sofrayı, farklı alanlardan beş-altı kişiyi bir araya getirip,
Anthony Bourdain’in deyimiyle bir yemek pornosu var adeta.
farklı konularda sohbet etmek için kurmuştuk. Yoksa hapur hupur yemek
İnternetteki yemek sitelerinin izlenme oranları gerçekten inanılır gibi
yemek için değil.
değil.
Ama günümüzde sohbet pek kalmadı, şimdiki yemek programlarında
Gençler, annelerinden yemek yapmayı öğrenemedikleri için
öne çıkan şey, yemek.
buralardan tarif mi almaya çalışıyorlar; yoksa benim de pandemi
Nasıl oldu da son on beş yıl içinde birdenbire yemek neredeyse bir fetiş sürecinde yaptığım gibi, bu programları izlerken dünyanın açlığını mı
haline geldi?
unutuyorlar?
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CANAN ASLAN
“Savaş, mızraklı, trampetli bir bayram değildir.
Onun manzarası kandır. Ölümdür.”
L.Tolstoy

N

e çok öldü savaşlarda insan… İnsanlık…
Özellikle, yirminci yüzyılda yaşanan,
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın
insanlık tarihine getirdiği yıkım çok büyüktür.
Rakamlarla düşündüğümüzde sadece Birinci
Dünya Savaşı’nda on milyon askerin, on üç
milyon sivil insanın öldüğü, yirmi milyon kişinin
ise yaralandığı tahmin edilmektedir.
İnsanlık, Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı
yıkımın izlerini silme fırsatı bulamadan, bu
savaşın yol açığı kayıplardan daha fazlasını
İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamak zorunda
kaldı. Dünya tarihinin belki de en büyük ve
en kanlı savaşıydı yaşanan. Hakkında birçok
sinema filmi ve belgesel çekilmiş, makale ve
kitaplar yazılmıştır. Birçok sanat eserine konu
olmuştur bu savaş. İkinci Dünya Savaşı’na
damgasını vuransa hiç kuşkusuz Hitler ve
onun sahip olduğu düşünce biçimidir. Altı
yıl süren ve yaklaşık altmış milyon insanın
öldüğü, milyonlarca kişinin sakat kaldığı

Savaşın yarattığı yıkımın bıraktığı hafıza da acı veren,
kötü bir hafızadır. Yaşama olan etkisi de olumsuzluk
açısından aynı oranda fazladır.
ve beş milyondan fazla kişinin ise toplama
kamplarında, gaz odalarında öldüğü tahmin
edilmektedir. Birçok savaş suçunun işlendiği,
tüm dünyayı kasıp kavuran bu savaş 1 Eylül
1939’da başlamıştı.
Savaşın getirdikleri sadece ölüm ve kan değildi
elbet, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda da çok
fazla olumsuz etkileri oldu bu savaşın ve o etkiler
yıllarca sürdü. Dünya bir göçmen sorunuyla
karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kişi yerinden
yurdundan oldu. Bugün de savaşın en önemli
sonuçlardan biridir göçmen sorunu; evlerinden
ve yurtlarından taşınmak zorunda kalan insanlar
çeşitli güçlüklerle başa çıkmak zorunda kaldılar.
İşsizlik, uyum süreci zorlukları, dil ve kültür
farklılıkları, sosyal statü gibi bir dizi sorun…
Savaşların getirdiği sonuçlar insanlık
açısından her seferinde büyük kayıplarla ve
acılarla deneyimlenmiş oldu. İkinci Dünya
Savaşı’nın yaşattığı o korkunç sonuçlar, insanın
insan olmasından kaynaklı haklarının bir belge
olarak deklare edilmesini sağladı. 10 Aralık
1948’de “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”
yayımlandı.
İlk maddesinde; tüm insanların eşit ve özgür

olduğu yazılıdır.
Üçüncü maddesinde ise; herkesin yaşam
hakkına sahip olduğu.
Yaşamı korumalı insan. Bütün canların
yaşamını korumak, yaşamını sürdürmesini
sağlamak bir insan olma sorumluluğudur.
Sanırım bunun sağlanabilmesinin yolu ise barışı
istemekten geçiyor.
Savaşın yarattığı yıkımın bıraktığı hafıza
da acı veren, kötü bir hafızadır. Yaşama olan
etkisi de olumsuzluk açısından aynı oranda
fazladır. Barışı istemek, savaşın yarattığı yıkımı
derinlerde hissetmekten geçer.
Barış bir anlamda arınmadır; şiddetten,
kandan, kötülükten, zulümden, yıkımdan…
Yenisini ve daha iyisini yaratabilmenin yolu
yüzleşmekten ve arınmaktan geçer.
Barışı isteyerek ve inşa ederek savaşın getirdiği
yıkımdan ve kötülükten arınabilir insan.
1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 1
Eylül Dünya Barış Günü olarak ilan edilen bu
günü, içeriklendirerek barışı istemek bir onur
olarak kavranmalı.
Barış, sahiplenilmesi gereken bir onurdur. Bir
insanlık onuru…
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“Özlü” Dünya
n Evet, kapanacak gibi... Umarım çok
değişmez.
“Bir şeyin değişeceği beni ürkütüyor, Bir şeyin
değişmeyeceği de.”

ULAŞ GEROĞLU
n Tezer Abla, şu an bu kentteki en mutlu insan
ben olabilirim. Güzel bir İstanbul gününü
benimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
“Hoş geldin Ulaş. Hava kapanmaya epey hevesli.
Ama dediğin gibi şehir güzel, gün güzel.”

n O zaman siz nasıl isterseniz öyle olsun ☻
Sıcak bir gülümsemeyle gözlerini kaçırmadan,
avuçları arasında sıkı sıkı tuttuğu bardağı
kaldırdı ve çayından yudumladı.
n Efendim, endişenin her şeyden daha önce
öğrenildiği bir çağda yaşıyoruz. Korkularımız
çoğalıyor. Sizin gençlik yıllarınız da çok farklı

değildi ve fakat daha dirençliydiniz. Çağınızın
zorbalığı ile nasıl baş ediyordunuz?
“Egemen sınıf ve benim toplumumdaki düzen
her gün sayısız kez benim ve benim gibileri
vazgeçmeye ve bizi kendisi gibi olmaya zorladı.
Ben bir keresinde aklımı yitirdim, ama kendimi
yeniden kendi elime geçirdiğimde daha da zor
yenilebilir durumdaydım.”
n Peki ya çocuklar... Onlar da kendi hayallerini
kuramıyorlar.
“Ulaşcım inan ki, Çocukluğumuzun üzerine
kâbus gibi çöreklenenler, bilinçli yıllarımızı
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elimizden alamayacaklar.
n Hem kendi içimizde hem tüm dünyada
bu kaygılar daha da çoğalacak gibi. Aynı
gökyüzünü paylaşmayı öğrenmek mümkün
mü sizce?
“Aynı gökyüzünün dünyanın tüm ülkelerini
kapsamasına imkân var mı? Tüm yüzyılların,
tüm özgürlüklerin, tüm savaşların, tüm
cezaların, tüm haksızlıkların, tüm yiyeceklerin,
tüm açlığın, tüm yoksulların ve acıların hâlâ var
olduğu bu günün dünyasını aynı gökyüzünün
bürümesine olanak var mı?”
n Peki, bu hayatta yapmak istediğiniz, hayal
ettiğiniz bir şey var mı Tezer Abla?
“Bomboş var olacağım. Kendi doluluğumun
boşluğunda. Ve bir başıma. Ve bağımsız.
Ovadaki yalnız ağaçlar gibi. Yaşlı ve büyük.
Ve yalnız. O vadide. Bir yamaçta. Başıma
buyrukluğuma hayranım.”
n Kendi doluluğunuzun boşluğu! Bunu biraz
açmanızı rica etsem?
“Tanıdığım tanımadığım tüm insanlarla
konuşmalardan, kitaplardan, galerilerden,
sayısız saatlerden, yolculuklardan, aylardan,
haftalardan, ülkelerden, sistemlerden,
bürokrasiden, demokrasiden, dünyanın tüm
savaşlarından, tüm yönetimlerinden, tüm
polislerden ve futbol takımlarından arta kalan
yalnız kendi doluluğumun boşluğu.”
n Peki ya özlemleriniz?
“Özlem duygusu bende giderek ölüyor. Ancak
çok sık gördüklerimi ya da ölenleri özlüyorum.
Bir de kitapsız, sanatçısız, tartışmasız bir
yaşamın özlemi sardı bedenimi.”
n Neden?
“Çünkü birdenbire çok yorulduğumu,
taşıyamayacağım kadar yaşantı üstlendiğimi
ölürcesine algıladım. O kadar yorgunum ki 50
yılda bile dinlenemem. Artık bir havaalanına
gidemem, bir bankaya gidemem, bir alışveriş
merkezine gidemem…”
n Sizi bu kadar yoran nedir?
“Benim yaşamım, yazarların acısını aramak
oldu. Çocukluğumda Dostoyevski’nin nihilist
acısını buldum. Otuzumda Pavese’nin intihar
acısını ve fakat acıya bağlı mutluluğumdan da
çok memnunum.”
(Bir süre gözünü gökyüzüne dikti ve tebessümle:
“Nihayet yağmur başladı.”)
n Ben de tam “Yağmur başladı, isterseniz içeri
geçelim.” diyecektim ☻ Beklenen yağmurdan
kaçmak olmaz, kalalım o halde.
“Ben bu sabah yağmuru neden bu kadar çok
sevdiğimi anladım.”
n Yağmuru sevmek için sebeplerle yüklü
sanki. Sizin sebebiniz nedir?
“Ağlayan bir yüreğe benzediği için.”

n Biraz klasik olacak belki ama efendim sizce
sevgi nedir?
“Belirsizlikler arasında belirlemeye çalıştığımız
yaşam gibidir sevgi. Her sevginin başlangıcı ve
süresi, o sevginin bitişinin getireceği boşluk
ve yalnızlıkla dolu. Sevgi isteği, kendi kendine
yaşamı kanıtlama isteği kadar büyük.”
n Peki, hep mi böyle olur? Başka türlüsü
mümkün mü?
“Belki kendilerine yaşamı kanıtlamaya gerek
duymayan insanlar, sevgileri de derinliğine
duymadan, acıya dönüştürmeden yaşayıp
gidiyorlar. Ya da sevgiyi sevgi, beraberliği
beraberlik, ayrılığı ayrılık, yaşamı yaşam, ölümü
ölüm olarak yaşıyorlar. Oysa yaşam ölümle,
ölüm yaşamla tanımlı.”
n Ve her varoluş…
“Kendisiyle birlikte ölümü getiriyor. Peki Ulaş,
ben sana bir soru sorayım. Yaşam özlemini
doyuracak bir olgu mümkün mü?”
n ☻ Mümkün olduğunu sanmıyorum Tezer
Abla. Yaşam hep ileri doğru adım atmak
istediğimiz fakat hep arkaya bakarak
yürüdüğümüz bir yol gibi sanki. Yeni
başlangıçlar, yeni olgular isterken, eskilerine
de özlem duyuyoruz, geride bırakamıyoruz.
“Evet, yirmi yıl sonra aynı şarkılar çalıyor. Elli üç
yıl önce çekilmiş film gösteriliyor. Yirmili yılların,
ellili yılların giysileri vitrinleri dolduruyor.
Yani doyum içinde ayrılacağımı sandığım bu
yaşamdan, zaman zaman algılıyorsun ki, hiç de
doyumla ayrılmayacaksın. Hiç yaşanmamış gibi.
Doymak mümkün mü?”
n Merakımı bağışlayın, yazmak ve yazmamak
arasında kalıyor musunuz?
“Bazen bir şey yaşarken olaya dışarıdan bakıp,
o olayı yazmak için yaşadığım duygusuna
kapılıyorum. O zaman içimden bir ses,
karşındakine haksızlık ediyorsun, diyor. Olmaz
böyle bir şey, diyor. Olayın içine girmeye

çalışıyorum. O zamanda kendime haksızlık
ediyormuşum gibi oluyor. Böylece kendi özüm
ve gözetimim (yazmak için) arasında gidip
geliyorum.”
n Okumaya ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
“Bu aralar canım hiç okumak istemiyor ama
birisi bana okursa, dinlerim. Her şeyi konuşarak
yapmak istiyorum. Konuşarak yazı yazmak,
konuşulanları dinlemek. Şu sıralar en çok sesleri
seviyorum yani. En çok seslere ihtiyacım var.
Müzik veya insan sesleri…”
n Çağdaş dünya edebiyatında sizi etkileyen
bir yazar var mı?
“En sevdiğim yazar Cesare Pavese. İyi
öğrendiğim bir dil aldı onu benden. Çok iyi.”
n Nedir o dil?
“Bir dil bazen Berlin’in eski evlerinden birinin bir
cephesidir, bazen iyi asfaltlanmamış bir cadde,
bazen yalnız bir gecedir, Berlin’de. Bazen beyaz,
ince bir gövde, bazen bir yazarın bir cümlesidir
yalnız Almancada tadına varılabilen. Bazen bir
insanın sevimli yüzüdür, bazen insana nereden
geldiğini soran bir yaşlı.”
n Bugünün şanslısı benim. Yağmur yağdı,
sizinle sohbet ettim. Gün batımına kadar
zaman nasıl geçti anlamadım. Üzülerek
ayrılacağım yanınızdan. İstasyona
yetişmeliyim. Son diye bir şey yok ama
sözlerinizle vedalaşalım.
“Kalkın. Tüm ellerinizi uzatın bana. Tutmak
istiyorum. Sizleri yemyeşil çimenler üzerine
çıkaracağım. Soluk yüzlerinizi güneşlerle
yıkayacağım. Irak ülkelere gideceğiz. Oralarda
kara bir ay ağaçlar arasında kalmış. Ağaçlar
yüksek. Sık. Uğulduyorlar geceleri. Gün ışığını
avuçlarımızın arasına alacağız. Gelin. Kalkın.
Uzatın ellerinizi.”
n Çok teşekkür ederim Tezer Abla. Hoşça
kalın…

Onu söyleyen, onu anlatan her söz
biraz eksik kalıyor. “Hiçbir yerden
gelmiyorum.” diyor her adım attığı
yeni umuda. Her kelimeyle derin
dehlizler açıyor, önce kendisine
sonra onu anlamak isteyen
herkese. O edebiyatın erken
kaybı, o insanın kendi meselesinin
anahtarı, o şefkatli sancıların
yazarı. Elbet herkesin kendisiyle
bağ kurduğu, sevdiği bir Tezer Özlü
sözü vardır. Benim sözüm “İnsanın
kendi dünyası dışında yaşayacağı
bir dünya yoktur.” Ya sizinki?

8

ŞÜKRÜ ERBAŞ

B

iz, kendi üstüne kapanarak yaşayanlar. Gerçek kalesi biziz
alçaklığın. Bizim gözümüzün içine söylenir yalan, aklımızın
ortasına. Biz inanırız. Biz susarız. Yetmez, alkışlarız. En cesurumuz
en çaresizimizdir. Kendimize alçaklıktan bir vicdan edinir, bakın deriz,
biz ne kadar iyiyiz. Kötülüğün ömrümüze uyguladığı şiddetten bir
masumluk yaratır, sığınırız. Çocuklarımızın geleceğini satarak koruruz
aptal gövdelerimizi. Utanmak, başkalarına benzemiyoruz diye yaşadığımız
bir duygudur yalnızca. Hayallerimizi bize lütfederler. Önümüz ilikli
gezmekten bir erdemimiz vardır. Bin yıllık bir uğultudur dilimiz, pazar yeri
seslerinden. Onlar yapar, biz konuşuruz. Onlar konuşur, biz söyleniriz.
Bakar, bakarız... Seyrettiğimiz alçaklığın can alıcı birer öznesi olana
kadar. Odalar bile geniş gelen bir çekilme içinde, mağrur yaşarız. Ancak
susturmak için ihtiyaç duyarız bir insana. Bir sınırsız daralmadır ki bu, acı
duyma yetimizden kurtarmıştır bizi! Bizden olan kimsenin kederi düşmez
kalbimize. Katillerini kutsayan birer küçük tanrıyızdır artık. İtirazımız
en fazla bir özür cümlesidir! Başkalarını düşünme tehlikesinden, yine
başkaları kurtarmıştır bizi. Yanlış yapma korkusu olarak bakar dururuz,
büyüklerimizin doğrularına.

Biz, dünyanın üstüne kapanarak yaşayanlar. Otların, böceklerin,
yağmurların yüz karasıyızdır. Duygumuzun dışındadır bulutlar, göçmen kuşlar,
rüzgârın hayal yolları. Hayvanlardan tiksinerek insan oluruz! Aynalardan
başka seyrangâhımız yoktur. Karşılıksız sunulan her şeyi aşağılarız. Hayranlık
biricik tatminidir ruhumuzun. En fazla öfke uyandırır, başkalarının acıları.
Küçümsemekten bir ihanetiz kendimize. Akşam, düşündürmez bizi.
Uykularımızın yalnızlığı üşütmez. Ne kadar susarsak o kadar güçlüyüzdür.
Hiçbir ayrılık boşluk yaratmaz bizde. Masalına bile katlanamayız sevmenin.
Tek yaratıcı gücümüz hasettir. Büyük bir gururla taşırız duvarlarımızın
tuğlalarını. Yüksek sesten bir pervaneyizdir, düşmanını dönüp duran.
Bilmemek rahatlatır bizi. Yetinmek, alçaklığımızın en soylu dayanağıdır, bizi
karşı koyma tehlikesinden kurtaran. Tapındığımızdan başka övüncümüz
yoktur. Saygıyla kulluk arasında biricik beşiğimizdir yalan. Evlerimizi geçemez
hayallerimiz. Aynı şarkıyı aylarca söyleyecek kadar yoksuldur aşkımız. Mihrabı
çarşılardır güzelliğimizin. Var olmak için sokakları doldururuz. Ölüm bir uzak
söylentidir, anlamadığımız. Unutmaktır en büyük onurumuz.
Bizler, kötülüğün küçük tanrıları... Kendi ölüsüne secde edenler... Yaşarız
bizim diye, başkalarının biçtiği bir hayatı...
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leştirmen Memet Fuat, onun için “Ne
yazsa şiir oluyor.” demişti. Orhan Koçak’a
göre, edebi işlevi daha da kapsamlıydı bu
şairin: Batı’da yüz küsur yıldır yazılagelen modern
şiirin kazanımlarını, Türkiyeli şairler 1930 ile 1970
arasında özümsedi. Bu yeniliklerin asıl büyük
icracısı İlhan Berk olmuştur, diyordu Koçak.
Şair hakkındaki bu yargıları doğrulayacak
tutum çok sevdiği Sait Faik’ten aşılanmış olabilir.
olan, sayısı otuza yaklaşan yapıtlarıdır kuşkusuz.
“Hişt hişt!” seslerine açık gezginlerdi ikisi de.
Okuyanlar tanıktır; bu eşsiz yapıtların ardında,
Bu iki kent aylağının, sokaklar boyu anlara dair
kentlerden dağlara, bina içlerinden meydanlara,
izlenimleri kaynaşır iç içe. Ama yazarken bunları
caddelerden çıkmazlara, otlardan sulara,
üst üste yığmak olmaz. Bazen kübist bir ressamın
kuşlardan haritalara, ressamlardan biçimlere,
bölüp parçaladığı gibi, bazen bir izlenimcinin
çağlardan günlere kadar, yaşamış gitmiş ya da
özgürce fırçaladığı gibi, bazen de dışavurumcunun
yaşamakta olan soyut ya da somut her varlığı
renk ahenk boyadığı gibidir, bazen de bir
tutkulu bir merakla, şiirine çağırmaya çalışan bir
vakanüvisin not düştüğü gibi yalın dilleri.
şair çocuk vardır. Adı “İlhan Berk” olan bir çocuk.
Deneyimlediği yaşam haritasını çizmeye gelmiş
“Adlandırılmayan yoktur.” diyordu, ısrarla ve
bir kartografa benzer, İlhan Berk. Kendisi bunu
tutkuyla. Eriştiği bütün varlıkları “İlhanBerkçe”
şöyle ifade eder: “Şairin toprağı, insanlar, sıradan
adlandırmak için gelmiş gibiydi. Varlığı
bitkiler, hayvanlar, dur durak bilmeyen gökyüzleri,
adlandırmak; rengini, biçimini,
çığırından çıkmış güneşler, sevgilinin
sesini, tadını, tenini, kokusunu,
yüzü, demirin, tiftiğin işlenişi,
kısaca duyumsadığı her şeyini
yüreğin derin ırmağı, bir yaprağın
Bir gün şunu
adlandırmak. Şiire çağırdığı bir
hayatı, denizler, Süleyman’ın
sormuştum ona:
varlığı, şiire kazandırdığı ruhla
ezgileri, Muhammed’in
“Yaşayan en yaşlı
ve biçimle onurlandırmak.
çocukluğu, kuş sürüleri,
şairlerindensiniz ama
Kendisine de “nesnelerden
gettonun göbeği olan
şiiriniz nasıl bu kadar
biri” gözüyle bakıyor, hatta
Delancy, labirentler, kargaşa,
genç kalabiliyor?” Tek
“nesnelerden biri” densin
emeğin ve cinselliğin tarihi ve
sözcükle yanıtlamıştı:
istiyordu. “Ruhum İlhan
yosunlar ve akşamüstleri ve
“Okumakla.”
Berk köprüden geçiyor duyuyor
ormanlar ve Homeros ve terör ve
musun”, diyordu, bir şiirinde. Bu
günbatımları ve acının ve ölümün
bakış açısı, daha sonra İkinci Yeni
ve karasevdanın yatağıdır. Nuh’un
için çığır açan yollardan biri olacaktı. Şu
gemisine aldıklarıdır.”
söz de onundur: “Nesnelerin de kendi aralarında
Shakespeare’in Hamlet’i için “kelimeler, kelimeler”;
konuşmaları olduğuna inanıyorum.” O seslere kulak İlhan Berk için “nesneler, nesneler”.
verebilmek için uyurken bile açık, bir yaşsız şair
İlhan Berk’in nesnelerle serüvenine daha yakın
çocuk.
tanık olmak için tipik bir örnek olarak “patates”
Abidin Dino, “İlhan Berk’i kuran sözcük
şiirine bakmalı. “Patates’i sevmem” diye başlar
‘İşte!’dir” demişti. “İşte!” nidasının parıldayan
düzyazı şiir ve şöyle biter: “Anlayacağınız bir
anını yaşayabilmeyi hak etmek için her varlığın
kişiliği yoktur patatesin/ Patatesi sevmem”. Bir
ruhunu yazmaya dair titiz bir uzman gibi çalışan
güzel aşağılanmıştır zavallı patates. Üslubu,
şair, aradığını bulduğu anda içinden taşan “işte!”
nesneye seslenişi de aşağılayıcıdır, ya “bu” ya da
ile taçlandırıyor olmalı bu zahmetli emeğini. Bu
“o”dur Patates.

Bu şiirin tarihi 1978’dir. Şair kitabın (Şifalı Otlar
Kitabı) 1998 baskısında bir “ek” yapmıştır. O ek
şöyledir:
“Sevgili patates, bu eki seni çok karaladığım,
çok kötülediğim için düşüyorum. Bu 1998 yılının
Eylül ayının öğle sonunda –yıllar, yıllar sonrasenden özür diliyorum. Biliyorsun, kişiliğini
korumadığın, uluorta her şeye karıştığın için seni
sevmediğimi söyledim. Ben ki bu yeryüzünün nice
sıradan nimetlerine övgüler düzdüm de, bunu
senden, yalnız senden esirgedim. Senin kendini
hiçe saymana, ona sahip çıkmamana, dağılmana,
harcatmana, öfkelendim, kızdım.
Ama işte neden sonra, senin asıl büyüklüğünün
bu sıradanlıkta, bu paylaşımda, bu yitişte olduğunu
anladım. Böylece de asıl kişiliğinin bunda yattığını
gördüm. Bunun için de kendini beğenmiş, bir ona
sarılmış kulunu bağışla. Elinden tut onun: tut ki bu
dünyaya bir anlam vermenin bu sıradanlıkta, bu
yitişte olduğunu anlasın. Hoşça kal.”
•••
Ömrünün son çeyreğine yakın tanığım;
aynısıydı, yazdığı gibi. Karşılaştığı her nesneye
(sanki) şunu sorar gibiydi: “-Sen kitapta mısın?”
Nesnenin yanıtı henüz, “-Eşikte duruyorum”
olmuşsa onu kitabına davet etmek baş uğraşı,
asıl işiydi. İlhan Berk’in bütün hayatı işte bu
eylem biçiminde olmuştur. Mitsel ifadeyle şöyle
de denebilir: Hades ülkesine akıp giden Styks
ırmağının kayıtlar tutan kayıkçısıydı sanki.
Varlıklar gidiyorlar, bir daha dönmüyorlar.
“Yazmak=cehennem” denklemini yinelemekteki
ısrarı belki bu yüzdendi.
Bir gün şunu sormuştum ona:
“Yaşayan en yaşlı şairlerindensiniz ama şiiriniz nasıl
bu kadar genç kalabiliyor?”
Tek sözcükle yanıtlamıştı: “Okumakla.”
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Pastaneler…

DÜN VE
BUGÜN…

İ

stanbul’un hafızasında birçok pastanenin
gömülü bulunması neyi anlatır? Birçok vedanın
bulunmasını belki. Bir lezzet tarihini de mi?
Mümkündür. O kadar çok anlatılandan ve geriye
bırakılandan sonra... Şimdi size Lebon, Markiz ve
Baylan pastanelerinin, bir başka söyleyişle de bu
şehrin pastane geçmişinin kaynağında bir ailenin
bulunduğunu söylesem, ne demek istersiniz?
Vallaury adını duydunuz mu? Duymuşsunuzdur
ya da en azından bir yerlerden tanıdık geliyordur
büyük ihtimalle. Alexandre Vallaury desem? O
ünlü mimar, evet. Bugün İstanbul’da hâlâ ayakta
kalmış birçok binanın, Pera Palas’ın, Osmanlı
Bankası’nın, Cercle d’Orient binalarının ve daha
birçoklarının mimarı. Ama bu yazının konusu
o değil, 1806 yılında İstanbul’a atanan Fransa
Büyükelçisi Horace Sebastiani’nin maiyetinde
getirdiği aşçısı, dedesi Edouard Vallaury de değil.
Ama hazır adını anmışken söyleyeyim, Edouard,
büyükelçi ülkesine döndükten sonra İstanbul’da
kalmayı seçmiş, pastacılık ve şekerleme işine
girmiş ve Vallaury ailesinin bu şehirdeki tarihini
başlatmış. Ailenin bizi, tabii bu yazı için, en çok
ilgilendiren kahramanı ise oğlu François Vallaury.
O da baba mesleğini sürdürmekle kalmamış, çok
daha ileri gitmiş ve zamanla saray şekerlemecisi
olarak bilinmiş. Saray’ın resmi davetlerinde onun
ürünlerinin imzası bulunmuş hep o günlerde.
İlişkiler, ilişkileri doğurmuş elbet. François daha
sonra Galatasaray’daki ünlü Vallaury lokantasını
da açmış. Orada çırak olarak çalışan Edouard
Lebon da bu efsane şekerlemecinin kızıyla
evlenerek bir başka efsaneye doğru emin adımlarla
yol almış. Önce Şark Pasajı’nda, sonra da bu pasajın
çıkışında açılan Lebon Pastanesi sayesinde. Onun
da tarihini geçtiğimiz yazıların birinde elimden
geldiğince anlatmaya çalışmıştım. İstanbul’un
pastane tarihinde bir Fransız dokunuşu vardır
desek pek yanlış bir tespitte bulunmayız o zaman.

