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RUHİ SU
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en doğrusu olmalı ve herkes o
suçu ömrü boyunca işlemeli."

"Desem ki sen benim için, hava
kadar lazım, ekmek kadar
mübarek, su gibi aziz bir şeysin;
nimettensin, nimettensin!"

OSCAR WILDE

LOUIS ARAGON

"Hepimiz bir bataklıkta
yaşıyoruz ama bazılarımız
yıldızlara bakıyor."

"Kainat paramparça oldu bir akşam üzeri
Her kurtulan ateş yaktı üstünde bir kayanın
Gördüm denizin üzerinde parlarken Elsa’nın
Gözleri Elsa’nın gözleri Elsa’nın gözleri."
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Ç

ALİ KILIÇ

ok zorlu bir süreçten geçmeye devam
ediyoruz…
Dünyamızı saran Covid-19 salgınının
etkisinden henüz kurtulamadığımız gibi,
rahatlatıcı bir nefes alma dönemine de
giremedik. Konunun uzmanlarına kulak
tıkayan insanlar, daha ne kadar süreceği
belli olmayan salgının uzamasına bilinçli
bilinçsiz neden oluyor. İş hayatımız, sosyal
yaşantımız ve en önemlisi geleceğimize yön
verecek olan çocuklarımızın eğitimi doğal
olarak olumsuz etkileniyor. Kendi yaşamlarını
riske atarak hepimizin sağlığı için çalışan
uzmanların, hemen her gün yinelediği
önlemler dizisine sıkıca sarılmamız ve bu
illetten bir an önce kurtulmamız gerekiyor.
Salgın sürecinde dünyaya gelen çocukların
konuşmaya başladıkları çağlarında, ağızlarının
maske ile kapatılmasının önüne geçmek gibi
kaçamayacağımız bir sorumluluğumuz var.
Anneler, babalar salgın döneminde dünyaya
gelen bebekleri için tedirginlik duyuyorlar.
Minik bedenlerin anne sütüyle beslenmeye
başlamadan önce koronavirüsle tanışması
kesinlikle eminim ki; kimsenin yüzünü
güldürmez. O halde, top bizde…
Sonbahar mevsiminin ortasındayız.
Ağaçların yapraklarını dökerek çıplaklaştıkları
bir dönemi yarıladık. Ömrümüze göre nice
sonbahar geçirdiğimiz halde yapraklar
ayaklarımıza takılırken bir burukluk yaşarız.
Kırmızıdan sarıya, kahverengiden maviye kadar

panayır çadırı görünümündeki ağaçların açlık
çekiyor gibi dallarına cılızlık çökmüş hali içimizi
‘cız’ ettirir. Yine yapraklara kavuşacaklarını,
yeşilin bütün tonlarına bürüneceklerini
ve canlılığa, sevgiye, neşeye, coşkuya
ilham kaynağı olacaklarını biliyoruz. Buna
karşın ağaçlardan tek bir yaprak düşmesini
istemiyoruz. Sonra da bu isteğimize yine
kendimiz gülüyoruz. Sonbaharda şairler, hüzün
işler şiirlerinde Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi:
Sonbahar Oluyorum
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç
Ağaçlar bükmesinler n’olursun boyunlarını
Neden akşam oluyorum tren kalkınca
Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince
Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç…
Ama sonbaharda biz neşeliyiz, mutluyuz,
gururluyuz…
Tam 1 yaşındayız. 12 ay boyunca
“İstasyon”da buluştuk. Şimdi ekim sayımız
ile “13” dedik. Ağaçlar yapraklarını
dökerken İstasyon yaprakları peş peşe
çevriliyor soluksuzca, bunu görüyoruz.
Edebiyat dünyamızın saygın isimleri, sanat
yelpazemizin ustaları, işinin ehli gazeteciler,
insanların daha rahat bir yaşam ortamına
ulaşabilmeleri için zorluklara göğüs geren
aktivistler ve değerli okurlar “İstasyon”da
bir araya gelmeye devam ediyor. İstasyonlar
genellikle gelip geçicilerin uğrak mekânı

olurken “İstasyon” kalıcılık belirledi. 1 yıldır
“İstasyon”dayım. İlk sayımızı hatırlıyorum
arşive uzanmadan. Kapağımızda bir Atatürk
çizimi, “Cumhuriyet uzun bir yolculuktur”
temasını işlemişiz. Uzun bir yolculuğa
çıktık. Yolculuk uzadıkça “İstasyon”da
buluşanlar çoğalıyor, yolculuk uzadıkça
“İstasyon” büyüyor… İkinci ekim sayımız
ile yine “Cumhuriyet” diyoruz. Önemini,
erdemini, değerini, yüceliğini her geçen gün
daha içten benimsiyoruz. Cumhuriyet’in
yolu uzun, yolcusu da doğru orantılı olarak
artıyor ama sayı ne kadar artarsa artsın,
“İstasyon” hepsini ağırlamaktan onur
duyuyor. İlk sayımızda “Şeref Misafiri”
olarak karşıladığımız Cumhuriyet’i ; nice
98 yıla taşıyacağız ve nice yeni dostlarla
“İstasyon”da buluşturmaktan mutluluk
duyacağız. “İstasyon’da ışık var; çünkü
buluşanları, bu memleketin bugünü
ve geleceğini düşünen fedakâr aydın
insanlardır. İlk sayımızdan itibaren desteğini
esirgemeyen, yazılarıyla katkı sunan
dostlarımıza, işin mutfağında terleyen ekip
arkadaşlarımıza ve “İstasyon”dan ayrılmayan
değerli okurlarımıza sonsuz teşekkür
ediyorum.
“İstasyon” işlevinin bilinciyle, uzun
yolculuğa çıkanları karşılamaya devam
edecektir.
Her gün yeni bir okurla buluşmaya değer;
“İstasyon” kavuşmayı sever…
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KÜRŞAT BAŞAR

A

ynı marka arabaya en zengin ülkelerde
ödenen paranın iki-üç katını ödeyerek
binen bir milletiz.
Ama bu durum araba satışlarını etkilemiyor.
Büyük kentlerde trafik tam bir keşmekeş ve o
kadar çok araba var ki yayalar onların arasından
kendine yol bulmaya çalışıyor.
Bizim arabaya olan düşkünlüğümüz başkadır.
Düşünün ki ilk modern romanımızın adı
“Araba Sevdası”dır.
Nesrin Sipahi’nin güzel yorumuyla
dinlediğimiz, “Otomobil uçar gider/ Gönlüm
gibi kaçar gider” ya da Mustafa Sandal’ın “Onun
arabası var” gibi şarkılarımız da ayrı…
70’li yıllarda, benim çocukluğumda araba
çok değerli bir şeydi. Bir araba alındı mı artık her
gün silinir, üstüne branda örtülür, bir yeri çizilse
insan iki gün uykusundan olurdu. Araba alınınca
görmeye gelenler, bir tur atmak için yalvaranlar
olurdu.
Üstelik araba kıtlığı da vardı. Örneğin kırmızı
araba isterdiniz ama sıra gelince “Kusura
bakmayın yeşil çıktı sizinki!” diyebilirlerdi.
Arabayı buldun da kırmızısına, yeşiline mi
bakacaksın; artık bindiğin gibi evin yolunu
tutardın.
Arabaların içi de ayrı bir dünyaydı.

Bizim şöförler korna çalmıyor,
kornayı konuşturuyor.
Kornayla kızıyor, uyarıyor,
ayar çekiyor, selam veriyor,
hoşçakal diyor, laf atıyor,
teşekkür ediyor.
Sanki artık arabaya taşınacakmış gibi herkes
arabayı alır almaz iç dekorasyona başlardı.
Kimi koltukları kürkle kaplatır, kimi
direksiyona deri taktırır, kimi ahşap kaplama
yaptırır…
Şimdiki arabalarda her şey var. O zamanlar
radyo, pikap, kasetçalar mutlaka sonradan
taktırılır, aynaya ayrı süsler, arka pencereye kafası
sallanan köpek, örme karpuz türünden dekoratif
eşyalar konurdu.
Büyükçe bir nazar boncuğu mutlaka arka
tampondan sallanırdı.
Plakasını özel yaptıranlar mı istersiniz, ışıkları
yanar döner olanlar mı, tuhaf şarkılar çalan
kornalar mı artık olay sanayi haline gelmişti.
“Arabayla gezelim.” diye bir şey vardır bizde.
Maksat bir yere gitmek değil öyle arabada
dolaşmak. Araba sürmenin zevki desem, İstanbul
trafiğinde bu zevkten çok eziyet.
Pazar günü çoluk çocuk bir arabaya tıkışıp,
cehennem sıcağında korkunç bir trafikte dur
kalk Boğaz turu yapmanın hangi akla hizmet
olduğunu bir türlü anlayamam. İnsan orada
harcadığı zaman ve benzinle Edirne’ye gider
,ciğer yer, döner.
Sonra “kepçe” olayı vardı. Adam arabanın
camından kolunu çıkartır, hafif yana kaykılır,

yolda yürüyen kızlara korna çalıp, gezmeye davet
ederdi. Buna da “kepçeye çıkmak” denilirdi.
Tabii arabanın bizim için en özel olayı nedir
derseniz, hemen “korna” diye cevap veririm.
Gittiğim hiçbir ülkede bu kadar yaratıcı korna
çalan kimse görmedim.
Bizim şöförler korna çalmıyor, kornayı
konuşturuyor. Kornayla kızıyor, uyarıyor, ayar
çekiyor, selam veriyor, hoşçakal diyor, laf atıyor,
teşekkür ediyor.
Çocukken babamızın kucağına oturup
kornaya basmak için yalvardığımızdan mıdır
nedir, bilmiyorum.
Şimdilerde çocuklar ekranda araba
yarıştırıyor ama bizim çocukluğumuzda
“Matchbox”lar, çeşit çeşit arabalar mutlaka
hediye gelir, kimileri bunların koleksiyonunu
yapardı ki aradan geçen yıllardan sonra
yaşıtlarımın çoğunun ofisinde, evinde hâlâ
böyle arabalar geçmişten bir anmalık olarak
mutlaka yerini alıyor.
Yıllarca oyuncak arabalarla "Vınn…Vınnn…"
diye oynayan çocukların, büyüyünce hemen bir
araba sahibi olmak istemesine şaşmamak gerekir.
Tabii aynı zamanda tüfek-tabancayla
oynayanların, büyüyünce bunların gerçeklerini
almadıklarını umuyorum.
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CANAN ASLAN

en ve öteki arasında bakış açısı farkının
yarattığı durum, düşünce tarihinin temel
sorularından biri olmuştur. Bugünün de
en çok tartışılan sorularıdır.
Aslında “ben”i belirleyen ötekinin
varlığıdır. Ama ötekiyle kurulacak ilişki ve onu
anlayabilmenin yolu da kendini bilmekten,
bilmek için gösterilen çabadan geçiyor sanırım.
“Kendini bil” deyimi ilk kez MÖ 6. yüzyılda
Spartalı Khilon tarafından Delfi’deki Apollon
Tapınağı’nın girişine yazılmıştır. Daha sonra (MÖ
469-399) Sokrates aynı sözü kullanarak insanın
kendini bilmesi ve keşfetmesi meselesinin
üzerinde durmuştur.
İnsanın kendini bilmesinin yolu, bilgiyle
kurduğu ilişkide saklıdır. Bu bilme süreci bir
akışın içinde ve dinamiktir. Bunun için tarihin
dinamiklerine bakmak gerekir.
“Ben”i oluşturan düşüncelerimizin kaynağı
olan zihinlerimizle alakalı soruşturmanın temeli
Antik Dönem’e kadar uzanır.
Antik Dönem’den bugüne kadar değişen
zaman ve koşullar soruşturma ve anlama
olanaklarını çoğaltmıştır. Bu gelişim süreciyle
beraber ben ve öteki arasındaki bakış açısı
farklarının yeniden yeniden soruşturulmasına
olanak sağlamıştır.
Bu soruşturmalara “ben” ve “öteki”nin bakış
açısıyla baktığımızda; birinci tekil kişi (ben)
bakış ve üçüncü tekil kişi bakışı (öteki) olarak
adlandırabiliriz. İşte bu bakış açılarının getirdiği
açıklamalar ise öznel ve nesnel açıklamalar
olarak tanımlanır.
Atik Çağ’daki düşünürler için bugün zihin
dediğimiz kavram yerine “ruh” kavramı vardır. Ruha

ilişkin Yunan mitlerinin kaynağı, felsefi bilinçten
tamamen kopuk olmayan dini bir bilinçtir.
Sen-ben ilişkisini ilk defa ele alan düşünür,
Ortaçağ’da Augustinus’tur. Ortaçağ felsefesi
hem birinci tekil kişi yaklaşımından bir “ben”
söylemi, hem tanrısal ruha/akla yaklaşım
açısından üçüncü tekil kişi söylemi kurmaktadır.
Rönesans’ta insan kendine, kendi aklına
yönelerek söylemini kendi üzerinden
biçimlendirir. Dolayısıyla kendini bulma üzerine
kurulu bir dönemdir. Rönesans’ta üçüncü tekil
kişi bakışı, doğadır. Çünkü insan kendini doğanın
bir parçası olarak görür.
17. yüzyılda Leibniz “ben” ve “öteki” ilişkisini
ele alır ve bunun empati üzerinden yapıldığını
ileri sürer.
Locke, insanın kendi zihnine yönelmesi ve
kendi zihninin sınırlarını bilmesi gerektiğini
söyler. İnsan ancak kendisinde bulunan duyu
yetileri ölçüsünde duyumlayıp bilebilir, der.
18. yüzyılda Kant, insanın aklını kullanarak
kendi bilgisi ve eylemleri üzerine düşünebilen
bir varlık olduğu fikrine sahiptir. Bu etkinliğinin
temelinde “ben” vardır. Yani bilince giren her
şey “ben” tarafından düşünülmüştür, der.
Bugünün düşünürleri ise insanı anlamanın
yolunun; onun sosyal, kültürel ve toplumsal
yapısıyla birlikte ele alınmasından geçtiğini
söyler. Ayrıca insanın kültürel evrimi, biyolojik
evrimden çok daha hızlı gelişmiştir. Bu durum
ise insanı karmaşık bir yapının içine sokmuştur.
Zaten bir karmaşanın içinde olan insanın
çevresinden aldığı verileri algılayabilmesinin
yolu ise yeterli kavramsal çerçeveye sahip
olmasıyla doğru orantılıdır. Eğer çevreden alınan

verilerin bir kavramsal karşılığı yoksa algılamada
hep yanılgılar ve boşluklar olması kaçınılmaz
olacaktır. Bunun değişebilmesinin yolu ise
insanın kendine dönerek, bilimin referans alındığı
kavramsal çerçeveler oluşturmasıdır. Örneğin,
bir zihinde sanatın ne olduğuna ilişkin yeterli
kavramsal çerçeve yoksa sanat ile ilgili gelen her
veri karşılığını bulmayacaktır. Sanat yapıtları
hakkındaki düşüncelerini anlamsız sözlerle
(ucube) ifade edebilecektir.
İnsanın dünyayı ve hayatı anlaması
ötekiyle kurduğu ilişkide ve onun bakışıyla
düşünebilmesinde saklıdır. “Kalabildiğimiz
tek yer, ötekilerin bellekleridir.” der
Oruç Arıoba. Bu yaklaşım yani başkalarını
önemseme yaklaşımı, sosyalleşmenin ve
toplumsallaşmanın sürdürülmesini de
sağlamaktadır.
Ben ve öteki arasında doğru ilişki kurabilmenin
yolu, etik ve ahlak anlayışı temelinde
geliştirilecek olan “öteki”nin bakışı üzerine
kurmaktır. Çünkü insan kendisi üzerinden
başkalarına dair bir içgörü geliştirir. Bu durum
insanın karşısındaki ile empati kurabilmesine ve
onun duygularını anlamasına bağlıdır.
Kendimizi gerçekleştirdiğimiz zaman
ötekiyle kurduğumuz ilişkiyi geliştirebileceğiz,
herkes kendi yerini kendi yapar. Durduğumuz
yer, ötekiyle olan ilişkimiz için çok önemlidir.
Geliştirdiğimiz bu ilişki sayesinde dünyayı
anlayıp yorumlayabileceğiz.
Dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasının
anahtarı insanın kendisinde saklı sanırım.
Bunu bulup çıkarmak ve kullanmak için sadece
harekete geçmek yeterli.
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ULAŞ GEROĞLU
n Üstadım, yolculuğumuz daha yeni başladı
ama yanınıza oturur oturmaz keşke daha
engin denizlerde daha fazla vakti paylaşma
imkanımız olsaydı diye düşündüm.
“Bazı küçük yolculukları anlatmaya sayfalar,
kelimeler yetmez Ulaşım”
n Doğru söylüyorsunuz Üstadım. Ama
merak ettim, sizin uzun bir deniz yolculuğu
tecrübeniz oldu mu?
“Felek bu ya! Ben deniz için şarkılar
bestelediğim, gece gündüz vardiya çanları, vinç

gürültüleri duyarak yaşadığım halde bir fırsatını
düşürüp içime Poyrazlar gibi aksın istediğim
enginlere doğru açılamadım.”
n Bildiğim kadarıyla gençliğinizde bunu
başarmak için girişimleriniz de olmuş.
“Oldu tabi, olmaz mı? Bir zamanlar bahriyeli
olmayı iyice kafama koydumdu. Gözlerim
miyopmuş dediler, olmazmış. Ben de gözlerimi
başkalarına verdim. Şimdi onlar bilcümle
denizlerde bir çift kanat gibi dolaşıyorlar.”
(Vapurun arkasında sırtımız denize dönük
seyrederken birden denize yüzünü döndü.
Gözlerinin yıldızlandığına şahit oldum.
Heyecanla..)
“Ulaşım bak! Bak işte martılar! Gelin martılar!
Gelin yanıma mavi denizin Beyaz mısraları!.. Bana
söyleyecek iki çift sözünüz var mıdır yok mudur?”
n Belki sizin vardır onlara söylemek
istediğiniz
“Söylesen söylemekle, yazsan yazmakla
tükenmez: denizler mürekkep, yelkenler kağıt
olsa…”
n Deniz tutkunuz çok mu eski?