Şu Nisuaz dedikleri

Yılların akışındaysa bayrağı farklı dinlere mensup
vatandaşların devraldığını gördük. Şaşırtıcı
mı? Değil. İstanbul bu çok kültürlü kimliğiyle
de anlam kazanmamış mıydı bir zamanlar?
Baylan’ın kuruluşunu anlatırken size Lenas

ailesinden söz etmiştim. Bu pastanenin bir
zamanlar birçok edebiyatçıyı ve sanatçıyı bir araya
getirmiş bulunmasıyla bu şehrin tarihine nasıl
yazıldığını anlatmaya çalışarak… Bu geleneği yine
Beyoğlu’ndaki bir pastane de sürdürmüş. Niko
Kiriçis tarafından açılan Nisuaz… Yazılanlara
bakılırsa 1930 ile 1950 yılları arasında pek bir
revaçtaymış. Neden bu ad? Bilmiyorum. Tek
söyleyebileceğim Fransızcadan geldiği. Anlamı
da “Niceli kadın.” Sahibinin Nice şehriyle bir
bağı var mıydı? Bugünkü Ayhan Işık Sokağı’nın
girişinde, köşe başındaymış. Geniş ve yüksek bir
vitrini varmış. İçinde de büyük bir Atatürk büstü
varmış. Siyah elbiseli, beyaz önlüklü, şuh bakışlı
Rus ve Rum kızları ellerinde tepsilerle hizmet
verirlermiş. Yaz günlerinde o zamana kadar
İstanbul’da pek bilinmeyen buzlu kahve içilirmiş.
Soğuk kış günlerinde de borç çorbası… Çünkü bu
pastanelerde pastanın dışında hafif yemekler de
yenebilirmiş. Edebiyatçıların burada yaşadıklarına
ve yaşattıklarına gelince… Sait Faik, Orhan Veli’ye
yazdığı bir mektupta “Burada eski tas eski hamam.
Cumartesi günleri Nisuaz’da üdeba toplanır.
Kararlar verilir.” diye bahsetti pastaneden. Cemil
Meriç, burayı “Tımarhanenin şubesi gibi.” gördü.
Hasan İzzettin Dinamo ise mekânı “İster istemez
çıkacaksın haftada bir Beyoğlu’na! Nisuaz’da
yoklamada bulunacaksın! Bir hafta bulunmadın
mı adamı şairlik defterinden siliverirler.” sözleriyle
selamladı. Şairler, yazarlar burada, çaylarını
içerlerken birbirlerine yazdıklarını okurlarmış
gerçekten. Birçok derginin yayın toplantısı da
burada yapılmış. Hilmi Ziya’nın ‘İnsan’ ve Burhan
Arpad’ın ‘İnanç’ dergilerinin temelleri de burada
atılmış. Yeteri kadar etkileyici, değil mi? Pastane
1967 yılındaki yangından sonra tarihe karıştı. Yine
bir varmış bir yokmuş dedirtircesine…

İnci… Profiterol deyip geçmeyin…
Ben bu pastaneyi de okuduklarımdan ve
duyduklarımdan öğrendim. Ancak bir pastane
daha var ki, onu yaşayarak tarihime yazdım.
Hem de hayatımın farklı dönemlerinden
sahneler ve seslerle birlikte… İnci Pastanesi bu.
Beyoğlu’nu bilen belki de herkesin hayatında en
az bir kez uğradığı İnci Pastanesi… 1944 yılında

Lucas Zgonidis tarafından şehre kazandırılan
ve hafızalarda elbette o eşsiz profiterolü ile yer
almış İnci Pastanesi… İçinde pastacı kreması
bulunan, üstüne de çikolata sosu gezdirilmiş,
‘pate choux’ dediğimiz, ince hamurdan yapılmış
lezzet toplarını kim defalarca tatmamıştır ki…
Zgonidis bu tatlıyı kendisinin uydurduğunu
söylüyor ama işin aslı bu değil. Bir Fransız
tatlısıyla karşı karşıyayız. Edebiyattan da geçmiş
bir tatlıyla üstelik. Rabelais daha 1532 yılında bu
hamur toplarını hizmetkârlarına bir çeşit mükâfat
niyetine sunmuş. Adı da bu yüzden Fransızcadaki
‘Profit’ yani ‘kâr’ kelimesinden geldiği söylenir.
Paris’te içi dondurmalı olanını yedim. Hamur topu
sıcak, içi dondurma… Nefistir. İnci Pastanesi’ndeki
de öyledir ama laf yok. Bu arada, küçük bir
parantez açarak söyleyeyim, Kurtuluş’taki Nazar
Pastanesi’nin profiterolü de lezizdir. İnci benim
çocukluğumdur da ama aynı zamanda. Babamla
her pazar günü, sinemaya, 11:00 matinesine
gitmeden önce oraya mutlaka uğrardık. Sinemaya
sadece film seyretmek için gidilmezdi çünkü…
Çıkışta da Atlantik’te sosisli sandviç, sucuklu
tost yenecek ve limonata içilecekti. Bu arada
pastanedeki fare şeklinde, dışı çikolatalı, içi
kestane ezmeli küçük pasta da favorilerim
arasındaydı… Geçmiş zaman…

Peşmelbayı bilir misiniz?

Geçmiş zaman deyince Osman Pastanesi’nin
peşmelbasını da unutmamak gerekiyor. Frambuaz
püreli ve dondurmalı bir şeftali tatlısıydı.
Hatırlayabildiğim kadarıyla ‘Krem şanti’si de vardı.
Fransız şef Auguste Escoffier tarafından 19. yüzyıl
sonlarında Avusturyalı opera sanatçısı Nellie
Melba için yapıldığı rivayet edilir. Şişli’de bulunduğu
günlerde Osman Pastanesi’nin yıldızlarından
biriydi. Hâlâ yapıyor mu, bilmiyorum.
Pastane deyince, bizim Moda’daki Pasifik ve Elif
pastanelerini de unutmamalıyız tabii. Onları
da hak ettikleri şekilde, belki bir gün Moda’yı
anlattığımızda daha ayrıntılı anlatırız artık.
Ne yolculuktu ama çıktığımız… Hafıza yolculuğu
bize bu duyguları da yaşatmalıymış demek…

11

H

SEVİN OKYAY

ani uzaya insanlık hakkında bilgiler,
müzik, şiirler yolluyorlar ya zaman
zaman, diyorum ki olumlu puan
alma açısından “İşte bir insan örneği”
üst başlığıyla onlara Audrey Hepburn’ü
sunsak. Nazi işgali altındaki Hollanda’da
geçen ilk gençliğini, annesinin kanatları
altındaki o zor yılları, genç bir balerin olarak
direnişe destek olma amacıyla sunduğu
illegal performansları, annesinin İngiliz
olduğu anlaşılmasın diye adı Audrey’i
Edda’ya çevirmesini ve yetersiz beslenme
sıkıntısı çekmiş küçük bir kızı anlatsak…
Büyüdüğünde de güzel, zarif bir kadın, iyi bir
oyuncuyu.
Audrey/Edda, Hollanda Direnişi’nin illegal
zwarte avonden ya da “siyah akşamlar”ına
genç bir balerin olarak katılıp dans etmişti.
Direniş, bu gecelerin geliriyle Nazi sanatçı
sendikasının kösteklediği müzisyenlere
destek olduğu gibi Yahudilere ve Hollanda’da
saklanan, oradan geçen kaçaklara yardım
ederdi. Audrey “siyah akşamlar”a ilk kez
23 Nisan 1944’te annesi Baroness Ella van
Heemstra ile izleyici olarak katıldı. Ondan
sonra da hem illegal dans gösterileri
sunmayı sürdürdü, hem de düşman
arazisinde mahsur kalmış
müttefik pilotları ile diğer
kaçaklara yiyecek götürüp
mesajlar taşıyarak Direniş’e
yardım etti.
Evet, zor günlerdi. Oysa
Audrey Kathleen Ruston
1929’da, Belçika’nın Brüksel
şehrinde şanslı bir çocuk
olarak doğmuştu. Babası
zengin bir İngiliz bankerdi,
annesi ise Felemenk bir barones. Onlar
ayrılınca Audrey annesiyle Londra’ya
gitti. Hitler’in ordusu Arnhem şehrini
işgal ettiğinde, ikisi orada tatil
yapıyorlardı. Savaşta çok sıkıntı
çektiler, savaştan sonra da Audrey
“Anne Frank’in Hatıra Defteri
/ The Diary of Anne Frank”te
kendisine önerilen rolü o anları
hatırlamak istemediği için geri
çevirdi. 1993’te, ölümünden
sonra ise UNICEF çalışmaları
için kendisine verilen ve Film
Akademisi‘nin saygın başkanı
Jean Hersholt’un adını taşıyan

İnsanlık Ödülü’nü oğlu Sean Ferrer onun
yerine aldı.
Sonra da o günleri arkada bıraktı,
Londra’da burslu olarak bale okuluna
gitti, derken modelliğe başladı. Güzelliği
ve yeteneğiyle ister istemez yapımcıların
gözüne çarptı. Birkaç filmin ardından “Roma
Tatili / Roman Holiday” ile şöhreti yakaladı,
bir de Oscar aldı. Mutlaka görmüşsünüzdür.
Gerçi William Wyler’ın bu unutulmaz
filminin yapım yılı 1953’tü ama o yıllarda
gördü iseniz bile, mutlaka birkaç kez daha
izlemişsinizdir. Hele videodan ve özellikle
televizyondan sonra. Asil annenin zarif
kızı “Roma Tatili”nin narin prensesine cuk
oturmuştu.
Bu uyum bir yana, karakterlere hiç
benzemediği başka rollerle de efsane olup
çıktı. İlk akla geleni Truman Capote’nin
kitabından esinlenilen “Breakfast in
Tiffany’s”in unutulmaz karakteri Holly
Golighthly. Bu rolle hem hafızalarda yer
etmiş, hem de mesleğinin zirvesine ulaşmıştı.
Çoğu kişi Holly’ye onu tanımlayan karakter
gözüyle bakar. Oysa içe dönük Audrey,
dışa dönük Holly’yi kendisine hiç uygun
bulmazdı, oynamak bile istememişti. Ancak
çoğu kişi Holly’ye onu tanımlayan karakter
gözüyle bakar.
Meslektaşı sinemacılar arasında da
hayranları vardı. Besteci Henry Mancini,
“Breakfast in Tiffany’s”’de kendisine ve şarkı
sözlerini yazan Johnny Mercer’a birer Özgün
Şarkı Oscar’ı getiren “Moon River”ın Audrey
için bestelendiğini, başka hiç kimsenin
şarkıyı bu kadar iyi anlamadığını, bu kadar
iyi söylemediğini belirtmişti. Moon River,

Yılın Plağı ve Yılın Şarkısı Grammy’lerini de
almıştı. Sir Rex Harrison ise, birlikte oynadığı
kadın oyuncular arasında favorisinin kim
olduğu sorulunca hiç tereddütsüz,”My
Fair Lady’de Audrey Hepburn” diye cevap
vermişti. Harrison’ın kendisi de şöhretini
perçinleyen Profesör Henry Higgins rolüyle
tiyatroda Tony, sinemada Oscar ödüllerine
layık bulunmuştu.
Ona Oscar getiren “Roman Holiday /
Roma Tatili” (1953) kısa süre içinde üçdört kez televizyonda yayınlandığı için
zamanında kaçıranların da sonradan
izleme şansı olmuştur mutlaka. Audrey,
genç Prenses Ann olarak bir kez daha
karşımızdaydı. Hani, Roma’ya gelir de
kendi gibi genç gazeteci Gregory Peck’le aşk
yaşar. Rol arkadaşı “To Kill a Mockingbird
/ Bülbülü Öldürmek”in Atticus’u) yakışıklı
ve yetenekli yıldız Gregory Peck’in genç
oluşunu vurguluyoruz, çünkü Hepburn
genellikle kendinden hayli yaşlı erkek
yıldızlarla oynardı (Kocası Mel Ferrer
de ondan on iki yaş büyüktü). Hepsi de
dönemin yıldızları olan aktörler:
“Sabrina”da (1954) zengin bir ailenin
şoförünün filme adını veren kızı Sabrina
Fairchild ile evin ondan yaşça büyük oğlu
Humphrey Bogart’ın beklenmedik bir
yakınlıkları oldu. Genç oyuncu, “Funny
Face”te Fred Astaire ile eşleşebilmek için
“Gigi”nin başrolünü reddetti. Filmde,
moda fotoğrafçısı Astaire, genç oyuncunun
karakteri Jo Stockton’ı bir kitapçıda
tezgahtarlık yaparken keşfedip ondan
bir model yaratır. “Paris When It Sizzles
/ Paris’te Aşk Başkadır”da (1964) gene
kendinden yaşlı bir aktörün, artık
yazamayan senarist William
Holden’ın asistanı Gaby idi.
King Vidor’un yönettiği
Tolstoy şaheseri “War and
Peace / Savaş ve Barış”ın
(1956) beyazperde
uyarlamasında ise Kontes
Natasha Rostov olarak
Henry Fonda ve iki yıllık
eşi Mel Ferrer ile başrolleri
paylaştı.
Audrey Hepburn Belçikalı,
Hollandalı, İngiliz ve İrlandalı
meleziydi. Akıcı bir şekilde İngilizce,
İspanyolca, Fransızca, Felemenkçe ve
İtalyanca konuşurdu. “Rom Tatili” dışında
Oscar’a dört kez daha aday olmuştu:
“Sabrina” (1954), “The Nun’s Story” (1959),
“Breakfast at Tiffany’s” (1961) ve “Wait
Until Dark” (1967).
Amerika Film Ensitüsü’nün
50 Büyük Beyazperde Efsanesi
arasına üçüncü sıradan dâhil
ettiği Hepburn (birinci ve ikinci
Katharine Hepburn ve Bette
Davis’ti), aynı yıl Oscar, Tony,
Emmy ve Grammy ödülü alan ender
sanatçılardan da biri oldu.
Sahiden de çok seviyoruz ama gene
de insan biraz kıskanıyor. Özellikle 5
dili!
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HAYDAR ERGÜLEN

KUTSAL LEZZETLER ALFABESI

Karpuz:
Yaz Güzeli

İ

ki kokunun birbirine karıştığı değil, hayır,
birbirini karşıladığı günlerde de söylenir,
birlikte eylülün önünden yavaşça ve
arkalarında usulca gençlik tüten civan bir koku
bırakarak uzaklaştıkları güz günlerinde de.
Kavunu bilmem ama karpuz yazdır. Kavun
her mevsim bir yerlerden çıkıp gelir, şaşkınlık
uyandırır, gelişiyle iyiliğe benzer iklim, dünya,
incelen vakit, belki de bir imgedir kavun.
Karpuz öyle midir ya, metaforu da kendisidir
benzetmesi de. İlkokul 3’ten bir kız beyaz
kâğıda, yeşil kabuğu ve kırmızı içiyle, gözlere
şenlik bir karpuz çizip altına da “Yaz Güzeli”
yazdıydı. Yazı da yazıyı da güzellediydi. Karpuz
az güzel midir, değildir, ama kavuşmanın en
çok yakıştığı, bu anı yaşayanların sevinçten,
maviden, tazelikten gözlerinin dolduğu,
yaşamın da bir yaz mevsimi olduğunun
ürpertici, neredeyse bir yaz üşümesi eşliğinde
yaşandığı andır.
Karpuz, yaz güzellerinin en eskisi midir
bilinmez ama en hatırlısı olduğunu herkes bilir.
Çocukların sınıf geçme armağanı bisiklet neyse,
karpuz da büyüklerin her yaz yeniden gelen ve
hiç büyümeyen çocukluk arkadaşları gibidir.
Oyunu unutmuş olanlara, bir zamanlar çocuk
olduklarını bunca güzel hatırlatan başka ne
olabilir? Yaz güzeli karpuz, yaz gölgesi karpuz.
Eski yazlardan yenilerine, eski güneşlerden yeni

avlulara. Yaz karpuzla gelir, karpuzla giderdi bir
bakıma.
Kiraz, çilek, erik, elma, nar, şeftali, kayısı…
Yazı boydan boya renklendiren meyveler hepsi
de. Şiirde yerleri var, çocuklukta anıları var, eski
bahçelerden kiraz çalmamış çocuk mu olmazdı
yoksa eski çocukluğun gereği miydi kiraz
çalmak, erik candı, kiraz kulaklara küpe.
Oktay Rifat’a bakacağım bu kez karpuz
için, varsa onda vardır! “Oktay Rifat Manavı”.
Karpuzun niyeyse pek yeri yok şiirde.
İmgeleme mi sığmamış, diğer meyveler kadar
nadide, asude mi gelmemiş, övülecek yeri mi
bulunamamış, bilmiyorum. Şiire ağır gelmiş
olabilir, şiirin her şeyi kaldırmadığı zamanlar
ne de olsa! Şimdi karpuzlar büyüdü, şiirler
genişledi, hatta bir yerlere bir karpuz şiiri bile
yazdıydım ben de, bulabilirsem...
Ece Ayhan’ın “Usta İşi” şiirinde var, “Ah
karpuzun içindeki kesmece delikanlım İstanbul”
. Orhan Veli de “Sakal” şiirinde karpuzdan fener
yapar: “Hanginiz bilir benim kadar/Karpuzdan
fener yapmasını?/Sedefli hançerle üstüne/
Gülcemal resmi çizmesini”. Bedri Rahmi’de de
olmalı. Cevat Çapan’ın da” Babam” şiirinde
karpuz vardır, ama çocuklara göre değildir
henüz o karpuzlar: “Babam iki tek atınca
oğlum hadi seni karpuzlara götüreyim derdi/
(karpuzlar Gebze’de oturan kızlardı)/Annem

kızarır kızar ‘Bey çocuk daha küçük’ diye çıkışır
mutfağa gider ağlardı/Babam karpuzdan
anlardı.” Sina Akyol’da da olmalı karpuza şiir,
yoksa şişkinlik yapar diye o incecik yaz gömleği
gibi tiril tiril şiirine karpuzu almak mı istemedi?
Karpuz, o mübarek. Nazlı babaannem
Garip dedemden kalan dul maaşıyla,
üçotuzpara, yazın ilk meyvelerini turfanda alır,
alamayacaklara dağıtırdı, benim de birkaç eve
götürdüğüm olmuştur. Karpuzu hatırlamıyorum
fakat ağır olduğundan taşımamı istemezdi
sanırım.
Karpuz babamın gidişinden sonra mübarek
oldu benim için. Gönlü, Halil İbrahim sofrası
gibi geniş, bereketli, açık babam, düğün
tenceresiyle meyhane pilavı yapıp yedi sülaleyi
doyurduğu gibi, karpuzları da çuvalla alır,
bir güzel açar, ortasından hem kendi yemeye
başlar, hem de bize yedirirdi elleriyle. Babam yaz
demekti, yaz günü gibi açık, neşeli, mavi olunca,
mevsimi de belliydi, iklimi de, yazdı, iyimserdi,
sıcaktı. Ondan sonra, bu hem de yaşlanmaya
başladıktan sonra demektir, karpuzu böyle bir
hürmetle sevmeye, yemeye ve bulundurmaya
başladım. Karpuz yaz güzelidir ama yalnızca
göz doyurmaz, karın da doyurur, yazın ekmeği,
suyu da sayılır karpuz. Tıpkı karpuzu ikiye böler
gibi sözcüğü de ikiye bölerseniz, az çok onun
niye yaza can suyu gibi geldiğini de anlarsınız:
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Karpuz, kar ve buz. Adı da güzel tadı da dedikleri
karpuz gibi olmalı!
Nerde eski… ? diye başlayıp, devamı şaşırtıcı,
komik, en azından alay konusu olacak biçimde
biten sorular var. Sıkıysa nerde eski hıyarlar ya
da nerde eski kabaklar, deyin bakalım. Buradaki
komiklik hıyar ya da kabaktan gelmiyor ama
“eski” vurgusundan geliyor, zira hiç eskimeyen
şeylerden ikisi de!
Fakat nerde eski karpuzlar diye sormama
hiçbir şey mani olamaz. Şimdi kabak bol
olduğundan, bir bölümünü karpuz tarlasına
yolluyorlar sanırım, böylece karpuz kabak
çıkmıyor, öyle olsa iyi, arada bir çıkar, kabak
karpuz çıkıyor! Karpuz değil mübarek, yarısı
kabuk, yarısı kabak!
Bostan da denirdi diye hatırlıyorum karpuza,
yoksa bostanda yetiştiği için mi öyleydi, bir
çocuk bile taşıyabilirdi, hem onlar da çocuk
gibi ufak, içi içine sığmayan, biraz da haylaz
mı desem haşarı mı, öyle şeylerdi! Sermet
Muhtar Alus’un deyimiyle “azman” Diyarbakır
karpuzlarının İç Anadolu’ya gelişi çok sonradır.
1946’da Diyarbakır için “Dünyanın öbür ucu
kadar uzakta ve o zaman şimendifer nerede?”
diye yazıyor, biraz da Evliya Çelebi anlatılarına
özenmiş olmalı ki şöyle rivayet ediyor Alus:
“Öyle koskocaman, battal şeylermiş ki çiftini bir
deve güç taşırmış. Her biri yağ tulumu, hamam
kurnası, bekçi davulu kadarmış. Baltayla
kesilir, içleri bal çıkarmış!”(İstanbul’un Geçmiş
Günlerinde Yeme İçme, Sermet Muhtar Alus,
hazırlayan: Tuncay Birkan, Can Y. Mart 2021,
s.285) Rivayetin büyüğüne de karpuz yakışır!
İstanbul’a yaz Tekirdağ’dan gelirmiş, biraz da
geç gelirmiş, zira kurabiye bağrışlarıyla satılan
Tekirdağ karpuzunun İstanbul’a avdeti haziran
sonunu bulurmuş. Almanlar ve Fransızlar
karpuz için “su kavunu” diyormuş. Biz karpuz
diyoruz, hem karpuz demeyi hem de yemeyi
seviyoruz. Sözcükten de bal damlıyor çünkü!
Yaz sonu. Ağustos “herkes evine!” diye
esmeye başladı bile. Çocukluğumda büyük
Cafer amcamın karpuz sergisinde geçirdiğim yaz
günleri geldi aklıma. Tepede bir ampul, yoksa
lüks dedikleri gazlı lamba mıydı, “mütereddit
floresan”lar henüz evin göğünü bunca işgal
etmemişlerdi, sabaha dek karpuzun başında
beklerdik, çok karpuz az kavun. Bir karpuz
sergisinde şiir performansı hayalim vardır. Yoksa
yeniden çocuk olmak hayali mi?
Karpuz mektup gibidir, dilimleyince bakın
gemi postası gibi görünür insanın gözüne. Belki
çocukluğa giden mektuplardır, karpuzun bunca
sevildiğine bakınca çocukluğun ne denli hatırlı
olduğu bir kez daha anlaşılır. Fakat irice bir
çocukluk diyeyim. Kışkırtıcı olması için de şöyle
yazayım, karpuz “emperyalist” ve “yayılmacı”
bir meyvedir, o çıktıktan sonra kimse o güzelim
yaz meyvelerinin tadına bakmaz, alınır,
çürümeye bırakılır. Ama karpuzun gülümsemesi
de başkadır, yaz gibidir, yaz gülümser her karpuz
diliminde: “Neden güler ki karpuz ansızın/
bağrına saplanınca bir bıçak?” Neruda’nın
sorusuna yanıt, yazdır. Karpuz yaz güzeliyse, yaz
da karpuz güzelidir çünkü.

ŞULE BİRKAN ŞENGÜN

Altın
Kafes

İncecik yollar vardı gözlerinin içinde
İstasyon saatleri, ağzı kapalı mektuplar, kilitli bavullar
Beni ihmal edince doğru çıkan bir matematiği vardı hayatının
Yok sayınca anlam bulan pusulası
Her duraktan duyulurdu sesinde ıslık çalan rüzgârlar
Işıklar yeşil, taksiler boş, neresi olsa yakın
Her dokunuş “Hoşça kal”
Kemirdiğin olur olmadık bir şeydim sanki tatsız
Alışık olmadığın bir yerdeki ilk uyku gibi biraz
Demlediğim bir fincan melisa
Büyüyemeden kanında
Üzerinden geçen leylek sürüsüydü, ayrılık
Kollarının arasında, göğsünün ucunda, diz kapaklarında
Tetikteydi hep gidişin
Sonunda, çektin.
Hırçın yağmurlar olayım isterdim
Göz gözü görmesin bir sis
Soğuk havalarda sızlayan bir yer, içinde
Yaman bir kilit, ağır bir zincir olayım bileklerine
Bir eşiği var ya sevgisizliğin; orayı geçince
Şanı duyulmuyor gururun
Kafes olmaya da gücenmiyor insan
Yeter ki cılız bir ses çırpınsın içinde
Yürekten okunmuş belalar olayım isterdim
Ya döner tutarsa bir “Ah”
Sırası bozulsun dağların, küresi bükülsün yerin, kabarsın deniz
Uğursuz paralar atayım güvertelere
Acı şaraplar sunayım Neptün’e
Yunuslara kıyamam
Gitme
Bilirdim, bilirdim de işte
Kendim gibi bilirdim bazen
Demem o ki ben gitsem; ancak bir şiir getirmeye
Sırt dönmüşsem; öpersin diye
Kürek kemiklerimden
Veya bir hak arayışıdır saçlarımın
El değmemiş yerlerine.
Bilirdim, bilirdim de işte
Kuşlar kadar inanırım bazen kırıntılara
Kuru bir ekmek de olsa, yavan bir aşk da…
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DILEK NEŞE AÇIKER

S

ene 2006… Namık Nagdaliyev
bir beste yapmış, üzerine söz
yazacağım. Büyük şans. Üstelik muhteşem
sesli, kocaman kalpli, cesaretli mi cesaretli biri
söyleyecek şarkıyı. Bütün gece melodiyi dinleyip
kulağıma yerleştirdim. Biliyorum ki kelimeler
kendiliğinden gelecek.
Yüzümde yarım bir gülümseme, umutlu
satırlar için uykuya daldım. Sabah uyandığımda,
beşeriyet yine rahat durmamıştı ve daimi savaş
meydanı dünyamızın bazı kentlerinden korkunç
çığlıklar yükselmekteydi. Savaşı canlı kanlı
izlemenin “alışkanlık” haline gelmeye başladığı,
acı ve şiddet pornografisinin aciz ruhlarımızı yeni
yeni – zaten teşne olduğumuz - çürümüşlüğe
sevk ettiği günlerde yazıldı bu şarkı.
Her yerde ölüm tutar saatler,
Kan kusmuş yaralanmış şehirler,
Alışılan zamanla dokunmayan,
Sıradan parçalanmış resimler…
Yıkımı, katliamı, acıyı, dehşeti ve insanlıktan
vazgeçme halinin kaçınılmaz karanlığını
ve yaratıcılığının katilidir.
resmeder savaş. Goya’nın herkesten sakladığı,
“Savaş” da “Barış” da ekseriya erkek adıdır.
ancak ölümünden seneler sonra yayımlanan
Tersi varsa nadirattandır. Zaferler erkeklerin,
“Savaşın Felaketleri” serisinde mecaz olmaktan
yenilgilerin ceremesi herkesindir. Savaş
çıkarken, kılık değiştirerek silah fuarlarını
açgözlü insanlığın arenasında vahşi bir erkek
gezen, savunma sanayi kavramındaki örtmeceyi
eğlencesidir adeta ve barış aslında hiç var
ofsayta düşüren Jill Gibbon’ın karalama
olmamış tatlı bir düş, hiç yaşanmamış bir andır.
defterinde çarpıcı bir gerçekliğe bürünür.
Savaşın baş mağduru kadınlardır
Tolstoy’un “En Büyük Ceza” adlı
ve bu hakikat bize kendini sürekli
öyküsünde geçen “Sonuçta
hatırlatır. Gün olur Afgan
herkes savaşır ama kim
Doğayla, kentle,
kadın hakları aktivisti
kazanırsa zaferden o
hayvanla,
ağaçla,
Seraj Mahbouba’nın
yararlanır.” cümlesiyle
emekle, iyilikle, sanatla
haklı öfkesi ve güçlü
barışın aslında
hülasa, yaşamayı nefes
sözleriyle sarsılırız.
muktedirin savaş
“Kendinizden
ganimetini topladığı
almaktan öteye taşıyan
utanın!”…
yanıltıcı bir dönem
her güzellikle derin bir
“Taleplerimizin
olduğu tespitiyle
husumet hissederek
içinden sadece işlerine
yüzleşmeye mecbur
savaşır burnu büyük
geldiği gibi kararlar
bırakır.
insanlık.
veren dünyanın erk sahibi
Doğayla, kentle,
erkekleri, bizim çok büyük
hayvanla, ağaçla, emekle,
emek verdiğimiz bir şeyi yerle
iyilikle, sanatla hülasa,
bir ettiler. Hepiniz iğrençsiniz.”
yaşamayı nefes almaktan öteye
Hepimiz…
taşıyan her güzellikle derin bir husumet
Savaşta her daim suç ortaklığı vardır.
hissederek savaşır burnu büyük insanlık. Ne
Bizzat içinde olarak ya da seyirci kalarak fark
dünyayla ne hayatla bir türlü barışmamış,
etmeksizin, ortalık devasa oburluğuyla o
mutluluğun resminin hayalini kurmamıştır.
denli büyür ki, herkesin suçlu olduğu yerde
Öldürmenin varoluşunu değersiz kıldığının
ortada suçlayacak kimsenin kalmadığı görmek
farkında olamayacak kadar gözü kanlıdır.
umudun yeşeren dallarını kupkuru yapıverir.
Sanata ve üretmeye düşmandır. Kendi zihninin

Her nevi kötülüğün, zalimliğin perdelendiği bu
kara tentenin güvenciyle yüzsüzleşir suçlular.
İkonik iktidar sembolleriyle kendilerini bir başka
savaşa kadar yeniden inşa eder ve pratiklerini
kaybetmemek için silah kullanmadan
zulmetmeyi içselleştirirler. Utanmak ve acı
çekmekse düzenle uzlaşmayanlara kalır
nihayetinde.
Şarkılar geliyor aklıma bu ara ve dünya
kendini tekrar edişi gibi tekrar eden sözlerimden
sıkılmaktayım.
Sene 2004… Namık Nagdaliyev bir beste
yapmış, üzerine söz yazacağım. Bütün akşam
melodiyi dinleyip kulağıma yerleştirdim.
Gecenin bir yarısında başımı kaldırıp sesi çoktan
kapanmış, açık kalmış televizyondaki görüntüye
baktım. Yine şehirlere bombalar yağmakta. Bu
şarkıyı o gece yazdım:
“Her şeyi bilir,
Sinsice susar
Sen yaparsın
O gelir o bozar
Son günü bekler
Nefreti kusar
Kalbi bataklık
Yarını yutar…”
Adı gibi güzel “Barış” çocuk… Sana da selam
olsun…
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U

zmanlar, son dönemde ülkemiz dâhil
Akdeniz bölgesini ve tüm dünyayı
sarmış olan büyük orman yangınlarının,
küresel iklim değişikliği nedenli ısınmadan
kaynaklandığını ifade ediyor. Sonuçta
küresel iklim değişikliği, insanlığın bugün
başa çıkması gereken en büyük problemlerin
başında geliyor. Dünyadaki birçok ülke, her
yaz artan orman yangınlarıyla başa çıkmaya
çalışıyor. Uzmanların uyarılarını ciddiye alan ve
gelecekte meteorolojik afetlerin şiddetinin ve
sayısının artacağı bilgisini afetlerle mücadele
hazırlıklarının merkezine alan ülkeler, bu
çok sert süreçle şimdilik nispeten daha az
zararla başa çıkabiliyorlar; ki bu bile çok
sayıda insanın ölmesini, muazzam miktarlarda
orman alanının yanıp kül olmasını ve çok ağır
ekosistem kayıplarını önlemeye yetmiyor.
Ancak Türkiye, Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın, dahası bizzat Tarım ve Orman
Bakanı’nın son derece yanlış inisiyatifleri,
orman yangınları konusunda ülkemize
tarihinin en büyük kaybını yaşattı. Yüzlerce
yerde eşzamanlı çıkan ve bazıları da
muhtemelen çıkarılan orman yangınlarına
karşı, bizzat Bakan tarafından yok edilen, son
derece tecrübeli hatta dünya çapında başarılı
yangın uçağı filomuz kullanılamadı.
Şurası kesin ki Türkiye’mizin ormanları
ağır saldırı altındadır ve bu saldırı bugün
başlamamıştır. Buna mukabil bu saldırıyı
bertaraf edebilecek kabiliyete, donanıma
ve en önemlisi tecrübeye sahip Türk Hava
Kurumu’muzun “ATEŞ KUŞLARI” adıyla anılan
ve dünya çapında prestij sahibi son derece
tecrübeli pilotlarımız ve Türkiye’nin dağlıkormanlık arazi yapısına uyumlu uçaklarımız,
bizzat Orman Bakanı tarafından çalışamaz
hale getirilmiş ve muazzam orman kaybı
yaşadığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük
yangınlarında kullanılamamıştır.