“Çocukluğumda yaptığım kağıt gemiler ansızın
canlanıverse ne muazzam, ne sonu gelmez bir
armadam olurdu. Zaten şiir okumaktan, gemi
yapmaktan gayrı elimden bir şey gelmezdi ki! Biz
deniz kenarında dünyaya geldik; yengeçlerini,
sülüneslerini, aynalı çiprolarını, çapkın
isparozlarını ömrüm boyunca unutamayacağım
yeşil Arşipel’in kıyısında. Evimizin camlarından
daima deniz, uzak uzak diyarlardan çıkıp gelen,
uzak uzak diyarlara çıkıp giden boy boy gemiler,
martılar, karabataklar görünürdü. Yaz geceleri
nurtopu gibi yusyuvarlak bir ay çalkalanır, suya
düşerdi. Yıldızlar kanat çırpar, uçuşurlardı.”
n Doğduğunuz yeri o kadar güzel anlattınız
ki… Peki bu güzellikler içinde çocuk Atilla İlhan
nasıldı?
“Çıplak ayakları ile sımsıcak toprağa basan,
ceplerinde kuş lastikleri, ellerinde tosun gibi üzüm
salkımları, bağ çocuklarıydık. Çocukluk yıllarının
hemen her günü ya çocuk dergilerinin yahut
çocuk romanlarının esrarlı sayfalarında saklıdır.
Masallardan çabuk sıyrıldım. Daha ilkokulun
üçüncü sınıfında okurken, ne Kafdağı'ndaki
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şehzadenin, ne de hünkürdükçe burunlarından
cevahirler dökülen sihirli domuzların benim için
çekici bir tarafı kalmıştı.”
n Üstadım sizinle Seyr-i İstanbul bir
başkaymış. İstanbul demişken siz İstanbul’u ilk
ne zaman gördünüz?
“Ramazandı. Ada vapurlarından biri gelmişti.
Dolmuştuk. Alt alta üst üsteydik. Haydarpaşa
ya sokulurken, gayrı ben ben olmaktan çıkmış,
şol yarılanmış gecenin tepesindeki garipsi
meteorlardan bir tanesi, şol üstünde kaydığımız
hareli lacivert suların dibindeki en çapkın
balıklardan birisi mi olmuştum ne?”
(Gözleri eski dostu Haydarpaşa’yı arar
gibiydi.. Tatlı bir tebessümle geri döndü..)
“Ben bir yolcu Abbas'ım, dünyalar yolcusu,
memleketimin ve kıtamın yolcusu Abbas! Bu
Abbas İşte o vakit: " iptida hareket vardı" deyu
başladı kelama! " İşte kurşun kubbeler şehri
İstanbul'dasın! Dedi”
n Üstadım bunlar güzel zamanlar, güzel
anılar. Sizin kuşağınızın hemen tüm aydınları
o zamanlara sizin gibi bir ince tebessümle
gidiyor. Ama sonrası..
“Sonrası, an gelir paldır küldür yıkılır bulutlar
Ulaşım. Kitaplar… Radyo ve sinema ve elli yıl içinde
kıtaları çileden çıkaracak üçüncü büyük çılgınlığa
doğru dörtnala koşan XX’nci asır. Biz bunların
çocuğuyuz. Her esen rüzgar içimizde, gözle
görünmez ne yapraklar titretir.
n Bu bahsettiğiniz ürkek ve kırılgan bir
yaşam. Bu süreçte en çok ne değişti?
“Kimse soluk alamıyor, katlanılması güç bir
sansür, abartılmış bir dalkavukluk; totaliter bir
disiplin etrafı kuşatmış! Nerede devrim yıllarının
güçlü heyecanı, serbest tartışmaları, öncü ve
yenilikçi hamleleri?”
n Peki, tüm bu kuşatılmışlığa rağmen siz
nasıl bir Türkiye istiyordunuz?
“İzmir deniz inşaat tezgahlarında inşa edilmiş
ilk Türk gemisinin resmine, bir sabah ansızın
gazetede rastlamak isterim. Siyasi bir hürriyetin,
bırakalım şimdi iri lafları, hiç değilse şöyle
namusluca bir inkişafın; bir endüstri, bütün dış
endüstri ahtapotlarından müstakil bir iç endüstri
ile kaabil ve mümkün olacağına inanmışımdır.”
n Bugün bu söylediğiniz hala çok uzaktayız.
Hayli romantiksiniz 
“Ben belki romantik sayılırım. Belki sahiden de
romantiğimdir.(hahhaha)”
n Cumhuriyetin ilk yıllarında sizin
ülkemizden beklentileriniz hayal değildi.
Hedefti. Ne değişti, neyi başaramadık, neden
hedeflerimizden uzaklaştık?
“Atatürk devrimciliğini ve devrimini, toplumsal
ve gerekirci bir gelişme zincirinin sıçrama noktası
diye almayı, açıklamayı ve savunmayı bilemedik.
Dolayısıyla Cumhuriyet kuşaklarının dramı
Atatürk sonrasında başlar.”
n Çağdaşlaşmayı ve Batılılaşmayı aynı
şey gibi görerek durumu sanırım biraz yanlış
anladık Üstadım.. 
“Evet, zaten çağdaşlaşmayı Batılılaşma yapan
sonrakilerdir. En çok betime giden ne, biliyor
musunuz?”
n Öğrenmeyi çok isterim..
“Batı kopyacılığıyla harcanır dururken ulusal
bir eleştirmeyi bir türlü akıl edemeyişimiz; Batı’nın
bize önerdiğini ulusal süzgecimizden geçirmeyi;
hiç değilse, bu önermeleri kendi koşulları
içerisinde ele alıp değerlendirmeyi bilemeyişimiz.”
n Üstadım söyledikleriniz benim için çok
değerli ama bir taraftan da tartışma konusu
gibi…
“Niye! Ben Batılılık davasından vaz mı geçelim

diyorum? Hayır, sorunun böyle konulmasına
karşıyım, bu konuluşun bizi bugüne değin
yenilgilerden yenilgilere sürüklediğine işaret
etmek istiyorum.”
n Yenilgilerin bitmesi için ne yapmamız
gerekiyor?
“Bir şeyi doğru anlamamız yeterli. Türkiye'nin
sorunu Batılılaşma sorunu değildir, modern
kişiliğini bulmak sorunudur.”
n Siz ve sizin döneminiz aydınları zor
şartlara rağmen toplumsal gelişim için
mücadele verdiniz. Yazdınız, çizdiniz her ama
her şartta susmadan anlatmak istediniz.
Elbette o mücadele toplumun bir kesimini
değiştirse de tamamına maalesef yayılamadı.
Eksik olan neydi?
“Toplumsal gelişme tek tek bireylerin dilekleri
ya da kahramanca eylemleriyle yürümez,
toplumun varlığını sağlayan maddi koşulların
değişmesiyle ilerler.”
n Peki edebiyat? Tüm bu gelişmelerin içinde
Edebiyat ne kadar etkiliydi?
“Türkiye’de ‘toplumcu’ aydınlar, ya şehir
aydınlarıdır ( ki çoğu imparatorluktan ‘müdevver’
alafranga komprador kültünün ürünüdür), ya da
kırsal kesimin yetiştirmeleri ( ki ne kadar aksini
savunurlarsa savunsunlar, düpedüz, içinden
çıktıkları ümmet/derebeyi koşullarının üstyapısını
taşırlar). Hele ikincilerin dar gelirli, birincilerin
varlıklıca ailelerden geldikleri hesaba katılırsa,
arada ne tür sınıfsal bir farkın, gerilimin, hatta
çatışmanın var olacağı kestirilebilir. Belki bu
çatışmadan sebep edebiyatımız gücü kadar etkili
olamadı.”
n Üstadım 40 kuşağından bugüne
baktığınızda edebiyatımızda gördüğünüz en
büyük sorun nedir?
“Türk edebiyatının en önemli sorunu, bugün
için bir öz kişiliğini bulma sorunudur. Öğrenmek
güzel, öğrendiğini cakalı satmak da güzel. Ama
bilmek başka, bilgiyi bizim kılabilmek; yöntemden
ulusal bir bileşim çıkarabilmek başka! Tanzimattan
beri sapını bir türlü ortasına getiremedik gitti.”
n Efendim sizin şiirinizde aşkın nihai sonu
hep imkansızlık. Hayat hep kavga ve mücadele.
Neden?
“Baksana Ulaşım, neleri konuşuyoruz. Başka
türlüsünü bilmediğimizden belki. Çünkü Benim
yaşadığım hayat içinde vuslat mümkün değildi.”
n Edebiyat yolculuğunuzda da sizi çok fazla
şeyin rahatsız ettiğini düşünüyorum..
“Olmaz mı? 1946’dan beri adı bilinen bir
yazardım. 1980’lere dek görmezden gelindim.
Sonrasında ise birileri beni ‘aşk şairi’ saydılar.
Şiirimin toplumcu tarafı es geçildi. Romancılığımın
üstünde durulmadı.”
n Biz maalesef edebiyatçılarımızı tüm
yönleriyle göremiyoruz. Rıfat Ilgaz’ın da
sizinkine benzer bir sitemi vardır. Fakat daha
kötüsü de var üstadım. Nice değerimizi hiçe
saydık.
“Ulaşım; Reşat Enis, 1984’te öldü. Ölüm
haberi, önemli bir romancı olduğu için değil,
yıllarca gazetecilik yaptığı için, gazetelerde ve
televizyonlarda haber olabildi. Eserlerinden söz
bile etmediler. Zaten daha sağlığında romanları
bulunamaz olmuştu, öldükten sonra büsbütün
unutuldu. Niye böyle yapıyoruz? Niye ıkına
sıkına iki uzun hikaye yazabilmiş bir züppeye,
büyük romancı diye sayfalar ayırıp, özel sayılar
düzenliyoruz da, yaşadığı dönemi toplumsal ve
bireysel panoramasını bir düzine ‘baba’ romanla
çizmiş bir ‘kalem erbabını’, böyle hiçe sayıyoruz.
Cinayet bu be!”
(Gözlerine bakınca kırgınlığını

görebiliyordum. Derin bir iç çekerek devam etti..)
“Kültürüne sahip, oturaklı bir ülkede acaba
böyle mi olurdu? Ne münasebet! Yayıncılık
endüstriye dönüştüğü için, orada yayınevleri yap/
satçı lümpen zihniyetle çalışmazlar; yazarlarını
belirli aralıklarla basıp bellek tazeleyerek, nesilden
nesile aktarırlar…Yüreğimin kapısını açmaya gör:
sel var orada be, sel! Tuğyan var, taşkın var. Bir
yanardağ var ki hele ismi konmamış.”
(Bir süre konuşmadan denize baktık ve çayları
tazeledik...)
n Peki hiç arkanıza baktığınızda “Şu eksik
kaldı, yaşayamadım” diyor musunuz?
(Uzun bir kahkaha attı.) “Nerden baksa
yaşadıkları insana noksan görünür.”
n Üstadım vapur limana yanaşmak üzere. Size
son bir soru sormak istiyorum..
“Elbette Ulaş’ım, sor bakalım.”
n Siz şiiriniz, roman,deneme, eleştiri ve gezi
yazılarınızla edebiyat denizimize akan çok özel
bir ırmaksınız ve fakat zaman zaman fikirleriniz,
zaman zaman kaleminiz büyük eleştirilere de
maruz kaldı. Sizi eleştirenlere bir şey söylemek
ister misiniz?
“Her gün hesaplaşacağız, bazen ben sizin
ayağınıza basacağım, bazen siz benim; sürgit bir
eleştiri, özeleştiri ortamında adeta ortaklaşa bir
fıkracılık modeli oluşturacağız; yani bu iş ciddi,
sorumluluğu bu satırların yazarına düştüğü
kadar, okuyanlarına da düşüyor; yine yanılmış
diye burun kıvırıp, kaytarmaca yok; yazacaksınız,
yanılgı nerdedir, doğrusu ne olabilir; tartışacağız,
iyisini elbirliğiyle araştıracağız. Hadi hazır mısınız?
Ben hazırım, ne eleştirmekten korkarım, ne
eleştirilmekten; üstelik o çok sevdiğim kusurumu
hala düzeltemedim: fena halde doğru söylerim!..
(Hahahha)”
n Bir şiirle vedalaştık…
“Sisler bulvarı’nda seni kaybettim
Sokak lambaları öksürüyordu
Yukarda bulutlar yürüyordu
Terkedilmiş bir çocuk gibiydim
Dokunsanız ağlayacaktım
Yenikapı’da bir tren vardı…”
n Her şey için çok teşekkür ederim üstadım.
Hoşça kalın…
“Hoşça kal Ulaşım…”

O cevabıyla yüzleşmekten
kaçtığımız soruları soran, o
yaşadığımız aşkları tanıyan, o
her karanlıkta elinde aydınlık
yarınların feneriyle dolaşmaktan
çekinmeyen büyük bir aydındı.
Aşk nerede imkansızlığın
çıkmazına girse, ne zaman
sorunlar anlatıldığından daha
gerçektiyse ve ne zaman yanlış
gidenle yüzleşmek gerektiyse
Atillâ İlhan hep oradaydı.
Kaleminde kimimiz aşkı, kimimiz
sorularımızın cevabını, kimimiz
kalabalıklaşmayı, mücadele
etmeyi, inanmayı öğrendik. Elbet
hepimizin sevdiği bir Atillâ İlhan
şiiri vardır. Benim şiirim “Ayrılık
Sevdaya Dahil”. Ya sizin ki?
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er kim onun hakkında bir şeyler
duymaya, ondan bir şeyler okumaya
başlamışsa, bu soruyu mutlaka
soracaktır, sormuştur, sorar: Bu nasıl bir
şair? Efsane mi gerçek mi? Efsane ya da
gerçek; bu şair karakter, hemen hemen yüz
elli yıldır şiir dünyasını meşgul ediyor, daha
da edecektir. Öncü şiiriyle, aykırı yaşamıyla
ve erken terk edişiyle Avrupa’yı, her şeyiyle
bir sarsıntı merkezidir. Şu iki zaman arasında
yaşadı: 20 Ekim 1854- 10 Kasım 1891. Otuz
yedi yıllık ömründe tam on üç ülke gezmiş,
iki okyanus geçmiş; fabrikalarda, limanlarda,
tarlalarda çalışmış; öğretmenlikten dilenciliğe,
denizcilikten tüccarlığa, sarraflıktan kâşifliğe
ve kral danışmanlığından (Habeş Kralı Menelik)
silah kaçakçılığına kadar sayısız iş… Paris
Komünü militanlığından, sömürgeci askerliğine
uzanan paradoks…
Son yıllarında ruhu da bedeni de tükenmiş,
kemiklerini kanser sarmış, ayakları şiş durumda
Fransa’ya anne evine dönmüş; bir ayağı kesilmiş,
çok geçmeden gözlerini kapamış, cenazesine
aile üyeleri dışında kimse katılmamıştı.
Hakkındaki bu bilgiler, ailesine arada bir yazdığı
mektuplardan ve öldüğü günden bu yana
müzayedelerin en gözde parçası olan, dolaştığı
her yerde bıraktığı izlere dair belgelerden. Ama
asıl şaşırtıcı yanı, yaşantısının sahnelerinin
şiiri bıraktıktan sonrası da dâhil, daha bunlar
olmadan şiirinde imgelerle belirmiş olmasıdır.
Örneğin Sarhoş Gemi, daha deniz görmeden
okyanuslarda dalgaların gemileri alabora
edişini canlandırıyordu. Aynı sahneleri aylarca
yaşadı. Avrupa uygarlığının merhametsiz,
gaddar yüzünden tiksiniyordu hemen her
şiirinde; bu tiksintinin içinde sürüklenen de
yine o idi. Sığındığı edebi çevrelerin sahte
havasından nefes alamaz olduğunda bıraktığı
iki kitaplık şiir, bugün bile modern her şairin
edebi babalarından biri olarak anılmasında
vazgeçilmez bir kök oldu. Belgeler arttıkça
üzerinde yeşeren efsane daha da renklenen
Rimbaud, Che Guevara gibi 68 Kuşağı için bir
ikona dönüşecek, Rock müzisyenlerinin, Beat
şairlerinin, öncü atakların ilham kaynağı,
vazgeçilmezi olacaktı. Vahşi kapitalizmin
sahte değerlerine, çağının ikiyüzlülüğüne
şiirsel bir zarafetle ama dobralıkla saldırmıştı.
Söz gücünün naifliğini, zayıflığını hissettikçe
çekilmiş, ardından alıp başını gitmişti.
Şunları sorarak yaşamıştı gençliğini: “Kime
kiralayacağım kendimi? Hangi hayvana
tapınmak gerek? Hangi kutsal surete
saldırmalı? Hangi kalpleri kıracağım? Hangi
yalanı desteklemeliyim? Hangi kanda
yürümeli?”
Ömrünün çocukluk bölümünü, iki kız, bir

Arthur Rimbaud
Efsane mi Gerçek mi?

abi üç kardeşini babasızlığa, “karanlık ağız”
anneye karşı avutmak için hayali öyküler
kurmakla ve hocalarını şaşırtacak dilsel
yetenekler sergilemekle geçirdi. O yaştan asla
beklenmeyecek düzeyde bilgisiyle, şaşırtıcı
zekâsıyla dikkat çeken bu çocuğun ergenlik
yılları, sıkıcı ülke ortamına karşı isyan ve serüven
tutkusuyla dolu şiirler yazarak geçti. Giderek
uyandığı kapitalizmin kötülüklerine karşı tiksinti
dolu öfkesi, yıkıcı alaycılığı ve elbet özgür
gelecek özlemi, şiirlerinin asıl vadisi olmuştu.
Paul Verlaine tarafından keşfedilince, taşradaki
sıkıcı yaşamının yönü değişti. Nihayet Paris’te
şairler katına kabul edilecekti; ama o, rahata
düşkün bohem ortamdan beklediği hiçbir şeyi
bulamamış, Verlaine ile yaşadığı eşcinsel aşk,
giderek nefret öfkeleriyle kanlı bıçaklı kavgalarla
son bulmuştu. En son şiirini 1875’de yayımladı
(ilki 1970) ve bir daha ailesi dışında kimse ondan
kesin bir haber alamadı. Annesiyse, onu tanıyan

herkesten nefret etmekteydi.
Bohem şiir çevreleri dışında kimse varlığından
haberdar değildi. Edebi tartışmalarda sürekli
kavga çıkaran, “kendini bazen şaman,
yalvaç ya da kâşif sanan bir serseri şair”di.
Ama bugüne kadar modern çağ denince adı
Baudelaire, Poe, Lautréamont, Whitman
ile birlikte anılıyor. Şiirin, isyancı şiirin en
gözü karası ama en safı; en ağzı bozuğu ama
şaşırtıcı derecede zarifiydi. Gerçek söz ile lirik
öz, sahte ile sahici gibi zor karşıtlıkları uzak
ya da yakın çağrışımlı bağlarla buluşurdu.
Bunlarla baş döndürücü bir zihinsel anafor
yaratmakta, taptaze bir güç kazanmaktaydı
onda şiir. Kendi zamanından sonra gelişen
şiiri dalgalandıranlardan öncü şair sayılacaktı.
Var olagelen şairaneliklerin karşısında sarsıcı
bir darbe gibiydi şiirleri. Nietzsche’den on
yaş geç doğmuş, dokuz yaş erken ölmüştü
ama onun felsefede yaptığını Rimbaud da
şiirde yapmıştı; “çekiçle”. Gerçeküstücülüğün
kurucusu Andre Breton “Gerçek bir ergenlik
tanrısı” diye hayranlık bildirecek, direniş
komutanı şair René Char daha da önemli bir
yanını vurgulayacaktı: “Henüz doğmamış bir
uygarlığın ilk şairi.” Onun “Sarhoş Gemi”si
ile Jules Verne’in bilim gemisi “Nautuilus”
aynı yıllarda birbirlerinden habersizce yazıldı.
Roland Barthes bu iki gemiyi çağın şizofrenik
bölünüşünün simgeleri olarak niteleyecek,
bilim ve sanat arasındaki bu bölünmeye kederli
bir dikkat çekecektir. Rimbaud’yu defalarca
hapse atan sayısız polisten birinin kayıtlarında
ise aynen şu sözler vardı: “Ahlak ve yetenek
yönünden, 15-16 yaşındaki bu Rimbaud bir
ucubedir. Kimseninkine benzemeyen şiirler
kurar, fakat eserleri tamamen anlaşılmaz
ve tiksindiricidir.” Psikanalize ve bütün
insanbilimlerine armağanı bir dizesi de şudur:
“Ben, başkasıdır.”
Rimbaud, 1875- 1891 arası zamanını Afrika’da
geçirecek, şiir dışında, hatta şiir karşıtı ne
varsa onunla iç içe yaşayacaktı. Paralı askerlik,
tüccarlık, sarraflık, kral danışmanlığı, silah
kaçakçılığı vd. Şiiri bırakırken lejyonerliğe
de yazılmıştı. Son şiirlerinden bir olan
“Demokrasi” şiirindeki şu dizeleri, o güne kadar
karşı çıktığı ne varsa ona boyun eğmiş bir şairin
intiharı ya da kıyamete gidiş şarkısı gibi okundu:
“Kentlerde besleyeceğiz en hayâsız fuhuşu.
/Kılıçtan geçireceğiz mantıklı isyanları./
Biberli ve ıslak ülkelerde! /Sınai ve askeri,
en canavarca sömürülerin hizmetinde./
Elveda buraya, neresi olursa olsun. /Biz iyi
dilekli acemi erlerin olacak acımasız felsefe;
bilimden habersiz rahatta deliren bizim./
Canı cehenneme görünen dünyanın./ Gerçek
gelişme budur! /Haydi, ileri.”
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alatya, ülkemize her alanda başarılı
isimler veren, içinde kentler doğuran
Doğu Anadolu’nun Fırat boylarında
yeşeren bir türkü kent.
“Malatya Malatya/ Bulunmaz eşin” ya da
“Sevdiğim yar Malatya’ya değmeli” diye az
türküler yakılmamıştır.