Bu yetmezmiş gibi, bugüne dek tüm büyük
afetlerde ve orman yangınlarında daima görev
almış ve üstün araç-gereç gücü ve ne kadar
gerekirse o kadar asker-personel gücüyle,
daha da önemlisi tüm bu durumlar için elinde
önceden hazırlanmış mevcut planlarıyla,
bugüne kadarki bütün afetlerde bağrından
çıktığı Türk milletinin yanında olmuş ve sonucu
her zaman lehimize değiştirmiş Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne de görev verilmemiştir.
Orman yangınlarıyla mücadelede esas olan
havadan müdahaledir, çünkü yangını henüz
başlangıcında, kaynağında söndürmek gerekir.
Ülkemizde özellikle temmuzun ikinci yarısı
ve ağustos ilk yarısı dönemlerinde kuraklığın
şiddetlendiği, orman altı florasının çalı, ot,
yaprak gibi bitki kalıntılarının kupkuru olduğu
süreçte, bir veya birkaç noktadan başlayan
yangınlar şiddetli poyraz rüzgârlarıyla birlikte
çok hızlı yayılma gösterebilirler. Böylesi hızlı
büyüyen ve yayılan yangınları eğer başladığı
bölgede kontrol altına alamazsak, rüzgârın
ve doğal yapının etkisiyle çok geniş bir
alana yayılabilirler. THK’nin sistem dışına
atılan ekipleri, yangın ihbarı geldiği anda 15
dakika içerisinde uçakları pistte harekete
geçecek şekilde nöbetleşe çalışırlar ve 24 saat
görevlerinin başında olurlardı.
Orman yangınlarında karadan ilk
müdahaleyi yapacak ekipler ise yangın ilk
müdahale ekipleri olan, orman işçileridir.
Müdahaleyi karadan yapar, arazözlerle ve
çeşitli araç ve yöntemlerle müdahale ederler
ve yangını kontrol altına almaya çalışırlar.
Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda da çok
yanlış inisiyatifler almış, binlerce tecrübeli
personeli işten çıkarmış ve çok büyük personel
eksiğiyle bu büyük yangınları karşılamak
zorunda kalmıştı. Hem eksik personel, hem
geç müdahale çok ağır orman ve ekosistem
kayıplarına, hatta insan ölümlerine yol açtı.

Daha yangınlar devam ederken, yasadışı bir
şekilde ele geçirilen ve koskoca TBMM’nin tüm
yetkilerinin tek adamda toplandığı uydurma
Başkanlık sistemine dayanılarak yapılan
değişiklikle, kıyı ve ormanlardaki yapılaşma
yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakıldı.
Orman Bakanı’nın ormanlarımızı mahvettiği
süreçte Turizm Bakanı’na tek başına böyle bir
yetki verilmesi ormanlarımızın başına daha
pek çok korkunç şeyin geleceğinin sadece
habercisidir.
Ormanlar stratejik öneme sahip varlıklardır
ve orman yangınlarıyla mücadele, ancak milli
mücadele ruhuyla etkin bir şeklide başarılabilir.
Bunu da ancak o ülkenin helal süt emmiş,
ehliyetli ve liyakatli evlatları başarabilir.
Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyayı ve
tüm yaşam alışkanlıklarımızı tehdit ettiği
bu süreçte, orman yangınlarıyla mücadele
konusunun özelleştirilmesi asla kabul
edilemez. Bunun ne kadar yanlış bir seçim
olduğu, sadece 15 gün içinde ülkemizi kasıp
kavuran söndüremediğimiz devasa yangınlarla
ve ödediğimiz korkunç bedellerle kesin olarak
teyit edilmiş durumda.
THK’nin yangın uçakları hakkında sürekli
yalan beyanlarda bulunan ve bu yangın
söndürme konusunda son derece tecrübeli
olan THK ihalelere giremesin diye, 100 litre - 5
damacana su bahanesiyle THK’yi devre dışı
bırakan Orman Bakanı, binlerce tecrübeli
ilk müdahale ekibi personelini işten çıkaran
Tarım ve Orman Bakanlığı, TSK’yi göreve
çağırmayan Muğla ve Antalya Valileri ve bu
konuda çok yanlış, hatta vatana ihanet olarak
değerlendirilebilecek inisiyatifler alan tüm
kamu yöneticileri hakkında, deliller ve tanıklar
henüz tazeyken derhal soruşturma açılmalı
ve bence kesin olan art niyetlerinin tespit
edilmesi halinde tüm sorumlular yargılanmalı
ve cezalandırılmalıdır.

GEZGİN PERONU

NASUH MAHRUKİ

Ormanlar stratejik öneme sahip varlıklardır
ve orman yangınlarıyla mücadele ancak milli
mücadele ruhuyla etkin bir şeklide başarılabilir.
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Farklı tezgâhlar,
farklı insanlar, hepsi bir aile gibi.
Bir keder çökse de devam ediyor hayat.
Devam etmek zorunda.

NURTEN GEROĞLU
“Mıstık! Hadi eve gel artık.”

B

u eski cumbalı ahşap evler, dışarıdan
gelen her sesi içeri buyur ediyor. Adile
Teyze’nin sesiyle aynı camın köşelerinden
araladık perdeyi. İkimizin de gözü Necmi’yi
arıyordu. Karşı evde herkes ona “Yakışıklı”
diye sesleniyor. Selvi boylu, zümrüt yeşili

gözleri, bahar heyecanı gülüşü... Mahallenin
filintası yani Necmi. Hangi sebep bakışınızı
sokağa atsa, göz ucunuz Necmilerin bahçesine
kayıyor. O evde tuhaf şeyler oluyor. Hepsinde
şapşal bir heyecan var son günlerde. Ne kadar
saklamak isteseler de her hallerinden belli,
olmaz bir işe karıştıkları. Anadolu’nun tüm
sıcak kalplerini temsil ediyor hanenin sakinleri.
Sakinleri diyorum ve fakat pek sakin değiller.
Mesela “Kaymakam” diye seslendikleri biri
var. Güldüğünde gülmemeniz çok zor. Neden
“Kaymakam”, Baba Yaşar’a hep sormak
istediğim bir soru. Baba Yaşar, Necmi’nin babası
ama herkes “Baba” diyor, bunun sebebini de

Kamil’e soracağım. Şeker gibi adam Kamil. Bir
sor, bin cevap al… “Buraya onun için geldik.”
diyerek kendi sorularımı böldü. Perdeyi
çekip ona doğru döndüm. Biliyorum, dedim.
Ayaklandık ve gıcırdayan ahşap merdivenlerden
inerek bahçeye çıktık. İlham perim kolumdan
tutup “Seni başka bir yere götüreceğim.” dedi.
Onu ne zaman böyle hevesli görsem ben de
heyecanlanıyorum.
Onunla yolculuk etmek küçük bir zaman
dilimine bir hayat sığdırmak gibi. Nasıl yapıyor,
nasıl her şey bir anda değişiyor, yaptığımız
yolculukların en büyük gizemi. Ne yalan
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söyleyeyim bu gizemi çözmeyi hiç istemiyorum.

bakışım, hayranlığım ve şaşkınlığım…

İlham perisi kendi içimde yaptığım bu kısa
“Param olsa da ben alsam…” Pazarın muhtelif
yolculuğu “Yürü hadi.” diyerek bitirdi. Şimdi
bir bölgesinden her yere yayılan bu sesle
nereye, diye soramadan kendimi kalabalık bir
birbirimize bakıp gülümsedik. Farklı tezgâhlar,
caddede, insan selinin içinde buldum. Arabalar,
farklı insanlar, hepsi bir aile gibi. Bir keder
insanların giyim kuşamı, binalar 70’li yılların son
çökse de devam ediyor hayat. Devam etmek
çeyreğini anlatan bir tablonun içindeydik sanki.
zorunda. Herkes aynı üzüntüde buluşmuş
Önümüzde duran taksinin şoförü araçtan inip,
olsa da, gülümsemeyi, birlikte nice badireler
yolun karşısındaki büfeye doğru yürüdüğünde
atlatmayı ve daha güçlü olmayı biliyor bu
hemen etrafı süzmeye başladım. Bir film setinin
insanlar. Belki de ben kederli yüzlere düşen
içinde yer aldığımı düşündüm. Ama kameralar,
tebessümün kıymetini bu insanlara bakınca
ışıklar, etrafta koşuşan ekip yoktu. Taksiden
öğrendim. Kim bilir belki henüz bilmiyorlar
inen şoför bizim yakışıklıydı ve tablo gerçekti.
ama yaşadıkları masalın kahramanlarından
İlham perisinden bir cevap bekliyordum ve
biriyim. Düşünüyorum da Baba Yaşar ile
gözlerimi ona diktim. “Bu da onun hayat
Pazarcı Derviş ne çok benziyor birbirine. Peki ya
masalı. İnanmak böyle bir şey işte, bazen rüya
diğerleri? Diğerleri de öyle. Farklı masal, farklı
gibi bir hayata dönersin sırtını. Sırf çoğunluk
isimler, aynı yüzler, benzer sevinçler, acılar…
kâbusta diye…" "Masalların prensi olmayı
Sanki hepsinin yanında bir boşluk var. Benim
istemedi. Beyaz perdenin yakışıklıya uyguladığı
için, sizin için, isteyen herkes için bir yer var.
ambargo kalkana kadar taksi şoförlüğü yaptı.”
Pazarın içinden geçip yolun sonundaki köşkün
dedi hüzünle..
bahçesinden içeri girdik. “O burada mı?” diye
sordum. Kaşlarını kaldırıp kafasını hafifçe sola
Ve Yol… İlham perisi ile yol boyunca yakışıklının
doğru çevirdi ve pencereyi işaret etti. İçerden
sanat serüvenini konuştuk. Açıkça söylemese
sesler geliyordu. “Ne böyle bir hayatı ne de
de onun da büyük bir hayranlık beslediği, yer
paranızı istiyorum artık.” dedi bizim yakışıklı.
Yüzünde ciddi bir ifade vardı ve fakat gözündeki yer heyecanla yükselen sesinden belliydi. Hem
anlattıkları hem sempatik heyecanı gerçekten çok
ışık aynıydı. Ve devam etti “O pırıl pırıl insanlar
özeldi. Onu dinlerken tepeleri sarıp sarmalayan
kendime getirdi beni. Keşke hepimiz
beyazla kamaştı gözlerim. “Soğuk”
onlar gibi olabilsek. Affet beni abi.”
Aynı uykuya
dedim içimden. Birden arkasını
Affetmek mi? İnandığın bir şey
dalıyorlar, aynı
dönüp “Fazla kalmayacağız, biraz
için af dilemek! Yakışıklı evden
sabaha kalkıyorlar,
dayan.” dedi. Sonra kar üstünde
çıktı. Peşinden gitmek istedim
aynı elle
koşmaya başladı, tabii ben de
ama perim bırakmadı. “Daha
aynı somunu
gücüm yettiğince peşinden...
işimiz var.” diyerek yürümeye
bölüyorlar, aynı
Biraz sonra sırtına aldığı kadınla,
başladı. “Hey! Biz bu durumu
havayı çekip, aynı
bu uçsuz bucaksız karlı vadiyi
halletmiştik ama!” Küçük ve
siyahta kayboluyor
geçmeye çalışan yakışıklıyı
hızlı adımlarla peşi sıra takibe
burada insanlar.
gördük. Bu “YOL” her şeyden
başladım. Gülümsediğini dudak
gerçekti. Unutulmuşluk, ötelenmiştik,
kıvrımlarından görebiliyordum.
farklılıklar vardı yolda.
Duvarlar simsiyah. Herkesin yüzü siyah.
Gözlerimi açtığımda çalışma masama dirseğimi
Çizmeler, giysiler siyah. Siyahın boyayamadığı
dayamış, avuç içlerime başımı teslim etmiş
tek şey gözler bu madende. Aynı uykuya
vaziyette buldum kendimi. Sağ elimin bileğinde
dalıyorlar, aynı sabaha kalkıyorlar, aynı elle
hayal çizgim yine belirmişti. Dirseğime kadar
aynı somunu bölüyorlar, aynı havayı çekip, aynı
hızla ilerleyen uyuşma hissi hemen beni
siyahta kayboluyor burada insanlar. Tüm bu
kendime getirdi. Ve yakışıklı, sona gelmiş filmde
şartların dışında kötü bir şey olmuş burada,
aklı başına gelmiş ve Emine’nin peşinden köye
insanlar ağır adımlarla kalabalıklaşıyorlar. Az
doğru yola çıkmış. Kendime gülümsedim.
önce bir masalın içindeydim ve şimdi olağan
Kendi kendime “Hiç değişmemiş ki.” dedim.
bir gerçekliğin parçası gibiyim sanki. İnsanların
Yakışıklının ilk gençlik filmlerinde bile kardeşlik,
önünde biri yürüyor. Uzun boylu, bıyıkları üst
özgürlük, insanca yaşamak, adilce paylaşmaktı
dudağına kadar düşmüş, sert bakışlı. “Nurettin”
derdi. O, maden işçisiyken nasıl en önde
adı. Bu bizim yakışıklı. Gerçek biri, yemek
yürüdüyse, babasının fabrikasında çalışan
sırasında önünde duran, dolmuşta yanına
işçilerin haklı grevinde de öyle sözcü olmuştu.
oturan, son vapura koşan biri gibi. Kötü bir şey
Onun “Yol”da yürüyüşü nasıl gerçektiyse
olmuş burada, maden göçmüş, İlyas ölmüş.
“Ah Nerede?” dedirten sevdası da bir o kadar
Işıklı bakışlar, hesap soruyor şimdi. Başka
gerçekti. Tarık Akan, hayatımıza insanın hep
İlyas’lar ölmesin diyor gözleri.
özlemini kurduğu, hayal ettiği yaşamların masal
kahramanı olarak girdi. O, güzel masalların
Yakışıklıyı böyle görünce 90’lı yılların ortasında
“Ferdi”si, “Ferit”i, “Necmi”si bense bazen o
radyo programı için konuk ettiğim gün geldi
masalların “Emel”i, “Alev”i, “Emine”si… Ve
aklıma. O benim hayat masalımın pusulası,
fakat gerçek hayat en büyük masaldı ve o bu
belki de ilk aşkımdı. Duyduğum heyecanı, o
masalda kahraman değil, bizden biri olmayı
program gününü beklerkenki sabırsızlığım…
tercih etti…
Ve yakışıklı geldikten sonra uzun uzun ona
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estanlar dönemindeki tanrılarla tanrılar
arasında süren savaş, insanlar arasına
ne zaman girdi? Bunu Hâbil ile Kâbil
kavgasına kadar götürenler olabilir belki ama
kimilerine göre de savaş, sınıfların ortaya
çıkışıyla başlamıştır. Çağdan çağa, toplumdan
topluma değişen özellikler gösterse de, belli
ki, savaşların ana nedeni çıkar ilişkileridir.
Toplumdaki yahut uluslar arasındaki eşitsizlik
ilişkileri savaşları yaratmıştır denilebilir.
Yağmalama, köleleştirme, haraca bağlama;
tüketim pazarlarını yahut hammadde
kaynaklarını ele geçirme gibi daha birçok
nedene dayandırılan savaşların hiçbir zaman
haklılığı olmamıştır, olamazdı da… Cepheye
gönderilenlerin ağıtlarıyla, yakınmalarıyla
yüklüdür halkların belleği. Sadece Yemen üstüne
onlarca ağıt vardır sözgelimi. Bu ağıtlar, türküler
savaşa karşı birer çığlıktır aslında. Şu örnek
Balkan Savaşları’ndandır:
“Kara çadır is mi tutar
Büyük martin pas mı tutar
Ağlar ise anam ağlar
Osmanlılar yas mı tutar”
Ali İzzet’in şu dörtlüğü ise halk duyarlığındaki
barış özlemi değil midir?
“Hırsı kini bir yana at
Gönülden gönüle yap bir sırat
Bizi kardeş gibi yaşat
Yer üstünde bir devlette”
Yunan mitolojisinde savaş tanrısı Ares’tir.
Diğer tanrılarca pek sevilmeyen Ares,
Homeros’un destanlarında da aşağılayıcı
ifadelerle anılır. Babası Zeus bile ona “Hep
hırgür, kavga, savaş işin gücün” diyerek
sevgisizliğini belli eder. Apollon ile Athena, Ares
için şunları söylerler:

Ares’in gölgesi
yeryüzünden hiç
eksilmedi sanki.
Dünya tarihi
neredeyse savaşlar
tarihi oldu.

“Ares, insanların başbelası Ares,
Ey kaleler yıkan, elleri kanlı…
Delinin biridir, kötünün kötüsüdür o,
Bir o yana döner, bir bu yana…”
Ares’in Aphrodite ile birleşmesinden Phobus
(Bozgun) ve Deinos (Korku) doğar. Savaş tanrısı,
doğal ki, “korku”yu ve “bozgun”u salacaktır
dünyaya.
Ares’in gölgesi yeryüzünden hiç eksilmedi
sanki. Dünya tarihi neredeyse savaşlar
tarihi oldu. Çocuklarımıza “Savaş” adını
verirken, haklı savaşların da olabileceğini
düşünmüş olabiliriz yahut yaşam karşısında

mücadeleci olabilme arzumuzdan ileri gelir
bu. Ama şiddetin, kabagücün egemen olduğu
savaşı kim ister? Şiddetin egemenliğine bir
karşıçıkış olarak “Barış” adını da vermişizdir
çocuklarımıza.
Akıl çağıyla birlikte savaş davullarının
duyulduğu zamanlarda, barış arayışları da
uç vermiş, özellikle savaşçı politikalara karşı
ülkenin aydınları itirazlarını yükseltmişlerdir.

Jean Paul Sartre’ın, Fransızların Cezayir’deki
savaşına karşı, kendi hükümeti aleyhine tavır
alarak, savaşa karşı çıkması unutulmaz bir
olaydır.
1955’te Asya-Afrika Konferansı düzenlenir.
Bu konferans sonundaki belge “Barış içinde bir
arada yaşama” ilkesine dayanır. Uluslararası
ilişkiler yanında yerel ve bölgesel barış
insiyatifleri de ortaya çıkarak özellikle kültür,
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sanat ve bilim insanları bu insiyatiflerin
öncüleri olurlar. Onların bize bildirdiklerini
şöyle anlamak mümkün: Barışı yaratacak
olan direnme kültürüdür. En pasif direniş bile,
direnme kültürünün yaşamasını sağlayacak ve
barışın filizlenmesine yol açacaktır. Türkiye’de
de bir kısım aydınlarca kurulan Barış Derneği,
12 Eylül rejimince kara propaganda yoluyla
itibar suikastına uğratılmış, dahası, yıllar süren
davalar sonucu aklanmıştır.
Birleşmiş Milletler, Almanya’nın İkinci Dünya
Savaşı’nda Polonya’ya girdikleri 1 Eylül 1939
tarihini gözeterek 1981’de 1 Eylül’ü Dünya Barış
Günü olarak duyurdu ve 1986’yı “Barış Yılı”
ilân etti. Sonra da 1 Eylül Dünya Barış Günü
olarak benimsendi. Her yılın 1 Eylül’ü barış
kültürünün yayılması için bir olanak hâline
dönüştürülebilme çabası görülür.
Barış için dünyanın bütün dillerinde şarkılar
bestelendi, şiirler yazıldı. Ağıtların yerini alan
bu şarkılar, şiirler, filmler, romanlar, öyküler
barış kültürünün kökleşmesine yardımcı
olacaktır kuşkusuz.
Yunan şair Yannis Ritsos “Barış” adlı şiirinde
dile getiriyor özlemini:

AYLİN ÜNAL

“Çocuğun gördüğü düştür barış
Ananın gördüğü düştür barış.
Ağaçlar altında söylenen
Sevda sözleridir barış.(… )
Barış sımsıkı kenetlenmiş
elleridir insanların
Sıcacık bir ekmektir o,
masası üstünde dünyanın
Barış, bir annenin gülümseyişinden
başka bir şey değildir(…)
Kardeşler, barış içinde ancak
Derin derin soluk alır evren.
Tüm evren, taşıyarak tüm düşlerini
Kardeşler uzatın ellerinizi
Barış budur işte
(A.Behramoğlu çevirisinden)
•••
Dünya iki büyük emperyalist savaştan
yoruldu ama silah tüccarlarının kazanç hırsı bir
türlü dinmedi. Bu yüzden bölgesel savaşlar 20.
yüzyıldan 21. yüzyılın yaşadığımız zamanlarına
kadar sürüp geldi. Balkanlar’da, Ortadoğu’da
ve Afganistan’da savaş hâlâ insanlığı yormaya
devam ediyor. İnsanlığın huzursuzluğu doğanın
huzursuzluğuna döndü sanki. İklim değişikliği
küresel ısınmayı, tüketimin hızı da kapitalist
açgözlülüğü tetikleyerek dünyayı yaşanamaz
hâle getirmekteler. Bu yüzden gözünü başka
gezegenlere çevirenler bile var. Onlara hatırlatmak
gerekir ki, dünya tüm insanlığı doyurabilecek
güzellikte ve zenginliktedir; yeter ki barış
sağlansın, yeter ki barış içinde doğayla uyumlu bir
hayatın mümkün olduğu gerçeği kabul edilsin.
Barış için ne söylenirse hep eksik kalacak
ama Nâzım Hikmet’in şu dizeleri, belki de barış
özlemini yaratacak anaduyguyu dile getiriyor:
“Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine”

H

ava kararsız. Gökyüzü somurtkan,
mevsimler zamansız. Zamansızca
parıldıyor güneş, davetsiz bir misafir
gibi yağıyor yağmur. Git diyemiyorsun,
o da duruyor. Önceleri böyle miydi
hatırlamıyorum, mevsimlerin sınırları da
siliniyor yavaş yavaş. İsimleri kalıyor geriye,
önümüz sonbahar ve geçip gitmekte yaz.
Son zamanlarda hep arızalı iklimler,
insanın fitnelik çabaları ve önüne geçilmez
karşılıkları. Odunlar yakan gökyüzünü,
fırtınayla harlayan günlerin belirsizliği
içinde, rüzgârın en sıcak nefesinde;
kışın en sıcak köşesi, yazın en soğuk
öğleninde. Mevsimler belirsizlik içinde.
En son ne zaman kar yağdığını ve ne
zaman yağmursuz bir yaz geçirdiğimi
hatırlamıyorum bile. Şimdiyse iklimin yönü,
arızasız bir belirsizliğe adım atıyor. Çünkü
sonbaharın belirsizliği doğuştan geliyor.
Sinsi bir düşman gibi yaklaşan soğuk,
sıcağı ürkütmekten korkarcasına sızıyor,
parçalı bulutların parçaları arasına. Güneş
küskün, karanlıklar cesur. Yeşilliklerin
hatırı kalmasın diye selam veriyor bazı
sabahlarına. Kışın gergin tavırları altında

ezilirken bu kararsız iklim, adının hakkını
vermek için aydınlıklar giyiniyor ara sıra.
Ancak vedasını esirgememek adına ağlıyor,
şehrin sisli ve kabuklaşmış sert omuzlarına.
Diğer mevsimler gibi insanlar yüzünden
karışmamış aklı, sonbaharın. Zaten
sonbaharın aklını toparladığı tek bir an
yokmuş. Yaramaz çocuklar gibi, sırasını
bekleyemeyen kışın, bahara yanaşarak
haddini bilmeyen yazın cüretkârlığı da
yokmuş sonbaharda. O her daim kendi
halinde, her daim arızalıymış. Nazlanıp
kendine şiirler yazdırmadıkça ödün
vermezmiş kasvetinden. Mevsimler gelip
geçiyormuş yeniden. Her biri değişiyormuş
bilmeden. Bir tek sonbahar kararsızlıkta
karar kılmış.
Ancak kim bilir, belki o da vazgeçer
yağmurun saf kokusundan, ilhamın hüzünlü
bakışlarından. Belki belirsizliklerinden
vazgeçip yaza bırakır kendini. Belki de kışa
çalar, erken gelen kimsesiz geceleri. Kısalır
günler, yok olur öğlenler, uzar geceler. Sen
buralarda düşünceli ve yalnız bir kadın
misali gezin dur sonbahar. Yeniden tamir
edilene dek mevsimler.

20

FATOŞ GÜNEY

O

nu tanıdığımda 16 yaşındaydım.
Gençken insanın kendisini, gerçekliğini,
sınırları aşan hayalleri oluyor.
Bugünden baktığımda o günlerin uzaklaşmış
olması durdurulamayan saatler, akıp giden
mevsimler, ardı sıra büyüyen rakamlarla ilgili
değil elbette. Ben durup düşündüğümde aynı
heyecanla, aynı aşkla o ilk güne gidiyorum
hâlâ. Hayallerle süslenmiş pembe bir dünyanın
içindeydim. Onunla ilk karşılaştığımızda
gözümde pembe camları olan bir gözlük vardı.
Bana dedi ki; “O pembe gözlükleri çıkarırsan,
dünyayı daha iyi görebilirsin.” Hatırladıkça
gülümserim. Gerçekten de öyle oldu. Pembe
gözlükler çıktı, onun o buğulu gözleriyle
dünyaya, gerçek dünyaya bakmaya başladım.
Onunla, göstermek istediği dünyanın bilincinde
değil belki ama farkında olarak evlendim. Çok
farklı bir dünyaya ait olduğunu, o dünyanın
içinde çok farklı, özel bir adam olduğunu ve

onunla evlendiğimde benim için de başka bir
dünyanın kapılarının açılacağını anlamıştım.

“Bekleyiş Ölümden Beterdi”

Evlendik… 1,5 yıl sonra Selimiye Cezaevi’ne
girdi Yılmaz. İki yıl yattı, üç ay dışarıda kaldı ve
tekrar cezaevine girdi. Nâzım Hikmet’in dediği
gibi, Yılmaz içerideyken “Güneşin etrafında on
kere döndü dünya”… 10 koca sene, duvarlar,
parmaklıklar, görüş günleri, bekleyişler… Ve yine
Nâzım’ın dediği gibi kimilerine “Lafı bile edilmez,
mikroskobik bir zaman”dı, bizim için on senesiydi
ömrümüzün. Bana kitaplar tavsiye etmedi, eksik
kaldığım yerlere yetişemedi, birlikte herhangi bir
sinemanın herhangi bir koltuğuna bilet alamadık.
Akşam sofralarında dostlarıyla bir araya gelip
şarkılar söyleyemedi, yeni filmini heyecanla
anlatamadı. Çok zordu ve fakat zor kelimesinin
anlamını kaybettiği, olağanlaştığı yere sürükledi,
yeni dünyamız bizi. Ama hepsinden önemlisi

sevgi ve inançtı. Yılmaz’a inanıyordum. Sadece
çocuğumun babası ya da kariyerine değil, her
şeyin ötesinde onun fikirlerini paylaşmak, dünya
görüşünü paylaşmak, mücadelesine inanmaktan
bahsediyorum. 10 yılımızı böyle harmanladık.
Aramızdaki duvarlar bir şeyleri değiştirdi mi?
Elbette. Onunla aramızdaki bağ daha kuvvetlendi.
Bir de şöyle bir şey var; Yılmaz o duvarların
ardından bana ışığını, aşkını, duygularını
nasıl geçirmişse gencecik bir kadını 20-30 yaş
arasında kendisine bağlı tutabilmiş. Bu da ayrı
bir mucizeydi. Aşk, bizim için bir mucizeydi ve bu
mucizenin baş aktörüydü Yılmaz Güney…

“Oscar Almak”

Onun hep gerçekleşeceğine inandığı hayalleri
vardı. Zor değildi, uzak değildi, halkça, hakça,
insanca hayallerdi her biri. Cannes’da ödül
aldıktan sonra Oscar’ı da alacağını söylerdi.
“Bunu mutlaka yapacağım.” diyordu. Mutlaka
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da yapardı. Cannes’daki başarıdan sonra
yapabileceğine inandığı en büyük hayaliydi Oscar.
Ulusal ve uluslararası 31 ödül almıştı. İnanıyorum
ki yapardı. Onun bir diğer hayali ise bir sinema
kasabası kurmaktı. Sinema için bir yaşam alanıydı
burası. Plato olarak kullanılabilecek, filmcilerin
ortak paylaşımlar içinde olabileceği, sinemanın
rahatlayacağı, nefes alacağı bir yer…
İnsan eksik kaldığı yeri tamamlamak için hayal
kurmaya başlar. Bugün belki benim en çok içimi
acıtan hayalidir, sinema kasabası. Çünkü o; hiçbir
zaman kafasındaki filmi ülkesinde çekemedi. Hep
sansürle boğuştu. Sansür yüzünden sanatında
taviz vermek zorunda kalmıştı.
Hapishaneye girene kadar yılmaz hiç senaryo
yazmazdı. Her şey kafasındaydı. Onun için film
setleri canlı bir organizmaydı. Her an bir şey
değişir, bir şey katılabilirdi. Bir kâğıt parçasına
bağımlı kalmak istemezdi. Örneğin dünya
sinema literatüründe yerini almış bir film olan
“Umut” filmini, 21 günde senaryosuz çekti.
Hapishaneye girdikten sonra senaryo yazmak
zorunda kaldı. O senaryolar o kadar detaylıydı
ki; mesela şu sahne şu saatte, şu mekânda,
güneş şu açıdayken çekilmeli, atmosferi bu
olmalı gibi detayları dahi senaryolarında
yazıyordu. Bunların en kapsamlı olanları
“Yol”, “Sürü” ve “Düşman” senaryolarıdır.
Yılmaz bu senaryoları yazdıktan sonra ilk önce
bana verirdi. Ben senaryoları özgürleştiren
yoldum, hapishaneden dışarı çıkış kapısıydım.
Ve senaryoları verdiğinde “Oku, oku ve bana
düşüncelerini bildir. Çünkü sen bir seyircisin.
Benim için önemli olan seyircinin, senin
fikrindir.” derdi. Ben okurdum ve fikrimi
söylerdim. Senaryolar o kadar detaylı ve
kapsamlıydı ki zaman zaman kaygılanırdım
“Yılmaz bunlar destan, bunlar nasıl filme
çekilecek?” derdim. İşte o günleri anımsadıkça,
onun film kasabası hayali içimi acıtıyor. Ya
özgür olsaydı? Ya o filmleri gerçekten istediği
gibi, hayalindeki gibi çekebilseydi? Oscar… İşte
bu yüzden gerçekleştirebileceği bir hayaldi…
Büyük hayalleri olan biri için hiç değilse daha
küçük hayaller kurdum zamanla. Hiçbir şekilde
hayata geçmedi. Mesela, yaşamı boyunca
insanları anlatmak isteyen birini beyaz perdede
anlatabilir miyiz? Olmadı. Bu konuda kırgın ve
kızgınım aslında.
Bende özel eşyaları var, kıyafetleri, el yazıları,
günlük kullandığı eşyaları hâlâ gözüm gibi
saklıyorum. 37 yıl geçti ve bunlar da yok olmaya
mahkûm olacaklar, korkuyorum. Bir sanat
merkezimiz olsun istiyorum. İçinde müzesi olan,
sineması tiyatrosu olan, sanat eğitimlerinin
verildiği bir yer… Ben bu umutla eşyalarını
saklıyorum. Bunlar bende hep bir hayal
olarak kaldı. Umut mu? Umudu kaybetmek
istemiyorum. “Bir Gün Mutlaka” diyorum...

“Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun”

Ben kendi adıma verdiğim sözü tuttum
kitabımla. Her şeyden önce bu bir vasiyetti. Son
zamanlarda benden yazmamı istemişti. Bunu
yerine getirdiğim için artık içim rahat.
“Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun”la ülkemizde

bizim yaşadıklarımızı yaşamış, 12 Mart, 12 Eylül
dönemlerinde bizimle aynı kaderi paylaşmış
on binlerce kişiye ulaşmak istedim. Onlarla
duygularımı paylaşmak istedim. Aynı acılarda,
aynı serüvende farklı kahramanlar, farklı
hayatlardık. Yılmaz’ın hikâyesi, benim hikâyem ne
çok hanede, farklı isimlerle farklı kişilerce yaşandı.
Yılmaz Güney; simgelediği her şeyin
dışında bir baba, bir eş ve insandı. Onun “sert
mizaçlı” olduğu söyleniyor. Bu çok yanlış bir
algı. Kesinlikle öyle değildi. Çocuk kadar yufka
yürekli, şakacı, esprili, bir hata yapsa kendisini
nasıl affettireceğini bilemezdi. Çok karizmatik
bir insandı. Filmlerde yüzü büyük çıkıyordu,
kameranın arkasında daha güzel bir adamdı. Aşk,
onun hayatında çok önemli bir yer tutardı. Çok
romantik biriydi. Gönül almayı, gönül almanın
kıymetini bilirdi. Sebebini hatırlamıyorum ama
bir konuda tartıştık. İnatçıyımdır ben. Kolay
geri adım atmam. Bir kamyon çiçek gönderdi.
Mandalina ağacından limon ağacına kadar, her
türlü bitkinin olduğu bir kamyon çiçek...
İmralı Cezaevi’nden iki çuvalla geldi.
Evliliğimizin 8. yılıydı. İmralı Adası’nın
sahilinden evliliğimizin her günü için özenle
seçilmiş çakıl taşı toplamıştı.
Keman çalmayı çok isterdi. Hatta kızdığı
zamanlar, keman çalma taklidi yapardı. Saz
çalardı. Bana bir türkü bestelemişti. “Kız senin
adın Fadime mi, Fatma mı/ Dudakların bal
olmuş, şeker ilen gatma mı…” diye devam
ediyordu türkümüz. Müziğe karşı hep bir
sempatisi, eğilimi vardı.
Yılmaz Güney, o kadar iyi bir arkadaştı ki,
bunun kendisi de farkındaydı. Zaman zaman
şakalaşırdık ve “Ah keşke başka biri olsam da
Yılmaz Güney benim arkadaşım olsa.” derdi. O
herkesin arkadaşıydı. Karşılaştığı herkesi dinler
ve elinden bir şey geliyorsa kesinlikle yapardı.
Büyük bir hümanistti.
Bana soruyorlar “Bu kitabı neden yazdınız?”
diyorlar. “Ülkemiz sinemasının en büyük
gerçeğini ne kadar tanıyoruz?” diye cevap
veriyorum. Her yönüyle ne kadarını tanıyoruz.
Ben hepimizin hayatını değiştiren bir dönemin
içinde, hayatı değişen bir adamı yazdım.
İnandıklarını, mücadelesini, hayallerini yazmak
istedim. Artık tanışalım istedim. Tanışmak mı?
“Bir Gün Mutlaka”…
Yılmaz Güney’i kaybetmemin,
kaybetmemizin ardından 37. yıl geçti. Nâzım’ın
hesabına göre güneşin etrafında otuz yedi
kere döndü dünya. 37 yılda Yılmaz Güney için
değişen bir şey olmadı. Eserleri düşünceleriyle
her zaman güncel ve evrensel kaldı. Fikirleri ve
düşünceleri bugün hâlâ tartışılmakta. Birçoğu
da çözüme ulaşmadı. O, eserleri, filmleri,
kitapları vermek istediği mesajlarıyla her zaman
halkının bilincinde ve yüreğinde. Ben bunu
hissediyorum. Ona olan ilgi hiç kimseye kısmet
olmadı. Hâlâ büyük bir ilgi var ve hâlâ büyük bir
efsane. Ama hukuksal bir engel olmadığı halde
film ve fikirleri üzerinde uygulanan otosansür
de değişmedi. Hâlâ televizyon kanalları ve
sinemalarda filmleri gösterilmemekte. Ne
diyorduk; “Bir Gün Mutlaka”.
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arış” sözcüğü öyle anlamlı, öyle
güzel, öyle özlenen ki uğruna bir
yaşam adanır. İnsan önce kendiyle
barışmalıdır. Kendiyle barışırsa aile, çevre,
toplum ve dünyayla barışır. Kendiyle barış
temel taştır. Çünkü dünyaya gelirken hangi
halktan, ülkeden, coğrafyadan, inançtan,
anne ve babadan gelişimiz kendi seçimimiz
değildir. Kişilik oluştuktan sonra bu olgularla
buluşur ve tanışırız. İşte bundandır önce
kendimizle barışmalıyız. Kendisiyle barışan
dünyayla barışır.
Bir zamanlar bir türkü yürek telimizi
titretirdi: “Küstürdüm barışamam/ Ayrıldım
kavuşamam/ Göz açtım seni gördüm/ Yâd
ile konuşamam/ Dert bende derman sende/”
Biz bu türküyü niye bu kadar sevdik, niye
dilimizdeki türkü oldu? Çünkü bu türkü bir
aşk türküsüydü ve hepimizin sevip küstüğü,
bir kırgınlık uğruna heder ettiği aşkı vardı.
Söz konusu aşk olunca gösterdiğimiz
hoşgörüyü halklar, inançlar ve ülkeler
arasındaki küskünlüklerde nedense
gösteremiyoruz.
Barış sözcüğü öyle geniş anlamlar içerir ki,
o nedenle yaşamın birçok alanında barışı inşa
etmeliyiz.
Çalışma barışı, toplumsal barış, ülkeler
arası barış önceliğimiz olmalı.
Ülkemiz, çalışma barışına bakışımız,
özenimiz, katkımız, bilgimiz nedir?
Çalışma barışının her ülkede üç ayağı
vardır: Hükümetler, işverenler ve sendikalar.
Dünyada da ülkemizde artık çalışma barışının
iki ayağının gücü görünür. Sendikalar
büyük mücadele verirler, aynı zamanda
çalışma barışını koruyan taraf olmaya özen
gösterirler. Buna karşın adeta görünmez
kılınırlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri
Mustafa Kemal Atatürk, 1932 yılında
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’ya ülkemizi
üye yapmıştır. ILO, uluslararası çalışma
parlamentosudur. 1932 yılından bu yana
ülkemiz ne yazık ki ILO standartlarını
yakalayamaz. Nedir bu standartlar? Çağdaş
demokrasi yaşam biçimimiz olsa, ILO
standartları yakalanmakla kalmaz adeta
aşılır. Böyle bakınca ülkemizde çalışma
barışından söz edebilir miyiz? Bir ülkede
çalışma barışı yoksa huzur olur mu?
Toplumsal barışa bakınca çok halklı,
çok kültürlü, çok inançlı özelliklere sahip
ülkelerde tüm halkların, inançların,
kültürlerin toplum içinde demokrasi ve
özgürlük yaşamları için tüm haklar tanır,
özenli davranılır ve toplumsal barış sağlanır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ülkede barış,
dünyada barış!” sözü aslında içinde bir
temenni barındırır. Siz, ülkenizde barış içinde
yaşasanız da çıkarları söz konusu olunca sizi
barış içinde bırakırlar mı?
O nedenle ülkesi için barış özleyen
düşünürlerin, yazarların, ulusal kurtuluş
mücadelesi veren dünya liderlerinin barışa
yönelik özlü ve unutulmaz sözleri daima
rehberimiz olmalıdır.
“İnsan, savaş gibi inanmadığı bir şey için
acı çekeceğine, barış gibi inandığı gibi bir dava
uğruna ölse daha iyi değil midir? Savaş için
hiç direnmeden verdiğimiz kurbanları, barış
için de vermeye hazır olmalıyız.” diyor, Albert
Einstein.
“Barış, savaştan her zaman daha iyidir;
çünkü barışta oğullar babalarını, savaşta
babalar oğullarını gömerler.” sözüne savaş
zamanlarında ne çok vurgu yapılır.
Ralph Waldo Emerson diyor ki;
“Kendinizden başka kimse, size barış
getiremez.”
Siyahların insanca yaşamı için bir yaşam
adayan Martin Luther King’in unutulmaz,
mücadeleden süzülen sözü: “Kuşlar gibi
uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik.
Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk;
kardeş olarak yaşamayı.”
Nobel barış ödüllü Rahibe Teresa “Barış bir
gülümsemeyle başlar.” diyor.
“Göze göz, dişe diş şiarımız olsaydı bütün
dünya kör olurdu.” diyen barış sevdalısı
Mahatma Gandhi.

“İnsan diğer varlıkların acımasız yok
edicisi olduğu sürece sağlık ya da barış nedir
bilmeyecektir. İnsanlar hayvanları katlettiği
sürece birbirlerini öldürecekler. Cinayet ve
acı tohumları eken sevinç ve sevgi biçemez.”
Pisagor
Bu toprakların yazarı Yaşar Kemal diyor
ki; “Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile
yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.”
Yaşam boyu mücadelemiz insan hakları ve
barış adına olmalı.
Çocuklarımıza bile “Barış”tan çok “Savaş”
adı veriyoruz.
Biz, 12 Eylül sonrası kırgın olduğumuz
eylül ayıyla barış koktuğu için barıştık.
Tüm dünyadaki barışseverler eylül ayında
doyasıya barış solur. Dillerdeki şarkı barıştır.
Barışı ilmek ilmek örecek akla, bilgiye,
dostluğa, sevgiye, dayanışmaya ne çok
gereksinim duyarız. Duymak yetmez, barış
savaştan zorsa, barış adına zoru başarmak,
barışı kalıcı kılmak için mücadele etmeliyiz.
Melih Cevdet Anday ne güzel diyor:
“Ah günüm yetse görmeye seni/Seni övmeye
gücüm yetse/Barış çağı altın çağ/Son ozanı
ben olayım bu özlemin/Bu özlem bitse”

Benim 12 EYLÜL’üm…
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Bu ise, ne kadar
kanıksamış ve
umursamaz
olsam da,
insanın kendi
yurdunda
sürgünde olması
demektir…

F

aşist 12 Eylül Darbesi, ne çok kişinin yaşamını değiştirdi.
Bu kişilerden biri de benim.
Gerçi alçakça, haince, acımasızca yaşamdan koparılan
gepgenç insanların ve ailelerinin acılarının yanında benimkilerin
ve benzerlerimin kayıplarının sözü bile edilmeye değmez.
Fakat yine de ateşin düştüğü yeri yaktığı deyiminde bir
gerçeklik payı olduğunda kuşku yok.
***
12 Eylül Darbesi bana başlangıçta dokunmadı.
Daha doğrusu baba evinde, başkaca bulunabileceğim yerlerde aranıp
bulunmadıktan sonra bir zaman rahat bırakıldım.
Hatta Sofya’da (sanırım 1981’de) bir uluslararası toplantıya bile
katılabildim.
Daha önce ülke dışına çıkmış kardeşim Nihat Behram’ı
İsviçre’de ziyaret ederek, Zürih’te Lenin’in sürgünde bir zaman
kalmış olduğu evin önündeki bir banka oturarak fotoğraf
çektirdik.
Çocuğum bir yaşındaydı. O sıradaki eşimin ve başkaca
yakınlarımın uyarılarına rağmen ülkeye dönmemezlik edemezdim.
•••
Döndükten sonra 12 Eylül sonrası dönemde ilk ürünüm “İyi Bir
Yurttaş Aranıyor” başlığı altında topladığım yirmi kadar şiir oldu.
Bu bir müzikli “politik kabare” metniydi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda
sahnelendi. İstanbul’a da geldi. (Sonraki yıllarda amatör topluluklarca
sahneye tekrar tekrar taşındı ve taşınmakta)
Baskı dönemlerinde sıkça rastlandığı gibi mizah, yergi, taşlama
özellikleri taşıyan bu şiirler sayesinde, Aziz Nesin’in gözünde mizah
yazarlığı payesine de ulaştığımı unutamam. (Bir konuşmamızda,
mizahı çok seviyorum, mizah yazarı da olmak istiyorum dediğimde, bu
çalışmamla ilgili olarak, oldun ya demişti…)
•••
1982 Mart’ında Barış Derneği Davası sanığı olarak tutuklandım. Aynı
yılın sonlarına kadar Maltepe Askeri Cezaevi ve Sağmalcılar Cezaevi’nde
şiirler yazdım. Aralarında “Hapishanede Bir Sabah Türküsü”, “Strati
Korakasa Mektup” gibi en sevdiğim şiirlerin de bulunduğu bu şiirler de
benim 12 Eylül’ümün ürünlerdir.
Ardından daha da acı zamanlar, tahliyeden sonra devam eden
duruşmaların katılmadığım sonuncusunda sekiz yıl ağır hapse ve bir o
kadar sürgün cezasına çarptırılışım, İstanbul’da bir ay kadar sürek avında
izleniyorcasına saklanmaya çalıştığım keder dolu günler gelecekti…
“Kızıma Mektuplar”ın sonradan “Gizlilikte” başlığını taşıyacak
ilk bölümünün şiirleri, kederi hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak o
günlerde yazıldı…
•••
Ülkeden bana ait olmayan bir pasaportla bindiğim tren, sınırda,
bulunduğum kompartımanın hem de polis merkezinin önünde saatlerce

rötar yaptığında,
kimliğim anlaşılacak
olsa (ki neredeyse
oluyordu bu) akıbetim
büyük olasılıkla Sabahattin
Ali’ninkinden farksız olurdu.
“Kızıma Mektuplar”ın ikinci bölümünü oluşturan şiirleri
“Yolculukta” başlığı ile Atina üzerinden Paris’e uzanan bu kaçak yolculuk
sırasında yazdım.
“Sürgünde” başlığı altında topladığım son bölümün şiirleri de Paris’te,
on ay kadar süren, yine kaçak yollarla getirttiğim kızıma, aileme
kavuşuncaya kadarki hüzünle ve yalnızlıkla akıp giden günlerde yazıldı.
“Paris Şiirleri” adı altında topladığım sekiz şiir de o sürgünlük günlerinin
ürünleridir…
•••
Bunları nice yıl sonra ayrıntılarıyla yazmamın nedeni ise, 12 Eylül
sonrasının yazınsal ürünlerinden söz edilen araştırma yazılarının hemen
hiç birinde, sözünü ettiğim bu çalışmalarımın, şiirlerimin hiç birinden söz
edilmemiş olmasıdır.
Bu ise, ne kadar kanıksamış ve umursamaz olsam da, insanın kendi
yurdunda sürgünde olması demektir…
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Mikis
Theodorakis’in
ardından

e garip! İnsan az tanıdığı kişiler hakkında bir şeyler anlatabiliyor
da hayatının uzun yıllarında beraber yürüdüğü bir sanatçıyı
anlatmakta zorlanıyor. Çünkü o kadar çok anı, o kadar çok
yaşanmışlık, o kadar çok sararmış fotoğraf var ki zihinsel arşivinizde,
hangi birini çıkaracağınızı şaşırıyorsunuz.

Mikis Theodorakis anlatmakta zorlandıklarımın en başında bulunanlardan.
1983’te Atina’daki bir konserime gelip, o iri gövdesiyle bir fırtına gibi soyunma
odama dalmasından bu yana neler geçti neler. 1986’da “Güneş Topla Benim
İçin” albümünün Altın Plak töreni dolayısıyla ilk kez İstanbul’a gelişi, o
günün akşamı Sarıyer’de Urcan Lokantası’nda balık yer rakı içerken Türkiye
Yunanistan Dostluk Derneği’ni kurmaya karar verişimiz, yüzlerce konser,
Efes’te Hacidakis, Theodorakis ve otuz bin izleyiciyle yaşadığımız unutulmaz
gece, yolculuklar, tatiller, hastalıklar... Hepsi birer birer aklımdan geçiyor.
Theodorakis bütün çağdaşlarını, dolayısıyla kendisinden sonra gelen
müzisyenleri derinden etkilemiş bir besteciydi. Türkiye'de bazı çokbilmiş
çevreler, besteci-yorumcu ayrımını pek yapamadığı için onu tam

anlayamadılar. “Aaa ben onu dinledim, beğenmedim.” diyen İstanbul
sosyetesi mensuplarına bile rastladım.

Bu dev besteciyi, onun eserlerini icra eden Yunan yorumcularla
karıştırıyorlar, ses gösterileri bekliyorlardı. Ama gerçek bu değildi elbette.
Onun besteciliği, melodi yaratma gücü, çok az insana nasip olmuş bir
yetenekti. Bir gün Atina’da evinde sohbet ederken, dünya müziğindeki
melodi eksikliğinden söz ediyor ve “Bir melodi meydana getirmek, bir
insan yaratmak gibidir!” diyordu. Öyle ya, yedi nota içinde bir yeni melodi
yaratacaksınız ve dünya tarihinde milyarlarca insanın yaptığı melodilere
benzemeyecek, bir insan gibi kendi kişiliği olacak ve milyonlarca kişiyi
etkisi altına alacak, bir ulusun ses belleğine kazınacak…
2 Eylül sabahı Mikis Theodorakis aramızdan ayrıldı. İnsan ruhunun,
acılardan, savaşlardan, sürgünlerden, aşktan ve ihanetten süzülmüş en
has halini temsil eden, en yakın dostlarımdan birini kaybettim.
Yattığı yer incitmesin, acısı çok derin.
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NEBAHAT AYHAN

Sanatçı karanfil kokuyorsa halkın sazına
sözüne sohbetine değmiştir.
Sanatçı gül kokuyorsa halkın hakkını
adaletini emeğini bilmiştir.
Sanatçı su gibi çağıldıyorsa halkın binlerce
yıllık hikâyesini sevmiştir.
Çiçek ormanıydı Ruhi SU...
1912… Van… Fırtınalı bir zamanda kimin
kurduğunu bilmediği ama kimin bozduğunu
yaşayarak öğrendiği bir düzene doğdu,
“Türkülerin Serveri” Mehmet. Davudi sesi,
doğallığı, içtenliği ve coşkusuyla çok özel olan
bu ses ezgiye, türküye, deyişe can suyu doğdu.
Savaşın öksüz ve yetim bıraktığı kimsesiz
bir çocuktu... Adana’da çocuksuz, yoksul
bir aileye verilmişti. Adana kuşatıldığında 6
yaşındaydı ve ailesiyle Toros Dağları’na sökün
eylediler. Orada öğrendi türküleri.
Üvey annesinin zulmünden arkadaşının
annesi vasıtasıyla “Öksüzler Yurdu”na
sığınacak; “Oyun denen bir şeyin var
olduğunu o zaman öğrendim, içim içime
sığmıyordu, şaşkındım.” diyecekti anılarında.
Müzik öğretmeni Mehmet Tahir’in aldırdığı
bir kemanla sürdürecekti türkülerle başlayan
müzik aşkını ve çocukluğunun acıları çiçek
açtıracaktı ruh dünyasında.
1925’te Ankara’da “Müzik Öğretmen
Okulu” yetkilileri öksüz yurtlarına; sesi
güzel, müziğe yetenekli çocukların sınavla
okula yönlendirilmesini bildirdi. Mehmet’i
heyecanlandıran bir olaydı bu; çünkü müzik
eğitimi veren bir okula gitmeyi çok istiyordu.
Ama her şeyden çok değil…

Yarışmada ilk yıl birinci olmasına rağmen
sırasını, öğretmeninin de yönlendirmesiyle
yaşı gereği yurttan ayrılması gereken
arkadaşı Şaban’a verecek; ertesi yıl da
kazandığı birincilikle sınava katılacaktı.
Fakat okulun öğrenci alım sistemi değişmiş;
Mehmet ve diğer arkadaşı İstanbul Halıcıoğlu
Askeri Lisesi’ne yönlendirilmişti. Adı Mehmet
Ruhi’ydi artık.
Askeri okuldan “Müzik Öğretmen
Okulu” na geçmenin yolunu aramış, bulmuş
“Çürük Raporu” almayı başarmıştır.
Okula başvurusunun yanıtı, “Yerimiz yok,
alamayız.”dır.
Askeri okulla ilişiği kesilince Öksüzler
Yurdu’na döner. Adana Lisesi oradan da
Öğretmen Okulu… Keman öğretmeni
Avusturyalı Ervix’ten klasik Batı müziğini
öğrenir.
O yıllarda âşık olduğu ebe-hemşire Münire
Sevim’le evlenir; “Güngör” adlı bir oğulları olur.
Eşi ANH’ye tayinini isteyince Ruhi de
“Ankara Müzik Öğretmen Okulu”nun giriş
sınavına katılır. “Bir konçerto çal!” derler ve
“Vivaldi’nin Sol Majör Keman Konçertosu”yla
ödevlendirilir.
Ödünç bir keman… Bir otel odası… Yoğun
bir çalışma… Sonuçta sınavı kazanır. Bu arada
adına bir sözcük daha eklemiştir: SU.
Yaratılana duyulan saygının ete kemiğe
büründüğü bir felsefeden müziğini ve
ruhunu beslemeye başlamıştır. Ezilenlerin
yanındadır. Onlara sesi, sözü ve sazıyla güç
verir. Mert bir yürek olarak doğru sözünü
namuslu sazıyla birleştirip, efsaneleşir.
Anadolu müziğini özgün bir yorum ve
güçlü sesiyle duyurdu. “Zahit Bizi Tan
Eyleme” ve “Kısa çöp uzun çöpten hakkını
alır elbette” deyince TRT yüzüne kapandı.
Emekçinin sesi olması, susturulmaya
çalışılmasının nedeniydi.
Konçertolara, senfonilere, operalara
türküleri, deyişleri, ninnileri ve ilahileri de
ekleyen; “Sabahın bir sahibi var, sorarlar
bir gün sorarlar” diye çağıldayan sese, ağır
bedeller ödetilmeye başlanır. Öyle ki tedavisi
için bile yurtdışına çıkartılmamıştır.
1936’da Ses ve Tel Birliği Korosu’nda; 19441947 Ankara Üniversitesi DTCF’de; 1964’te
Çocuk Korosu’nda; 1974’te Dostlar Tiyatrosu
oyuncularından oluşturulan bir koroda;
1975’te Dostlar Korosu’nda “Bir ağaç gibi tek
ve hür ve bir orman gibi kardeşçe” ezgilerin
söylenebileceğini öğretmişti.
Aşkın adı türkülü bir kızdı bu kez. Sıdıka…
Sansaryan Han’da birbirine kenetlenen iki
sevdalının bir meyvesiydi “Ilgın”.
Paspastan saz, çağıldayışından ışık yapan;
SU’dan mektup yazan, bu topraklardan türkü
yakan bir sanatçı, artar eksilmez zindanlarda.
Her ne kadar derdin ucu derindeyse de
bilirim, bilirim Ustam derman “BİZ”de; sahibi
olan sabahlarda “Basbariton Ruhi SU’dan
Türküler” yüreğimizde...
Yıldızlar sırdaşın, güneş yoldaşın,
sonsuzluk müziğin olsun.
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İZZET ÇAPA

“Yaman eski arkadaşımdı...
O, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncuydu, ben öğrenci...
O zamanların Ankara’sı, herkesin birbirini tanıdığı bir yerdi.
‘Sürü’ filmiyle sinemaya geçince İstanbul’a gelmişti, ben daha sonra
geldim...
Ankaralı olarak bana sahip çıkmaya kalktı; Ankaralıların böyle bir derdi
vardır...
Biz, başımıza aşkın taşının düştüğünü bir mevsim geçtikten sonra fark
ettik...
Bir gün evi düzenlerken bir de baktım benden çok Yaman’ın eşyası var...
Küçük küçük poşetlerle sızmıştı. Aşk bir sızma halidir…
Ben Ankara’dan örselenmiş ve kırılmış bir kalple gelmiştim...
Yaman çok tutkulu ve sabırlı bir adamdı; bir de baktım kalp ağrımdan eser
kalmamış...
Yaman, o kadar temiz bir adamdı ki, ona kızamazdınız...
Bir o kadar da yiğitti...
Ben Yaman’ı hep bir lunaparka benzetirim. Onunla yaşamak bir lunaparkta
yaşamak gibiydi. Kendime ‘Tanrım, bu adam ne zaman yorulacak?’ diye
sorardım. Meğer acelesi varmış...
Aşk kendinden vazgeçme halidir, kendi benliğini ezmeden ‘biz’ olabilme
halidir...
İnsan egosu denetlenmesi en güç şeydir. Bunu ancak aşk becerebilir...
Şimdi Sezen’i anmamak da olmaz...