Malatya Hep Onu Çağrıştırır

Malatya, bana Aslen Adıyamanlı olan, 1957
yılında Malatya’da doğan dostum Ahmet
Kaya’yı çağrıştırıyor.
Adıyaman ilimiz, Malatya’nın ilçesi iken 1954
yılında il oluyor. Adıyaman’dan Malatya’ya
göçen ailenin beşinci çocuğu olan Ahmet
Kaya, Malatya’da doğuyor. 15 yıl Malatya’da
yaşadıktan sonra, ailesi yeni bir kararla
İstanbul’a göçüyor.
Göçle gelen genç, sevdiklerine “Gözüm”
diyor.
Tıpkı Mevlana’nın “ İnsan gözdür” sözü gibi.
“Gözüm, Kirpiğinin Ucundan Öpüyorum”
Ahmet Kaya’nın ölüm yıldönümündeki
ölümsüzlüğü...
O bana ve tüm dostlarına “Gözüm” diye
seslenirdi...
Paris’e gideli, gözüme kirpiği de ekledi.
Bir gün telesekretere bıraktığı notu Fırat’la
dinledik. “Gözüm, senin ve Fırat’ın kirpiğinin
ucundan öpüyorum.” Mesaj, Fırat’ı çok mutlu
etti. O günden sonra Fırat’la arabayla çıktığımız
tüm yolculuklarımız, onun “Saçlarına yıldız
yağmış koparma annem” şarkısıyla başladı.
Gözyaşı olup yollara aktı...
Bizim kuşak, bu ülkede hep muhalif
sanatçıları sevdi. Bizim sevdiklerimizi,
yönetenler hep hapislere attı, sürgünlere
gönderdi, işkencelerde öldürdü, darağaçlarında

izletti. Biz hep dışlananları sevdik. Toplum
da onları sevdi... Sevilecek olan onlar ve
mücadeleleriydi...
Bugünlere de direnmeleri kaldı…
Ahmet Kaya’yı bayram tadında anmak,
ona ilişkin anı kırıntılarımı paylaşmak, sizleri
gülümsetmek isterim:
Bir akşamüzeri sendikada toplantı
salonundayız. O zaman eğitim sekreterimiz
olan Ayla Yılmaz, alı al moru mor bir yüzle
kulağıma eğildi. “Başkan, sanatçı Ahmet Kaya
aradı. Görüşmek istedi. ‘Toplantıda’ deyince,
‘Başkanına söyle, gündüz sendikada, anladık
da gece niye gelmedi?’ diye soruyor.” Ayla’nın
alının, morunun nedeni anlaşıldı. Mesaja
şaşırdığımı itiraf edeyim.
Toplantı bitti. Ahmet’i aradım.
“Hoş geldin, nedir bu deli mesaj?”
“Gözüm, gel konuşalım.”
Ayla’yla, Çankaya’da bir lokantada yemek
yiyen Ahmet Kaya’ya gittik. Bir grup Bilkentli
gençle söyleşiyordu. Gençlere bizi tanıttı. Geç
saatlerde ikimiz, kardeşim Selahattin’in gece
kulübüne gittik.
Bir kadeh sonrası kalktı, orkestraya doğru
yürüdü. Orkestra elemanlarından biriyle sarmaş
dolaş oldu. Ve başladı konuşmaya. Saksafon
çalan, askerde subayıymış. Bir güzel Malatya
fıkrası anlattı. Sonra da, “Bugün bir deli mesaj
bıraktım, şimdi o deli mesajın iki gün sonra
çıkacak kasetteki türküsünü söylüyorum. Deli
mesaj bıraktığım dostum dinleyince kahkahası
umarım sesimi bastırmaz...” dedi.
İşte, yıllarca toplumu sevinçlere, sevdalara
savuran o türkü:

“Saza niye gelmedin/ Söze niye gelmedin/
Gündüz belli işin var/ Gece niye gelmedin?”
Ahmet Kaya’nın Paris göçü unutulmaz
hoyratlıklarla örülü…
Paris’te iki can, iki mezar...
Gözümüz Ahmet Kaya, 43 yaşında Paris’te
yaşama veda etti. Kaya’nın mezarını dostum,
o dönem FUAF Başkanı Servet Demir’le ziyaret
ettik. Servet Başkan hüzünlendi, benim
yüreğim üşüdü...
“Hesabım kalsın mahşere elimi yıkar giderim.”
Bir başka ülkede mezar ziyaretini, ilk kez
CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Yılmaz
Güney’in mezarına yapmıştım... Benden
önce gidenlerin getirdiği güller kurumaya
yüz tutmadan yeni bir kırmızı gül koydum...
Aynı gün Paris’te yaşayan kızı Elif Güney’le
söyleştim. Bu söyleşiyi o zaman Cumhuriyet
Dergi’nin başında olan sevgili İpek Çalışlar
kapaktan verdi... (Cum. Dergi, 23 Ocak 2000)
Yazının çıktığı o pazar toplanan CHP parti
meclisinde ilk kutlamayı divanda yanında
oturduğum CHP Genel Başkanı Altan Öymen
yaptı... Aynı parti meclisinden tepkiler de aldım.
“CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak nasıl
Yılmaz Güney’in mezarına gidersin?” diyenler
bu ülkede milletvekili oldu. Umarım öyle
düşünen insanlar artık yoktur.
Ahmet Kaya’nın en büyük şansı ve zenginliği,
ardından onun adını çok soylu taşıyan bir
kadının olmasıdır. Dostum Gülten Kaya’yı
dinlediğim her televizyon programında
göneniyorum. Bir kadın, bir acıyı böyle soylu
taşır mı? Acılı coğrafyanın kızı olunca acı bal
eyleniyor. Kızı Melis ile Gülten’e uzun yıllar
diliyorum.
Işıklar içinde yat dostum... Toprak seni
incitmesin…
Canı yanmayanlar, canı yananların acılarına
duyarsızdır…
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HAYDAR ERGÜLEN

oyadını bilmiyordum, Nazikioğlu’ymuş,
Alpay’ı evveleski severim. Bir defa
Ankaralıdır, o pasajın adı Büyük
müydü, Kızılay’da Gima’nın karşı köşesinde,
ilk açılan pasaj olmalı 70’lerde, orada da bir
mağazası vardı, giysi satıyor olabilir miydi?
Birkaç kez görmüştüm Alpay’ı o pasajda.
Adnan Azar’ı anımsatır. “80 Kuşağının
Prensi” yakışıklı, hınzır, âşıkane, komik, çok
sevgili şair arkadaşım.
Adnan’a benzetişim biraz da üstünden
başından, temizliğinden, temiz aile çocuğu
giysilerinden. Matruş, koku sürünmüş,
parfüm dökmüş, en azından deodorant
sıkmış, Güzel Sanatlar’ın eski resim
mankeni, salonlar loş olduğu, o da günboyu
çıplak poz verdiği için hep üşüyen ve çok
eski Cumhuriyet’in muhabirinin ‘peki
bu üşümeyle nasıl boşa çıkıyorsunuz?’
sorusunu boşa çıkarmamak için, ‘dişlerimi
güneşe gösteriyorum, iyi parlıyorlar değil
mi?’ güzelliğiyle yanıt veren mankeni gibi,
dişleri hep parlak, gülüşleri hep beyaz olan
ve mutlaka küçük yakalı gömleğinin üstüne
tek renk bisiklet yaka kazak giyen, ütülü
olmasa da, nasıl oluyorsa öyleymiş gibi
duran, pabuçları da hep boyalı, temiz, güz
gelince İzmir Çarşısı’ndan, Ömer Usta’dan
aldığı Hush Puppies kahverengi botlarıyla
bağırıp çağırmadan Ankaralı olduğunu
gösteren, Ankara’yı iyi taşıyan da diyelim bir
tür konuşma biçimiyle, işte Alpay da Adnan
Azar da zihnimde, gözümde, gönlümde öyle
birbirlerine benzer ve yakın kalmışlar. Bazı
durumlarda, bazı insanlarda iyidir birbirine
benzemek de.
Cumhuriyet iyi dayandı, diyesim çokça
geliyor son yıllarda bazı ‘dinkardeşleri’ni
görünce, Ahmed Arif’in üstelik en Ankaralı
şiirlerinden “Karanfil Sokağı”nda, “Döğüşenler
de vardır bu havalarda/El ayak buz kesmiş
yürek cehennem/Ümit, öfkeli ve mahzun/ Ümit,
sapına kadar namuslu/Dağlara çekilmiş/kar
altındadır” dediği gibi direnenler de var iyi ki
diyorum. Halince, dilince direnenlerden biri
de Nazikioğlu Alpay. Güzel güzel güz şarkıları
söylerken, ‘moro romantica’lar içindeyken,
iş başa düştü diyenlerden. Cumhuriyet
neredeyse ayağa düşmüşken, ayaklar altına
alınıp ezilmek üzereyken, işin başa düşmesi,
acı ama gerekli ve yakışıklı bir hareket.
Cumhuriyet gibi yakışıklı adamlardan
söz ediyorum, Adnan Azar ve Alpay’dan.
Adnan, TRT’den emekli olunca TKP’ye
katılmıştı, BirGün Pazar’da çok kısa süreli

de olsa kısacık şahane portreler yazmıştı, ne
coşkuluydu ikisinde de. İlk kitaplarımızın
aynı gün çıktığını, onun incecik şahane şiirler
yazdığını herkes bilir. Alpay da Ankaralı
ve Cumhuriyetçi olduğunu, Ankara’da can
veren “Darağacı’ndaki Üç Fidan”ımıza sahip
çıkarak gösterdi.
2019’da müzikte 50. Yılını kutladığı
konserinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına,
genç bile olamadan katledilen çocuk Berkin
Elvan’a şarkı ithaf ettiği için hakkında
soruşturma açıldı. Alpay geri durmadı ama
“Onlara şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini
savunmak terörse ben teröristim.” dedi. Dedi
çünkü bu ilk ayaklanması, celallenmesi de
değildi Alpay’ın, Gezi sürecinde Ankara’da
polis kurşunuyla başından vurularak
yaşamını yitiren Ethem Sarısülük için de
şarkı yapmıştı, “Ethem’in Sessiz Çığlığı”.
Bu şarkıları yapmak, bu sözleri söylemek
için devrimci mi olması gerekiyordu, yoo,

romantik olmak yeterdi, o da azılı bir
romantikti, azılı bir muhalif değildi!
Azılı romantik. Belki de Türk Hafif
Müziği’nde, bu da ne ilginç bir tanımdır,
pop müzik de demek istemiyorum, rock da
sayılmaz Alpay’ın yaptığı, çocukluğumuzda
‘aranjman’ denirdi, biz ‘arajman’ derdik,
Alpay’ın şarkıları bir yandan güz, “Eylülde
Gel” derken bir yandan da Anadolu
Rock’a uzanıyor, hatta ilk örneklerinden.
Adnan Azar’la benzerliği üstbaştan, nazik
davranışları ve kibarlıklarından gelmiyormuş
meğer, Alpay’a da ‘romantik prens’
deniyormuş.
O da o yıllardaki, 60’lar, pek çok arkadaşı
gibi Anadolu türkülerini yorumlamış ilk.
Köycülük değil halkçılık ve toplumculuğun,
1961 Anayasası’nın da açtığı özgürlük alanıyla
yükseldiği yıllar, 68 dünyayı yerinden
oynatırken, bizde de yazarlar, şairler,
müzisyenler ve gençlik de memleketin
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yüreğini ağzına getirmiş epey! Rock şarkıcıları
değil çoğu, ama Anadolu Rock kavramı da
tam da bundan çıkmış olmalı, Türkçe Pop da
diyorlar, Anadolu Pop da. Alpay da içlerinde
hemen her yerinde gezinmişler müziğin
bu kısacık özgürlük zamanında, hatta
rüyasında diyelim. Büyük kente, metropole,
bir yabancı ülkeye ilk ayak basanların şaşkın
sevincini yaşamışlar adeta. Rock başka bir
ülke, Anadolu başka bir ada, özgürlük başka
bir dünya. O yıllarda her şeyin içiçe, hatta
karmankarış ve sarmaşdolaş olmasının
doğallığı da burada, ey özgürlük dediğimiz o
bir görünüp bir yok olan rüyada!
Hemen hepsi ilerici, bazıları devrimci
şarkıcıların o yıllarda belirmesi de 68’den
ve 61 Anayasası’ndandır kuşkusuz. Tülay
German’dan Cem Karaca’ya, Alpay’dan Bora
Ayanoğlu’na. Hem türküleri yeniden söyler
Alpay hem de yepyeni, protest sayılacak
besteleri de, iki hiti varsa, biri “Eylülde Gel”,
oraya gelmeden evvelki de “Fabrika Kızı”dır.
Başlangıç 1963’teki “Norma Mia” 45’liğidir.
“Kara Tren”le ünlenmiştir, Deniz Gezmiş’in en
sevdiği müzik ve idama götürülürken son isteği
diye bilinen “Rodrigo’nun Gitar Konçertosu”nu
da “Sensizliğimin Şarkısı” diye söylemiştir.
Bir Ankaralı görgüsü, usulluğu, tavrı
vardır onda hep, biraz da Cumhuriyet’in ilk
kuşaklarından gelmenin övüncü. Babası da tam
bir Cumhuriyet ideali olan, “Demirağlarla ördük
anayurdu dört baştan” dizeleriyle ruh bulan
Devlet Demiryolları’nın bürokratıdır. Adnan
Azar’daki Ankaralı bürokrat, memur çocuğu
tavrını hatırlıyorum, Alpay’da da ilk bakışta
belli olan. O bürokratların çocuklarından
çıkmıştır pek çok sanatçı, şair, yazar, müzisyen,
devrimci, bilim insanı. Cumhuriyet’in sesleri,
renkleri, çizgileri de o çocuklardan çıkmıştır.
Kolejli havası da taşırlar.
Derya Bengi, ‘Kent yoksulları pop
müziğe 1970’de Bora Ayanoğlu’nun yazdığı,
Alpay’ın söylediği şarkılarla girdi.’ diyor
“Görecek Günler Var Daha”da(70’li Yıllarda
Türkiye: Sazlı Cazlı Müzik, YKY, Ocak 2020,
s.120) İlki ‘Tren’dir şarkıların, bir tür
“Gurbet Kuşları” romanındaki hüznü taşır,
hep İstanbul kazanır ve burada ölmezse,
taşrasına ölmeye gider gelenler. Diğeri de
“Fabrika Kızı”. Orhan Kemal’den gidiyoruz,
bu şarkı da bana hep şimdi üniversite olan
Cibali Tütün Fabrikası’nı hatırlatır. Orada
da Balkanlar’dan göçle gelen sosyalist ve
sonradan sendikayı da örgütleyen sosyalist
kadın işçiler çalışır. Ayanoğlu da şarkının
Marksizmin bir tanımı olduğunu söyler:
“Fabrikada tütün sarar/sanki kendi içer gibi/
sararken de hayal kurar/bütün insanlar gibi”.
Ahmet Tulgar, ‘akustik tevazu’dan söz
ediyor Alpay için, ‘Sırım gibi, tek esnemesi
yukarı doğru, onura doğru.’ diyor. Kendisini
de, sözünü de, sesini de hep o onura taşıdı,
andığı ışıklı gençlerle birlikte. Berkin’e,
Ethem’e, Deniz’e, Yusuf’a, Hüseyin’e, Gezi
şehitlerimize, Üç Fidan’a ve tüm fidanlarımıza
sahip çıkan bir ‘Fidan’ Alpay’dır o.

DİLEK GENEL
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MARİO LEVİ

ylül de geçti artık. Şimdi Ekim... Bir
yaz daha bitti, yaşandı gitti. Kötü mü?
Bilmem... Karar veremiyorum artık. Yazı
hâlâ çok seviyorum oysa. Denize bir daha
kavuşabildiğimden mi? Ağustos böceklerinin
ötüşleri arasında kitap okuyabildiğimden
mi? Kahvaltıları daha çok yaşayabildiğimden
mi? Kolay ve rahat kıyafetlerle hayatımı
sürdürebildiğimden mi? Sorular kendi yollarını
çiziyor. Ama en önemlisi mevsimin adı değil mi?
Bir ses “Yaz! Daha çok yaz!” diyor. Basit bir
tesadüf olamaz bu diyorum o zaman kendime.
Yaz, yazmaya daha çok vakit ayırabildiğim
o mevsim ya aynı zamanda. Sonbahar bu
mevsimden çıktığımda belki de bu sebeple
yine başka görünüyor. Eskiden daha mı çok
yağmur yağardı? Rüzgarlar daha mı hissedilirdi?
Hafızamın derinlerinde böyle bir esinti kalmış.
Bir de unutulamamış birkaç şiir dizesi... Yazılmış
veya bir yerlerde yazılmayı bekleyen hikâyeler
için. Bir duygu içimizde kalmıştır. O geleneğin
izini sürmek kolay mıdır? Metin Altıok bize
hüznün ülkesinden fısıldar: “Sonbahar ki acının
dipnotudur/Sesinin solgun göğünde/Küçük
bir yıldızla bir harfi tutuşturur/Savrulur her
yana kavruk kelimelerle,/Yüreğini acıyla
buruşturur./Bakışının pasıyla zırhlanan
dünya,/Binlerce pıtrak yapıştırır yüzünün
kumaşına/Sonbahar ki doyumsuz bir aşkın
sonudur…” Her yazı yolcusu hüznünü o sözlere
nakşeder. Şiirler ve hikâyeler yazılır mıydı aksi
halde?

O dönüş zamanı

Sonbahar sadece bir yası mı hatırlatır?
Ben hüzünde hep bir gizli sevinç aradım.
Yeni bir yazının yoluna çıkma ihtimalini
besleyebileceğine inandığım için sanırım. Belki
malumun ilanıdır şimdi hüznün bana eşsiz bir
keyif verdiğini söylemem, itiraf etmem. Kendimi
daha ait hissettiğim o hikâye geleneğinin
getirdiklerinden mi? Bireysel tarihimin
silemediğim izlerinin uyandırdıklarından
mı? Düpedüz bir mizaç meselesi miydi bu
yoksa? Ne fark eder? Asıl mühimi yazabilmek,
dahası tüm yazılabilenlere rağmen hâlâ
yazma ihtiyacını duymaktı ya... Neden? Hâlâ
hayatta kaldığını daha çok hissedebilmek için
belki. Yaşananlara böyle bir yerden bakınca
o eski sararan, kurumuş, dalından dökülmüş
yapraklar, tuhaf gelebilir belki ama içimde artık
bir sevincin resmini çiziyor. O kadar çok yazı
geride bırakabildikten ve o kadar çok acıyla
sınandıktan sonra... Hem sonbahar İstanbul’da
aynı zamanda bir dönüşün ve uyanışın da

mevsimi değil midir? Sokaklar, kıyılar, parklar,
kafeler, çay bahçeleri o terk edilmişlik kıyafetini
üstünden atar. Uzaklara, hayallerine ve
tazelemek istedikleri umutlarına gidenler,
şehre yeniden gelir. Ne yaşanmışsa yaşanmıştır.
Yaşanamayanlar da bir yerlerde kalmıştır elbet.
Başka bir yaz için mi? Öyle denir. Yanılsamalarla
yaşamak da bir güç toplama vesilesidir neticede.
Şehir yaz yorgunlarıyla yeni bir canlılık kazanır.
O bunaltıcı sıcaklar da kendilerini hafif bir
serinliğe bırakır. Yorganlar denklerinden çıkar,
bir yerlerde saklanmış giysiler havalandırılır.
Varsın yine bir şiir, size bir yerlerden dokunur
olsun. Cemal Süreya gülümsemektedir:
“Di’li geçmiş bir zamandı yaşadığımız/
Adımlarımızın kısalığı bundandı/Bundandı
gözlerimin durgunluğu./Sarı sıcak cümlelerde
sözün kadar yalan,/Ellerin kadar ıssız,/Sen
kadar zamansız molalar veriyordum/Ve
çocuksu bir bencillikti hüznümüz./Eylül’dü...”
Yaşadıklarınızın hangi çağındaydınız?

Balıklar size neyi ve
kimi hatırlatır?
O çocuksu bencillikler deyince... Sonbahar adına
bu hüznü de bir yerlere yazıyorum. Bu hüznün
doğurduğu sevinci de... Neden mi? Dönüşlerden
boşuna söz etmedik ki... Balıkçılar ağlarını
onarmıştır. Balık mevsimidir artık. Çarşılarda o
özlediğimiz kokular. Av yasağının bitmesi... O
resimleri de yıllar önce o çekmecelere koymaya
başlamıştım. Yaşlı bir amcanın filesindeki
istavrit balıkları... Akşam evde küçük bir

ziyafet mi vardır? Ya başka bir evdeki çingene
palamudunun kızgın yağla buluşmasından
çıkan kokuların bir evden sokağa sızması?
Yanına ince dilimler halinde kesilmiş, tuzda acısı
çıkarılmış, zeytinyağı ve limonla tatlandırılmış
soğan da gelince... “Lüfer akını olmasın!”
demişti bir gün babam, nedense hatırımda
kalmış. Sonradan öğrenecektim o yırtıcı Boğaz
eşkıyasının önüne gelen her balığa saldırdığını...
Her gelişin bir zamanı vardı. Lüferin ızgarasının
da yağlanmış, irileşmiş palamuttan evde
lakerda yapmanın da... Uskumru, yine ızgaradan
çıkmış haliyle sofralara gelecekti. Bu günler de
uzaklarda kaldı. Sonbaharın getirdiği balıklarla
yaşayabileceğimizi yaşıyoruz belki de bu
yüzden. Sevinç, eksik de kalsa, buruk da gelse,
sevinçtir ama değil mi? Turgut Uyar bu yüzden
mi mevsime o eski zaman sesini getiriyor? :
“Sevgim acıyor/Kimi sevsem/Kim beni sevse/
Eylül toparlandı gitti işte/Ekim filan da gider
bu gidişle/Tarihe gömülen koca koca atlar/
Tarihe gömülür o kadar...” Siz sonbaharlarınıza
neyi ve kimi gömmüştünüz?

Nerede kalmıştınız?

Gidişlerden ve dönüşlerden mi ibaretti
yaşadıklarımız? Ne yaşanıyorsa yaşanıyor işte.
Hikâyelerimiz var, sevebildiklerimiz ve içimizde
bir yerlere silinmez izlerle yazdıklarımız...
Yaşadım diyebilmek için mi?
Kim, ne derse desin, sonbahar bir başka
hüzün nakkaşıdır. Hayattan hâlâ adını vermek
istemediğimiz bir şey bekleme umuduyla...

CAN ERSAL
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Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.