Sezen, Yaman’ın çok yakın arkadaşıydı. Ben Yaman’dan dolayı tanıdım
onu...
Benim kardeşim, arkadaşım, her şeyim oldu...
Yaman’dan sonra işlerimin önemli bölümünü tasfiye ettim...
Sezen, ısrarla profesyonel olarak birlikte çalışmaya zorluyordu beni.
Nerdeyse kafamı kıra kıra bana şarkı sözü yazdırdı...
Birlikte yazdığımız ilk şarkı ‘Masum Değiliz’...
‘Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece/ Yalnızlık, sevgili
gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna’ diye…
Yaman’dan iki ay sonra yazdık…
Şimdilerde âşık olunacak mecra da kalmadı...
Artık ortak alanları paylaşmıyoruz...
Yoksullaşmamız sadece ekonomik anlamda olmadı...
Duygusal anlamda, dayanışma anlamında da yoksullaştık...
Ali Poyrazoğlu ‘Aşk, bir kör atlayıştır.’ derdi...
Modern zamanlarda böyle bir şansı kalmadı insanın...”
Yaman’ın ardından bunları söylemiş Meral Okay...
Aşkı, aşkını tarif etmiş...
Bu yıl Meral’in aramızdan ayrılışının dokuzuncu sene-i devriyesi...
Yaman gideli ise 28 yıl olmuş.
Nurlar içinde uyusunlar…
Başka bir dünyanın, güzel zamanların, güzeller güzeli insanlarıymış
onlar...

üçüncü mevkİ

“Aşk kendinden vazgeçme,
benliğini ezmeden
‘biz’ olabilme halidir...”
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ZEYNEP ORAL

ylül ayı… Hüzün ayı… Fransız şair Jacques
Prevert’in o ünlü şiirini belki bilirsiniz,
dilimize çok kez çevrildi. Belki de Joseph
Kosma’nın muhteşem bestesiyle şarkı olarak
dinlediniz… Adı: “Les Feuilles Mortes” yani “Ölü
Yapraklar”… Sevgilisinden ayrılmış şair, sonbahar
yapraklarına bakarken eski güzel günleri düşünür…
“Seni seven ben, beni seven sen”… Ama gelin
görün ki, “hayat birbirini sevenleri usulcacık
ayırır”… Solan yapraklar, düşen yapraklar,
ölü yapraklar kürekle toplanır… Anılar gibi,
pişmanlıklar gibi… Ve ayrılan sevgililerin ayak
izlerini, denizin gelgitleri kumun üzerinden siler…

Eylül…
Solmayan yapraklar…

Theodorakis

Eylül ayı geldi mi, içimden bu şarkıyı
mırıldanmaya başlar ve toparlanırım.
Ölü yaprakları değil, anıları, birikimleri,
pişmanlıkları, beklentileri, umutları toplarım…
Ruhi Su’yu, Azra Erhad’ı, Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nu, Yılmaz Güney’i, Erkan Yücel’i,
İlhami Soysal’ı, Mehmet Kemal’i, Tarık Akan’ı,
Zeki Müren’i, Neşet Ertaş’ı, Tuncel Kurtiz’i ve
daha nice şairi, yazarı, tiyatrocuyu, sanatçıyı hep
bir eylül rüzgârı aramızdan alıp götürmüştü.
Şu son eylül de âdetini bozmadı: Ferhan Şensoy
gibi dik duruşundan asla ödün vermemiş bir söz ve
tiyatro ustasını; Mikis Theodorakis gibi bir dünya
müzik efsanesini aramızdan çekip aldı…

Ölümsüzler

Yahya Kemal’de sonbahar “Bitmez bir
özleyiştir, ölümden beter bile.”
“Eylül Sonu” şiirinde dediği gibi:
“Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları / Bir
bir hatırlamakta geçen sonbaharı./ Yalnız bu
semti sevmek için ömrümüz kısa... / Yazlar
yavaşça bitmese, günler kısalmasa...”
Ahmet Haşim ise “Sonbahar”da düşüncelere
dalsa da dünyevi zevklerden vazgeçmiyor:
“Bir taraf bahçe, bir taraf dere,/ Gel uzan
sevgilim benimle yere;/ Suyu yakuta döndüren
bu hazan,/ Bizi gark eyliyor düşüncelere...”
Behçet Aysan, eylülde değil, temmuzda Sivas’ta
öldürülmüştü. Ama şair, “Eylül” adlı kitabında
sanki olacakları önceden söylemişti:
“Bakın orda/ Tozlu yapraklarında eski

anıların / bakın orda /Bir eylül / vurunca
hayatımızın bordasına/ ne çıkar/ Eylülse
eylül / Bakın orda bir adam saklanıyor /
bir otel odasında /Esmer gözlüklü bir adam
saklanıyor üç yıldır / Adı Behçet Aysan.”
Her ölüm bir doğuma, her sonbahar bir
ilkbahara mahkûm... İşte bunun için seviyorum
Süreyya Berfe’nin şu dizelerini:
“Yeni yürüyen çocuk basamağa bakıyor: / Çok
uzaklara bakıyor sanki çok uzaklara. / Eylül
oluyor sevimliliği, gücü, acemiliği / Bir anlık
eylül oluyor.”
Ataol Behramoğlu’nda ise dinginliğe, iç huzura,
yeni uyanışlara gebedir eylül:
“Düşmanlarımı bağışlıyorum / Daha çok
seviyorum dostlarımı / Her uyanışımda // Eylül
sabahının serinliğini / Yaprakların serinliğini /
Yüreğime dolduruyorum.”

Canım Arkadaşım
Mikis Theodorakis
Evet, o koca adam arkadaşımdı. Koca adam
Mikis Theodorakis. Onu, 12 Eylül faşist darbesinin
üzerimizden silindir gibi gelip geçtiği günlerde
tanımıştım. O günlerde barışı, dostluğu,
dayanışmayı savunmanın tehlikesi, tehdidi,
korkusu herkesin yüreğine yerleşmişti. Ve biz o
günlerde “Türkiye Yunanistan Dostluk Derneği”ni
kurmaya çalışıyorduk. Derneği kurabilmek için bir
komite belirledik: Başı çekenler Yaşar Kemal, Aziz
Nesin... Neferler Zülfü Livaneli, Demirtaş Ceyhun,
Ersin Salman… Kendimi o neferler arasında
buluverdim. İlk başkan olarak Ekrem Akurgal’ı
belirlemiştik. İki genel sekreterden biri Demirtaş
Ceyhun, biri de bendim.
Yıllardır baskıya, tehdide ve şiddete karşı
direnmekte Theodorakis’in ve Zülfü Livaneli’nin
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müziği, şarkıları en güçlü dayanağımızdı.
Mikis Theodorakis’in İstanbul’a ilk gelişi,
yıl 1985’ti. “Altın Plak Ödülü”nü almak ve
konserlere katılmak içindi... Dostluk Derneği
neferi olarak bana da kolları sıvamak düşmüştü.
Mikis Theodorakis’le o tarihten sonra sık sık
birbirinden çok farklı yerlerde, farklı ülkelerde
bir arada bulundum. Atina’da Akrepol’e
tepeden bakan onun evinde ya da İstanbul’da
Boğaz’a bakan benim evimde, Antik Efes’in
labirentlerinde, asık yüzlü kongre salonlarında,
can sıkıcı toplantılarda, kahkahası bol
eğlencelerde, müziğin şiirin egemen olduğu
toplantılarda, Bilbao ve Atina operalarında,
küçük aile ve dost meclislerinde, on binleri bir
araya getiren dev konserlerde birlikte olduk.
O hep aynı insandı. Alçak gönüllü, kocaman
yürekli, dost canlısı, çok yetenekli eşsiz bir insan!
O ilk karşılaşma gününden başlayarak
Theodorakis’le ilgili çok yazı yazdım. Ne
zaman onunla röportaj yapmaya kalksam, hiç
unutmuyorum, “Belki de biz bir başka yaşamda
da bir araya gelip bu konuları konuşmuştuk.
Ondan yalnız bana değil, yüreğine de kulak
ver…” diyordu.
“Yazıyı yazarken sormak istediğin bir şey olursa
mutlak sor. Ben Atina’dan yanıt veririm, sen
İstanbul’da duyarsın. Telepatiyle, yürekten
yüreğe sürdürürüz konuşmayı.”
Müzik dünyasına sayısız eser, nice senfoni
kazandırmış, müzik tarihine adını altın
harflerle yazdırmıştı. Devrimciydi, yenilikçiydi,
direnişçiydi... Yaşamda da, müziğinde de…
“Yaşamımda ben bir kez karar aldım. O kararım
da bir daha asla değişmedi: Evrensel harmoniyi
aramak… Yeryüzündeki, doğadaki, çevremdeki,
yaşadığım toplumdaki ve kendi içimdeki
harmoniyi arayıp bulmak.” Harmoni, yani
sonsuz uyum…
Yedi yaşında ilk konserini verdi. 12’sinde ilk
bestesini yaptı. 17’sinde Beethoven’ı ve işkenceyi
tanıdı. 18’inde ilk senfonisini besteledi.
Yürekteki barış, türkülerdeki barış,
Theodorakis’in bestelerinde yankılandı. Nereden
alıyor bu gücü diye sormama gerek bile yok!
“Gücümü silahımdan, müziğimden alıyorum.
Bestelediğim şarkılar yalnız Yunanların değil,
onlarda doğruyu bulan tüm halklarındır. İşte
gücüm bunlardır. Yüce dağlar misali… Yalanla,
saldırıyla, baskıyla kimse oynatamaz bunları
yerlerinden! Bunları yok saymaya çalışanlar,
gelip geçicidir. Ama bu şarkılar geçici değildir!”
Aynen dediğin gibi Sevgili Mikis Theodorakis.
Ölümsüzlüğe hoş geldin sevgili arkadaşım.

HİLAL ÖZDEMİR
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ylül ayı genel olarak her coğrafyada hüzün
içerir. Yazın bitip de sonbahara evrildiği bir
dönemeç noktası olması, güzel geçen tatil
döneminin sonuna denk gelmesi, bir sonraki yaza
uzak mesafede bulunması hüznün kaynağını
oluşturur.
Memleketimizde ise eylül ayı daha da ağır
yaraları bünyesinde barındırır. Yaraların en
başında da 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi yer alır.
Demokrasinin ortadan kaldırılıp, insan haklarının
yerle bir edildiği 12 Eylül Askeri Darbesi, söylendiği
gibi kısa süreli bir ara dönemden çok daha uzun ve
ağır yaralar oluşturmuş, izleri kuşaklar boyu süre
gelmiştir.
Tabii bir de yitirdiğimiz çok değerli
aydınlarımızla vedalaşmalar vardır, eylülün
yaprakları arasında… Mesela Vedat Türkali’yi 1
Eylül 2016 günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa
vermiştik. Gazetecilik alanında bu ülkede yetişmiş
en değerli imzalardan biri olan Erbil Tuşalp’i de 5
Eylül 2020 günü kaybetmiştik. 16 Eylül 2016’da Türk
sinemasının dev yıldızı, kazandığı büyük şöhretini
politik filmlere armağan eden Tarık Akan’ın
aramızdan ayrıldığı gün olmuştu. 27 Eylül 2013
bir başka büyük oyuncu Tuncel Kurtiz’in “Eyvallah
dostlar!” dediği tarihti. Peki ya sahneye “merhaba”
dediği zamanı biliyor muyuz?
1947-48 ders yılı sonunda Edremit Ortaokulu
beden eğitimi öğretmeni Beykozlu Şahin Köktürk,
öğrencileriyle birlikte şehir dışında izci kampı
kurar. Doğaya uyum sağlama dönemi içinde
sadece ağaçlar arasında oyunlar düzenlemekle
yetinmezler, kitaplar okurlar, hatta şehre dönüş
için velilere bir tiyatro oyunu üzerine de çalışırlar.
Oyun sahnelenir. En fazla alkışı da Edremit
Kaymakamı Selanikli Hamdi Valâ Bey’in oğlu alır.
Şahin Hoca’nın sahneye çıkardığı o başarılı çocuk
çıktığı sahneden bir daha hiç inmeyecek, aldığı
alkışlar da hiç dinmeyecek, adı afişlerde en üste
yazılacaktır: Tuncel Kurtiz!
Yazı içinde yer alanların tümünü kapsayan 12
Eylül 1980 Askeri Darbesi’yse eylül ayı içindeki en
karamsar anıların çıkış noktası olmuştu.
O karanlık gecenin sabahı olmadan Gırgır
Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü ve ev sahibim Turhan
Günay kapımı çalıp “Hadi!” demişti:
-Kitapları topla çatı katına getir, darbe oldu!
Askeri darbenin amacını en net açıklayan ifade
bu “savunma cümlesi” olmuştu. Askerler iş başına
gelince, kitaplar ve kitap okuyanlar birinci derecede
“hedef” olacaklardı. Oysa darbenin lideri General
Kenan Evren ilk günkü açıklamasında “yaygın
anarşi ve terör” demişti demokrasiyi katletme
nedenleri açıklarken…
Beş kişilik cunta ilk icraat olarak grevleri
yasaklamış, istifa halinde de kıdem tazminatı
ödenmesini kaldırmıştı. Çok uzun yıllar sonra
1994’te Marmaris’te Kenan Evren’e marifetlerini
sıraladıktan sonra sormuştum:
-Yaygın anarşi ve terör, işçilerin kıdem
tazminatından mı kaynaklanıyordu da ilk olarak
bunu yaptınız?

Bizim memlekette
eylülün soyadı
hüzündür!

Yarın sabah basını
da çağırıp öyle
imzalarız diye
makul bir
açıklama yaptı.
O imza
hiç atılmadı.
-Valla ne bileyim işte, getirmişler ben de
imzalamışım!
Evren’in böylesine “rutin” attığı imzalardan
biri de henüz 19 yaşında olan Erdal Eren’in idam
edilmesi içindi. Getiriyorlardı, o da imzalıyordu.
25 Eylül doğumlu (1961) Erdal Eren idama
götürülürken annesine yazdığı mektubunun son
satırlarında cehennem zebanilerinin telaşını şöyle
anlatıyordu:
-Acele ediyorlar anne, çabuk ol diyorlar, sizlerin
yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadığımı bilin!
Darbeden 5-6 saat önce, 11 Eylül 1980 Perşembe
akşamı, tekstil iş kolundaki 40 bin işçinin grevini

büyük kazanımlarla bitirecek toplu iş sözleşmesi
imzalanmak üzereydi. İşveren sendikası Başkanı
Halit Narin’e bir telefon geldi. İmzalamadı
sözleşmeyi. Yarın sabah basını da çağırıp öyle
imzalarız diye makul bir açıklama yaptı. O imza
hiç atılmadı. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı
Rıdvan Budak, sözleşme masası yerine askeri
zindanlarda en ağır işkence tezgâhlarına oturtuldu.
Muhatabı işveren sendikacısı ise “tarihi demecini”
verdi:
-Yirmi yıldır onlar (işçiler) güldü, biz ağladık!
Patronların hissiyatını en iyi biçimde Halit Narin
anlatıyordu: 12 Eylül Askeri Darbesi, patronların
düğün-bayramıydı.
12 Eylül’ün en büyük yargı operasyonlarından
biri de Türkiye İşçi Sendikaları KonfederasyonuDİSK davasıydı. Yargılanan 1477 sanık arasında
bu satırların yazarı da vardı. İstanbul Sıkıyönetim
Komutanlığı Başsavcısı Albay Süleyman Takkeci,
DİSK ve bağlı sendikalarının üst düzey yöneticileri
için 52 idam cezası istiyordu.
12 Eylülcülerin ilk icraatlarından biri de DİSK’i
kapatmak oldu. Resmi olarak “faaliyet durdurma”
diye bildiri yayımlamışlardı. Ama fiilen sendikal
faaliyetler yasaklanmıştı. Kendilerine “Milli
Güvenlik Konseyi” adını veren askeri cunta 4 sayılı
bildirisinde DİSK ve bağlı sendikaların genel merkez
yönetim, denetim, onur kurulları üyeleriyle işyeri
baş temsilcilerinin 15 ve 16 Eylül Pazartesi ve Salı
günleri mesai bitimine kadar İstanbul 1. Ordu
Komutanlığı Karargâhı olan Üsküdar’daki Selimiye
Kışlası’na gelerek teslim olmaları duyuruluyordu.
O iki gün Selimiye Kışlası’nın önü mahşer yeri
gibiydi. Tarihi kışlanın büyük ahşap kapıları hafifçe
aralanıyor, iki el o aralıktan uzanıyor on parmak
açılarak on kişinin içeri gelmesi isteniyordu.
Kapının önünde toplanmış DİSK’in militan
kadrolarından en az yüz kişi kapıya doğru hamle
yapıyorlar, içeri girmek için birbirlerini çiğniyorlardı.
Şimdi bu satırlar okuyanlara “şaka gibi” gelebilir.
Ama değil, acı bir gerçek!
16 Eylül Salı akşamı Selimiye’nin devasa
kapısının önüne çıkan bir yüzbaşı, teslim olmak
isteyip de teslim alınamayan “anarşist” ve
“teröristlere” hitaben şu açıklamayı yaptı:
-İşyerleri Anadolu yakasında olanlar Çekmeköy
23. Tümen Komutanlığı’na, Topkapı ve çevresinde
olanlar Metris’e, Levent-Gültepe-Kâğıthane’de
olanlar da Hasdal’a gidip yarın teslim olabilirler!
Cuntacılar “terörist” ve “anarşist” diye
kamuoyuna takdim ettiklerine “Bugün git yarın
gel.” diyordu. Teslim olma-teslim alma komedisinin
muhatapları yıllarca hapis yattıktan sonra; 1991
yılında Askeri Yargıtay, DİSK davasını beraat ile
sonlandırdı.
Eylül ayı denildiğinde General Sabri
Yirmibeşoğlu’nun “Özel Harp Dairesi’nin kusursuz
operasyonu” diye tanımladığı 6-7 Eylül Olayları
(1955) gelir akıllara… İstanbullu Rumlara yaşatılan
zulmün izleri yıllarca silinmeden sürüp gidecektir.
Özetlersek şöyle diyebiliriz:
-Bizim memlekette eylülün soyadı hüzündür!
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e yalan söyleyeyim, bazı okuyanın
gülümseyerek belki de anılarını yâd
edeceği, küçükken istenmeyen hareketler
yapınca baldıra cimcik, ardına terlik yiyen o
meşhur nesildenim. Henüz çocuk psikolojisinin,
Waldorf’ların, Montessori’lerin zerresi yok tabii,
tevellüt o kadar eski olmasa da en azından bizim
evde yok bu ecnebi fikirler. O zamanlar en revaçta
olan “Elâlem ne der?” sisteminden feyz alıp, bayır
aşağı vurdurarak gidiyoruz tam gaz. Dolayısıyla
aman bir büyüyelim de kadınmış, kızmış, hakmış,
özgürlükmüş sonra bakacağız bir çaresine. Herkes
haklı kendince, “seksenlerde çocuk büyütmek” adlı
ders vardı da bizimkiler mi gitmedi, hiç!
“Babası sert bir adamdı, ama Rosa’nın
sızlanmaları karşısında çaresiz kalarak onu bir
sirke verdi. Sirk müdürünün kulağını da bükmeyi
unutmadı. Rosa’yı hemen o gün, sirkin en huysuz
atına bindirdiler. O gün çok düştü Rosacık, ama ona
giydirdikleri büzgü etekli, fırfırlı giysi öylesine hoşuna
gitti ki, evde kıçının dayanılmaz sancısını unutup
at cambazlığında ısrar etti. Babasından yediği
moral dayağından sonra at cambazlığını unutmuş
göründü.”
Cumhuriyet döneminden itibaren Türk
edebiyatında kadın yazarların hak ve özgürlük
üzerine eserleri çoğalsa da, feminizmin ülkemizde
gerek çevirilerde gerek yerli eserlerde hissedilmesi
70’li ve 80’li yıllarda olmuştu ve ben ve benim
gibi orta direk bir ailenin kadın bireyi olarak
yetişen insanlar, bu nimetlerden faydalanmak için
maalesef biraz daha büyümeyi bekleyecekti.
Sevgi Soysal da 70’li yıllarda kadınlık bilinci,
hak ve özgürlük konularında eserler veren
yazarlarımızdan biridir. 1936 İstanbul doğumludur.
Selanik doğumlu bir babayla, Alman bir annenin
6 çocuğundan biri olarak hayata gözlerini
açar. Ankara Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, bir
dönem Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi’nde arkeoloji okur. İlk evliliği sebebiyle
Almanya’ya taşınan Soysal, 2 yıl kadar sonra ülkeye
döner ve 60’ların ilk yarısında “Yelken”, “Değişim”,
“Dost” gibi dergilerde, ilerleyen yıllarda ise
“Papirüs” ve “Yeni” adlı dergilerde öykü ve yazıları
yayımlanır. İlk öykü kitabı “Tutkulu Perçem”i 1962
yılında yazar. Özellikle teyzesinin karakteristik
özelliklerinden yola çıkarak kaleme aldığı kısa
öykülerden oluşan “Tante Rosa” kitabını 1968’de
tamamlar. En başarılı eseri değildir belki ama yazarı
okuyucuya en iyi tanıtan kitabı olduğu söylenebilir.
Çünkü yazarın hayatında yer alan tüm kadınlar,
annesi, anneannesi, teyzesi Tante Rosa’dır, Sevgi
Soysal’dır. Ve bendir, sendir, bir “şey “ olmaya
çalışan bütün kadınlardır, bizlerdir.
Ailede kadının başrolde olmasına alışkın
olmayan bir toplum için, elbette o dönemlerde
Tante Rosa pek de kabul görmemiştir. Annesi
Alman asıllı olan yazarın, hem kadın hem de
yabancı bir kadın karakteri anlatması pek de
kabul görür, takdir edilir bir durum değildir o
dönemlerde. Kadının adının ne zaman ve hangi
şartlarda olabileceğine dair tüm yetki yine eril

kişiliklerin elindedir. Kadın cinayetlerinin neredeyse
sıfırlandığı, kadın hak ve özgürlüklerinin eril
bireylerle eşit olarak dağıtıldığı şimdilerde, bizim
arşivlerden takip ettiğimiz bir durum bu tabii
ki, yoksa inanmak mümkün değil. Mesela ben
“Şortun mu var, derdin var” adlı tarihsel bir hikâye
yazmaktayım şu anda, hiç!
Sevgi Soysal gibi zamanının ötesinde kadınları
naçizane yazmaya çalışırken gerçekten çok
zorlanıyorum. Çünkü bırakın böyle mücadeleci
kadınların hayatını ve topluma direnişlerini
kıyısından köşesinden anlatmayı, o kadar çok
günlük hayatta verdiğim tepkileri doğru ifade
edebildim mi acaba diye düşünürken buluyorum
ki kendimi, neyi neden yaptığımı unutuyorum. Bir
bakıyorum çocukluğumdan girmişim lafa. “Ama
ben ergen zamanlarımda ilk kez yan apartmanın
altındaki manava gittiydim tek başıma, onda da
heyecandan düştüm, dizlerimi parçalayıp geldim,
ağlamaya bile hicap duydum. Eteğim açıldı,
bir yerim göründü diye endişeden öldüm. Yani
efendim aman kız çocukları dışarı çıkmaz, çıksa
da beceremez, becerse de bir hinlik vuku bulur
kesin, hanım hanımcık otursun köşesinde diye
yetiştirmeyin, bak özgüven yerlerde, kaldıralım diye
vinç kiralıyoruz saatlik, hem ruh sağlığına zarar
hem keseye…”
Dertlerimizi sevelim efendim, dertlerimizi
sevelim. Bilimsel olarak pek geçerliliği olmayan,
ancak dillere pelesenk olmuş bir lafı da burada yine
yazalım da “kendimize bahaneler” adlı eserimiz
kaldığı yerden devam etsin; “Öldürmeyen şey
güçlendirir.” Hiç!
“Allah Allah şimdi yine birlikte yaşamak. Allah
Allah yine birlikte yaşamak zorunda olmak. Bir yeni
pabuç altı gibiydi Tante Rosa. Hiçbir yaşantısına
basmamıştı. Allah Allah olmayan bir geçmişi kabul
etmek. Bunca kötü alışkanlıklarıyla. Her kötü yeni
olmalı, ama kötüye alışmamak. Aynı suluboya kır
çiçekleri nasıl tekrar tekrar yapılır? Allah Allah nasıl
yaşanır tekrardan?”
Nasıl yaşanır tekrardan? Mesela 12 Mart
dönemi, Sevgi Soysal’ın hayatı ve yazarlığı üzerinde
derin izler bırakan bir dönem oldu. “Yürümek”
kitabı birtakım gerekçelerle toplatıldı ve Sevgi
Soysal, kısa bir tutukluluk dönemi yaşadı. Anayasa

Profesörü Mümtaz Soysal’la Mamak Cezaevi’nde
evlendi. Siyasal nedenlerle tekrar tutuklandı ve bir
yıla yakın Yıldırım Bölge’de ve bir süre de Adana’da
kaldı. Ancak bunca çileye rağmen cezaevinde
yazdığı “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” adlı romanıyla
1974 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı’nı
kazandı. 1975’te 12 Mart dönemini eleştirdiği
“Şafak” adlı romanı yayımlandı. Ve hayat devam
etti, olması gerektiği gibi.
“Tante Rosa ansızın gerçekten sevindi. Demek
hayat hâlâ Sizlerle Başbaşa dergisindeki romanlar
gibi ‘Sürprizlerle Doluydu!’ Sonra yaşlanmış insanlar
her şeyi birbirine karıştırdıklarından her şeye
sevinebilirler. Artık yaşlanıyordu Tante Rosa.”
Yakalandığı kanser hastalığı sonrası 1975 yılında
bir operasyon geçirdi ve bir göğsünü kaybetti.
Hastalık sürecindeki gözlemlerini ve 12 Mart
sonrası değişimi anlatan öykülerinin toplandığı
“Barış Adlı Çocuk”, 1976’da yayımlandı. O sene bir
ameliyat daha geçirdi ve tedavi için Londra’ya gitti.
Üzerinde çalıştığı son eseri “Hoş geldin Ölüm”ü
tamamlayamadan Kasım 1976’da aramızdan
ayrıldı. Ölümünün ardından bazı gazetelere yazdığı
yazılar, “Bakmak” adlı kitapta toplanarak 1977’de
yayımlandı. Varlığıyla topluma katkıda bulunan bir
cevher daha “unutulmayanlar müzesi”nde yerini
aldı ve bize de önümüzü ilikleyip selamlamak kaldı.
“Biz unutmak için, kaçmak için soyunanlardandık,
kaçmak için. Oysa hatırlamak için soyunulur,
hatırlamak için, yüzyıllardan beri unutulanları
hatırlamak için. Neyin olmadığını, neyin
olamayacağını hatırlamak için, yeniden başlamaya
gücü olmak için, seçim yapmak için, seçim
yapabilecek açıklığa kavuşabilmek için. Hayır demek
için, evet demek için, başkaldırmak için, yakıp yıkmak
için, barış için soyunulur, soyunulur. Tante Rosa
daha bir kez olsun bunlar için soyunmadı, bunlar için
soyunulabildiğini düşünmedi, görmedi, bilmedi.
Tante Rosa bütün kadınca bilmeyişlerin tek adıdır.”
Önünde sonunda kırmızı pabuçlar ve beyaz
dantelli çoraplar ile başımıza ne geleceğini
bilmeyen kız çocuklarıydık. Pabuçlar eskidi ve
çoraplar çoktan gri. Sevgili kadınlar, artık belki
de seçim yapmaların veyahut bilmelerin vaktidir
efendim, bilmelerin vakti. Hem bilmeyişlerin
cinsiyeti mi olurmuş, hiç!
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KIRŞEHIR’IN TÜRKÜ BABA’SI…

NEBİL ÖZGENTÜRK

KIRŞEHIR’I...

HATIRA PERONU
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Her ne kadar “kendim ettim, kendim
buldum” diyorsa da o bir türlü çıkmayan
telif hakları kanununun gözü çıksındı!
numaraya yükselen türkülerin sahibi Ertaş
olmasına rağmen “Bir Neşet Ertaş türküsüdür.”
diye bir kısa not düşmeyen ses özürlü adamlar
mı istersiniz ya da “Paranı vereceğiz.” diye
plaklarını yapıp ortadan kaybolan İMÇ
soyguncuları mı istersiniz... Ne ararsanız vardı
geniş çevresinde!
Bir de üstüne hak, hukuk, kayıt ve vefadan
“bihaber” devletin kültür makamları da
eklenince... “Türkü Baba” iyice bir garip, bir
başına kalmıştı o yıllarda.
Zaten, kısa bir zaman önce türkülerinden
birinde bakın nasıl isyan etmişti:
“Ey garip gönlüm, dertli yoldaşım
Neden belli değil, baharın, kışın
Var mıdır sormazlar ekmeğin, aşın
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukara isen ya abdal derler ya çingen haşa
Sen de bir insansın, insanlar gibi
Haksız kazancınan sürmedin de mi
İnsanlığın kuralları böyle mi?”
Peki, nasıl olmuştu da bir gecede parmakları
kilitlenmişti Neşet Ertaş’ın?
Babası Muharrem Ertaş’la köy köy, düğün
düğün dolaştığı çocuk yaşlarına kadar
uzanıyor bunun nedeni. 10-15 yıl kadar sünnet
törenlerinde, düğünlerde çalıp söylemişler baba
oğul. Düğün yerinde kurulan sofralarda içki içer
olmuşlar haliyle.
Biraz mecburiyetten, biraz da “içmezsek
ayıp olur” duygusuyla! Ve yıllar boyu “zorunlu”

olarak kaldırılan kadehler, çeyrek asır sonra
bedel ödetmiş Ertaş’a. Parmaklar hassasiyetini
yitirmiş.
Neyse ki, Almanya’daki tedavi başarıyla
sonuçlanmıştı da, yine konser ve düğünlere
çıkabilmişti.
Hayatından bir kesiti aktardığım Neşet
Ertaş’ın yaşamı da inişli çıkışlıydı, ama hakkını
yemeyelim ilk gençlik yıllarında ve olgunluk
zamanlarında göremediği “yoğun saygıilgi”ye yaşamının son demlerinde fazlasıyla
kavuşmuştu. Konser üstüne konser veriyordu,
hınca hınç dolan salonlarda. Belgesel üstüne
belgeseli yapılıyordu, “Yaşayan İnsan Hazinesi”
seçildi UNESCO tarafından. Ve “Ankara” da
çok itibar etti Ertaş’a. Tam da çok rahata
kavuştuğu sıralarda, 25 Eylül 2012’de, hem de
genç sayılacak bir yaşta yaşamını kaybetti...
Geride hüzünlü bir yaşam serüveni var evet ama
muhteşem eserler, işte o kayıtlarda duruyor.
“Mühür Gözlüm”, “Tatlı Dillim”ler ve daha
niceleri...
Bir konserinde izleyicilerine “Ceketimi
çıkarabilir miyim? Saygısızlık olmasın.” diyerek
izin alması aklımızda taptazedir Ertaş’ın.
Böyle nahifliği içinde bulunduran halk
sanatçılarına duyduğumuz hasretle anıyoruz
Türkü Baba’mızı. Saygıyla. Sahi, biz şimdi
ceketimizin önünü ilikleyip onurlu yaşamı
önünde saygı gösterelim mi hep birlikte…
Haydin Gayrı…

HATIRA PERONU

ürk halk müziğinin gelmiş geçmiş tüm
yıldızları, istisnasız onu işaret eder.
Türkü yolculuklarında, muhakkak onun
istasyonuna uğramak gerek. En güzel sevda
türküleri ona aittir. Acılar, onun sesinden
yayılır türkü akşamlarında. Yarım kalmış sevda
türkülerini, en güzel onun derlediği söylenir.
Ve çile çekmenin, garipliğin, tevazuun da
adıdır o. Neşet Ertaş... Bozlağın son sesiydi...
2000’lerin başı “Türkü Baba” İstanbul’a geldi
yıllar sonra…
30 yıla yakındır mesken tuttuğu
Almanya’dan çekip gelmişti ve MOST’un, yani
Mustafa Oğuz’un organize ettiği açık hava
konserlerinden birinde yine gürlemiş, yine
çınlatmış, yine coşturmuştu, yine “damardan”
ağlatmıştı. Sahiden ağlatmıştı. Oradaydım...
“Evvelim sen oldun, ahirim sensin” derken de,
“Mühür Gözlüm” diye seslenirken de, “Kendim
ettim kendim buldum” diye hayıflanırken de,
“Neredesin sen?” diye sorarken de... O ağıt
yakarken, dinleyen bizlerin sıkça kalbi üşümüş,
kanlarımıza bir damla gözyaşı karışmıştı.
Sadece türküleriyle değil, türkü aralarında ve
dost meclislerinde anlattıklarıyla da efsanedir
Türkü Baba.
Neşet Ertaş türkülerine tutkun biri olarak
kendime “torpil” geçiyor ve özellikle, yaşı
20’lerde olan genç kardeşlerime, ısrarla bir
hatırlatma yapmak istiyorum.
“Hayata ve insana dair” olsun diye, kısa bir
hayat öyküsü!
Sahnede parmakları tutmaz olduğunda
“Kara Gözlüm Efkârlanma Gül Gayrı”yı da
bestelemişti, “Tatlı Dillim Güler Yüzlüm”ü de,
“Telli Turnam”ı da...
Koca İstanbul’da tek göz odalı kiralık
kondusunda bir başına ve beş parasız kalıp
sahnelere çıkamaz olduğunda ise ardında,
“Kendim Ettim Kendim Buldum”, “Zülüf
Dökülmüş Yüze”, “Zahidem”, “Gönül Dağı”, gibi
yüzlerce türkü bırakmıştı.
70’lerin ortalarıydı.
Ne yapabilirdi başka, nasıl davranabilirdi?
Gereğini yaptı ve hısım akrabalardan birinin
yardımıyla uydurduğu “gurbetçi pasaportu”yla
çekip gitti bu diyardan.
Avrupa kapılarında önce parmaklarındaki
hasarı “tamir” ettirecek, ardından gurbetçi
düğünleri ve sünnet törenlerinde türkü yakıp,
karınca kararınca geçimini sağlayacaktı. Birkaç
yıl sürdü tedavisi, borca harca girdi bu arada.
Başka çaresi de yoktu ki.
Öyle ya, beş yaşından otuz beşine kadar,
bağlamanın teline vurmasına, yüreğinin
derinliklerinden gelen sesine ve onca besteye
rağmen kıyıda köşede bir birikmişi de yoktu ki...
Her ne kadar “kendim ettim kendim buldum”
diyorsa da o bir türlü çıkmayan telif hakları
kanununun gözü çıksındı! Üstelik çığlık çığlığa
haykırdığı türkülerin sonunu “garibim” diye
bağlayan bir koca adamın telif peşinde koşacak
hali mi vardı?
Onun bestelerini “benim bestem” diye
kaydedip plak yapan müzikal hırsızlar mı
istersiniz, “En iyi on plak” listelerinde bir
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Victor Jara... Venceremos…
Unutulmaz bir darbe trajedisidir... Bir halk
ozanının katledilişidir… Halkının gözü önünde…
Hava pusluydu… Ortalık sisten geçilmiyordu.
1973’ün 14 Eylül’ünde orada ne bir malzemeci,
ne bir masör, ne bir teknik direktör, ne de
sırtında forma, ayağında kramponlarıyla bir
futbolcu vardı. O gün orayı başında miğfer,
elinde silah, üniformalı askerler tutmuştu.
Karşılarında ise bütün dünya insanları gibi
yaşamayı, özgürlüğü hak eden masum Şili
halkı vardı. Görünüm ürperticiydi. Her hafta
destekledikleri takımı keyifle izlemek için
tribünde toplanan kara benizli insanlar, bu
sefer oraya “ibretlik” bir işkenceyi izlemeye
getirtilmişti. Zorla…
Sahanın ortasındaki albay, bir kırmızı kart
gösterme hazırlığındaydı. Sağa sola adımlayıp
duruyordu. Kart için henüz elini cebine
götürmemişti. Gerçi onun kartı ağzından
çıkacak bir talimat, acımasız bir emirdi. Albay
ve askerleri, And Dağları’ndan süzülerek gelip
stadyumu kaplayan sislerin arasından zor
seçiliyordu. Sahanın tam ortasında bekleyen
masum Şilili de…
Bu kara bahtlı adam şaşkın şaşkın etrafını
izlerken, elinde sımsıkı tuttuğu gitarı vardı.
Gitar eski püskü bir kılıfın içindeydi.
Orta yuvarlağın üzerine dizilmiş askerlerin
namlusunu şaşkın bakışlarla izleyen adam,

bir ara başını tribünlere çevirdi. Usulca 360
derecelik bir açıyla tüm seyirciyi süzdü. Belliydi,
on binlerin tedirgin bakışları onu daha da
ürpertiyordu.
Bir zamanlar o tribünlerde Colo Colo,
Universiade gibi futbol takımları için kendinden
geçenler, tahmin etmekte zorlanmadıkları, kan
gölüne dönecek gerçek bir film sahnesinin tam
ortasındaydılar.
Korkudan tırnaklarını yiyenler, yanındakine
sıkıca sarılanlar, yumruğunu, dişlerini
hiddetle sıkarak öfkesini gizliden gizliye
ortaya koyanlar, hüngür hüngür ağlayanlar,
gözlerini kapatıp bekleyenler… Hepsi sahanın
ortasına yoğunlaşmıştı. Yaşanacakları tam
kestiremeseler de bir vahşetin kendilerini
beklediğini tahmin etmekte zorlanmıyorlardı.
Sahanın ortasındaki albay, elinde gitarıyla
duran adama kıçını yırtarcasına bağırdı. “Haydi,
şimdi de çal o iğrenç şarkını. Haydi, söyle
bakalım. “Venceremos” de.”
Stadyumda büyük bir sessizlik… Dikkatler o
adamdaydı. Mağdur ama bir o kadar da mağrur
adam, acı bir tebessümle albayın yüzüne baktı.
Sonra başını gururla tribünlere çevirdi.
Bu insanlıkla ilgisi olmayan yöntemlere
Pinochet rejimi imza atıyordu...
İşte o yöntemlerden ünlü müzik adamı
Victor Jara da nasibini aldı. Victor Jara, hem
üniversitede ders verir, hem de hafta sonları

Santiago sokaklarında müzik icra ederdi. Halk
onu çok iyi tanıyordu. Protest bir tarafı vardı.
Darbe günü Teknik Üniversite’deki görevi
başında tutuklandı. Öğrencilerin gözü önünde
alınıp götürülürken yanında gitarı da vardı.
Birçok yoldaşı gibi Şili Ulusal Stadyumu'na
getirildi. Tribüne zorla getirilen binlerce darbe
mağdurunun gözleri önünde askerler, alaysı bir
tavırla o dillerden düşmeyen şarkısını bir kez
daha okumasını istedi.
Venceremos. Venceremos.
“Fırtına yırtıyor sessizliği
Ufuktan bir güneş doğuyor
Gecekondulardan geliyor halk
Tüm Şili şarkılar söylüyor.”

YARIM KALAN ŞARKI

Şarkıyla tribündeki binlerce Şililinin coşması,
Pinochet’nin askerlerini çok öfkelendirdi.
Yüzbaşı, Jara’nın ellerinin kırılmasını emretti.
Kırıldı o eller. Bir daha çalması istendi. Zorla
da olsa çaldı ve söyledi. Halk, bu sefer Victor'u
düşünerek sadece mırıldandı o şarkıyı. Askerler
bu kez gitarı parçaladı. Victor Jara’ya kurşun
yağdırıldı. Estadio Chile’deki kalabalık derin bir
sessizliğe gömüldü…
Şili cuntası, o şarkıyı halkın dilinden silme
amacındaydı... 73 senesinde…
Ancak o şarkı dünyanın dilinde, 2021
senesinde de...
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HEPIMIZIN ÖĞRETMENI:

F. Dostoyevski

“Anna Karenina bizi

sadece içeriğinin günlük
hayattan alınmış olmasıyla
değil, insan ruhuna yönelik
büyük psikolojik incelemesi,
korkunç derinliği ve gücüyle
de etkiledi… Kusursuz bir
sanat eseri.”

Virginia Woolf

“Savaş ve Barış
dünyanın en büyük
romanı; ve eğer
üzerimize bombalar
yağmazsa bu kış
Anna Karenina’yı
okuyacağım.”

Maksim Gorki

“Tolstoy 19. yüzyıl dünya
edebiyatının en büyük eserini
yazmıştır – Savaş ve Barış. İnsan
ve eşyaları sözcüklerle süslemek
bir şey, onları insanı elini uzatıp
dokunmak isteyecek kadar
resimsel, canlı bir şekilde tasvir
etmek başka bir şeydir. İnsan
Savaş ve Barış kahramanlarına
uzanıp dokunmak ister.”

Anton Çehov

“Her gece uyanıp
Savaş ve Barış’ı
okuyorum. Sanki
daha önce hiç
okumamışım
gibi bir merak ve
saf bir hayretle
okuyorum.
Çarpıcı
güzellikte.”

Mauppasant

“Hepimizin Savaş ve Barış
yazarı Graf Tolstoy’dan
ders alması gerekiyor.
Epik yazarı Tolstoy ortak
öğretmenimiz; bize insanı ve
doğasını sergileyen olguları
ve ruhunda saklı hareketleri
gözlemeyi öğretiyor; eserine
can veren imge zenginliği ve
gücüyle öğretiyor bize.”
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ÖZEL BIR KADIN:

Selda Alkor
BİRCAN USALLI SİLAN

İ

yıldızlar kompartmanı

stasyon Dergisi’nin vagonunda,
bugünkü konuğu; benim için çok
özel bir kadın: Selda Alkor.
Ben ona aslında “Orman gözlü
Selda abla.” derim, o da bana
“Hemşerim, canım Bircan’ım.” der.
Evet, ikimiz de Manisa doğumluyuz ve
yollarımız ben gazeteciyken, o da ünlü
bir sinema oyuncusuyken kesişti. Selda
Alkor; hayatta tanındığım en nahif, en
kırılgan, en zarif, en sevecen kadınlardan
biri, burada hakkını teslim etmek gerekiyor.
Fakat bir o kadar da zor bir kadın, bunu da
bilmek gerekiyor. Selda Alkor’a gel benim
konuğum ol dediğimde, “Biz seninle ne
konuşacağız? Birbirimizin her şeyini o kadar
biliyoruz ki.” dedi. “O zaman bir sohbet akışı
içinde yürütürüz biz de röportajımızı.” dedim.
Ve böylece vagonumuzun bir tarafına o oturdu,
karşısına da ben oturdum. Elbette penceremiz
açık, elbette yine bulutlar bize arkadaşlık ediyor.
Bir yandan da kuşların merhaba deyişlerine tanıklık
ediyoruz. Selda Abla da ben de çok kahveciyiz o
yüzden termoslarımız da yanımızda, kahvelerimizi
de yudumluyoruz. Başlayalım mı sohbete,
Selda Abla ne dersin?
n Artist olmak ne
demek? Oyuncu olmak
ne demek? Artist gibi
davranmak ne demek?
İstersen Selda Alkor
olarak da gör, istersen
ben işin kolay tarafından
başlayayım. Artist
ne demek ben de
bilmiyorum. Ben
pazarıma giderim,
toplu taşımaya binerim,
taksiye binerim, halkım
neredeyse oradayım. Ucuz yerlerde
hangi alışverişler yapılır onları takip

ederim. Sokakta insanlarla boy boy konuşurum,
çiçekçilerle muhabbet ederim. Ben sıradan bir insan
gibi davranmayı seçtim. Artistlik benim için kamera
önünde başlayıp, kamera önünde biten bir olay.
n Peki, o zaman bana oyunculuğu tarif
etmeni istesem…
Oyunculuk, benim için çok kıymetli bir durum.
Yaklaşık 60 yıldır, evet elli yılı aşkın süredir
oyunculuk yapıyorum. Elbette son yıllarda çok
bir şey yaptığımı söyleyemem. Çünkü ya artık
yapımcılar beni sevmiyor ya da bizim yaş grubunu
sevmiyorlar ya da benim istediğim gibi proje
gelmiyor. Ben de artık gönlümü herhalde iyice
yüksek yerlere doğru yolladım. Oyunculuk çok
kıymetli çünkü başka birinin hayatını milyonlarca
insana inandırma işi. Ben asla “mış” gibi
davranmadım. Karşımdaki aktörün de, oyuncu
arkadaşlarımın da öyle davranmasını hiç istemedim.
Ben bana verilen bir rolü “o” olarak kavradım.
O roldeki insan oldum çekimler boyunca. Bunu
anlatmaya, onun duygularıyla mesajlar vermeye,
onun duygularını doğru ifade etmeye çalıştım.
n Bunca yıl emek veren biri olarak
sinemaya, hak ettiğiniz yerde misiniz? Çünkü
bir kırgınlığınız, bir unutulmuş olduğunuzu
düşünmeniz var, “Yapımcılar artık beni
sevmiyor.” diye düşünüyorsun. Bu konuyla ilgili
neler anlatmak istersin?
Türk sinemasında kimsenin hak ettiği yerde
olduğunu düşünmüyorum. Amerikan sineması gibi
bir sektör haline gelemedik maalesef, oturmuş bir
sinema olamadık. Yeni jenerasyonlar çok erken geldi
sinemaya. Şimdiki gençler çok başarılı, hepsi pırıl pırıl
ve ben onların başarılarıyla çok mutlu oluyorum.
Bizim dönemin teknolojisi çok çok vahimdi. Biz orada
ruhumuzu çok kattık. Ama her şeye rağmen yeni
jenerasyondaki arkadaşlarımızın Yeşilçam sinemasına
saygı duymaları gerektiğine inanıyorum. Bizleri sarıp
sarmalamaları gerektiğini düşünüyorum.
n Ya telif konusunda ne söylemek istersin?
Eğer siz teliflerinizi alan bir jenerasyon
olsaydınız şu anda hepinizin yatları, katları,
uçakları, konakları, yalıları bir sürü şeyi olurdu.
Dünya sinemasında adamlar bir film çekiyorlar
o film gösterildiği sürece elli yıl, kırk yıl, otuz yıl
her neyse paralarını kazanıyorlar.
İşte tam anlamıyla sosyal devlet olamayınca
haklar da maalesef böyle alınamıyor, eksik kalıyor.
Elbette teliflerimizi alabilseydik şu anda hepimizin
çok farklı konumu olurdu. Pek çok sinema oyuncusu
arkadaşım sinemaya emek vermiş, emekçilerin
pek çoğu maalesef bazen bir huzur evinde, bazen
bir sokak arasında, bazen bir kahvede yetersiz
koşullardan dolayı istenmeyecek bir şekilde yaşama
veda ediyorlar. Bu hepimizi çok üzüyor. Elbette bazı
derneklerle bazı çalışmalar yapıldı ve bazı haklar
kazanıldı. Ama bu o kadar yetersiz ki günümüzde bu
tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. O yüzden bu da
benim büyük bir kalp kırıklığım ama bu sadece benim
için değil hepimiz için geçerli.
n Peki, Selda Alkor senin Yeşilçam’da elbette
pek çok başrolün oldu, pek çok filmde oynadın.
100’e yakın filmde… Yeşilçam’ın en önemli
oyuncuları arasında senin adın oldu daima. Bu
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz
Akın, Selda Alkor hep böyle bir anılma şekli vardı.
Ne mutlu size öyle değil mi? Şimdiki oyuncular bu
kadar akılda ve hafızalarda kalmıyorlar. Kalplerde

bu kadar yer etmiyorlar, bunu neye bağlıyorsun?
Belki de o zaman sinema tek eğlenceydi. Sinema
o dönem yapımcının baş tacıydı, başka yapılacak
bir şey yoktu. Ne televizyon vardı, ne bu kadar
yabancı film vardı. Bizler de çok samimiydik, çok
sıcaktık, çok hakikiydik. Diyorum ya onlardan
biriydik, halktan biriydik o yüzden belki de bu kadar
sevildik, bu kadar sayıldık.
n Ama sen aynı Perran Kutman gibi
televizyonda bir süper star oldun. Televizyon
dizileri bakımından öteki arkadaşlarından daha
önde bir yerde oldun, daha çok dizide oynadın.
“Kartallar Yüksek Uçar”, “Asmalı Konak”,
“Çemberimde Gül Oya”… Bunu neye bağlıyorsun?
Yani sen televizyon dünyasının “Hanımağası”
olarak anıldın uzun yıllar boyunca…
Evet, Hanımağa… “Kartallar Yüksek Uçar” belki de
benim hayatımın en önemli işi oldu. Türk televizyon
tarihinin de en güzel, en önemli işlerinden biriydi.
Düşünsene Sadri Alışık’la oynuyorsun, Hüseyin
Karakaş çekiyor, Attilâ İlhan yazmış, Selçuk Başar
var, müthiş bir işti. O dediğim gibi benim hayatımın
en önemli işlerinden biriydi. O işte olmak gerçekten
çok kıymetliydi. Tabii ondan sonra da “Asmalı Konak”
var, “Çemberimde Gül Oya” var, bu dizilerin hepsi
de çok kıymetliydiler, çok özeldiler, çok güzeldiler.
Orada çok genç oyuncu arkadaşım, genç teknik ekip,
genç yönetmen, kamera arkasındaki arkadaşlarla
tanıştım, onların gençlikleri bana o kadar iyi geldi ki, o
insanlarla arkadaşlık ederek gençlik aşısı yaptırdığımı
söyleyebilirim. Çok mutlu oldum, böyle güzel diziler
gelse yine oynamak isterim. Ama belki de baştan
itibaren söz verip beni silmeyen bir ekip var artık
piyasada. İstediğim gibi benim kalbimi çalacak,
kalbime kanat takıp uçuracak projeler maalesef ki
gelmiyor.
n Selda abla senin hayatında babanın çok
önemli yeri olduğunu biliyorum. Baban kahraman
bir polis ve onun bir kitabı var, Muharrem
Alkor’un “Hrisantos’u Ben Öldürdüm” diye, bize
biraz bunu anlatabilir misin?
Ben Konya’da doğdum. O yüzden istersen
önce bir Konya hikâyesini anlatayım. Benim
hayatımda Hz. Mevlana, Mustafa Kemal Atatürk
çok mühim yerlerdedir. Anneme hamile kaldığını
Hz. Mevlana haber vermiş ve Mevlana’nın
haber verdiği o bebek ben oluyorum. O yüzden
Mevlana dünyası, felsefesi benim hayatımın

vazgeçilmezidir, temel ilkeleridir. Mustafa
Kemal Atatürk ise hepimizin atasıdır, hepimizin
babasıdır ve bataklıktaki bir ülkeyi dünyaya örnek
yapmış, dünyadaki zor durumdaki ülkelerin
umudu olmuş, bir ülke haline getirmiş şahane
bir komutandır, şahane bir devrimcidir, şahane
bir adamdır. Ben halen Atatürk’ün hayatının niye
doğru dürüst bir film olmadığını, niye bu filmin
sinemalarda gösterilmediğini anlamış değilim.
Böyle bir film olsa, böyle bir film yapılsa, o filmde
minicik bir rol olsa koşa koşa oynarım. Hiçbir
şey sorgulamadan hem de… Tek derdim şu olur:
Atatürk doğru anlatılmış mı? Onun bize emanet
ettiği Cumhuriyet’i, laikliği, devletçiliği, sosyal
devletçiliği sonuna kadar korumak kollamak
zorundayız. İşte etrafımız korkunç örneklerle dolu.
Bu örnekler bize artık ders olmalı ve Atatürk’ün
gösterdiği yolda yürümeliyiz diye düşünüyorum.
n Şahane ama babanda kalmıştık, o dönemde
kalmıştık. Babandan bahseder misin bize?
Babamın babası Çerkes, babam İstanbul doğumlu.
Biz babamın mesleği icabı Konya’daydık. Babam
polis, Hrisantos adlı azılı katili öldürmüş. Babama
nasip olmuş o dönem. Herkesin peşinde koştuğu,
öldürmek istediği bir katili benim babam öldürmüş.
n O ne şahane süper bir kahraman diyebilir
miyiz baban için…
Evet, o bir kahraman. İstanbul’un işgal altında
olduğu dönemlerde Kurtuluş’a Tatavla deniyordu.
Tatavla karakoluna tayin oluyor babamda. Bir
arkadaşıyla beraber, Cafer Tayyar isminde sanıyorum,
gidip baş komiserlerine diyorlar ki “Biz Hrisantos’u
öldürmeye talibiz.” Baş komiser de gülüyor bunlara,
“Siz delirdiniz galiba, o sizi leblebi gibi yer, ezer geçer.”
diyor. Ama bizimkiler sıkı polisler, genç kahraman
polisler diyorlar ki “Biz bu göreve talibiz. Ölürsek
de ölürüz.” Sonra araştırıyorlar ve tespit ediyorlar
yerini. Bir baskın yapıyorlar, adam uyuyor o sırada.
Bunların gürültüsüne uyanıyor, “Kim var orada?” diye
bağırıyor, silahını hemen alıyor ama o sırada oradan
bir kedi geçiyor, adam sanıyor kedinin gürültüsü.
Sonra bizimkiler atak yapınca adam tabancasıyla
babamın arkadaşını yaralıyor ve adam ölüyor.
Babam da birden arkadaşının öldüğüne çok üzülüp,
“Arkadaşımı öldürdün sen.” deyip katili öldürüyor.
Böylece bir kahramana dönüşüyor.
n Evlilik hayatına geçelim mi? Sen çok
genç yaşlarda çok ünlü bir oyuncu olmuşken,

hatta Avrupa’da sinema güzeli seçilmişken
Türkiye’nin en ünlü basketçilerinden Cihat
İlkbaşaran ile flört etmeye başlıyorsun ve üç
yıl sonrasında evlilik kararı veriyorsunuz. Bu
hikâyeyi bize anlatabilir misin?
Evet, 20’li yaşlarda en popüler dönemimde
evlendim. Adeta âşık olduk birbirimize ve bu
evliliği hızlandırdık. Ama keşke bu kadar erken
evlenmeseymişiz. O da çok gençti, ben de çok
gençtim. Biraz daha bekleyebilirdik. Çünkü evlenir
evlenmez piyasadan silindim, sanki böyle bir insan
hiç gelmemiş gibiydi. Cihat, evet senin dediğin gibi
Milli Takım kaptanıydı ama aynı zamanda yüksek
makine mühendisiydi. Bambaşka bir dünyaya aitti.
Yani ben aslında işten bu kadar çabuk silineceğimi
bilseydim bu kadar hızlı evlilik kararı vermezdim.
Ama maalesef…
n Halen âşık mısın?
Hayat arkadaşı oluyorsun, yoldaş oluyorsun,
sırdaş oluyorsun, birbirinin bakıcısı oluyorsun,
birbirinin aşçısı oluyorsun, gezi arkadaşı oluyorsun,
ama onsuz olamayacağını biliyorsun. Bu da çok
kıymetli bir şey değil mi? Aşk kadar önemli bence…
Evliliği taze tutmak lazım, karşılıklı anlayışlı
olmak lazım, mesela bizim aramızda kıskançlık
kavgası olmadı. Birbirimizi kıskansak bile hiç
belli etmedik. Çok güzel yakışıklı bir basketbolcu,
ayrı bir camianın en popüler adamıydı. Ben
de oyuncuydum. Ama şu anda son yıllarda
birbirimizden başka hiç kimsemiz yok bizim. Biz,
birbirimizin her şeyiyiz.
n Son bir şey sorayım sana, ülkemizle ilgili
neler söylemek istersin?
Bu korona hepimize çok büyük bir ders verdi.
Ufacık bir mikrobun koskoca bir dünyaya nasıl
hükmedebildiğini gördük. Arkasından gelen sel
felaketleri, yangın felaketleri bize çok önemli
dersler verdi diye düşünüyorum. Ve birbirimizi
koruyup kollamak zorundayız. Sosyal devlet olmak
zorundayız. Herkes hakkını aldığı işleri yapmalı.
Bana göre okuduğu üniversiteden çıktığında
yapması gereken mesleği yapmalı; ne iş olursa
yaparım pozisyonunda olmamalı gençlerimiz. Ve
gençlerin beyin göçünün ertelenmesi gerektiğini
düşünüyorum. Daha güzel bir Türkiye için dua
ediyorum. Umutlarım var, ülkemi çok seviyorum,
insanlarımı çok seviyorum. Bu güzel vatan
hepimizin, ona elimizden geldiğince bakmalıyız.