Nâzım Hikmet

Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!
Sokaktan yükselen şu şen naralar,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

Ahmet Kutsi Tecer

Temmuzda bir serçe kalkar Sakarya’dan
Ağustosta kartal döner.
Günler hasretle dışımızdan, içimizden
Bir kudretli kumandandadır bakışın Paşam
Geceler içinde pırıltılarla yanar.

Turgut Uyar
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NURTEN GEROĞLU
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“

rtık yolculuklarımızı sen mi
belirleyeceksin? Ne yapıyoruz biz
burada?”

“Şişt! Kekliği ürküteceksin. Seni birisiyle
tanıştıracağım.” diye cevap verdim. Yaylanın
sarp kayalıklarının en tepesinde saklanıp, onun
gelmesini beklemeye koyulduk. Şafak henüz
sökmeye başlamışken, keklik yuvasından
kafasını gökyüzüne doğru kaldırıp yaylanın
sabah türküsünü söylemeye başladı. Sonra onu
gördük. İnatçı ama kararlı adımlarla, taşlığa
tutuna tutuna zirveye ulaşmaya çalışıyordu.
İlham perisi şaşkınlıkla “Bu bir kız çocuğu!”
dedi. Küçük kız tepeye vardığında keklikle göz
göze geldi. Bir keklik ötüyor, bir o. Birlikte şarkı
söylemeye başladılar. Biraz daha yaklaşmak
istedi kız, keklik ürküp uçuverdi…
Küçük kız kekliğin uçup gitmesine içerledi.
Onu öyle üzgün gören ilham perisi “Neden
üzüldü, ne oldu anlamadım?” diyerek bana
döndü. Gülümsedim. “Bu kız çocuğu her
sabah keklikle birlikte ötmek için bekliyor.
Ağabeyleri ona keklik seninle şarkı söylemek
istiyor diye şaka yapınca inanmış. Kekliğin
onu beklediğini sanarak tepeye tırmanmış.”
İlham perisi endişeyle “İyi ama burası çok
tehlikeli, bir gün düşebilir.” dedi. Gözünün
içine baktığımda küçük kız için gerçekten ne
kadar çok korktuğunu gördüm. “Evet, çok
tehlikeli ve fakat kız bunu biliyor ilham
perisi. Çünkü daha önce kayalıklardan
aşağıya düştü.” “Peki, neden hâlâ keklikle
şarkı söylemek için kayalıklara çıkıyor?” diye
sordu. “Çünkü ilham perisi, bu hayallerinin
peşinden gitmekle ilgili. Hayallerinin
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peşinden gitmeyi öğreniyor.” diyerek ayağa
kalktım ve etrafıma baktım.
Ben buraya ne zaman gelsem, ne zaman ardı
sıra dizilmiş ufku delen dağları seyre dalıp,
engin boşluklarda yeni hayal kapıları aralasam
ve ne zaman herhangi bir sebepten, herhangi bir
yaşanmışlığı, herhangi bir endişeye karıştırmış
türkülerle çıksam bu yolculuğa hep bir yanım
hüzünlü, diğer yanım sevinçli ama her daim
merak içinde oluyorum. Baba Düzgün’ün zor
ama hevesli yolları, Munzur’un hep soğuk ama
tatlı tadını, yeşilin insanla konuşkan tonunu
ve o heybetli dağların aslında insanı şefkatle
sarışını her defasında yeni bir heyecanla
gözlemliyorum…
Etrafıma bakıp dalıp gittim yine. İlham perisi
omuzuma dokunarak “Hey! Daldın yine.
Küçük kız aşağıya indi bile. Biz ne yapıyoruz
burada?” diye yanımda olduğunu hatırlattı.
“Haydi gel! Takip edeceğiz.” diyerek
kayalıklardan aşağı doğru inmeye başladım.
Uzaktan takibe koyulduk. Küçük kız sanki
başka bir yerdeydi. Sanki etrafındaki her şey
kafasının içinde kurduğu sihirli bir dünya.
Kelebeği takip ederken, koparmadan bir çiçeği
dalında severken, rüzgârla saçlarını tararken ve
çocukluğuna kararken bin yıllık ezgileri sanki
bir masal kahramanı gibi. Hani Alice var ya hani
harikalar diyarında, işte bu kız da öyle diyarı
harika, dostları doğada, kendisi hep ama hep
hayal dünyasında…
Uzaktan yaylanın ortasına kurulmuş çadırları
bir süre daha seyrettik. İnsanların meşgalesi,
çocukların o meşgale içinde bir oyunun parçası
olma hevesi... Gözünü kırpmadan baktı,
baktı, baktı. Onu daha önce hiç böyle meraklı
görmedim. O “çokbilmiş” havası gitmiş yerine
şeffaf bir merak gelmişti. Sonra bana döndü
“Biz neden buradayız hâlâ anlamadım?”
dedi. “Burası hayatın, doğanın ilham olduğu
yer de o yüzden. Senin eksik kaldığın yere
hayat yetişiyor. Onu gör istedim.” İlham
perisi biraz yüzünü düşürdü. Birkaç saniye
afalladı ve kendisini toparlayarak “Peki neden
kız çocuğunu takip ediyoruz? Beni biriyle
tanıştırmak istediğini söyledin.” dedi. Bir
şey söylemek istiyorum, benim ilham perim
meraklandığında biraz huysuzlaşıyor sanırım.
“Doğru ya, söylemeyi unuttum. Tanıştırayım,
o küçük kız Aynur Doğan!”
Öğrendim, düşün yolculuğumu paylaşırken
mesafeleri hızla geçmeyi, zamanı atlamayı
öğrendim. Geldiğimizde yüzünde bir
tebessümle bana döndü “Ben burayı
çok iyi biliyorum.” dedi. Nasıl bilmesin,
burası onu bekleyenlerin, heveslerin,
gerçekleşen hayallerin, hiç gerçekleşmemiş
düşlerde kaybolanların, ilk adımların, ilk
tanışıklıkların, kederli sevinçli paylaşımların
yeri, burası Beyoğlu… Sıraselviler’in
yormayan yokuşundan Firuzağa’ya inerken
“Dur bir saniye önümüzde giden sen değil

misin?” diye sordu. Gülümsedim. “Peki,
yanındaki kim, daha doğrusu önünde hızla
yürüyen kim? Bak bu hiç değişmemiş yine
arkadasın ” dedi. İtiraf ediyorum biraz
kızdım. “Sen yetiş!” dedim. “Yok, bu sefer
haklısın, gerçekten hızlı yürüyor. Ama
hala yaylada yürüyen o çocuk gibi, beden
dili, adımları değişmemiş, bu o küçük kız
değil mi?” diye sordu. “Evet, o… Oturacağız
birazdan, hadi onları görebileceğimiz bir
yer bulalım.” dedim. Biliyor musunuz insan
kendisine bakmayı öğrenmeli. Ben ilham
perimle Aynur’u tanıştırmak için çıktım bu
yolculuğa ama kendimle belki tekrar tanıştım.
Hatırlamak başka geçmişe tekrar tanık olma
başka. İlham perime döndüm “Seni hâlâ
görebiliyorsam, seni bekliyor ve seninle
yolculuğa çıkabiliyorsam sanırım hiç
değişmediğimden." dedim. Yorulunca değişti
sanıyor insan. Şimdi kendime bakıyorum da
Aynur’la sohbetimize, gülüşüme bakıyorum
da değişmemiş, yağmış ve erimemiş bir kar
gibiyim, güneşle yaşamayı öğrenmişim.
Aynur’a bakıyorum, o da değişmemiş. Sadece
gülüşü, sanki artık gülüşünde bir sır saklıyor
gibi, sanki gülüşünde o keklikle şarkı söyleyen
Aynur’u korumaya çalışıyor. “Aynur’a bak
peri, ne kadar neşeli, ne kadar her şeyi tam
gibi.” Uzun uzun baktı. “Öyle değil mi?”
diye sordu. “Burada ne konuşuyoruz biliyor
musun? Hayallerimizi… Aynur burada bana
anlattığı gibi, hep kendi istediği yolda, kendi
hayallerinin peşinden gitti. Ama bir yanı hep
eksik kaldı ilham perisi.”
“Bunu yapmayı nasıl öğrendin bilmiyorum
ama haklıymışsın. İnsan allak bullak
oluyormuş zaman geçişlerinde, bundan
sonra daha anlayışlı olacağım. Yine nereye
getirdin beni?” Hoşuma gitti onun bu serzenişi.
“Beni anlaman için yapmadım ama anlaman
güzel.” diyerek tebessümle insanların içine
karıştım. Peşimden gelirken afişlere takıldı
gözü. “Suyun Kadınları”… Konser alanında
yer bulamadık. Sahneye epey uzakta, ayakta
kaldık. Biraz sonra Aynur sahneye çıktı. İlk
şarkısında güvercin gibi Harbiye’nin semalarında
uçuyordu sanki. Sonra ikinci şarkısı, sonra
minderler, “yuh” lar, pet şişeler… İlham perisi
dehşete düştü. “Ne oluyor, neden?” diyerek
anlamsız bir ifadeyle bana döndü. “Çünkü kendi
başlattığımız ‘çağ yangını’ ndan hayallerimizi,
sanatımızı, sevinçlerimizi, dostluğu, kardeşliği
koruyamadık be peri! Şimdi anladın mı
Aynur’un neden eksik kaldığını, neden bir
türlü tam olamadığını?” Periler ağlar mı
bilmem ama benim perim ağladı. İki damla
gözyaşı… Ne geçti o an aklından bilmiyorum
ama kendisini bir şekilde sorumlu tuttu. Belki de
‘’İlk önce güzel yaşamaya ilham olmalıyım.’’
demiştir...
Biraz yorulduk ve perime sakin bir yere gitmeyi
teklif ettim. Bir koruya götürdüm onu. Ufukta
parıldayan ay, elimizle tutabilecekmişiz gibi
yakındı ve ay ışığı yüzümüze vuruyordu. Selvi

ağaçlarının arşa yarıştığı bir yol. Burası neresi?
Bilmiyorum. Birkaç adım sonra konuşmaya
başladım “Biliyor musun, Aynur Doğan
müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden
Berklee Müzik Okulu Akdeniz Müziği
Ustası ödülü dâhil sayısız ödül aldı.
Dünyanın en önemli festivallerinde, en
büyük organizasyonlarına davet ediliyor.
O yolculuğumuzun başında gördüğümüz
küçük kız var ya, onca şeye rağmen hiç
büyümedi. Birde söylemeden edemeyeceğim
bütün bunları yaparken sen yoktun ilham
perisi. Sana hiç ihtiyacı olmadı.” İlham
perisi ağlayabildiği gibi öfkelenebiliyormuş.
Onu da öğrendim. Ama geri adım atmadım.
“Kızıyorsun ama söyleyeceğim yine de.
Belki bu senin tılsımını biraz bozdu ama bil
istedim öylesi de var. Çünkü Aynur’un diyar
diyar gezdirdiği türküler, bir coğrafyanın
hafızasıdır peri. İlhama gerek duymazlar,
ne yaşandıysa, ne söylendiyse, neye tanık
olunduysa odur.” Biraz sakinledi, hatta
utandı. “Evet, haklısın.” dedi. Biraz daha
yürüdük, kafamı gökyüzüne kaldırdım. Ay
ışığını yüzümde hissediyordum. O an perime
dönerek “Bizim bir sanat güneşimiz vardır.
Her zaman hasretle anıyor ve özlüyoruz.
Ama bak ne diyeceğim madem Aynur ay
ışığı demek, bu coğrafyanın ezgilerinin bir
de Aynur’u var bunu öğrenmemiz gerek.
Daha doğrusu tüm dünyanın öğrendiğini
hiç yoktan artık kabul etmemiz gerek.
Çünkü Aynur özlenmeyi hak ediyor.
Özlemek için tanış olmamız gerek. Bu
zamana bırakabileceğimiz bir şey değil,
çok geç olduğunda bir başka ‘keşke’ ler
hapishanesine yeni bir müebbet daha
koymaktan başka bir şey değildir zaman.”
Ufuktan geçen geminin sesiyle gözlerimi
kırptım. Avuç içlerimde soğuyan kahve
fincanımdan bir yudum daha aldım ve çalışma
masama bıraktım. Bu sefer rüya değildi ilham
perisiyle olan yolculuğum. Az önce Aynur’la
telefonda konuşmuştum oysa. Onunla ne
zaman konuşsam, ne zaman onun bir şarkısını
duysam biraz dalıyorum böyle. Aynur bu yıl
Womex 2021 yılın sanatçısı ödülüne layık
görüldü. Ekim ayının sonunda yapılacak törenle
ödülü takdim edecekler. Porto’da. Baktım
haberlerde yer almıyor. Bir iki yer dışında
kimse iki satır yazmamış. Belki bilmiyorsunuz,
öğrenince yazmak istersiniz diye düşündüm. Yok
yok düşünmedim, düşünceden fazlası, o kadar
çok istedim ki… Aynur Doğan tüm dünyanın
hayranlıkla dinlediği, sesiyle, yorumculuğuyla
insanlığın ilk sesine benzetildiği ve okuduğu
ezgilerle bir hikâye anlatıcısıdır aslında. Benim,
senin, hiç yoksa tanıdığımız birinin hikâyesi var
onun şarkılarında. Yaşar Kemal’in dediği gibi
“Onun sesi dağlardan inen binlerce keçi gibi
güçlü.” ve bizim tecrübe ettiğimiz gibi onun sesi
doğanın, insanın, hayatın, varız haykırışı gibi. Ve
en son Aynur’un dediği gibi hepimiz bir “Nûpel”
(Yeni Sayfa) açmalıyız ki “Hedûr” ( Zamanın
Tesellisi) olsun…
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İZZET ÇAPA

üçüncü mevkİ

...
Ne tuhaf, insan birini sevmekten yorulunca, o
iki kişilik dünya artık dar gelmeye başladığında
her şey hızla değişiyor…
En sevimli görünen haller sırıtıyor, bir
zamanlar yüreğini ısıtan sevda yüklü sözler
süratle anlamsızlaşıveriyor...
Aşka yüklediğin en kıymetli sıfatlar, sevgine
kattığın anlamlar, hayaller, anlar, anılar ışık
hızıyla sıradan hale geliyor...
Gönül kapıları bir kere kapanmaya görsün,
yürek soğudu mu artık ne yaparsan yap çare

değil, bir daha asla aralanmıyor…
Mamafih nice sevdadan geçtiğinde ve
göğsünde geçmiş aşkların ayrılık madalyaları
birer birer biriktiğinde, sevmek kadar zamanı
geldiğinde sevgiden gitmenin de insanca ve çok
mühim olduğunun farkına varıyorsun…
İçinde ateşi küllenmiş bir aşkı hâlâ kor
alev gibi yanıyormuşçasına yaşamanın, öyle
hissetmesen de hissediyormuş gibi yapmanın en
büyük ihanet olduğunu anlıyorsun…
Hem kendine hem ona ve hem de aşka...
Öyle ya bilmenin bedeli mutsuzluk, sevmenin
bedeli yalnızlık…
Hele de yaş kemale ermeye başlayınca, işte
o zaman hayatın bu en sert gerçeğiyle baş başa
kalıyorsun…
Ve fakat ne daha az bilmek mümkün bir
kere tadını aldıysan öğrenmenin ne de daha az
sevmek aşkın lezzeti, şefkati sarıp sarmaladıysa
seni...
Sen de benim gibi bir yanı şen şakrak

hoptirinam, öte yanı muhayyer kürdilihicazkâr
hüzzamsan, biliyorum ne demeye çalıştığımı
daha iyi anlıyorsun…
Aynı dertten mustaribiz nihayetinde, gezmiş
dolaşmışsın o ıssız ummanlarda ve kim bilir
belki hâlâ dolaşıyorsun…
Bak dinle, sakın vazgeçme…
Boş ver beni, dinle Nâzım söylemiş işte en
güzelini…
“En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır.
En güzel çocuk henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız…
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz;
henüz söylememiş olduğum sözdür…”
Var mısın; her şeye yeniden başlamaya, hazır
mısın?
Unutma, her saniyesinin hakkını verebildiğin
kadar yaşamın ve her zerresini ruhunun içine
çekebildiğin kadar aşkının varsın…
Gerisi bildiğin sıradan eziyettir zaten
hayatın...
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SERHAN ASKER

izi kundaktan kurtaran adama selam
olsun!’’ diyerek bu yazıya başlamak
sakınca doğurmaz… Çünkü bu bilgiyi
Oğuz Atay’dan öğrendim. “Tutunamayanlar”ın
renkli karakteri Ziya Özdevrimsel’i gülümseyerek
anımsıyorum. “Yeni doğmuş bir bebeğin
gelişmesini engelleyen ve onu eli kolu bağlı
bir durumda bırakan eski kundak sistemini,
yerinde bir devrimle ortadan kaldıran büyük
Türk reformcusu ve düşünürü Ziya Özdevrimsel
(devrimden önceki adıyla Mükrimin Ziya, 13011939) her bakımdan gerçek bir devrimciydi.”
Gerçekten de Batı’da kundak kullanılmadığı,
kundağın çocuk psikolojisinde olumsuz etkiler
yaratabileceği, ruhsal gelişiminde de tahribatlar
oluşturacağı bilimsel olarak kanıtlanmış. Burada
kendi adıma konuşabilirim, kundağı daha dizleri
tutmayan bir bebekken reddetmişim... Annemin
yalancısıyım...
Bu şahane örnekle şöyle diyorum... Oğuz Atay
bize özgünlüğün değerini en iyi anlatan yazarımız...
İtirazı olan var mı?

BİR KİTABA TUTUNAMAMAK

Bu “Tutunamayanlar” kitabı var ya okuması
zordur derler... Bana öyle gelmiyor ama şöyle
de tuhaf bir istatistik var: Başlayanların %81,6’sı
bitirememiş bu kitabı. Yine de hikâyesini
bilmeyen yoktur... Sonuna mutlaka göz ucuyla
bakmışlardır… En çok yarım bırakılan kitaplar
arasında 1. en çok okunacak kitaplar arasında 3.
sırada olması bile kocaman bir çelişki… İki kez
okudum, 3. okuma için gün sayıyorum...
Gelelim bizim Dostoyevski’ye… Onun
yazmadaki taktiksel ilkelerine... Hiç haddime değil
bu... Ama naçizane fikirlerimi aktarabilirim…

OĞUZ ATAY DEMEK
HAYATI PAS PAS ETMEKTİR
Oğuz Atay demek, hayatı yerden yere vurarak

eleştirmektir…
Yaşama dudak bükerken ilgisiz imgeler yaratıp
onları bir araya getiren, hayatın insanların yarattığı
bir karmaşa ve anlamsızlık komedyası olduğunu
okurun gözüne sokmaktır.
Oğuz Atay, taçsız bir yazardır. Gözümde çok
büyüktür... Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur”u
ve “Tutunamayanlar”ı okuduktan sonra bende
huzur bırakmayan iki eserdir. Yaşım o aralar 18’di…
Dostoyevski ile 13 yaşında tanıştıktan sonra huzuru
kalmayan Cemal Süreya gibi...
Kastamonu İnebolu doğumlu Oğuz Atay,
erken yaşta terki diyar ettiğinde “Acaba
ölmeseydi daha neler neler yazardı?” diye
düşündüren, düşündürdükçe de insanı kedere
boğan, Türkiye’nin en özgün yazarlarındandır.
Kahramanları “küçük burjuva”dır. İnsanın eşyaya
ve hayata yabancılaşmasını anlatır ve sonunda da
kahramanlarını intihara sürükler, öldürür ya da
kaybettirir… Bir kaybedenler kulübü yazarıdır...