yıldızlar kompartmanı
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evgili dostum, yalnızlığı kendimiz
seçiyoruz. Herkes kendi seçtiği
yalnızlığından şikayet ediyor, oysa
gururu ve kibri yüzünden bu gördüğün insanlar
yalnız... Bak dostum, kimse kimseyle konuşmuyor,
kimse kimseyle gülüşmüyor, bak dostum iyi bak,
bu insanlar kendi seçtikleri yalnızlıklarından
şikâyetçi. Fakat kibirleri yüzünden bunu bile
göremiyorlar...”
Selanik kökenli Hamdi Valâ Kurtiz ile Boşnak
kökenli Müfide Kurtiz’in İzmit’te 1936 yılında
doğan oğlu Tuncel...
Berlin Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu
ödülünü alan, dünyanın önemli tiyatro
oyunlarında rol alan, yakın dostu Yılmaz
Güney’in “Umut”, “Duvar”, “Sürü”, “Çirkin Kral”,
“Hudutların Kanunu” gibi pek çok kült filminde
önemli roller üstlenen, Nâzım Hikmet’in efsane
eseri Şeyh Bedrettin Destanı’nı oyunlaştırıp
yıllarca sahneye koyan, Ramiz Dayı karakteriyle
herkese kendini tanıtan, sahneye âşık, sahne için
yaşayan; ama sadece sahneye mi sanatın her
türlüsüne, bilime, edebiyata, iyi ve güzele tutkun,
son yıllarını ise yaralarına merhem olsun diye
doğanın kucağında geçiren büyük bir sanatçı,
geniş kenarlı şapkasının altında bir düşünür, bir
âşık, bir dost, gönül adamı, muhabbet insanı,
derinden duyan, derinden hisseden, insan
ayırmayan, eşitlikçi ve hümanist ve arkadaş..
Tuncel Kurtiz...
Dedesi kadı, babası bürokrattır, valilik
yapmıştır yıllarca, çocukluğu Anadolu’nun farklı
şehirlerinde ve kasabalarında geçer bu yüzden.
1950’li yıllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde İngiliz Filolojisi’nde eğitim
almaya başlar. Çalışıp para kazanması gerekir
bir yandan, bir yandan da öykü yazarlığının,

tiyatronun, sahnenin alevi kalbine düşmüştür
çoktan. Orhan Hançerlioğlu sayesinde yolu
Elektrik İdaresi’ne düşer, genel ışık kontrolörü
olur. Şimdiki adıyla İETT. Görevi de BebekArnavutköy hattında dolaşıp yanıp yanmayan,
kırılıp kırılmayan sokak lambalarını kontrol
edip rapor etmektir. Bir anısı vardır o yıllara
dair, gönül adamlığına, sevda adamlığına
dair... O gençlik günlerinde yeni işinde Boğaz
kıyısında kırılan lambaları itinayla rapor
eder, tamir edilmesini sağlar. Ama bir lamba
vardır ki, sürekli kırılır, o da sürekli kırılan
lambayı rapor eder. Daha sonra anlar ki,
lambayı gecenin karanlığında buluşup rahatça
öpüşüp koklaşmak isteyen âşıklar kırmaktadır.
O lambanın kırık olduğunu bildirip tamir
ettirdikçe âşıklar da o sokak lambasının altında
buluşmaktan vazgeçip kendilerine yeni, karanlık
ve kuytu başka yerler ararlar. Gel zaman git
zaman buna üzülüp sağlam raporu verdiği
lambayı, yerden bir taş alıp bu kez kendisi kırar.
Mutludur şimdi, âşıklar rahatça gelebilecekler
diye... Bir aşk adamı olduğu, duyarlı bir sanatçı
ruhuna sahip olduğu o günlerden belli olmuştur
işte Kurtiz’in. 50’lerin sonunda Haldun Dormen
Tiyatrosu’nda oyunculuğa adım atar. Ardından
sayısı yüzü geçecek Yeşilçam filmlerine oyuncu
olarak imza atar, bazen de senarist. 12 Eylül
1980’den sonra bir süre yurtdışında yaşar,
sürgünde de üretmeye devam eder.
Sayısız ödül, sayısız hayran, alkışlar, yazmak,
düşünmek, üretmek, paylaşmak, şöhretin,
paranın değil gerçek, sahici olan bir şeylerin
peşinde koşmak hanesine yazılır, ilerleyen
olgunluk ve ustalık yıllarında.
Sahnelere veda etmeye hazırlandığı yıllarda
adı zor, kendisi dünya tatlısı Menend Kurtiz’le

yolu kesişir sanatçının. Galata’da kendilerine
bir yuva hazırlayıp bir süre birlikte yaşarlar
kitaplarla, sanat eserleriyle dolu bu evde.
Doğa tutkusu her şeyin üstüne çıkmaya, şehrin
çoğalan sesleri de üzerlerine gelmeye başlayınca
“ver elini” deyip Kaz Dağları’nın yolunu tutarlar.
Burada bir ev yaptırırlar, sonra da unutulmaz
bir otel. Sanatçı dostlarının, doğa tutkunlarının,
Kurtiz’lerin muhabbetine doyamayanların uğrak
yeri olur burası; Zeytinbağı…
Son yıllarında Kaz Dağları’nın eteklerinde
Menend’i, insan ve hayvan dostlarıyla, “bir
hayal dünyasında yaşıyorum.” dediği dünyasında
mutludur…
Türk sinemasının, tiyatrosunun gelmiş
geçmiş en büyük ustalarından biri o, kimimizin
Tonton Hasan’ı, kimimizin Hamo Ağa’sı,
kimimizin Ramiz Dayı’sı…
Sadece sanatıyla değil; şöhrete, gösterişe,
boş lafa prim vermeyen sade, sahici ve özel
kişiliğiyle, eğilip bükülmeyen, dönemine
yetişemeyen gençleri kendine hayran bırakır
sağlam karakteriyle de..
Bu sözler de onun:
“Ben demokratım ama komünist de
demokrattır zaten. Çünkü önce birey olmak
gerekir, önce insandan yana olmak gerekir. Önce
bütün dillere ve dinlere saygı göstermek gerekir.
Adorno’nun o sözünü hiç unutmamak gerek;
anadil anavatandır. Bir insanı anadilinden
arındıramazsın, ırk, din, dil düşünmeden, önce
Türkiyemizde, sonra dünyada özgür, ileri bir
toplum kurulabileceğine inanıyorum ve bunun
böyle olmasını istiyorum, gençlerde yine bir
umut görüyorum, karşı koyuyorlar çünkü.
Karşı koymak güzeldir, ben kendime bile
karşıyım...”
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eğil kırkı, yedisi çıkmadan unuttuk. Çünkü hâlâ daha sığındığımız
gidiyoruz.
gölgeler var. Ama işte, sadece hâlâ daha. Hepsi bu kadar.
Altına hücum etmişti Yeni Dünya’yı bulanlar. Yeni yaşama altını
Çok sürmeyecek, biliyorum. Siz de. Ben bilge değilim, cahilim.
bulanlar hücum edecek. Mevlana kapısı olmayacak göğün 7 kat ötesinde.
Cahilliğimle de olsa biliyorsam, kıyamet yakındır. İnsan elinden çıkmış bir
Ama yine de kim bilir belki yine de ayak takımı lazım olacaktır.
kıyamettir, biz bekleyen.
Dişleri sağlam fakirler arasında kurası çekilir onun da yine, ayak
Gökleri demir kuşlar sarmış. Leyleklere kırmızı ışık
işleri için uzayda.
yanıyor, bulutlar arası yollarda. Göçemiyorlar neredeyse.
Küstü; su, rüzgâr, börtü-böcek ve ağaç... Ey Hatayi!
Terk
Göçemeyecekler.
Çam ağacın bize küstü.
hazırlığındayız.
Leylek masalı bitti. Çocukları kim getirecek artık.
Ağaçların seyyahı, iğinden ip bükülen, tahtasına
Su küstü, rüzgâr küstü, börtü böcek küstü, ağaç
kalem yazılan, çaylara köprü, camilere direk olan
Ölüm döşeğindeki
küstü... Tüm bu trajedilerimiz ondandır, biliyorum.
çam ağacın bize küstü.
dünyamızla Mars
Sel değil, öfkedir o. Derelerin. Telefonumda HES,
Ey Yunus! Bize barış gerek, barış... Görmediğimiz,
derelerimde HES. Ama olmuyor işte, Hayat Eve
düş cennetleri uğruna yaktık hayatı. Çölleşiyoruz.
arasında mekik
Sığmıyor. Sular da. Taşıyor ve yıkıyor tüm bentleri
Çoğalıyor seraplarımız ya da sanrılarımız.
dokuyoruz şimdi.
ve bendimizi. Çiğner aşar böyle yatağından edilmiş
Ağıtımız çoktan yakıldı. Kiarostami’nin son
Yaşamı terk edip, yeni
sular ve felaketimiz olur.
nefesinde, tüm insanlık namına. Genç bir kadın
Ağlasak da felaketimiz olur: “Lâ ilâhe illallah”.
yaktı o ağıtı:
yaşamı icat etmeye
Sanki an gelmiş!
“Bir ömür daha lazım bize
gidiyoruz.
“Bu sene rüzgâr tüm bağları kuruttu.” diye haber
Çünkü ummakla geçti bu ömür.
geldi ilk defa, yüksek dağlardaki köyden. Önce otlar
Ey Arif! Bak bir ayağımız Mars’ta ve hâlâ bir ayağımız da
yandı. Eskiden hasımlar yakardı.
ham çarıkta.
Bu rüzgâr hayattan yana esmiyor. Hele işçiden yana hiç esmiyor.
Kıyıya atılmış iki zaman. Ama aynı anda:
Ya ne yandan eser bu rüzgâr, ne yandan? Yandan değil, karşıdan esiyor.
O kıyıya vurmuş bir bebek, boğulmuş.
Bize karşı Can Baba, bize karşı hep!
Ağlıyoruz dünyaca. Ve hemen sonra koşuyoruz kıyılara, yüzmek için.
Börtü böcek... Bin bir hayvanat ve de nebatat... Hepsini yok ediyoruz,
Hayat güzeldir böyle. Öyle ya, dalgalar çoktan alıp götürmüştür izlerini,
ama tabağımızda ama ayağımızın altında. Ölüler yiyoruz.
küçük ölümlerin.
Ve yakıyoruz. Ağacı da. Gölgeler azalıyor. Hâlâ daha var. Ama sadece
Virüs gelir, tırıs gider! Yeniden normaliz.
hâlâ daha...
Ama neylersin ki gölgeler azalıyor. Gözümüzü yumsak güneşi görüyoruz.
Suyumuza, rüzgârımıza, börtü böceğimize, ağacımıza savaş açtık.
Ağaçlar, göğü delen betonların gölgesinde kalıyor. Oturamazsın ki bu
Kıyım kıyım kıyıyoruz. Son Dünya Savaşı'ndayız. Düşman da biziz,
gölgelerde!
kendimize.
Suyla, rüzgârla, börtü böcekle ve ağaçla barış gerek, bize. Bitmeli artık,
Terk hazırlığındayız. Ölüm döşeğindeki dünyamız ile Mars arasında
kendimize açtığımız bu savaş.
mekik dokuyoruz şimdi. Yaşamı terk edip, yeni yaşamı icat etmeye
Bize barış gerek, bize ağacın gölgesi gerek...”
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ahallelerin, toplumun genelinin
dışında bir hayat yaşayan ama
toplumdan da bir şekil kabul gören,
adının başına sıfat diye “deli” kelimesi layık
görülen insanları vardır.
Muhakkak ki bir haksızlığı kaldıramamıştır
kalpleri, indirmişlerdir şalteri.
Kimi mesela bir jant kapağını direksiyon
yapar, dolmuş niyetine yayaların önüne geçer,
kendi şeridinde hayali bir araç sürer; kimi
fareli köyün kavalcısı gibi tüm hayvanları
ardına katar onlarla gezer, kimi yüzünde yerini
bulamamış makyajı ile bir radyo gibi akşama
kadar kim bilir kaç yılından kalma haberleri
ajans tonuyla okur, aralarda güftesi-bestesi
kendine ait şarkıları seslendirir.
Aslında bir erişebilsek derinlerine, belki de
hayata bakışımız değişir.
Bizimkinin adı “Aföz”.
Yüksek binalar arasında müstakil girişli, iki
katlı, taş çatlasa 20-30 metrekare tabanlı eski
bir binada yaşıyor.
Ufacık arsası var demeyin, göz koyan çok
oldu ama tapu Aföz’ün üzerine, Aföz ikna
edilemiyor, vesayetini verecekleri bir akrabası
bulunamıyor. Mahalleli Aföz’e gözü gibi
bakıyor, o ev orada olanca minyatür haşmetiyle
duruyor.
Aföz’ün gerçek adını kimse bilmiyor,
a’federsin ve özür dilerim’lerin birleşiminden
oluşan bu Aföz lakabını ilk kim buldu, onu da
artık kimseler hatırlamıyor.
Aföz mahallenin insanları hariç her şeyden
ve her canlıdan her an af diliyor.
Çok volta atmışsa o gün, kaldırım taşlarıyla
konuşuyor eğilip: “Yorduk bugün sizi de, biraz
gergindim sert bastım, a’federsiniz, özür dilerim.”
Sıcakta mayışmış kedilere yanaşıyor:
“A’federsin, sabah uyuyakalmışım, suyunu
çıkarmakta geciktim, özür dilerim. Gel iç
istersen, güneşte yatma, evin önüne seyyar
şemsiyeyi açtım, gölgede uzan ne dersin?”
Evin çatısına çıkıp kuşlara sesleniyor: “Dam
akıtıyor, tamir etmeyi deneyeyim dedim. Özür
dilerim ürküttüysem, a’federsiniz. Bir iki saate

işim biter, beklerim.”
Sonra ayaklarının altındaki kiremitlere
dönüyor, “A’federsiniz dam dedim ama
alınmadınız umarım, akıtmanız sizin suçunuz
değil, ben bakımınızı ihmal ettim, özür
dilerim.”
İki katlı evin bir simgesel balkonu, her
katta ikişerden dört ufak camı, girişinde de iki
basamağı var. Her birinden rengârenk çiçekler
fışkırıyor. Koca bir sarmaşık evin yarıdan
fazlasını kaplayıp çatıya uzanıyor. Çünkü
Aföz her gün önlerinden geçerken dallarını
elleyen insanlar adına, çalan kornaların verdiği
rahatsızlıktan ötürü ve egzoz dumanı için
onlardan özür diliyor.
Bazen ıslak bezle yapraklarını siliyor
okşayarak: “Dün size şarkı söylemeyi
unuttum, özür dilerim kafam dalgın, umarım
a’federsiniz.”
İnsanlardan özür dilemiyor. Çünkü insanlara
özür dileyecek kadar yakınlaşmıyor, nesneler
ve diğer canlılarla kurduğu diyaloğu onlara
bahşetmiyor. Sadece başını kullanıyor, bazen
teşekkür ederim anlamında hafifçe sağa
eğerek, bazen “selamını aldım” anlamında
önüne eğerek, bazen “bu hareket sana hiç
yakışmadı” dercesine sağa sola sallayarak,
bazen “umurumda değilsiniz” manasında boş
gözlerle havaya bakarak.
Aföz, benimle de konuşmamıştı hiç.
Ona rağmen incinmez, yüksünmez, her
karşılaştığımızda neşeli bir sesle “İyi günler
Aföz Bey.” derdim. Bazen de kendim sorar

kendim yanıtlardım Aföz’ün karşısında: “Ay
sardunyalarınız ne kadar güzel coşmuşlar,
benimkiler üç beş yapraklı kaldılar.
Nedir bunun sırrı? Ama tabii siz ne güzel
ilgileniyorsunuz, ben ancak iş dönüşü,
akşamdan akşama... Oldu o zaman size iyi
günler.”
“Aföz Bey, balkon demirleri ne kadar güzel
olmuş böyle sapsarı boyanınca, çiçeklerin,
yaprakların rengi bile daha bir parlamış sanki
sarı üzerinde. Ben de mi boyasam? Ama
bizimki apartman ya şimdi her balkon ayrı
renk olursa izin de vermezler. Neyse güle güle
kullanın, çok beğendim elinize sağlık.”
Çıt çıkmazdı. Başı işte teşekkür anlamında
hafifçe sağa...
O gün çok sıkkındı canım. Artık yüzünü
bile görmek istemediğim biriyle uzun
uzun tartışmak zorunda kalmıştım. Lütfen
konuşmayalım artık diyorum, uzun uzun
mesajlar yazıyor. Yanıt vermeyince telefon
yine çalmaya başlıyor. Üstelik mesajlar da
öyle insanı zan altında bırakıyor ki cevap
vermeden durulamıyor. Sanki Hamsterların
içine girip döndürdükleri tekerleğin içindeyim,
inemiyorum, durduramıyorum.
Odalara sığamadım, kendimi evden attım.
Hem de “Dışarıdayım, konuşamıyorum.» deme
kartımı kullanırım icap ederse.
Gecenin de körüydü, elimdeki telefonda
çatır çutur mesaj yazıp aynı anda nereye
olduğunu bilmediğim bir yere koştururken
direğe tosladım.
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Dalgınlık ya da refleks, ağzımdan bir
“Özür dilerim.” lafı çıktı. O şaşkınlıkla bir
de tişörtümün eteği direğin çıkıntı yerine
takıldı.
Aföz’ün “Hanımefendi özür diledi,
a’federsin akıl vermek gibi olmasın ama
uzatma bence sen de.” diyen sesini duydum.
Bana bakmıyordu, evin önündeki taburede
oturmuş, bir saksıyı boyuyordu.
“Teşekkür ederim ama onun değil benim
suçum, önüme bakmıyordum. Haklı.” dedim.
Ben böyle deyince ilk kez yüzüme baktı.
Hafifçe yerinden kalktı, taburedeki minderi
alıp yanındaki merdiven basamağına bıraktı,
beni de eliyle o basamağa davet etti. Gidip
oturdum, kolay bulunur bir davet değildi.
Ben rahatını bozduğum minderden ve fırça
masajı yarım kalan saksıdan özür dileyerek
oturdum. Bu sayede öğrendim hikâyesini.
Aföz’ün annesi onu doğururken ölmüş.
Babasına bir özür gibi geçirmiş çocukluğunu.
Babası ikinci kez evlendiğinde 4 yaşındaymış,
uslu olmaya çalışsa da tatsızlıklar oluyormuş
evde. Özür diliyormuş cici anneden. En büyük
özrü de babası çekip gittiğinde dilemiş,
senden ötürü değildir, benden ötürüdür
inan ki diye teselli etmek istemiş. Ama bir
süre sonra o da babası gibi bir özür mektubu
bile bırakmadan gitmiş. Kaldığı yurtta da
çalışmayı denediği işlerde de özür bir gün bile
işe yaramamış. Yıllar sonra bir haber gelmiş,
babası çok uzaklarda bir yerde bu hayata veda
etmiş. Geride bu ev kalmış.
“İnsan bilmez özrün değerini, affetmeyi de
bilmez. İnsan kendiyle barışık değil. Benim
adım Barış’tı, benimle de barışamadılar,
bıraktım adımı. Hâlbuki diğer nesneler ve
canlılar öyle mi? Hiç ‘Ben neden çatlağım?’
diye bağıran bir saksı duydun mu ya da sincap
olmaya çalışan bir köpek? Varoluşuyla barışık
diğer her şey, insan hariç.
Bak şu direğe, bir gün arızası olmadı,
ayda bir kez silerim ıslak bezle, geçerken
tokatlayan insanlar adına özür dileyerek,
yağmurda en güzel benim kaldırım taşlarım
parlar çünkü yorgunluklarını paylaşırım,
kediler tırnak göstermez, köpekler diş...
Çiçeklerim hiç eğmez başını. Çünkü özürlerimi
anlar ve kolayca affederler bir özrümle tüm
insanlığı. Babam bile dile getiremedi de bir ev
olarak bıraktı özrünü. İnsan dışında her şey
daha kolay kucaklıyor insan.”
Telefonumun ışığı yanıp duruyordu.
Okunmamış mesajların yanında sayıyla “289”
yazıyordu. Hiçbirini okumadım.
Sadece “Çok yorduğun telefonundan özür
dile, benim sana ne bir özrüm ne de bir özre
yerim kaldı.” yazdım.
Aföz’e her şey için çok teşekkür ettim.
Beni taşıyan basamaktan ve minderden,
izin almadan kokladığım hanımelinden ve
Aföz’ün ikram ettiği çay ile gece gece yanmış
olan bardaktan özür diledim. Affedildiğimi
bilmenin huzuruyla döndüm eve.
Her “deli”nin içinde bir bilge yatar, oraya
varabilmek büyük bir şans.

BARIŞ İNCE
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ntarisinin uçuştuğu güzün, hazin
öyküsünü anlattı. Yüzü sarı…
Katlanılır bir acı. Kurumuş kabuğun
rahatsızlığı kadar. Kurudu. Kuru.
Nasıl bir acı? Sarıl da bak dedi usul usul…
Yarasını bana sardı. Nasıl bir acı, hem de nasıl!
Tedirgin gözlerimde sırılsıklam bir uyku
kurudu. Kafamda yüzlerce soru. İlk ürpertisinin
suç dosyası kabarıktı demek… Anlatılmaz da bu.
Sıkılı yumruk, ıslak avuç! Doğru mu? Korku…
Hüznündeki esrarı arıyordum, ürkerek
girdiğim sorgu. Tenimdeki bu yara da ne?
Yaprak kesmiş olmalı, ne de olsa hazan.
Sorgu uzundu. İnkâr, loş odanın perdesini
havalandırdı. Boş balıkçı ağlarının üzerine
basılan mevsim, havada asılı kaldı. Rüzgâr,
en derin uykularımdan uyandırdı. Kafamda
tahtakuruları. Sarı…
Daha dün coşkuyla çağıran denizin, terk

edilmiş kıyılarından geçilmez artık. Ölümün
soğukluğu var. Artakalan güneş ısıtmaz artık;
geçmişimizdir, kuruyan dallar. Acı…
Pencereden dışarı baktım, kuşlar yine uçuyor
ama farklı. Her zamanki gibi değil saatin
tıkırtısı... Kara bir bulut çöktü de geride kaldı
her şey.
Boşalmış otellerin kasvetli odaları…
Duvarları sarı. Biterse bitsin! Sonu olmayan bir
acıyla kaçamak bu…
Saklanamadığım yerde beni buldu. Beni
buldu. Buldu.
Üzerimde parmağının izi vardı, inceden
yağmur değmiş olmalı, ne de olsa güz.
Düştü kabuk. İnanmadın ama anlattıklarım
doğruydu.
Gözlerimde dalları kırılmış bir kuşku.
Sararmış bir kuşku. Kuşku.
Entarisi uçuştu.
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DENİZ ÖZEN

GÜLTEN

S

ıcaktan sinekler kondukça kollarına,
elinde yelpaze niyetine kullandığı
şapkasını sallıyordu Nazlı. Mavi güneşten
hafif solmuş elbisesi, elindeki dantel büyük
şapkası, zayıf kemikli ayaklarına geçiriverdiği
terlikleriyle oturduğu bankta telaşlıydı.
Yüzündeki çizgiler, ellerinde ki lekeler, bir kaşı
yukarda kızıyla birlikte, güvenlik görevlisinin
kendilerini çağırmasını bekliyorlardı. Nüfus
müdürlüğünün bahçesindeydiler.
Elli yıldır tüm resmi işlemlerde sorulduğunda
“Kara” diye yanıtlamıştı oysaki. Bu sabah
kahvaltıdaki tartışmaya kadar da emindi bu
isimden Nazlı. Ama eşi; “Hayır anneannen şehit
olan dedenden sonra tekrar evlendi. Nikâh da
yaptı. Anneannenin çocuklarını da nüfusuna
almıştır herhalde Ali Amca. Dolayısıyla da
annenin soyadı ‘Kara’ değil ‘Yıldız’ olmuştur.”
diye inatlaşana kadar. Kızı ne kadar “Yok be
baba, kim malını mülkünü paylaşmak ister?
Çocukları nüfusa almamıştır o. Çanakkale
Savaşı’nda ölen büyük dedenin soyadı verilmiştir
anneanneme.” dese de, emin olamadıklarından
önce e-Devlet’ten bakılmış, sonra da nüfus
müdürlüğünden randevu alınmıştı bu öğleden
sonraya.
Nazlı; “Belki kendisi bile bilmeden
tamamlamıştı kadıncağız ömrünü. Okuma
yazması olmayan bir kadındı. Genç kızlığında
çıkan soyadı kanunuyla verilen hüviyetten
haberi olmuş muydu ki? Yörüklerdi zaten.
Konaklamaya geçeli ne olmuştu şunun
şurasında. Sonra da evlenmişti çakır gözlü
Mehmet Dede’nle. Sonrasında da üç çocuk;
abilerim ve ben. Anımsıyorum aslında defterler,
belgeler yüklüğün yanındaki mavi kapaklı
dolapta dururdu. Büyüdük gitti hiç açıp
bakmadık. Bakılmazdı zaten. Resmi evrakların
nesine bakacaksın? Onun işi hiç olmazdı ki
zaten defterle, belgeyle. Anneannen hep
tarlada, dağdaydı. O evin ardındaki erik ağacını,
nar ağacını bilir, tarla taklavat, mahsulle ömrü
geçerdi. Babamın soyadını söylerdi zaten
sorulduğunda da. Yok! Diğerini bilse derdi zaten
bizlere. En azından bana söylerdi kızım.” dedi.
Güneş gitgide yükseliyordu. Müdürlük
bahçesindeki bu tek zeytin ağacı, gölgesiyle
bankta oturanlara da hizmet ediyordu. Altında
oturdukları ağacın gölgesi de olmasa beklemek
zaten eziyet olacaktı. Kara mı? Yıldız mı?
Meraktan yeterince ruhu daralmıştı. Sıcak,
merakın verdiği sıkıntıyı artırıyordu. Ter basmıştı

sırtını. Annesinin yüzü geldi gözlerinin önüne.
Çipil çipil bakan mavi gözleri. Tırtıllı Rençber
ellerini düşündü sonra. Sayılmayan mıydı
anacığı acaba? Zeynep ve Zülal teyzelerini
düşündü sonra. Üç genç kız. Evlenmeseler
soyadsız mı kalmış olacaklardı yani?
Muhtemelen onlar da bilmiyorlardı. Yoksa lafı
edilmez miydi hiç? İçi buruldu. Merak dışında bir
hüzün de kapladı içini. Ağlamaklı oldu.
Yere diğer elindeki sopayla rastgele daireler
çiziyor geçmişini aydınlatacak feneri arıyordu.
İçerideki gözlüklü memur, “Dışarıda bekleyin,
sırayla çağıracağız.” demişti.
Nazlı: “Ne garip değil mi?” dedi. “Dedem,
o zaman o ovanın yörük beyinin tek oğlu.
Osmanlı’da askere almasınlar diye dedem
için sandukalarla altın vermişler. O zamanın
bedellisiymiş bir nevi. Dedemi onca bağıştan
sonra askere almamışlar. Ama savaş dönemi
asker olmuş. Çanakkale Savaşı’nda da şehit
düşmüş. Köyde üç kızı ve gencecik karısını
yadigar bırakarak. O dul kalan kadın anneannem
işte; Zeliha. Onun kızı da annem. Babası savaşta
ölen. Kader mi? Yazgı mı demeli, bilmiyorum.
Barış bu topraklara çok geç ve çok zor gelmiş
kızım. Kıymetini siz iyi bileceksiniz artık!”
Ana kız ikisinin de gözleri buğulandı.
Birbirlerine bakmadılar bir süre öylece.
Daraldı Nazlı. Kalktı banktan. Bahçede
aşağıya doğru yürümeye başlamıştı ki güvenlik
memuru bağırdı;
-Nazlı Korkmaz! Nazlı Korkmaz?!
Sonunda çağırıyordu işte. Kızıyla apar
topar koştular kapıya. Uzun koridoru geçip
küçük odaya vardıklarında gözlüklü memur
vantilatörün önünde serinlemek için gözlerini
yummuş, sıradakinin içeri girmesini bekliyordu.
“Merhaba Memur Bey.” dedi, Nazlı.

“Kimlik?” dedi önce çilli yüzlü gözlüklü
memur. Elinde terden ıslanan kimliğini
uzatırken, kızı meramını anlatmaya başlamıştı
bile. “Anneannemin kızlık soyadını öğrenmek
istiyoruz. Gerçek babası savaşta ölünce üvey
babası olmuş. Evlenmeden önce soyadı ilk
babasının olan ‘Kara’ mı, yoksa üvey babasının
soyadı olan ‘Yıldız’ mıydı acaba?”
Ses tonunu düşürüp kaçamak annesine
bakarak ekledi sonra; “Hiç yok olamaz değil
mi?”
Gözlüğünü düzeltip bilgisayara kimlik
bilgilerini girdi memur. Biraz bekledi ekranın
açılmasını. Devlet dairelerinin hantallığı
masadan dolaba, memurdan klasörlere kadar
sinmişti. Sessizliği bozan memurun sesi oldu:
“Nazlı Hanım anne adınız: Fadime, soyadı ise
Gülten’miş!”
Aynı anda kızıyla bağırdılar; “Aa Ne? Gülten
mi!?”
“Ne alaka ama?” diye atıldı kız. “Yani Memur
Bey, ya Kara ya Yıldız sanıyorduk biz. Gülten
nereden geliyor ki?”
Biraz daha bakıp bilgisayar ekranına memur,
kaldırdı başını. Çilli yanakları kızarmış, “Bakın.”
dedi, “İlk babası savaşta öldükten sonra çıkıyor
soyadı kanunu. Dolayısıyla üvey baba da kızları
nüfusuna almayınca, kızlar ortada kalıyor.
Soyadları yok. Bunlar üç kız kardeş Fadime,
Zülal ve Zeynep. Üçü de genç kız. İlk kez yeni bir
soyadı veriliyor nüfustan onlara. Baktılar, bu
soyadını uygun gördüler herhalde; Gül-ten!”
Ana kız bakakaldılar birbirlerine. Teşekkür
edip ayrıldılar sessizce.
Nüfus müdürlüğünün bahçesinde yürürken,
gayriihtiyari ikisi de aynı hareketi yapıyordu. İki
kadının da bir eli diğer kolunun tenini okşuyordu
usul usul.
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BIZIM PERON

Sanat Sokakta,
Biz Birlikteyiz

KUBİLAY ERDELİKARA

Z

“Dünyayı güzellik kurtaracak
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey…”
Sait Faik Abasıyanık

ülfü Livaneli’ye ait “Ada” şarkısının hakkını vere vere yaşamak gerek.
Birlikte ve sevgiyle daha güzel insanoğlu, sokaklar, şehirler daha güzel,
dünya daha güzel… Hislerimizi paylaşmak, tecrübelerimizi paylaşmak,
kimi zaman dertlerimizi paylaşmak güzel.
Sevginin önemini çok daha fazla hissettiğimiz bu günlerde “Sokak
Festivali”mizle bir nebze de olsa doya doya kucaklaştık, on sekiz gün
boyunca. Neden özellikle bu sözle yazıma başladığımı anlatmam gerekir diye
düşünüyorum…
Festivalin hazırlıklarını yaptığım bir akşamüstü kaligrafi sanatçısı dostum
Osman Kartaler, “Ada’ya gelir misin, benimle?” diye sordu. Ben de, orada
çalışmaya devam ederim, benim için de iyi olur diye düşünmeden kabul ettim.
Doğruca atladık vapura ve Burgaz Ada’ya geldik. Meğer Osman yaklaşık on
yıldır Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ne gelip, yazımın başlığında kullandığım
sözü müze girişine yazarmış. Neredeyse her ay, yazı silinmeden, bıkmadan,
usanmadan… Sözün başlangıcı sevgi, odağı sevgi olursa işin daha bir keyifle
sarılıyor insan elindekine. İki, üç, dört çay derken karşıdan gördüğüm
Maltepe’de festivalin ilk notaları, bir çocuğun neşesi, bir annenin mutluluğu,
dansın ritmi duyulmaya başlıyor bile.
Pandemi nedeniyle uzun süre sevdiklerimizden ayrı kaldık, ailemizi, eşimizi,
dostumuzu, işimizi, okulumuzu, sokakları ve caddeleri, kalabalık masalarda
sohbetleri, birlikte yaptığımız her şeyi, birlikte olduğumuz her yeri özledik.
Yaşantımıza halen eskisi gibi devam edemesek de, tedbirlerimizi alarak
sevdiklerimiz ile bir arada olabiliyoruz.

Sanat, insanları bir araya getirmenin ve ortak iyiye hizmet etmenin
önemli bir unsuru. Geride bıraktığımız sene ilkini düzenlediğimiz sokak
festivalimizin bu yıl ikincisini düzenlememizin arkasında yatan sebepler
ise insan ruhunu besleyen işte bu vazgeçilmez iki kavram; birlikte olmak
ve paylaşmak. İnsanları sanat ile bir araya getirmek.
Maltepe Belediyesi olarak 23-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, toplam
on sekiz mahallede düzenlenen sanat etkinlikleri ile 2. Maltepe Sokak
Festivali’ni gerçekleştirdik. Maltepe halkı, dokuz gün boyunca pek çok
farklı sanat etkinliği ile buluştu. Tiyatro oyunları, dans performansları,
pop müzikten türkü ve Türk sanat müziğine, operadan lokal müziklere
çeşitli konserler, tahta bacak gösterileri, pantomim performansları,
birçok değerli şairin şiir ve sözlerinin harmanlandığı kaligrafi sergisi,
çocuklar için interaktif atölyeler ile yetişkin dans atölyeleri ve uçurtma
şenliği etkinlikleriyle, çocuklar başta olmak üzere tüm Maltepeliler
birlikteliğin tadını çıkardık. Festivalde, İBB Türk Halk Müziği ve Türk Sanat
Müziği Karma Topluluğu da Maltepe halkı için Cumhuriyet Parkı’nda bir
konser verdi.
Festival süresince sayısız kez gözüme ilişen mutlu yüzler, bir çocuğun
bakışlarından geçen aydınlık bir merak ışığı; Maltepe Sokak Festivali’ni
geleneksel hale dönüştürmenin önemli olduğunu bana tüm benliğim
ile hissettiriyor. İnsanların her daim sanat ile iç içe olmasını, çocuklar ve
gençlerin sanat ile yetişmesini sağlamak önceliğimiz olmalı.
Festivalde düzenlenen etkinlikler vasıtasıyla pandemi sürecinden olumsuz
etkilenen sanatçılarımıza destek olmak, dertlerini paylaşıp bir nebze
hafifletmek ise ayrıca mutluluk verici…
Unutmadan… Bir insanı sevin!
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Zeynep Aliye

EYLÜL HÜZNÜNDE ÖYKÜNÜN KAVŞAĞINDA BIR KADIN:

HALIL İBRAHİM ÖZCAN
n Sevgili Zeynep, ben seni az çok
tanıyanlardanım. Ama şöyle yapalım
istiyorum; ülkemizin okunan bir öykücüsü
olarak yazarlık serüvenini, baştan alarak
günümüze kadar getirsen, nasıl olur mu?
Sondan başa gitsek çok sevinirim sevgili Halil
İbrahim. Çünkü “Cumhuriyet Kitaplar”da,
geçtiğimiz ay bir romanım yayımlandı:
“Kavşakta”. Ondan söz etmek isterim.
Ülkemizin, bir süredir dikilip durduğu, politik,
ekonomik, sosyolojik bakımdan farklı yönleri
işaret eden bir ana yol ayrımı bu kavşak. Aynı
zamanda insani değerlerin teknolojik gelişme
karşısında gücünü, anlamını yitirdiği, insanın
yalnızca doğaya hatta en yakın çevresine
değil kendine de yabancılaştığı, neredeyse
düşmanlaştığı bir dönemi ve ilişkileri anlatmaya
çalıştım romanımda. Ancak makro ölçekte
dünyamızın, ülkemizin; özelde ise roman
karakterlerim Mâhinur, İlhan, Şahin, Gülderen,
Firdevs Hanım ve Kenan Bey’in kararsızca
bekledikleri bu yol ayrımında, yaşadıklarını
anlatmaya çalıştım.
Yazıyla aramızdaki aşk, ilkokula gittiğim
yıllarda başladı. Sonra ortaokulda, şiir
karalamalarımın, denemelerimin, notların
yer aldığı günlük. O arada günlüğüm yırtıldı,
yakıldı ama vazgeçmedim. Lise 1’e geldiğimde
yerel bir gazetede köşe verdiler. Şiirler, şehrin
ileri gelenleriyle röportajlar, denemeler,
öyküler; zengin bir türler coğrafyası. Üretken
bir yazarım; hatta kadın yazarlar arasında bu
kadar farklı türde eser veren başka kimse var mı
diye düşünmeden edemiyorum. Üstelik yazma
sürecim, çevremdekilerden gizli gerçekleşti;
bilinse şiddetli biçimde cezalandırılırdım. Dedim
ya, yazıyla sonsuz bir aşkı yaşıyorum.
Evlenene kadar ailemden, evlendikten sonra
eşimden şiddetli bir baskı gördüm. Çünkü
kız çocuğuydum. Üstelik üç erkek evlada
sahip olmuş bir babanın, bir kız çocuğuna
gösterdiği tahammülsüzlük, sevgisizlik çok
acı, yakıcı… Çocukluğumdan bugüne, hayatımı
değiştirmek için aldığım tüm kararlar, attığım
tüm adımlar gizliydi. Sevilmediğimi bilirdim.
Bir süre gerçekten sevilmeyi hak etmediğime
kendim bile inanmıştım: Adem’i cennetten
kovdurandım, günahkârdım; çirkindim üstelik,
sakardım, neye dokunsam kırardım. Arada bir
başka arkadaşlarımın abileri ve babalarıyla
yakınlıklarını görünce şaşar, biraz da ayıplardım.
Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bir kız hiç

abisiyle, babasıyla böyle samimi olur, uzun uzun
oturup sohbet eder mi?
n Yazarın yaratma sürecindeki özgürlük
alanına müdahalelerde aile, devlet, çevre sizce
en ağır olan travmalara yol açacak serüvenler
oluyor mu ve bunların anlatılmasında neler
yapılabilir? Örneğin sen de müstear adlarla
yazılar yazdın, şiirler yazdın. Ya da yazmak
zorunda kaldın. Bu soruyu ülkemizin durumu
ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalanlar için
soruyorum.
Müstear adlarla yazdım, devlet memuruydum.
Defterlerim, dosyalarım, günlüklerim defalarca
yakıldı, daktilom, sazım yok edildi. Yazdıklarım,
her şeye rağmendi. Kendimi yok etme aşamasına
geldim defalarca ama mantığım durdurdu beni.
Sonuçta azimli kararlılığım sayesinde başardığımı
düşünüyorum.
Yazıyorum; yazı benim en önemli silahım ve
tabii ki kalkanım.
Bu ülkeyi, halkımı, kendilerine biçilmiş kaderi
yaşamak zorundaki kızları, kadınları seviyorum.
Onları anlıyor, onlar adına üzülüyorum. Ama
biliyorum ki verilecek mücadelenin kişilere değil,
sisteme karşı olması gerek.
n Yıllardır edebiyat jürilerindesin.
Edebiyat dünyamızda yarışmalar ve jüriler
hep konuşulur, tartışılır. Bu konuda sen neler
söylemek istersin.
Her eylem, olay artı ve eksileriyle düşünülüp
değerlendirilmeli. Bana göre yarışmalardaki nihai
amaç, kamuoyunun ilgisini çekerek edebiyata
can suyu vermek, hayatı sanata dâhil ettiği

gibi sanatı da hayatın her alanına dâhil etmek.
Yalnızca yarışmacılar değil, okurlar hatta sıkı
okur olmayanlar bile yarışmalara ilgi duyar
çünkü. Kişinin içinde var yarışma ruhu. Hiçbir
şey kamuoyunun desteği olmadan, ona rağmen
yaşayamaz. Bu yüzden, yarışmalar gerekli, önemli.
Öte yandan katılımcılar zaman zaman
haklarının yendiği, adam kayırıldığı gibi aleni
ya da içten içe duygular yaşıyor, beyanda
bulunabiliyorlar. Herkes haklı. Sonuçta bir kişi
kazanıyor, ötekiler kaybediyor.
n Yazma serüvenine edebiyat atölyeleri
ile başlamak isteyen ya da kendini yazma
sürecinde geliştirmek isteyenlerin bol
olduğu bir ülkedeyiz. Neredeyse önüne gelen
“Edebiyat Atölyesi” açıyor. Sen yıllardır bu
alanda emek verenlerdensin ve bunu PEN
için yapıyorsun. Düşüncelerini öğrenmek
istiyorum.
Atölye çalışmalarımı PEN Yazarlar Derneği
bünyesinde gerçekleştiriyorum, evet. Zira
edebiyat, kişinin kendisini en yetkin bir şekilde
ifade şansını yakalayabileceği sanat dalı. PEN’e
gelince, edebiyat ve tüm diğer sanat disiplinleri
açısından yaşamsal değer taşıyan İnsan Hakları,
İfade ve Düşünce Özgürlüğü maddesini bütün
gücüyle savunan en önemli yazar örgütü.
Yazı atölyeleriyle ilgili en ziyade tartışılan
konu şu: Atölyeler yazar yetiştirir mi? Elbette
böyle bir şey olmaz. Domates değil ki fideyi dik,
büyüsün. Yazmak, kişinin doğrudan kendisiyle
ilgili, içsel, son derece tekil bir süreç. Ancak
atölyelerin artıları da yabana atılır şeyler değil.
Yazma heveslisi kişinin yazdıklarını okuyabileceği,
kendisini dinleyeceğine ve tarafsızca eleştireceğine
inandığı yetkin birine, birilerine ihtiyacı oluyor.
Tıpkı daha dergilere yazmadan önceki yıllarda,
öykümü okuyabileceğim, beni dinleyecek birilerine
duyduğum ihtiyaç gibi. Bir iki istisna durum
dışında bu şansı pek yakalayamamıştım.
Atölyelerin bir başka yararı, teknik konuda
katılımcıya sundukları katkıdır. Bu bağlamda
aksayan, kusurlu yanları ya da kahramanların
eksik, tutarsız yanlarını, bütünlüğü bozan
unsurları fark edemeyebilir genç yazar. Atölye
ortamı onlara bu olanağı sunar. Ayrıca fikirlerin
patlaması, yeni şavkımalar yapması için de
atölye ortamı önemli bir ateşleyicidir. Ancak
yadırgadığım bir durum, yazı atölyelerinin
sayısındaki artış. Bir süre benim atölyeme devam
edenler arasından bile kendi atölyesini açanlar
olduğunu görüyorum. Sonsöz olarak diyebilirim
ki, yazmak benim için aşkın bir varoluş hali.
Onsuz, hiçim.
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BİLGE ÇOLAK

engiz Bey ve Mihrimah Hanım’ın üç
oğlu vardı. 1900 yılının ilkbaharında,
en küçük çocukları Ebru açtı gözlerini
hayata. Yemyeşil gözleri ve hokka burnuyla
babasını andırıyordu. Cengiz Bey, hekimdi.
Mihrimah Hanım, büyüklerinin baskısı
sebebiyle ilkokuldan sonra okuyamamıştı.
Hâlbuki çocukların şen kahkahalarıyla
dolu bir okulda muallime olmak, en büyük
hayaliydi… O okuyamamıştı ama kızını,
kim ne derse desin, okutacaktı… Ebru,
bir yaşındayken yürümeye ve yürümeye
başladıktan birkaç ay sonra da konuşmaya
başladı. Beş yaşına geldiğinde neredeyse
mahalledeki bütün çocukları tanıyordu.
Özellikle de Hilâl ve Dimitrina ile çok
iyi anlaşıyordu. Dimitrina onlara, kendi
kültürünü tanıtıyordu; onlar da Türk
kültürünü Dimitrina’ya anlatıyorlardı.
Dimitrina en çok Türk yemek kültürünü
dinlerken heyecanlanıyordu… Kimi
zaman Ebru veya Hilâl, Dimitrina’yı
yemeğe davet ediyorlar; kimi zaman da
Dimitrina onları davet ediyordu. Aileleri
de çok iyi anlaşıyordu. Hatta ayda bir,
bu üç aile toplanıp Türk kültürünün
vazgeçilmezlerinden olan ortaoyununu
izlemeye gidiyorlardı. Ebru’nun ilkokuldaki
ilk günü geldi çattı. Sabah erkenden kalktı,
giyindi. Kahvaltı sofrasına heyecanla oturdu
ve kahvaltısını yaptıktan sonra annesiyle
birlikte okula gitti. Okulun kapısının önünde,
annesi ona sarılıp, “Sen okuyacaksın kızım…”
diye fısıldadı kulağına. Ebru, ilkokulu bitirdi.
Annesi, eğitimine devam etmesini çok istedi
ama kızların da okuyabileceği ortaokullar
yoktu. Kızının, eğitimine devam etmesi için
yazdığı mektupların yanıtları da hiçbir zaman
geri gelmedi… Ebru, büyümeye devam etti.
Bir gün Dimitrina ile Ebru, gizlice buluştular.
Dimitrina, arkadaşına; “Çok vaktimiz yok.
Annem ve babam ile birlikte yarın başka bir
ülkeye gideceğiz. Keyifle oyunlar oynadığımız
günleri çok özleyeceğim…” dedi ve ağlayarak
birbirlerine kocaman sarıldılar. 1919 yılının
19 Mayıs’ı bütün millî gazetelerde aynı haber

vardı, “Mustafa Kemâl Paşa Samsun’da”…
Ebru, “Anafartalar Kahramanı” olarak
tanıdığı bu mavi gözlü, sarı saçlı adamın
vatan aşkına hayrandı… O günün akşamı,
annesi ve babasıyla beraber üç ağabeyini
de cepheye uğurladı. Annesi de babası da
Ebru da hüngür hüngür ağladı o gün. Ama
vatan için fedakârlık etmenin zamanının
geldiğini biliyorlardı. Annesi ve Ebru, hem
ağlıyorlar hem de cephede savaşan çarıksız
Türk askerine çorap örüyorlardı. Birkaç gün
sonra cephede yaralanan askerlerin tedavi
olabilmesi için hekim sayısının az olması
nedeniyle, kendisinin de acilen gelmesi
gerektiğine dair bir haber ulaştı Cengiz
Bey’e. Ebru ve annesi; yürekleri ağızlarında
yaşıyorlardı, sanki biri gelip ailelerinden
birinin öldüğünü haber verecekti onlara. Ebru;
Yunanların Türklere, kendi topraklarında
ettiği zulümleri gördükçe korkmanın vatana
hiçbir faydası olmadığının, bir an önce bir
şeyler yapması gerektiğinin daha çok farkına
vardı. Kimi zaman cepheye kağnıyla birlikte
mermi taşıdı, sıcak yemekler götürdü, kimi
zaman da çocukları etrafına topladı ve
onlara vatan sevgisini aşılamaya çabaladı.
Çocukları çok seviyordu, çocuklar da onu…
Savaş günlerindeki tek mutluluğuydu
çocuklar. 9 Eylül 1922’de kazanılan zaferi
de yine çocuklarla birlikte, caddelerde
koşturarak kutlamıştı. Keşke okuyabilseydi…
Okusaydı muallime olmak isterdi… 3 Mart
1924’te, kızların da okuyabileceği yeni
bir eğitim sistemine geçildiğini okuyunca
gazetede, koşarak annesinin yanına gitti ve
ona sarılarak “Okuyacağım anne, okuyup
muallime olacağım!” deyip gazetedeki
haberi gösterdi. Bu sefer ikisi birden yaşlı
gözlerle sarıldılar birbirlerine. Ebru okudu…
Çok çalıştı, kimi zaman uykusuz kaldı
ama başardı… Okudu ve hayal ettiği gibi,
muallime oldu. Okurken de çocuklarla olan
bağını hiç kesmedi. Ebru, artık muallimeydi…
Hayalinin gerçekleşmesini sağlayan kişiyi ise
çok iyi tanıyordu ve ona; sadece kendisinin
değil, bütün milletin büyük bir borcu
olduğunu biliyordu… Evlerine yakın bir yerde
olan bir mektepte eğitim vermeye başladı.
Bir gün, Ebru; okul bahçesinde, çocuklarla

oyun oynuyordu. Zil sesini duyunca kimi
çocuklar heyecanla sınıfa koştu, kimi ise
oyun oynamaya devam etmek istiyordu.
Ebru, “Hadi çocuklar, herkes sınıflarına!”
diye uyardı onları. Sınıf öğretmeni olduğu
1/E’ye girmek üzeriyken yavaş yavaş
yükselen Alfabe Marşı’nı duydu; yüzündeki
tebessüm, yerini kocaman bir gülümsemeye
bıraktı ve o gülümsemeyle birlikte girdi
sınıfa. Bütün öğrenciler ayağa kalktı onu
görünce. Ebru, “Günaydın çocuklar!” dedi
ve öğrencileri de “Günaydın öğretmenim!”
diye yanıt verdi. Ebru, sözüne devam etti,
“Oturabilirsiniz çocuklar. Alfabemizi
öğrendik, şimdi de birkaç cümle yazalım. Sizi
tek tek tahtaya çağıracağım ve söylediğim
cümleleri yazmanızı isteyeceğim, olur
mu?” Öğrencileri heyecanla yerlerinde
kıpırdanmaya başladı; hepsi, öğretmenlerinin
kendisini seçmesini istiyor gibi bakıyorlardı
Ebru’ya… Ebru, “Sen gel Ayşe.” deyince
Ayşe, koşarak tahtanın önüne geldi. Ebru,
gülümseyerek, “Ayşe; senden tahtaya, ‘Ali
topu tut.’ yazmanı istiyorum.” dedi. Ayşe,
heyecanla öğretmeninin söylediği cümleyi
tahtaya yazmaya başladı. O sırada kapı çaldı.
Ebru, “Girebilirsiniz.” deyince kapı yavaşça
açıldı. Ebru; kapıdan giren kişinin hayranlık
duyduğu sarı saçlı, mavi gözlü adam yani
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olduğunu
görünce hemen ayağa kalktı öğrencileriyle
birlikte. Ne yapacağını bilemedi bir an. “Hoş
geldiniz Ata’m. Buyurun.” dedi kendi yerini
göstererek. Mustafa Kemal Atatürk, “Lütfen
ders anlatmaya devam ediniz. Şayet izin
verirseniz ben de anlattıklarınızdan istifade
etmek isterim.” deyince Ebru, ne diyeceğini
bilemedi bir an; karşısında, bir “kahraman”
vardı; “Estağfurullah Paşa’m…” diyebildi.
Mustafa Kemal Atatürk, tahtanın önünde
“hazır ol”a geçmiş çocuğun başını okşayarak,
“Unutmayınız ki; cumhurbaşkanı bile sınıfta,
öğretmenden sonra gelir.” yanıtını verdi.
BÜYÜK ATA SAYESİNDE ŞU ANDA
BİRÇOK “EBRU” OKUYABİLİYOR. ONA
MİNNETTARIZ…
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN!
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Sarajevo
Mon Amour

DERYA ERKENCİ

allardan kristal buzlar sarkan, kömür
kokan bir Saraybosna manzarasına
uyandım. Her ne kadar Slav kederinden zevk
alsam da, geyik izi sürecek bir dağlı kadar
heyecanlıydım. Başladım Vişnjik’ten aşağı
koşmaya. Şehirleri sokaklarında koşmadan
içime alamaz, içlerinde var olamazdım. Titova
Bulvarı’na varınca hızlandım. Imperijal’in önünde
biraz soluklandım. Partizanların sonsuz ateşi
yanıyordu. Başçarşı’da dükkânlar açılıyordu.
Ascinica’da işkembe çorbası fokurduyordu.
Uzaklardan bir Sevdalinka mı duyuluyordu?
Koşmak ruhumu saydamlaştırdıkça, silik suretim
Bosna’ya karışıyordu. Sanki nehirden su yerine
endorfin akıyordu. Zihnimde bir tür Saraybosna
sendromu yaşanıyordu. Miljacka kıyısında
durduğumda mutluluk gözyaşlarımı tutamadım.
O nasıl hafiflik, nasıl bir yok oluştu Tanrı’m.

B

akıyorum da, ne çok çekmişim Saraybosna’yı. Yarım yamalak
görülmüş bir rüyanın, tamamlanamamış karakterleriyle dolu görsel
hafızamın bilinçaltı. Bir pencere, önünde bir yastık ve çevresinde kurşun
delikleri varsa bilin ki orası bir Boşnak’ın evidir. Eğer niyet edilirse,
fotoğraflara bakarak geçmişin bir bölümünü yeniden inşa etmek
mümkün olabilir. Kamera sadece eşyalara can verir, oysa kurbanlar
çoktan orayı terk etmiştir. Savaşın kahredici soğukluğuna hangi sanat
yaklaşabilir? Fotoğrafa bakmak, kaydedilmiş bir algı yanılmasına
bakmaktır. Bunu herkes bilir. Daima, eskinin de eskisi vardır. Hafıza,
kuşatma yaşamış bir şehrin halkı için en değerli mirastır.
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araybosna sokaklarında koşarken, ne zaman biteceğini
bilmediğim bir ameliyata girmiş gibiydim. Pasaportsuz,
anahtarsız, parasız; sahiden özgür biriydim. Tek sermayesi
bacakları olan bir garip veliydim. Dünyanın bütün şehirlerinde
aynı anda var oluyordum. Ne kadar acı verseler de, akıp giden
duvarlarda geçmişi arıyordum. Duvarlar, şehirlerin farklı
dokularla örülmüş tarih haritalarıydı. Hırpalanmış hallerine
bakan herkes barışın manasını anlamalıydı. Çatlaklarda
kaygılar, şarapnel deliklerinde acılar, dökülmüş sıvalarda
kayıplar saklıydı. “İnsan savaştan yeterince nefret etmezse
onun kaçınılmaz olduğuna inanmaya başlar.” demişti Thomas
Mann. Herkesin galibiyet peşinde olduğu bir dünyada
barışmak, beraberliğe razı olmaktı.