ATAY’IN İKİZLERİ...
TUTUNAMAYANLAR VE
TEHKİKELİ OYUNLAR
“Tutunamayanlar” ve “Tehlikeli Oyunlar”
başyapıtları... İkiz kardeş gibi benzer bu kitaplar
birbirine... İki romanda da kahraman bir metin
içerisinde, bir metin ile uğraşıyor… Ortada
tamamlanması gereken bir şiir ya da yazın projesi
var... Kafalar karışmasın bu proje, Oğuz Atay’ın
okura okuttuğu projenin bir fotokopisidir. Her
iki metinde de kahramanların adları, rollerine
göndermelerde bulunmaktadır. Kişiliğinden
uzaklaşmış bir Hikmet Özben, Hikmet’in sevgisini
gösteren Sevgi, beraber olduğu zeki kız Bilge, bir
ışık olup ortadan kaybolan Selim Işık.
İki kitapta de bir İsa motifi sizce de yok mu?
İsa›nın yabancılaşmasını ve kaybolmasını bize
havale etmekte... Nasıl yorumlarsanız yorumlayın
diyerek… “Tehlikeli Oyunlar”da, 3 katlı evin

en üst katındaki Hüsamettin Albay, Hikmet’in
danıştığı tek kişi olmakla beraber, tanrı motifini
ortaya koymakta… Okumak gerekir bu kitapları…
Sanki çok ahkâm kesiyorum. Durayım burada
ben... Feti Naci yaşasa parçalardı beni…

ATAY DEMEK “KORKUYU
BEKLERKEN” DEMEKTİR
Oğuz Atay’ın kişiliğini orta yere döken kitabı
aslında “Korkuyu Beklerken” romandır... Kitap
yarım kalmış olsa da bu gerçeği değiştirmez…
Bir mühendisin de duygusal bir sağanaktan
geçebileceğini, dili ustalıkla kullanabileceğini
kanıtıdır…
Bu arada Oğuz Atay’ın Dolmabahçe Sarayı’nın
restorasyonunda mühendis olarak çalıştığını da
anımsatalım...
Medyası, kulisleri hiç bir zaman olmadı Oğuz
Atay’ın... Değeri de öldükten sonra anlaşıldı
zaten… Yazarlıkta çıtayı çok yukarı taşımış bir
efsanedir…

SON NOTLARI TAM DA
OĞUZ ATAY’CA…
3 Ekim 1977’de, Londra’da tedavi görürken
günlüğüne son yazdığı cümlelerde aslında her şey
var...
“Düşüncem geç gelişti, biraz geç başladım;
biraz da erken bırakmak durumunda kalıyorum.
Geleceğini kaybetmek yaşanan zamanı da
boşlaştırıyor. Ne yapalım, henüz biraz da ayakta
durma gücüm var; deneyelim sonuç almaya
çalışalım.”
Dedi ama olmadı… 43 yaşında gitti. 43 senede
psikolojimizi alt üst etti gitti hem de... En azından
bir 17 yıl daha yaşasaydı… Dostoyevski’nin öldüğü
60 yılı yakalardı… Ve onun kadar üretebilirdi ve
kim bilir belki dünya da tanırdı Oğuz Atay’ı... Ama
dedik ya tutunamadı yaşama bizim Dostoyevski..

İKİNCİ SINIF KOMPARTMANI
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Edip salınımı
Cansever’in
ŞÜKRÜ ERBAŞ

T

“Örneğin bir paslı bıçak ilk parıltısına
koştu koştu yenildi”

uhaf bir merak, karşılığı olmayan bir soru,
zaman zaman gelir aklımın başköşesine
oturur. Kuşkusuz, hayatlarıyla, yazdıklarıyla
beni yetiştirmiş, büyütmüş; varlığım varlıklarıyla
anlam bulmuş insanlar içindir böyle bir merak, bu
karşılıksız soru: Şimdi yaşasalardı ne düşünürlerdi,
ne yaparlardı, nasıl yazarlardı… Ne kadar büyürsek
büyüyelim, gizli bir tutunma ihtiyacı, aklımızın bir
büyük akla değme büyüsü ve gittikçe büyüyen bir
yalnızlık olmalı böyle bir arzuda. Yazdıkları, yapıp
ettikleri aynı yakıcılıkla bizi var etmeyi sürdürse
de; ilk okumadan bu yana her okumada yıkıp
yıkıp kursalar da dilimizi, bu çaresiz meraktan, en
azından ben kurtulamıyorum. Evet, yazdıkları var,
bir sonsuzluk gibi çınlayıp duran. Ancak bu yalın,
insani ve yanıtsız soruyla dönüp dönüp bakıyorum
kendime ve dünyaya: Yaşasalardı, bugünlerin şiirini
nasıl yazarlardı…
Otuz beş yıl olmuş, Edip Cansever dünyamızdan
ayrılalı. Benim yüzlerce ustam içinden, sessizce öne
çıkan üç gizli dilimden birisidir Cansever. Otuz beş
yıldır yazmıyor! Gerçi o bize, acı için, düş için, şarkı
için, zaman için, mevsimler için, aşk için, öfke için,
okumak için ve şiir için yanımıza neler almamız
gerektiğini söylemiştir. Kendi hayat şifrelerini,
yüzlerce şiir halinde bırakmıştır hayatımıza. Bu
algı, duyuş ve söyleyiş sonsuzluğudur, ölümün
gerçeğine rağmen, bu otuz beş yılda neler
yazardı merakı ve arzusu… Sanırım yazdıklarını
dönüp dönüp okuyup, bu sözü, bu sözün bütün
kaynaklarını, bu kaynakların trajedisini bizim
üstlenmemizden başka çaremiz yok…
•••
Bana bile abartılı gelen bir cümleyle başlamak
istiyorum: Bugüne kadar fotoğrafını ve/veya
kendisini gördüğüm şairler içinde, iki şairin
yüzüyle şiiri arasında acı bir uyum bulmuşumdur:
Edip Cansever ve Metin Altıok. Bu sözüm için
akli bir açıklama beklenmesin. Sevdiğim pek
çok arkadaşımın yüzünü hapsedecek bir söz
söylüyorum, farkındayım; ama kalbim böyle
diyor. Yazdığı her şiirle yeniden şekillenmiş bir yüz.
Baktığı, gördüğü her şeyin tortusundan yapılmış bir
yüz. Geçtiği her yerde bir parçası kalmış bir yüz…
Şiirle yüz, durmadan birbirinin içinden doğuyor ve
birbirinin içine gömülüyor.
“Ah, acısız boğulabilir insan” (İlkyaz
Şikâyetçileri). Öyle sanıyorum ki Edip Cansever
şiirinin temel sorunsalı, bir çığlık halinde bizi
sarsalayan bu yaşama algısı, bu insani paradoks, bu
çaresiz seçimdir. Ondaki yaratıcı, yıkıcı ve kurucu

gücün çıkış noktası, dünyadaki her şeyi bir uzaklığa
yerleştiren, bir hayıf duygusuna dönüştüren, bir
çeşit yabancılaştıran ve ancak bu şekilde sevme
imkânı bulan bir mutsuzluk bilincidir. O, Cioran’ın
dediği gibi ‘sağlıkta değil, hastalıkta yaşama belirtisi
olduğunu’ çoktan bilir (Çürümenin Kitabı). Ve yine
çoktan bilir, bilmekten de öte yaşar ki, herkesin
mutluluk dediği ‘alışılmış bir kötümserlikti’r (Kirli
Ağustos). Çok daha önce, Tragedyalar’da şöyle
seslenecektir bize: “Bu dünyada ağrı var/ Ağrıdır
unutulmak, korkular/ Çaresizlik bir ağrı/ Ve göğün
sürüleri bu ağrıdan kopmuşlar/ Yeryüzü bundan
böyle dağınık” (Tragedyalar).
Edip Cansever’de dış dünyaya ilişkin her
nesne, her olay, her durum ve mekân, insanın
ruhsal karmaşasını biraz daha çoğaltmak, bu
karmaşayı umutsuzca aralamak –anlamak
değil sadece- buna dayanarak bize insanın
büyüklüğünü duyumsatmak, buradan hareketle
bu karmaşaya –buna çözümsüzlük diyebiliriz
rahatlıkla- saygı duymamızı sağlamak için bir
olanaktır. Ev içindeki her hangi bir eşyadan,
yollar, çarşılar, ağaçlar, denizler, kuşlar, vitrinler,
lunaparklar, tarlalar, ırmaklar boyu… Ne varsa
bizi kuşatan, her şey, bir sonluluk içerisinde,
insanın o büyük kaotik varoluşunu dokur durur.
İşte bu karmaşa ya da çözümsüzlüktür insanın
sonsuzluğu. Bu karmaşadır bizim biricikliğimiz.
Biz bu çözümsüzlükten alırız alacaklarımızı,
bu çözümsüzlükten veririz, vereceğimiz ne
varsa. Cansever bunu bize en iyi duyuran, bize
çözümsüzlüğümüzü sevdirebilen birkaç büyük
şairden birisidir: “Siz büyük duygucular/ Neler
anlatacaksınız bitiminde bu yazın/ Bir gün anlatın/
Biz yetindik başlangıcıyla/ Daha anlatılmayanı
anlattık/ Daha hiç yaşanmayanı yaşadık” (İlkyaz
Şikâyetçileri).
Cansever şiirinin en temel izleklerinden birisi
olan yalnızlık, gerçekte kalabalığın öteki adı,
görünümlerinden birisi, kalabalığın insan ruhu
üzerindeki doğal bir uzantısıdır. “İnsanın insana
verebileceği en değerli şey/ Yalnızlıktır” (Kirli
Ağustos) derken, kısa bir süre sonra döner “Ve
okuyorum yıllardır bütün yalnızlıkları/ Okuyorum
da/ Kuş olsun, insan olsun/ Yalnızlık sevmesini
bilmeyenlerin icadı” der (Sonrası Kalır). Bu bir
çelişki değildir. İnsanın iki duygu durumunun
aynı kaynaktan doğduğunun, aynı yaşantıda can
bulduğunun çok olağan bir resmidir: Çağdaş
hayatın çok doğrulu ve çok yüzlü resmi. Her
bir yüzünde insanın bir başka hevesi, bir başka
hayıfı ışır durur. Yalnızlık da kalabalık da insanda
aynı üşüme hissini uyandırır. Ancak bu his yıkıcı
değildir. Ne kadar şikâyet edilirse edilsin, ondan,
varoluş adına gizli ve derin bir haz alınan, bir
çoğulluğa, oradan da yapıcılığa ulaşılan bir yaşama
deneyimidir. Ne yazık ki bu deneyim hiçbir zaman
tamamlanmaz. Cansever özellikle istemez,

yalnızlıkla kalabalığı bir uyuma, bir tamlığa
ulaştırmayı. Böyle bir nokta ölüm noktasıdır. Her
ikisi de ancak yarım olmakla öteki için bir değer
ifade eder. Hayatın sürmesi, dahası yenilenerek
sürmesi bu yarımlıkla ancak mümkündür. Küçücük
bir ek: Yalnızlıktan murat, insan kalabalığı değildir
yalnızca. Cansever, ‘hiçbir anlam içermeyen’
doğanın nesnelerinden de ‘bir varoluş hüznü’ olarak
süzer yalnızlığı: “Yağmur yağmur yağmur/ Uçsuz
bucaksız bir deniz/ Anısız, sonrasız, biz bizeyiz/
Devinimsiz bir yüz gibi terlemekte zaman” (İlkyaz
Şikâyetçileri).
“Oysa ben yaşamaktan da yoğun/ Bir sıra
yalnızlıktan bir alkolik çocuğum” (Kirli Ağustos). Ya
da şu dizeler: “İçelim ey cüceler, içelim/ Vaktimiz var
nasılsa/ Doğacak yeni acılar için” (Kirli Ağustos).
Alkol ve otel… Ortak algıda, herkesin dünyasında
güçsüz bir kaçış, çaresiz bir sığınak olan bu iki
gerçek, bu iki geçici zaman, Cansever’de, neredeyse
sürekli bir yabancılaşma imgesidir. Birisi içerden
süren, öteki görünürde dışarda sürüp giden iki
mekândır ve her iki mekân da binlerce kişiyle
doludur. Bir başka deyişle, alkol ya da otel,
sığındığımız hangisiyse, orada bizi karşılayan,
kaçtıklarımızdır. Daha doğrusu kaçtığımızı da alıp
gitmişizdir: “Ölüler dirilirdi. Çıkamazdım ki otelden/
Ben otelden hiç çıkamazdım ki/ Her şeyi bilen bir
adam gibi gelip geçerdi/ Kış/ Ve hayaletler halinde
yaz sürüleri/ Gündüz ve gece/ Gece desem gece,
gündüz desem gündüz/ Ve desem ki, sonuncu
günü/ Dünyanın insan eliyle yaratılmasının/
Sonuncu günü/ Koridorlardan geçerdim//
Koridorlar ki uzun desem uzun, kısa desem kısa/
Aslında bana göre bir şekil/ Bir monolog da
diyebilirim buna, içinde bir konuşma ürpertisinin
yer aldığı/ Kelimeleri olmayan bir yazı türü belki
de” (Kirli Ağustos). Bir uğultu halinde insanın
üzerine çöken bu farkında olarak yaşama azabının,
görünürde yeni bir imkânla biraz hafifletilmesi,
yeni bir mekânla ağırlığının azaltılması, dolayısıyla
bir sevme denemesi, kısaca yaşama geri dönüş
için birer simyadır her ikisi de. Alkol ve otel, bir iç
konuşma diline, dış gerçekliğin içte bir uzantısına
dönüşür Cansever’de. O, “bir çalgı başında nota
yapraklarını/ Çeviren biri gibi/ İçiyorum sadece” der
(Oteller Kitabı). Bunu, devrilen bardak sayısı olarak
algılamak kolaycılık değil, bilisizliktir. Burada
görülmesi gereken, uyumsuz bir dünyanın harf
harf bir başka dile çevrilmesidir. Herkesin gizliaçık bir sakınımla yaşadığı ve en fazla kekeleyerek
dile getirdiği bu iki gerçeklik, öyle inanarak ve çok
işlenir ki, giderek bir mite dönüşür. Kalabalığa
tekrar dönebilmek için kalabalıktan arınma mitine;
yaşamı bunca değerli kılan, onun mayasındaki
ölümü sevebilme mitine; alkolü ve oteli bir karşı
dünya olarak kurma mitine…
Kilise ve genelev, Cansever şiirinin çok önemli
iki uğrağıdır. Her ikisi de hem şair için hem
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bizler için tam bir arınma imkânıdır. Birinden
çıkılıp ötekine gidilmez ama her ikisine de küçük
düşürülmüş, kirlenmiş, haksızlığa uğranılmış,
gürültü ile sakatlanmış soğuk bir ‘dışarı’dan
gidilir. Her ikisinde de iki büyük yalnız vardır.
Birisi, tanrısı tarafından yalnız bırakıldığı bir
zamana çivilenmiş bir sevaptır (İsa), öteki,
yaşadığımız zamanın dışına toplumun çivilediği
bir günahtır. İkisi de gelen ziyaretçi sayısı ile her
gün biraz daha uzaklaşır insan olmanın acısından
ve sevincinden. Her iki mekân da bizi mazlum
olarak kabul eder, iyilik duygusu esinler ve kaçarak
geldiğimiz dışarıyı yeniden sessizce sevdirir.
Çünkü her iki mekânda da yaşamak kutsal bir
yalnızlık gerektirir. Dayanılmaz bir edimsizliktir
bu. Oysa biz insanız ve buna dayanamayız. Geliriz,
arınırız, kırılmaya ve kirlenmeye yeniden döneriz.
“…/ Kaçırıp bakışlarımı kirli dizkapaklarından/ Ve
çürüklerle dolu bacaklarından/ O biçimsiz daracık
alnını/ Katmasam mı hesaba/ Ve aldırmasam mı
hiç/ Çenesindeki yapma bene/ -Ah nasıl da Noel
çanları çalmakta dışarda/ Taksim’de bir kilisede
ya da Tarlabaşı’nda-/ Yapabilir miyim istesem”
(İlkyaz Şikâyetçileri). İçkili bir yer. Bütün anlatım
bir hayat kadınını ve kaçamak bir ilişkiyi imliyor,
önceliyor. Bir çeşit günaha girme arzusu. Tam bu
sırada dışarda bir yerlerde kilise çanları çalıyor. Bu,
yaşantıda gerçekten tam da böyle olmuş olabilir.
Ancak şiire sokulduğunda, olağan olmaktan
çıkıyor ve bize bir şeyi göstermeyi, duyurmayı
amaçlayan bir seçim halini alıyor. Günaha girme
arzusunun dinsel bir motifle yatıştırılması mı,
kışkırtılması mı, yoksa bir yalnızlığın daha soğuk bir
yalnızlıkla yoğunlaştırılması mı? Birinin diğeriyle
olan derin ilişkisini bir bilinçaltı duygusu olarak
bize duyumsatmaya çalışan ve gerçekliği yeniden
kuran bir seçim var burada. Hemen her kitaptan
pek çok örnek verilebilir bu iki gerçekliğin Cansever
şiirindeki yerine ilişkin; ama biz şu iki örnekle
yetinelim: “Ben sadece armasıyım o katedralin/
Dünya ise çalmaya hazır/ Koskocaman bir org
gibidir” (Bezik Oynayan Kadınlar). Ve Çağrılmayan
Yakup’tan şu dizeler: “Baylar! İnecekler insin, öyle
değil mi/ Herkes çiçeklerini isterse bıraksın/ Bir iki
şey var zaten yapacak, yolumuz uzun/ Hem size
söyleyeyim, benim aklımda kadınlar dizili/ Bir sürü
evler duruyor/ Yataklar, perdeler, kolonya şişeleri/ Ve
çiçekler, prezervatifler/ Rengârenk perşembeler dizili/
Bir sürü evler duruyor/ Ben istersem oralardayım,
haberiniz olsun.”
O, daha Yerçekimli Karanfil’de, varlığını iç’le
dış’ın gergefine gereceğinin, odalarla dışarının o
ince çatlağını derinleştirip duracağının, bir ‘doğa
vatandaşı’ (Tomris Uyar), bir tanrı tutanakçısı gibi
çalışıp duracağının işaretini vermiştir: “Kapılar
pencereler tabiatla oynaşacak”. Bu dizenin ışığı
daha sonra yazılacak Cansever şiirinin üzerine
düşüp duracaktır. Odalar ve doğa, tahterevallinin
iki ucu gibidir. Her iki gerçek de ritmik bir şekilde
yükselir ve düşer. Birisinin öne çıkması, yükselmesi,
ardından gelecek dibe çökme, o yoğun tortulaşma
için gerekli malzemeyi toplamak içindir sanki.
Ne diyordu Albert Camus: “Bir tek gün dışarda
yaşamış birisi yüz yıl hapis yatabilir. Çünkü canının
sıkılmaması için yeter derecede hatıraya sahip
olmuştur artık” (Yabancı). Odalar dışarıdan

korunmak için değildir. Bir çeşit Nuh’un gemisidir.
Yoğunlaştırılmış bir dışarı/doğa ile inildeyen
bu varlık, bizim onu tekrar tekrar yaşamamız
için özelleştirilmiş, bize ait kılınmış, pertavsızla
büyütülmüştür. Her şey ses halini almıştır.
İçinden, kenarından, uzağından geçtiğimiz doğa,
üstümüze başımıza kirpiklerimize parmaklarımıza
bulaşmış, eve, odalara dolmuş, bir yankı halinde
sürüp durmaktadır. Bu, bir yanıyla da doğanın bizi
kendisi kılma ayinidir. Bir aidiyetin doğuş törenidir,
görünüşteki bu sessizlik ve yalnızlık. Ölümün
bilincinde olan varlığın, insanın, kendisini doğaya
ekleyerek sonsuzluktan pay edinme çırpınışı,
iniltisidir. Bu kadar büyük bir tutkuyla doğayı/
dışarıyı severken dönüp dönüp eve kapanmanın,
evi/odayı bir tapınma duygusuyla yaşamanın
ardında böyle bir sonsuzluk arzusunun çaresizliği,
bir trans seansı vardır sanki. Bizi bu yargılara
götüren elbette bütün bir Cansever şiiridir ama
özellikle Bezik Oynayan Kadınlar’ın sondan bir
önceki şiiri, Uyanış şiiri, hepimizin yerine inildeyen
bir bilinçaltı sergisidir: Uyanıyorum uyanıyorum/
Dört duvar/ Evet, dört duvar/ Peki duvarın arkasında
ne var// -Duvarın arkasında ne var/ -Bir çocuk, bir
çocuk daha, çocuklar/ -Duvarın arkasında ne var/
-Bir kadın, katolik, yas giysilerini çıkarmış/ -Duvarın
arkasında ne var/ -Yaşlı bir adam, dinleniyor
güneşte/ -Duvarın arkasında ne var/ -Bir gemi, yolcu
gemisi, ışıklar içinde/ -Duvarın arkasında../ -Bir çim
makası, bir havuz/ -Duvarın arkasında, duvarın../
-Bir piyano, büyük çok, bir de viyola/ -Duvarın
arkasında ne var/ -Avdan dönüyor balıkçılar, balığın
‘deniz içi’ renginde/ -Duvarın arkasında ne var/ -Ne
olsun, bir lunapark, kartopu kadar o da/ -Duvarın
arkasında/ -Çünkü, işte, şimdi, sonra../ -Duvarın
arkasında, duvarın/ -Beyaz, beyazlık/ -Duvarın
arkasında ne var/ -Bir şarkı, anlamlı çok/ -Duvarın
arkasında ne var/ -Bir melek üç kanatlı/ -Duvarın
arkasında../ Ne olsun duvarın arkasında/ Yıkanmış
arınmış bir gök/ Köpük köpük bir dünya// Dört
duvar?/ Evet, dört duvar”.
Hayır, duvar erimiştir…
Edip Cansever’in asıl salınımı, sadece birkaçını
andığımız birbirine aykırı gibi duran yaşantı
parçalarını da içeren, onların üstünde bir gökyüzü
gibi duran asıl salınım, ölüm sevgisi ile yaşama
tutkusu arasındaki büyük salınımdır. Ölümle

yaşam Cansever’in bütün bir şiirinde öyle birlikte
işlenir ki, okur, birini sevmeden ötekini anlamanın
olanaksız olduğuna inandırılır: ‘Ah güzel yaşam!
Sevgilim ölüm!/ Ben yalnız ikinize hayranım’
(Bezik Oynayan Kadınlar). Bu, ölüm korkusunun
yol açtığı yaşama kötürümlüğünün, doğrudan
ölümün kendisiyle bir yaşama mucizesine
dönüştürülmesi, tanrıların elinden insanı küçük
düşüren ölüm silahının alınmasıdır. ‘Sen ölüm!/
Seni hiç düşünmeden yaşadık/ Seni hiç düşünmeden
yaşayacağız bundan sonra da’ (İlkyaz Şikâyetçileri).
Ben bu dizeleri şöyle okumak istiyorum: Ölüm,
sen bizim gizli hayat bilgimizsin. Ne kadar
eksikli olursa olsun, yaşadığımız hayatı sevmede
altımızdaki toprak, üstümüzdeki gök sensin. Sen
olmasaydın, hiçbirimizin hayatı bu kadar değerli,
büyük ve biricik olmazdı. Sonsuzluğu küçücük
bir hayatın içine sığdıran gerçek tanrı sensin… O,
‘Ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu: Yaşamak’
(Nerede Antigone), bilgisinden, ‘Ölüm/ Sen en
güzelsin bu saatlerde/ Büyütmüş yetiştirmişsin
beni/ Söyler miyim hiç sana hayran olmasam’
(İlkyaz Şikâyetçileri). dizelerindeki büyük sevgiye
gelecektir. Belki de şu bilgidir, ‘imgesiyim ölümün’
(Kirli Ağustos), dedirtecek kadar ölümü bir yaşama
‘meselesi’ haline getiren o büyük sevgisin ardındaki
gerçek: Ölümü bağışlama, kaçınılmaz sonun acısını
bütün bir yaşama yayarak hafifletme, sıradan
görünen her şeyi yücelterek ölümden intikam
alma, bir çeşit kahramanlık duygusuyla yaşama;
kısaca, ‘ölüme alacağı hiçbir şey bırakmama’
(Kazancakis)… Bilgisi ne olursa olsun, bütün bir
Cansever şiirinin bize sunduğu; mutsuz, uyumsuz,
acı bir dille bize sunduğu, mevcut hayat bilgimizi
tersyüz eden, ölüm dâhil tüm yenilgileri bir yaşama
mucizesine dönüştüren, derin bir dünya sevgisidir.
•••
Bu büyük sarkaçtan bana kalan can alıcı
şiir bilgisi mi? “Şiirin güç anlaşılırlığı kolay
anlaşılırlığından sonra gelmelidir. İlk okuyuşlar
çoğu kez yanıltıcıdır. Şiirin gizilgücü kendini çok geç
ele verir de ondan. Demek oluyor ki derece derece
bir yükseltiye ulaşmamız, böylelikle şiirin gerçek
değerine en yakın yerde durmamız söz konusu
olabilir ancak. Yoksa kolay anladığımızı sandığımız
şiirlerden, giderek pek bir şey anlamadığımızı
anlamak kalır geriye”.
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on yıllarda özellikle İstanbul, Ankara,
İzmir gibi büyük kentlerimizin
sokaklarında santur çalan sokak
müzisyenlerini görmüş olmalısınız. Kanun’a
benzeyen bu yamuk müzik aleti yaygın bir
enstrüman değil. Oysa onun da yüzyıllara
dayanan bir macerası var. Özellikle Doğu’dan
gelen sesleri biriktirmiştir hançeresinde;
hüzünlü, lirik ve yalnız. Gerçi bu yalnızlığını
büyük orkestralarda yer alarak “figan”a
dönüştürmüştür zaman zaman. Özellikle
İranlı santuriler Batı’da kendilerine önemli yer
edinmişlerdir. Nitekim internette bu konserlerin
birçoğunu izlemek mümkün. Mohemmed Reza
Shajarian, Hossen Alizadeh, Ostad Faramarz
Payvar gibi virtiözlerin santur albümleri de
dinleyenleri bu alete dost kılmaktadır.
Türkiye’de çoktandır alaturka müzik
alanında da unutulmaya yüztutmuş santura,
itibarını yeniden kazandıran, kazandırmaya
çalışan bir santurimiz var: Sedat Anar.
Sedat Anar, 1988 Halfeti doğumlu. Onu
yıllarca sokak müzisyeni olarak izledik. Bu
santur aşkı nedeniyle üniversite eğitimini yarıda
bırakmış, enstrümanın nerelerde cevelan edip
de kendi dizine konuk olduğunu araştırmaya
koyulmuş. Santurun en olgun biçimini aldığı
İran’a defalarca giderek, oradaki ustaları
tanımış, onlardan bilgi ve görgü edinerek
kendi üslubunu oluşturmuştur. Bu yüzden onu
daha çok İran ekolünden bir santuri olarak
düşünebiliriz. Nitekim yıllar önce yazdığım bir
yazıda da bunu belirtmiş, onun masalsı, gizemli
ve mistik yanına değinmiştim. (Bu yazı Sedat
Anar’ın Santurnâme kitabında yer almıştır.)
Dahası, ilk CD’si Belagat’a, “Santur”adlı şiirimi
okumuştum.
Belagat’tan sonra yaygın bir ilgiyle
karşılanan sanatçı, peş peşe albümler
yayımlamış; sonra da Endonezya, Almanya,
Avusturya, İran, Rusya, Yunanistan, Karadağ,
Kosova gibi birçok ülkede konserler vermiştir.
Bu albüm ve konserlerine bazı enstrümanları da
eşlik etmek üzere dâhil etmiştir.
Sedat Anar oradan oraya koşup dururken,
santurun tarihsel macerasını da inceleyerek
Saturnâme adlı kitabını da hazırlamıştır.

Santurnâme’nin Sunuş’unda, kitabın içeriğine
ilişkin şunları belirtiyor: “Santurnâme’yi
yazarken akademik bir dil kullanmaktan, ‘tez’
gibiyazmaktan özellikle kaçındım. Çünkü
ben akademisyen, müzikolog veya müzik
tarihçisi değilim. Kitabımı yazarken santuru,
biriktirdiğim belge ve bilgilerden yola çıkarak,
karşımda dinleyicilerim varmış da sohbet
ediyormuşum gibi anlatmaya çalıştım.”
Öyleyken, Santurnâme, bu enstrümanla ilgili
derli toplu ilk eser olma özelliğindedir. Arkaik
bir enstrüman santur, piyanonun atası olduğu
söylenir; zaman olarak çok eski bir geçmişten
gelir ve başlangıçta tüm Asya ülkelerinde
kendini gösterir. Santurnâme’de bu tarih ve
coğrafyadaki yolculuk anlatılır. Eski Mısır,
Asur ve Babil, Hindistan, Çin, Eski Yunanistan
ile İran’daki santurdan sonra Osmanlı ve Türk
santurları gözden geçirilir. Cumhuriyet öncesi
Türkiye’de ve özellikle saray çevresinde santur
el üstünde tutulmuş olsa da çok az sayıda
santuri yetişiyor. Bu durumu Sedat Anar şöyle
izah ediyor: “Santurun Türk müzik kültüründe
kök salamamasının ve zamanla unutulmasının
nedenlerinden biri şudur: Santur kanun gibi
mandalları olmadığı için, sadece belirli bir
makamda icra edilir. Bir makamda santur icra
eden santuri, aynı eserde başka bir makama
geçiş (geçki) yapamaz. Bunu yapabilmesi için
durup eşikleri oynatarak makamı değiştirmesi
gerekir. Santurun perde adedi sınırlı ve akordu
sabit olduğundan ötürü geçki olan bir eserde
eşikleri oynatarak seslere ulaşır, bu da eser
icrası sırasında mümkün değildir. Oysa Türk
müziği eserlerinde makamlar arası geçişler
yoğundur.”
Böyle olduğu halde, çok önemli santur
sanatçıları yetişmiştir. Sözgelimi Santuri
Ethem Bey (1855-1926), Ziya Santur (1867-1952),
Zühtü Bardakoğlu, Hüsnü Tözener gibi adlar
anılmalıdır saygıyla; öyle de yapıyor Sedat Anar.
Hakbilir duygularla anıyor bu adları.
Santurun yapısı ve tekniğine dair de bilgiler

buluyoruz Santurnâme’de. Son bölümde ise
sokak müzisyenliğinden yola çıkıp santurun
edebiyat alanında aldığı yer üzerine açıklamalar
yapılmaktadır. Divan ve halk edebiyatında,
sonra da Cumhuriyet ile modern Türk
edebiyatında santura ilgi göstermiş şair ve
yazarlardan örnekler vererek, hem okurunun
ilgi ve merakını canlandırıyor hem de alaylı
bir santuri olmaktan alanın disiplinine
geçmektedir Sedat Anar.
Arzulu, disiplinli, çalışkan bir sanatçı
Sedat Anar. Onun yeni çalışmaları dikkatle
izlenmelidir diye düşünüyorum.
Gerekli mi bilmiyorum ama Sedat Anar’ın
Belagat albümünde yer alan “Santur” adlı
şiirimi ekliyorum yazıya.

SANTUR

Yaralı ve hicazkâr bir santurdu
Zamanın gözeneklerine kürdîli
Efkârları sızdıran, Zagroslardan
Sınır ihlâliyle kalbimize sığınıp
Doğu’nun hicrânı bürünürken
Ağulu bir ezgiye, İsfahan’dan
İstanbul’a bir güzergâh izler
İpekyolu’nun kervanlarıyla
Herat’dan yahut Kandahar’dan
Buzkaşi macerası dediğin çılgın
Göçebeydi, yalnız ve yatugan
Halkların yaralı coğrafyasında
Acemaşîran, çargâh ve segâh
Vursa da çift zahme, biz ona
Gazeller ekledik gazelhanlar
Buldukça Acem diyarından
Bozgun unutturur ya bir şeyleri
Sesi boğulur öksüz kalanın da
Öyle oldu yüzyıllar geçerken
Şimdi hâtıralarda kaldı santur
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Bir kadın benzer bir ormana
12

“Biz sevdayı madenlerden tanırız,
Sevda ile dağları delen de bizden.
Paslanmaz bir yürekle sev de
Demir bir yüzük ver sevdiğine istersen.”
Sennur SEZER

Haziran 1943’te Eskişehir’de doğdu.
Okul hayatına ikinci sınıftan başladı.
1959’da İstanbul Kız Lisesi’nde
öğrenimini yarıda bıraktı. Taşkızak Tersanesi’nde
ikmal ve muhasebe memuru oldu.
Muhasebeci olarak başladığı iş hayatına,
“Varlık Yayınevi”nde düzeltmen olarak devam
edip edebiyat dünyasına emek vermeye başladı.
Düzeltici, şaire ve yazar olarak “emeğin sesini
taşıma sorumluluğunu” hiç bırakmadı.
İlk şiiri 1958’de Sanat Dünyası adlı dergide
okurla buluştu. İlk şiir kitabı “Gecekondu”
1964’te yayımlandı.
“Varlık”, “Yeditepe”, “Yazko”,
“Cumhuriyet”, “Evrensel”, “Radikal” gibi
gazete ve dergilerde çalışmaları yayımladı. Bu
çalışmalarda kadının, işçinin, köylünün sesini
duyurdu ve unutulmaması gerekeni, yüklendiği
bir sorumlulukla unutturmamaya çalıştı.
“Yarım bırakılmış çorba, geri çevrilmiş biftek
ve ‘ihanet’ yabancı bana.” diyerek tanıttı
kendini sevenlerine. Çalışmalarını yalın bir dille
okurlarına iletti.
“Gülüşü kınını seven bir bıçak/ Yaşamak
yanılmak ölmek bıkkını” olduğundandır, sesini
duyurduğu ve belki buna sebep uykusunda
saçları yüzüne değen, soluğu derisinde
ürperen, korkak, yorgun elli, sevda şaşkınlarına

“Gülümse” deyişi yılmadan. Umutsuz olmaya
hakkı yoktu ateş taşıyıcılarının.
Yüzü kıraç, elleri toprak ayalı, tırnakları küt
şaire’m, “Gülümse!”
Her ne kadar Tanrı’nın önüne çıkmadan ilk
arıtılan yazmaktaysa da adalet yalanını ve ilk
arıtılan çekse de kan-kına tetiği, gökkuşağını
dolayıp belimize “Unutmam!” diye haykırır ve
ekleriz, “Bir kadın benzer bir ormana.”
Dünyaya inse de adı bilindik bir karanlık;
çökse de sis; yayılsa da tanınmayan bir koku;
umudumuza merhem “Gündönümü” şenlik
ateşleri sönmeden döner.
Biz, zemheri ayazından vurgun düşmüşüz
diye döner miyiz hiç sırtımızı güneşe?
Susuz ve ışıksız köylerin gözünün bebeği
olmuşuz da gizliden gizliye, ta ki bu köylerin
üstünden geçen turnaların selamıyla irkilmişiz.
Bilmişiz kendimizi ve siperlenmişiz nice zemheri
tipisine…
Yolsuz yolaksız, ıpıssız köylerin yüreğinden
yol bulup geleceğe, candan tek düşmemişiz.
Sarılır yaralar iyileşir ve çoğalır suyuna bent
vurulmuş “umut çığlıklı” vefasından vurulmuş
turnalar…
Gül desen gocunmayız tüm çiçeklere…
Niye gocunalım? Tüm çiçeklerin adı güldür ki
analarımızın yüreğinde.
Gücendik şairim, gücendik; turnaların
gecikmesinden değil bu kez, telefinden.
Ve hâlâ anlamadık hırsızlık yasak da yağma
helal, neden?
El değmemiş bahçelerde görülmemiş düşler
hayrediyor çoktandır ve dil buran meyveler

sarhoşu şatafat zırhını giyenler…
Ah şairim, ah!
Moraran gülleri menekşe diye sevmeye
başladı, sesimize sağır olan yalnızlık.
Gülümse, susmaktan sesini yitiren şairim; dili
nasırlaşanım; ateşten korkmayanım…
Biz ateşi eliyle taşıyanlarız. Kor’u yakarken
kavrayan, fırlatan, sönerken alazlandıran ve yuva
yuva taşıyanlarız. Biz ateşin öyküsünü yazanlarız.
Bilirim; akrabalar kadar tanıdık bir şey
istersin yıpranmışlığını örten, dokunduğunda
çocukluğunu düşündüren. Daha güzel bir dünya
istedik hep. Yeşil daha yeşil; mavi daha mavi;
insan daha insan…
Bu rüyadan sarsılarak uyandırıldık. Biraz
daha düşlesek, biraz daha dirensek ve biraz da
tutabilsek ateşi, sihir gibi bir rüya gerçek olacaktı.
Gurbet içimizde hâlâ bir ok ve ruhlarımızdaki
yaralar hala iyileşmedi. Ama gülümsemeyi
unutmadık; çünkü düşlediğimiz dünyada
umutsuzluk yasak, gülümsemek haktır.
Dünya her ne kadar gurbet de olsa, acıyla da
dolsa; daha güzel bir dünya için kapılar bir bir
çalınacak, açanın burukluğu paylaşılacak.
Don vuran ağaç sürgün verecek; kaya
çatlayacak; tohum yeşerecek.
Bilirsin şaire’m, geri dönse de zemheri daha
da güçlenir ayaz vurgunu…
Gülümsedik biz bir kere güne; içimizde
hangi zemheri buzu erimez, hangi ayaz vurgunu
yeşermez ki bu gülümsemeyle…
Ne mutlu ki umutsuzluk hâlâ yasak bize.
İşte bu nedenle gülüşümüz armağandır
geleceğe!
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B

en, bayrağım dalgalanırken, İstiklal
Marşı hep bir ağızdan söylenirken,
Kurtuluş Savaşı ve devrim ilkeleri
yüceltilirken, Mustafa Kemal Atatürk özlemim
ağır bastığında gözyaşlarını tutamayan
kuşaktandım. Çünkü ne güçlüklerden
ne olanaksızlıklardan sonra, eşsiz bir
bağımsızlık savaşı verdikten sonra,
Cumhuriyet “mucizesinin” nasıl gerçekleştiğinin
bilincindeyim.
Cumhuriyetin ilanı, altı yüz yıllık ümmet,
yani inanç toplumunun, artık akıl toplumu olma
yolundaki ilk adımıydı... Anayasamızda yer alan
demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olma
ilkeleri, din ve inancı hayatımızdan çıkarmak
için değil, tam tersine, din ve inancı en saygın,
en hak ettiği yere oturtmak içindi: Yani bireyin
ahlak ve vicdan dünyasına...
Gelin görün ki bugün Cumhuriyetimiz tehdit
altındadır. Devrim ilkeleri tehdit altındadır...

Karşı devrimi durdurmak zorundayız.
Devletin adı ne olursa olsun, demokrasi
olmadan Cumhuriyet olmaz. Laiklik olmadan
demokrasi olmaz. Laiklik, demokrasi, sosyal
hukuk devleti ilkesi nicedir çok uzaklarda kaldı...
Bugün ülkemizde adım adım karşı
devrim uygulanmaktadır: Vatandaşı kula
dönüştürmekten eğitimdeki çift başlılığa...
Medeni Kanunu kemirmekten, İstanbul
Sözleşmesi’ni kaldırma çabasına...
Eşitlik ilkesini yok saymaktan hak, hukuk ve
adaleti tanımamaya, anayasayı yok saymaya...
Tarikatlara, cemaatlere öncelik
tanıyıp biat etmeyenleri ötekileştirmeye,
marjinalleştirmeye... Unutmayalım ki hak
eşitsizliği ŞİDDETTİR!
Cumhuriyeti “parantez”, Cumhuriyet
ilkelerini “zulüm” diye nitelemekten, “İslam
bize göre değil, biz İslam’a göre hareket
edeceğiz; hayatımızın merkezine dönemin
koşullarını değil, dinimizin hükümlerini
yerleştireceğiz.” diyerek laikliği kaldırmaya
uzanan karşıdevrim...
Bu gidişatı durdurmak zorundayız. Mücadele
ederek, daha çok, daha çok çalışarak! Meclis’i
göreve çağırarak, yasama-yürütme-yargı
organlarını yeniden işlevsel kılarak...

Düşlerimdeki Cumhuriyet

Bugün, Cumhuriyet Bayramı. “Düşlerimdeki
Cumhuriyet”i sizlerle paylaşmak istiyorum:
Cumhuriyet; özgürlüktür, eşitliktir,
demokrasidir.
Cumhuriyet, önce vicdandır. İnsana saygıdır.

İnsan yaşamına, insan emeğine, insan onuruna
saygıdır... Ve en önemlisi bu saygıda eşitliktir.
Cumhuriyet, hakkaniyettir. Adalete güvendir.
Kanun hükmünde kararnamelerin değil,
hukukun üstünlüğüdür.
Cumhuriyet, ekmek ve emeğin, birilerinin
dudakları arasındaki kelama değil, alın terine
bağlı olmasıdır.
Cumhuriyet, yarından korkmamaktır.
Çocuklarımızın bugün ya da ilerideki günlerde
başlarına gelebileceklerden korkmamasıdır...
Her an ölümle, zulümle, hapse tıkılmakla,
yoklukla ve yoksullukla sınanacaklarını akla
getirmemeleridir.
Cumhuriyet, ayrımcılığı önlemektir. Yaşamın
her alanında her tür ayrımcılığa karşı çıkmaktır.
Cumhuriyet çoğulculuktur. Yeryüzü
sofrasında çoğulculuğun farklı tatlarını,
nimetlerini, renklerini zenginlik saymaktır.
Bununla çoğalmaktır.
Cumhuriyet, sevmektir. Vatanını sevmek,
dünyayı sevmek, insanı sevmek, doğayı
sevmektir. Doğaya, kentlere, insana ve kendine
ihanet etmemektir! Dürüst olmaktır!
Cumhuriyet umuttur. Daha güzel bir dünya,
daha güzel bir memleket, daha güzel bir gelecek
mümkün umududur.
Cumhuriyet, bu umuda sarılmak, bunu
gerçekleştirmek için aydınlanmadan, ilimden,
bilimden güç alarak çalışmak, evrensel ve
çağdaş değer ölçülerini sımsıkı kucaklamaktır.
Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken
Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarını sevgiyle,
saygıyla, minnetle anıyorum.

23

NASUH MAHRUKİ

Türkiye
Cumhuriyeti

98 Yaşında
Ama…

kazanımları her şeyden önce ve ilk önce korunmalı
ve kollanmalıdır. Çünkü Cumhuriyet özgürleşme,
çağdaşlaşma ve kalkınma demektir, birlikte
büyüme ve gelişme demektir, toplumsal uzlaşı
ve barış, mutluluk ve huzur demektir...
Bireylerin, padişahın kulu olmaktan
kurtulup Cumhuriyetin eşit, özgür ve egemen
yurttaşları olması demektir. Ümmetin millet
olması, tebaa olmaktan kurtulup halk olması,
birey olması demektir. Yalnızca bedenlerin
değil, düşüncelerin ve bilincin de özgürleşmesi
demektir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olması
demektir. Bunların sürdürülebilmesi ancak
Cumhuriyet’in ve kazanımlarının korunmasıyla
ve geliştirilmesiyle sağlanabilir. Bunu başaracak
yegâne güç ise Türk milletidir. Atatürk bu
nedenle yurttaşlar hangi etnisite veya mezhebe
mensup olursa olsun, her yurttaşın kendini
özgür ve egemen, Türk milletinin eşit bir parçası
hissetmesine büyük önem vermiştir. Çünkü
Atatürk’ün Cumhuriyeti’nde halkı birleştiren
ve millet yapan asli unsur Türk olmak, Türk
hissetmek, Türklüğü benimsemek, Türk yurdunda
Türk gibi yaşamak ve Türkçe konuşmaktır...
Atatürk, katıksız bir “Türk milliyetçisidir”

ama onun çağdaş ve akılcı milliyetçiliği ırkçılığa
değil, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan Türkiye
halkına dayalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi, hangi
etnik kökenden hangi mezhepten gelirse gelsin,
Türk Milleti’nin asli bir unsuru olarak benimser.
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına
Türk Milleti denir.” der. “Ne mutlu Türküm
diyene!” der.
Turgut Özakman’ın dediği gibi: “Mustafa
Kemal’den önce Vatan padişahın mülküydü,
milletin oldu; saltanat hanedanın hakkıydı,
millete geçti; halk padişahın kuluydu,
vatandaş oldu; ümmetti millet oldu. Bu bir
Doğu ülkesi için hayal bile edilemez, emsalsiz,
olağanüstü, mucize gibi bir devrimdir.”
Cumhuriyet, Türkiye’nin ve Türk milletinin
çağdaş medeniyetler içinde layık oldukları
yerlere ulaşmasının ön koşuludur. Çünkü
Cumhuriyet hürriyettir, Cumhuriyet’in karakteri
hürriyettir. Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyeti’ni
sonsuza dek korumak ve kollamak olan birinci
görevimizin bilincinde, çağdaş ve aydınlık
Türkiye dileklerimle en büyük bayramımızı
kutluyorum...

GEZGİN PERONU

Ç

ok zor elde edilen Büyük Zafer’den
sonra halkın O’na karşı benzersiz
sevgisi, sonsuz inancı, güveni ve desteği,
kendisinin sınırsız gücü olmasına rağmen,
Atatürk ülke yönetiminde “tek adam olmayı,
hilafeti taşımayı, saltanatı sürdürmeyi,
Başbakanlıkla Cumhurbaşkanlığını
birleştirmeyi, ömür boyu Cumhurbaşkanı
olmayı ve benzeri bütün anti demokratik
talepleri” elinin tersiyle itmiştir. Canından çok
sevdiği milletine sadece gerçek ve sürdürülebilir
demokrasiyi, çağdaş medeniyeti layık görmüş
ve ‘’Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine
en uygun olan idare, Cumhuriyet ilkesidir.’’
diyerek Cumhuriyet’i armağan etmiştir...
Atatürk, temelinin büyük Türk milletinin ve
onun kahraman evlatlarından oluşan büyük
ordumuzun vicdanında, akıl ve şuurunda
kurulmuş olduğunu söylediği Cumhuriyet’in
tanımını şöyle yapar: ‘‘Yürütme kudreti,
yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek
temsilcisi olan mecliste toplanmıştır. Bu iki
kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür:
Cumhuriyet.’’
Atatürk: ‘’Yurttaşlarım! Az zamanda çok
ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü,
temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk
kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.’’ der…
Atatürk’ün Türk milletine en büyük
armağanı, en büyük bayramımız Cumhuriyet
Bayramı’mızın 98. yılını, yine ne yazık ki
Cumhuriyetimizin geleceğiyle ilgili büyük
endişelerimizle birlikte kutluyoruz. Laiklik,
demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, temel
hak ve özgürlükler, adil rekabet ve adil paylaşım,
fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verirlik, ehliyet ve
liyakat, çağdaş eğitim, özgür basın, güçlü ordu
gibi Cumhuriyetimizin üzerine inşa edildiği ana
sütunları, ağır saldırı altında ve giderek erozyona
uğramakta. Oysa Cumhuriyet ve Cumhuriyetin
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Atatürk
Cumhuriyeti’nin
anlamı

erçek Demokrasi, Irkçı ve/veya Dinci
Diktatörlerin yutturmaya çalıştıkları
gibi sadece “Sandığa dayalı çoğunluk
yönetimi” değildir.
Gerçek Demokrasi, çoğunluğun her dediğinin
yapıldığı bir rejim hiç değildir.
Demokrasi, bütün görüş, inanç ve kimliklere
sahip olanların temel hak ve özgürlüklerinin,
özellikle de çoğunluğa karşı korunduğu,
periyodik, şeffaf ve âdil seçimlerin yapıldığı,
kuvvetler ayrımına dayalı, “Laik ve Sosyal bir
Hukuk Devleti” dir.
Laikliği, din baskısına karşı; Sosyalliği,
sermaye baskısına karşı; Hukuk Devleti niteliği
de hem ırk baskısına karşı hem de bütün bu
özelliklerin güvence altına alınmasına ilişkin
özelliklerdir.
Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti hiç kuşkusuz çağımızdaki
Demokratik Cumhuriyeti hedefleyen bir
devlettir.
Fakat bir Din/Tarım Toplumsal Yapısı üzerine
kurulduğu için, temel hak ve özgürlükleri, önce
toprak ağaları/din adamları koalisyonuna karşı
korumak için gerekli kurumları kurmak, gerekli
devrimleri yapmak zorundaydı.
Bu nedenle önündeki görev, Demokratik
Cumhuriyet’in alt yapısını oluşturmak için
toplumun Dinci/Feodal yapısını değiştirmekti.
Bu konudaki gerçekleri şöyle özetleyebiliriz:
1) Türk Devrimi veya Atatürk Devrimi, iki
temelden oluşur.
Birinci temel, İstiklâl Savaşı’dır.
İkinci temel, Atatürk (Devrimleri)
Reformlarıdır.
Büyük Millet Meclisi bu iki temel arasındaki
askeri, siyasal, toplumsal meşruiyet köprüsüdür.
2) Mustafa Kemal Atatürk’ün dilinde,
(terminolojisinde) “Cumhuriyet” sözcüğü
“Demokrasi” hedefini de içerir.
“Cumhuriyet” teriminin tercih edilmesi,
“Padişahlık”, “Halifelik”, “Saltanat/Sultanlık”
gibi kavramların karşıtı olan bir rejimi daha
çarpıcı olarak ifade etmesinden dolayıdır.
3) İstiklâl Savaşı, askeri anlamda mucizevî
bir başarıdır.
Atatürk Devrimleriyle (Reformlarıyla) bir
Din/Tarım Toplumunun, Batı’da dört yüzyıla
yakın bir sürede gerçekleşen, çağdaş bir
endüstri toplumuna dönüşme sürecinin 15
yılda temellendirilmesi de toplumsal/siyasal/
ekonomik/kültürel anlamda mucizevî bir
başarıdır.
4) Meclis’in açılışı, Padişahın Allah’a

ve Osmanlı ailesinin gücünden gelen
geleneklere dayalı olan egemenlik kaynağını
millete aktaran, İstiklâl Savaşı’nın yönetimini
ve sonradan da Atatürk Devrimlerinin
meşruiyetini “Meclise/Parlamentoya” veren
en önemli siyasal eylemdir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde Meclis,
yani Çağdaş Demokrasi’nin en önemli kurumu
yatar.
5) Açılışı, Şeyhülislam Dürrizade’nin
Vahdettin’in imzasıyla yayınlanan, Mustafa
Kemal ve arkadaşlarının idamını isteyen
fetvasından sadece 11 gün sonra, Düzce
isyanının devamı sırasındadır.
Cumhuriyet’in ve Demokrasinin temeli
olan Meclis, bütün İstiklâl Savaşı sırasında,
en tehlikeli ve tartışmalı anlarda bile açık
tutulmuştur.
Nitekim Cumhuriyet’in ilanı da Meclis
kararıyla olmuştur.
6) Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti’ni, Parlamenter Demokrasi
modeli üzerine kurmak istediği için, kurtarıcı
ve kurucu olduğu halde, karizmatik liderlik
gücüne rağmen, bütün yetkileri elinde
toplamamış, Başkanlık Rejimini tercih
etmemiş, Meclisi/Parlamentoyu, en yüksek
organ olarak kabul etmiştir.
Fakat Demokrasiye yönelik Cumhuriyet
rejiminin kurulması hiç de kolay olmamıştır.
Çünkü toplum ne Laikliğe, ne Demokrasiye,
ne de Cumhuriyete hazırdır.
•••
İstiklâl Savaşı kazanılmış...
Lozan imzalanmış...
Yeni Türkiye Devleti uluslararası toplumda
savaş kazanılarak onaylatılmış...
Sıra yeni devletin yönetim biçimini
belirlemeye ve bu devletin adını koymaya
gelmişti...
Bu sürecin lideri ve bu nedenle yeni devletin
de başı olan Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in
önünde dört seçenek vardı:
1) Hilafet: Mustafa Kemal “Halife Kemal”
olacaktı.
Hilafet, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yönetim biçimiydi. İsmet Paşa hariç hemen
hemen bütün kahraman komutan arkadaşları
çeşitli nedenle bunu öneriyorlardı. “Bu halk
halifeye, padişaha, başında böyle bir otoritenin
bulunmasına alışık. Böyle bir otorite olmazsa
şaşkınlık yaşarlar.” diyorlardı.
2) Bolşevizm: Mustafa Kemal “Yoldaş
Kemal” olacaktı.

Sovyetler Birliği hem komşuydu, hem
dünyanın en güçlü ülkelerinden biriydi, hem de
İstiklâl Savaşı sırasında da devrimcilere silah ve
para yardımı yapmıştı. O dönem dünyasındaki
en “Devrimci” devlet biçimini temsil ediyordu.
Üstelik Mustafa Kemal de “Halkçılık” ilkesi ile
sınıfsal sömürüye karşı bir tavır benimsemek
eğilimindeydi.
3) Faşizm: Mustafa Kemal “Führer Kemal”
olacaktı.
Irkçılık ve milliyetçilik, dönemin yükselen
siyasal ve toplumsal akımıydı. Üstelik
Mustafa Kemal de kozmopolit bir din-tarım
imparatorluğu yerine, Endüstri Devrimi’nin
getirdiği “Ulusal Devlet” modeline uygun
biçimde kurulacak yeni devletin ideolojisi
olarak milliyetçi akımı da, çağdaşlaşma yolunda
izlenecek bir yol olarak görüyordu.
4) Cumhuriyet: Mustafa Kemal “Reisi-i
Cumhur Kemal” olacaktı.
Ama özellikle silah arkadaşları komutanların
önemli bir bölümü buna karşıydı. Üstelik
“Padişaha kulluk” üzerine koşullanmış toplumun
gelenek ve göreneklerinde, “vatandaşlık” bilinci
hemen hemen hiç yoktu. Yani bütün seçenekler
içinde toplumsal yapı açısından en zor yol, en
aykırı hedef, Cumhuriyet idi.
Ve Gazi Mustafa Kemal en zor yolu,
Cumhuriyet’i seçti!
Ama ilan edildiği tarihten itibaren, Türkiye
Cumhuriyeti, defalarca, kendisini geriye,
Padişahlık devrine, Hilafete geri götürmek
isteyen darbelerle karşılaştı.
•••
“Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”
olan Türkiye Cumhuriyeti “Şahsım Devleti”
haline dönüştürüldükten sonra yeniden
“Hilafet” söylemleri de duyulmaya başladı.
Bu vesileyle, kendisine Halife olması önerilen
Mustafa Kemal Atatürk, NUTUK’ ta bu olayı
nasıl yorumlamış diye bakmak anlamlı olabilir:
Hilafet Makamının Korunmasında Dini ve
Siyasi Çıkar ve Zorunluluk Bulunduğunu
Sananlara Atatürk’ün Verdiği Yanıt
Efendiler, Hilafet makamının korunmasında
dini ve siyasi çıkar ve zorunluluk bulunduğunu
sanan bazı kişiler, bilginize sunduğum kararların
alınmakta olduğu son dakikalarda, Hilafet’in
tarafımdan üstlenilmesini önerdiler.
Bu gibilere, gerektiği gibi, derhal ret yanıtı
vermiştim. Bu konuda diğer bir noktayı da
bilgilerinize sunayım:
Büyük Millet Meclisi, Hilafet’i kaldırdığı
sırada, Antalya milletvekili, ulemadan Rasih
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Efendi, Kızılay adına Hindistan’da bulunan bir
heyetin başkanlığını yapıyordu. Rasih Efendi,
Mısır’a uğrayarak Ankara’ya döndü. Benden
görüşme isteğinde bulunarak şunları söyledi:
Seyahat ettiği ülkelerde, Müslüman
toplumları benim halife olmamı istiyormuş...
Yetki sahibi İslam heyetleri, Rasih Efendi’yi
bana bu hususu bildirmek için vekil etmiş.
Rasih Efendi’ye verdiğim yanıtta,
Müslümanların bana olan yakınlık ve
sevgilerine teşekkür ettikten sonra
dedim ki:
“Zatıâliniz din ulemasındansınız!
Halifenin devlet başkanı demek
olduğunu bilirsiniz. Başlarında
kralları, imparatorları bulunan
halkın bana ilettiğiniz istek
ve önerilerini ben nasıl kabul
edebilirim? Kabul ettim desem,
buna, o halkın başındakiler razı olur
mu?
Halifenin emir ve yasağı yerine
getirilir. Beni halife yapmak
isteyenler, emirlerimi yerine
getirme gücüne sahip midirler?
Dolayısıyla işlevi ve anlamı
olmayan asılsız bir sıfatı takınmak
gülünç olmaz mı?”
Müslümanları Bir Halife
Hayaletiyle Hâlâ Meşgul Etmek ve
Aldatmak Gayretinde Bulunanlar,
Özellikle Türkiye’nin Düşmanlarıdır.
Efendiler, açık ve kesin olarak
söylemeliyim ki, Müslümanları bir
halife hayaletiyle hâlâ meşgul etmek ve
aldatmak gayretinde bulunanlar, yalnız ve
ancak Müslümanların ve bilhassa Türkiye’nin
düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna ümit bağlamak
da ancak ve ancak cehalet ve aymazlık eseri
olabilir.
Rauf beylerin, Vehip paşaların, Çerkez
Ethem ve Reşitlerin, bütün yüz elliliklerin,
kaldırılmış olan Hilafet ve Saltanat hanedanı
mensuplarının, bütün Türkiye düşmanlarının
el ele vererek aleyhimizdeki hararetli çaba ve
gayretleri, din gayretiyle mi yapılmaktadır?
Sınırlarımıza yapışık merkezlerle hâlâ Türkiye’yi
yok etmek için Mukaddes (Kutsal) İhtilal adı
altında haydut çeteleri, suikast tertipleri ile
çılgınca aleyhimizde çalışanların gerçekten
amaçları kutsal mıdır? Buna inanmak için cidden
kara cahil ve koyu bir aymaz olmak gerekir.
İslam toplumlarını ve Türk milletini bu kadar
düşük derecede sanmak ve İslam âleminin
vicdan temizliğinden, doğal nezaketinden, sefil
ve caniyane amaçlar için yararlanmaya çalışmak
artık o kadar kolay olmayacaktır. Küstahlığın da
bir derecesi vardır.
(Emre Kongar Seçkisiyle, ATATÜRK,
NUTUK, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2018, ss.
222-224.)
•••
Cumhuriyet’in ilanından sonra da eski
yapının egemenlerini temsil eden “Karşı
Devrimciler” elbette boş durmadılar.
Demokratik Cumhuriyet idealine
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karşı ilk darbe üstelik “demokrasi adına”
Atatürk’ün Dinci/Halifeci kahraman silah
arkadaşlarından geldi.
1924 yılında “dini değerlere saygılı” olarak
İstiklâl Savaşı’nın kahraman komutanları
tarafından kurulan ve Atatürk tarafından “En
hain zihinlerin ürünü olan programa sahip”
diye nitelenen Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası “Siyasal İslam” saldırısının Demokratik
Cumhuriyet’e karşı ilk darbesiydi.
1924 yılında kurulan bu parti, 1925 yılında
Şeyh Sait İsyanı dolayısıyla kapatıldı.
Demokratik Cumhuriyet idealine karşı
ikinci darbe, bizzat Atatürk’ün kendi
güvendiği arkadaşlarına kurdurduğu Serbest
Cumhuriyet Fırkası örgütünün ve tabanının
Dinci/Feodal egemenlerin eline geçmesiyle
yaşandı.
1930 yazında kurulan bu fırka aynı yılın
sonunda Atatürk ‘ün sert muhalefeti üzerine
terk edildi.
Ama Demokratik Cumhuriyet ideali
direniyordu:
1946’da İsmet İnönü, bu ideali
gerçekleştirmek için çok önemli bir adım attı ve
“Çok Partili Rejim”e geçti.
Demokratik Cumhuriyet ideali, asıl
ihaneti, 1950’de iktidara gelen Demokrat
Parti’yle yaşadı.
Resmi tarih yazıcıları tarafından pek
bilinmeyen bir olay vardır:
İsmet İnönü’nün ve özellikle de Ecevit’in
yakın çalışma arkadaşı Eski Turizm Bakanı
Orhan Birgit bana bizzat anlatmıştı:
Birgit genç bir partili olarak Demokrat
Parti’yi iktidara getiren 14 Mayıs 1950 günü
akşamı, CHP İl Merkezi’nde telefonlara bakarken
İstanbul Birinci Ordu Komutanı, İstanbul
CHP İl Başkanı Sadi Irmak’ı arar. “Seçime
komünistler nifak soktu.” diyerek sandıklara el
konulabileceğini bildirir.
Bunun üzerine Irmak da derhal
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü arar. Paşa
“Sakın ha!” yanıtını verir.
Rahmetli Orhan Birgit bana bunları
anlattıktan sonra “İsmet Paşa her şeye rağmen
Demokrasiye geçmişti. Milli İrade’nin önünde
hiçbir kuvvet duramaz.” demişti.
Aslında bu konuşmayı iktidarın İstanbul ve
Ankara’yı kaybettiği 2019 yerel seçimlerinde,
23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul
seçimlerinden önce yapmıştık.
Sevgili dostum, sözlerini bitirirken de
“İstanbul seçimlerinde de Millet Demokrasi
için direniyor, 23 Haziran’da kimse önünde
duramayacak.” diye eklemişti.
Çok haklı çıktı.
Tekrar tarihe dönersek, Demokrasi
yolundaki Cumhuriyet’e, üçüncü darbeyi
Demokrat Parti vurdu.
1950’de, İsmet Paşa’nın kurduğu “ Partili
Düzen” sayesinde başlayan Dinci/Feodal
egemenlerin Demokrat Parti iktidarı, on yıl
boyunca başta muhalefet ve basın özgürlüğü
olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin altını
oyarak, “Demokratik Cumhuriyet İdeali”ni

Gerçek
Demokrasi
çoğunluğun
her dediğinin
yapıldığı bir rejim
hiç değildir.
yozlaştırdı ve son darbeyi 18 Nisan’da Meclis’te
kabul edip 27 Nisan’da yasalaştırdığı “Tahkikat
Encümeni Kanunu” ile vurdu.
Bu kanun 15 DP milletvekiline, muhalefeti
ve basını, temyizi olmayan bir biçimde, sivil ve
askeri yargılama usullerine göre, savcı ve yargıç
yetkileriyle yargılama yetkisi verdi, kuvvetler
ayrımını yok etti ve “Parti Devleti Faşizmi’’ni
ilan etti.
Demokratik Cumhuriyet İdeali yine direndi:
1961 Anayasası ile toplumun geçirdiği bütün
deneyimler çerçevesinde İdeal’e en yakın
hukuksal yapıyı oluşturdu.
Fakat “Karşı Devrim” asla durmuyordu:
Emperyalist Kapitalizmle iş birliği halindeki
toprak ağaları ve din adamları (Siz bunu “Siyasal
İslam” diye de okuyabilirsiniz.) yine devreye
girdiler, önce toplumun bütün kesimlerinin
Meclis’te âdil temsilini sağlayan “Milli Bakiye”
seçim sistemini değiştirdiler. Sonra ortamı
askeri müdahaleye hazırladılar ve 1961

Anayasası ile uygulamaya konulmuş olan
Demokratik Cumhuriyet İdeali 12 Mart 1971
Askeri Müdahalesi ile dördüncü darbeyi yedi.
Demokratik Cumhuriyet ideali yine direndi:
12 Mart Darbesi’nden sonra “Ortanın Solu”
1973 seçimlerinden birinci parti olarak çıktı
ve Ecevit, “Siyasal İslam”la koalisyon kurarak
iktidara geldi.
Afyon ekiminin serbest bırakılmasından
ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan tedirgin olan
Emperyalist/Kapitalist odaklar “Demokratik
Cumhuriyet İdeali”ni engellemek için içerdeki
liberal sağcı partileri bir araya getirdiler ve
Milliyetçi Cephe Hükümetleri kuruldu.
Demokratik Cumhuriyet İdeali yine direndi:
“Anneler evlatlarınızı oylarınızla koruyun.”
diyen CHP 1977’de yine birinci parti oldu ve
bağımsız adayların desteğiyle 1978 yılında
iktidara geldi.
Fakat Ecevit hükümeti başarısız oldu;
ekonomi çöktü, Demirel’in azınlık hükümeti 24
Ocak 1980 IMF kararlarını aldı; şiddet tırmandı,
Demokratik Cumhuriyet 12 Eylül 1980’de
askerlerden altıncı darbeyi yedi.
Atatürk ve arkadaşlarının Feodal bir
toplumsal yapı üzerine kurdukları yeni devletin
“Demokratik Cumhuriyet İdeali” o denli doğru,
güçlü ve geleceğe dönük bir modeli yansıtıyordu
ki, İsmet Paşa’nın Çok Partili Düzen’e
geçmesinden sonra, bu “İdeali” katletmeye çok
çalıştılar ama öldüremediler...
Bu ideal, insanlığın tarihsel birikimini
ve siyasal evrimini yansıttığı, ayrıca insan
haysiyetine de uygun olduğu için 9 değil 99
canlıdır…
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AYŞE KULİN
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mrümün yirmi ile kırk üç yaş arası,
yayıncı kapılarında ömür tüketerek
geçti. Yayıncımı ancak yayınlanmamış
öykülerimle Haldun Taner Ödülü’nü kazandıktan
sonra bulabildim ve o günden itibaren hiç
durmadan sürekli yazdım. Türkiye’de yaşayan
bir yazarın konu açısından beslenme zorluğu
çekmesine imkân yok. Her sabah uyandığımızda,
herhangi bir gazeteye göz atmamız, trajikomik bir
konu yakalamanız için yeterli oluyor.
Kendimi; Atatürk tarafından kurulan
Cumhuriyet’in kuruluş ayarlarına göre
tasarlanmış, şu an itibariyle 79 yıllık yaşam
deneyimi olan ve dünyaya yazmak için geldiğine
inanan sıradan bir kadın olarak tanıtırım.
Atatürk, Hitler'in Yahudi oldukları için
kürsülerinden kovduğu bilim adamlarını,
Türkiye›ye davet ederek imkânsızlıklara rağmen
üniversite kurulması için çalıştı. Cumhuriyet
ilan edildiğinde, Anadolu’da hastalıktan başka

Cumhuriyete
Bin Teşekkür
bir şey yok. Okuma oranı yüzde dokuz, bunların
da yüzde sekizi de gayrimüslim. Osmanlı
kendi memuru dışında kimseye okuma-yazma
öğretmemiş. Zırcahil bir toplum… Bu zırcahil
insanlardan 1930’lara gelindiğinde, fabrikalar
kuran mucize yaratmış bir adam var. O
yıllar Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli, en
bulunmaz, en kıymetli yıllarıdır.

İstanbul’daki Darülfünun’ u kapatıp, 50’ye
yakın hocasını muhafaza ederek, Alman bilim
adamlarıyla İstanbul Üniversitesi’ni kurduruyor.
Bugün televizyonu açtığımızda cümle kurmaktan
aciz profesörler var. Bildiğim edebiyatı, bildiğim
tarihi, hatta evde öğrendiğim dini bile yanlış
öğretiyorlar, liyakatin dışında bir sistemle.

Atatürk, herkese bu heyecanı geçirebilmiştir.
Herkes ayakta bu vatanı uçurabilmek için
çalışmıştır. Ben küçükken babamı pek
göremedim; çünkü mühendis olan babam
sürekli çalışıyordu. Doktorlar ve öğretmenler
de öyleydi. Cüzzamı halletmek Türkan Saylan
hocamıza nasip oldu. Doktorlar, cüzzamlı
hastalarına dokunmaya korkuyorlarmış. İlk defa
bir doktor elini sırtına yapıştırmış hastasının ve
okşamış onu. Nur içinde yatsın...

İçimdeki yazma tutkusu! Dikiş dikmekten, yemek
yapmaya; marangozluktan spora; tıp, müzik,
resim, edebiyat dallarında yetenekli olmaya
kadar her alanda birileri, diğerlerine fark atıyor.
Bu farkın adı, bence yetenek! Kısacası, her insan
kendine öz yeteneği ile doğuyor. Şans ve kişinin
içine doğduğu koşullar da yardım ederse, ne
ala! Ne var ki, şans ve doğru koşullar, yetenek
yoksa pek işe yaramıyor. Ben, kendi yeteneğimin
keşfedilmesi için doğru anı beklemekle geçirdim
ömrümü, neyse ki boşuna beklememişim!

Neticede hastalıklarını kurutmuş, insanını
okutmuş bir Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk

Bütün bunlara imkân sağlayan Cumhuriyet’e
bir teşekkür borçluyuz.
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Türk edebiyatının

Kurtuluş Savaşı
ATAOL BEHRAMOĞLU

T

ürk edebiyatının kurtuluş savaşı,
öncelikle Türkçenin kurtuluş savaşıdır.
Bu bakımdan ve bu anlamda da öncülük
Mehmet Emin Yurdakul’un 1898’de yayınlanan
“Türkçe Şiirler” adlı ilk şiir kitabındadır. Servet-i
Fünûn şiirinin etkinliğini sürdürdüğü bir
dönemde, öz ve özlü Türkçesiyle şimşek gibi
parlayan bu şiirler toplamı, örneklediği ana
dil ve ulusallık bilincinin yanı sıra toplumsal
adaletsizliğe karşı insancıl vurgularıyla da
önemlidir. Toplumda karamsarlığın etkin ve
yaygın olduğu bir dönemde Mehmet Emin
Yurdakul’un şiirleri ve duruşu, yol gösterici ve
yol açıcı olmuştur. İzmir’in işgali üzerine 23
Mayıs 1919’da, Sultanahmet’te düzenlenen
mitingde yaptığı kısa fakat çok etkileyici
konuşmadaki sözleri de bu doğrultudadır:
“Biz bütün felâket ve musibetlere, her şeye
karşı memleket ve milletimizin hayat ve
necatından(kurtuluşundan) ümidimizi
kesmeyelim. Bilelim ki, gökler fırtınasız,
baharlar hazansız olmadığı gibi, hiçbir vakit
insanlar da dertsiz kalmamışlardır. Istırap,
beşeriyetin talihidir. Mağlubiyet her milletin
hayatında mukadderatın elinden içtiği bir
zehirdir. Lâkin fırtınalardan sonra parlak
güneşler, hazanlardan sonra şu güzel çiçekler
göründüğü gibi, dertlerden sonra da saadet
günleri gelir.
Eğer biz felâketten, mağlubiyetten ders
almağı bilirsek, şüphe yok ki, bizim içtiğimiz
zehir bir ilâç olacaktır.“
Ziya Gökalp yazıları ve şiirleriyle Kurtuluş
Savaşı’mızın yanında yer almış, dilde
Türkçeleşmeyle birlikte Kurtuluş Savaşı’mızın
ve edebiyatımızın kurtuluş savaşının
öncülerinden olmuş bir düşünür ve şairimizdir.
Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar mânasını namazdaki duanın...
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kuran okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu
Huda‘nın...
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!
Gökalp’le dünya görüşleri ne kadar farklı da
olsa, konu yurt sevgisi olunca ondan farksız
konumdaki Mehmet Âkif Ersoy’un “Çanakkale
Şehitleri”, “Bülbül”, “İstiklal Marşı” vb.
şiirleri, Çanakkale ve sonrasında emperyalizme
karşı savaşlarımızın dile getirildiği destansı
şiirlerdir.

Eşin var, âşiyânın var, bahârın var ki beklerdin;
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir
derdin?
O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat
kurdun;
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin
yurdun.
Genç Nâzım Hikmet’in, İstanbul’un 16 Mart
1920’de işgali sonrasında aynı yıl Ağustos
ayında “Alemdar” dergisinde yayınlanan
“Kırk Haramilerin Esiri” ve “Anadolu’da
Yeni Gün”de 21 Mart 1921’de yayınlanan
“Ağa Camii” adlı şiirleriyle, onlardan bir kaç
yıl önce yazılmış bir ergenli dönemi ürünü
sayılması gereken “Mütareke Geceleri” adlı
daha az bilinen bir şiirini, sonraki yılların büyük
Kurtuluş Savaşı Destanı olacak “Kuvâyi
Milliye”nin habercileri saymak gerekir… İşgal
birliklerinin bayrağı çekilmiş Ağa Camisi
önünde duydukları kederle ve isyanla dile
getirilmiştir.
Ey bu caminin ruhu: Bize mucize göster
Mukaddes huzurunda el bağlamayan bu yer
Bir gün harap olmazsa Türkün kılıç kınıyla
Baştanbaşa tutuşsun göklerin yangınıyla
Kurtuluş Savaşı şiirlerinden bende kişisel
olarak en çok iz bırakmış olanlardan biri de
kimi dizeleriyle, Kemalettin Kamu’nun “İzmir
Yollarından Son Mektup” adlı duygu dolu
şiiridir…
Belki şimdi sana son
Sözlerimi yazmadan
Gözlerim kapanacak.
Belki var daha beş on
Dakikalık bir zaman.
Anne, için yanacak
Mektubum okunurken.
Kurtuluş Savaşı konulu şiirler arasında
Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya”(1927),
İbrahim Alaettin Gövsa’nın “Siperden
Mektup”(1926), Ali Canip Yöntem, Enis Behiç
Koryürek vb. şairlerin kimi şiirlerini saymak
gerekir.
Sonraki yıllarda aynı konuda yazılmış şiir
ve destanlar bir başka ve çok daha geniş bir
araştırma alanını kapsıyor.
•••
Roman ve öykü türünde “Edebiyatımızda
Kurtuluş Savaşı” ya da “Türk Edebiyatının
Kurtuluş Savaşı” başlığı altında üzerinde
durulması gereken örneklerden ilki, kuşkusuz,

Ömer Seyfettin’in öyküleridir. Ömer Seyfettin
öyküleri ve Selanik’te yayınlanan “Genç
Kalemler” dergisindeki yazılarıyla ulusal
edebiyatımızda bir köşe taşıdır. Bu dergide
1991’de yayınlanan “Yeni Lisan” adlı yazısı,
bu edebiyatın bildirgesi niteliğindedir. Kimi
öykülerinde acıtıcı bir gerçeklikle savaşın
acılarını dile getirmiştir.
Halide Edip Adıvar, okurken ve dinlerken
bugün bile göz yaşartan Sultanahmet Mitingi
konuşmasında “Kardeşlerim, evlatlarım!” diye
seslendiği on binlerce kadın ve erkek karşısında
ırkçı ve emperyalist işgali lanetlemekteydi:
“Asırlardan beri sinsi sinsi devam eden
Avrupa’nın istilâ siyaseti her vakit Türk
topraklan üzerinde en vicdansız bir şekilde
tecelli etmiştir. Ay’da ve yıldızlarda zapt
edilecek Müslüman ve Türk toprakları ve
milletleri olduğunu haber alsa oraya istilâ
ordusu göndermek için mutlak yol bulacak
olan Avrupa’nın eline nihayet bir fırsat
geçmiştir."
Onun ilk romanları arasındaki “Ateşten
Gömlek”(1923), “Vurun Kahpeye”(1923)
Kurtuluş Savaşı’mızda yaşanmış acıları ve
kahramanlıkları dile getiren ilk yapıtlardandır.
Çok sonraki yılların ürünü “Türkün Ateşle
İmtihanı” ise Kurtuluş Savaşı dönemine
tanıklığın bir başyapıtıdır.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise, “Kiralık
Konak”(1922), “Nur Baba”(1922), “Hüküm
Gecesi”(1927), “Sodom ve Gomore” de(1928),
Osmanlı’nın son dönemlerindeki toplumsal
çöküntülerinin büyük bir yazarın gözlem,
irdeleme ve yazarlık yeteneğiyle dökümünü
yapmış, 1932’de yayınlanan “Yaban”la ise
sonraki gerçekçi edebiyata sağlam bir örnek ve
temel oluşturmuştur.
•••
Balkan ve 1. Dünya Savaşı’nın yıkımları
sonrasında 19 Mayıs 1919’da Mustafa
Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basmasıyla
başlatabileceğimiz Türkiye Kurtuluş Savaşı,
Türk ulusunun ve edebiyatının da kurtuluş ve
yeniden doğuş sürecinin başlangıcıdır.
Bugün dünya ölçüsünde önemli bir şiir, roman,
öykü, tiyatro ve sanatın bütün alanlarını
kapsayan bir çağdaş sanatımız söz konusu
ise, bunu kuşkusuz Kurtuluş Savaşı’mıza ve o
günlerde bu günlerin temellerini atan şair, yazar
ve sanat insanlarımıza borçluyuz.
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iliyoruz ki Türkiye’de kitap az okunuyor.
Çok sayıda kitap basılıyor, kitapçılar
yeni ürünlerden geçilmiyor ama her
kitabı yüz binin üstünde satılan ancak beş altı
yazar var. Çoğu kitap, adı bile duyulmadan
kaybolup gidiyor. Herhalde bundaki en büyük
etken, genç kuşağın kitap okumaya meraklı
olmaması. İmza günlerinden, kitap fuarlarından
edindiğim izlenim, kitapların orta yaş kuşağı,
özellikle de kadınlar tarafından okunduğu.
Sanırım gençliklerinde edindikleri okuma
alışkanlığı, bir biçimde sürüp gittiği için hâlâ
kitap alıyorlar. Gençler ise okumaya vakit
bulamıyor. Çünkü onları oyalayacak çok ürün
var ortalıkta. Televizyon, DVD, video oyunları,
“play station”lar, internet, Ipod, MP3, telefon,
SMS, sosyal medya falan derken öyle bir
elektronik iletişim dünyasının içine gömülmüş
durumdalar ki, ellerine bir kitap alıp günlerce onu

okumaya zamanları kalmıyor. Bu alışkanlığı hiç
edinmediler ve bundan sonra da edinecekleri yok.
•••
Bizim kuşak çok okurdu, çünkü dünyayla
iletişimimiz sadece bu kitaplar yoluyla olurdu.
Fransız, Rus, Amerikan edebiyatı, şiirler, tiyatro
oyunları, polis romanları, modern, klasik yapıtlar
elimizden düşmezdi. İşin ilginç tarafı şuydu ki,
biz bir görev duygusuyla ya da kültür edinmek
için okumuyorduk bu kitapları. Gece gündüz
kitap okumamızın bir tek nedeni vardı: Zevk
almak. O zamanlar Türkiye’nin dünyayla pek
ilişkisi yoktu, yabancı ülkeler bilinmezdi, kapalı
bir ülkede yaşardık ve başka iklimleri, başka
insanları çılgınca merak ederdik. O dönemde
bizi farklı dünyalara götürebilecek bir tek
masal kayığı vardı. O da kitaptı. Hemingway’le
Afrika’da aslan avına gider, Jack London’la
kutuplara uzanır, Andre Gide’le Vatikan’ın

mahzenlerine inerdik. Şövalye romanları
kahramanlık duygularımızı yüceltirdi, Gogol’le
Don Kazakları’nın sert dünyasına karışır,
Dostoyevski’yle birlikte St. Petersburg’un büyülü
köprülerinde dolaşırdık. Bu zevki bilmeyenlere
anlatmak mümkün değil. Bizim kuşağı bu
romanlar biçimlendirdi. Aynı şehirlerde, aynı
mahallelerde oturmasak bile aynı kitapları
okuduk. Bütün bunlar aramızda bir çeşit gizli kod
oluşturmuştu. Referanslarımız aynıydı. Ne yazık
ki son yıllarda siyaset, aynı çeşmeden su içmiş bu
insanları ayırdı ve birbirine düşman etti. Oysa bir
zamanlar hepimiz aynı edebiyat cumhuriyetinin
yurttaşlarıydık. Milena’ya yazılan mektupları
okuyan gençlerin bir bölümü, bugünün iktidar
sahiplerine mektup yazar oldu. Yaşlanmak,
hayata yenilmek, isyan duygusunu yitirmek,
sıradanlaşmak böyle bir şey mi acaba? “Medar-ı
Maişet Motoru” mu bütün bunların sebebi?
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v fiyatları artınca emlakçılara da bir haller
oluyor.
Sanki emlak bakanına ulaşmaya çalışan
magazin muhabiri gibi hissettiriyorlar insana.
Onların çok önemli işleri var, holding
patronlarıyla golf oynarken salon zeminini tek
parça İtalyan mermeri kaplamayı planlıyorlar
da ben o arada arayıp, iki artı bir ev var mı diye
soruyorum.
Oysa mahalle belli işte, beş katlı binalardan
oluşan eski bir semt, tüm sakinleri az çok yakın
gelir düzeyinde. Siz de bu üç beş bin kişiyi
bölüşmüş hepi topu on emlakçısınız, bu neyin
yoğunluğudur bu kadar?
Acil ev bulmam lazımdı. Eski zamanlardaki
gibi kafam havalarda, evlerin camlarında kiralık
ilanı bakına bakına geziyordum sokaklarda. Kara
sular indi ayağıma.
Keşke şu an bir Aziz Nesin öyküsü kahramanı
olsam da birileri hikâyeyi bitirince özgür kalsam,
diyordum.
Bir kahve içip ayaklarımı dinlendireyim
istemiştim. Minik not defterimi açmıştım,
sokakların adının yanına binaları hatırlatacak bir
iki satır ve üzerinde yazan telefon numaralarını
kaydetmiştim. Emlakçılara ulaşmayı tekrar
deneyecektim. Kafam doluydu. Bazı şeyleri sesli
düşündüğümü fark etmedim bile.
Su bardağımı dolduran garson “Hayırdır,
gazocağı memesi mi aramaya çıktınız? Aziz
Nesin’in en sevdiğim öyküsüdür.” dedi.
Şaşırdım, hâlâ hepimiz aynı şeyleri
okuyormuşuz gibi oldu. Ben de çok severim o
öyküyü.
“Keşke onun için yollara düşseydim, ev
arıyorum. Emlakçı da arıyorum ama tenezzül
etmiyorlar bu sıra pek benim gibilere.” dedim.
“Semtimize mi taşınacaksınız? Kendi kendine
söylenirken bile Aziz Nesin’i anan bir komşumuz
olsun çok isterim. O zaman bize de müdavim
olursunuz belki. Burayı açarken hayalim böyle
kitaplardan, filmlerden konuşabileceğim,
hâlâ küçük not defteri taşıyan devamlı
müşterilerimize ismiyle hitap edebilmek,
kahveyi nasıl sevdiklerini ezbere bilmek ve
işimden gerçekten zevk aldığımı hissetmekti.
Hatta bir kitapta kafemizin adının anılmasını
hayal ederdim. Bunu, dedemin kıraathanesinde
çıraklık yaptığım zamanlardan beri hayal
ederim.”
Ne tatlı bir insan, moralim bozuk olmasa
belli ki laf lafı açacak. Ama umudumun
kanatları kırık, banka hesabım örselenmiş halde.
Dertler diz boyu, hiç sorasım gelmiyor;

dedesinin kıraathanesini ve hayallerine ne
olduğunu. Keşke emlakçılar bu kadar konuşkan
olsa...
Yine sesli düşündüm bu son cümleyi.
“Siz isterseniz Necdet Abi’yi bir arayın. Biraz
değişik insandır ama en azından iyi niyetlidir.
Belki biraz vakit alır ev bulması, göstermesi ama
iyi niyetinden sual olunmaz en azından.” dedi.
O an Amerikan Başkanı dâhil herkesi
arayabilirdim. Hemen Necdet Bey’in telefonunu
rica ettim. Daha numarayı kaydet tuşuna bile
basmadan arayıverdim.
“Buyurooooaan” diye açtı telefonu.

-Alo Necdet Bey?
-Necdet? -es- Evet benim Necdet. Siz
kimsiniz?
-Ev arıyorum da sizin yardımcı olabileceğinizi
söylediler.
-Ev? Ben?
-(Al buyur Necdet Bey de sadece malikâne
arayanlarla ilgileniyor herhalde). Evet beyefendi,
emlakçıdır dediler, sizi önerdiler.
-Eveeeet, emlakçıyım ben. Doğrudur.
Hanımefendi siz neredesiniz, ben hemen
geleyim, bir iki yer gezdireyim, sonra unuturuz
munuturuz, kaynamasın.
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-Aaaa harika olur, şu an okulun karşı
köşesindeki kafede kahve içiyorum. Kapıya en
yakın dış masadayım.
-Geliyorum, siz orada durun.
Gerçekten geliyor Necdet Bey, bu müthiş bir
haber.
Çok teşekkür ettim kafedeki beyefendiye.
«Arada sesli düşünürüm, ilk kez faydasını
gördüm.” dedim.
“İçiniz neşeli ve temizmiş, siz dilediğiniz
kadar sesli düşünebilirsiniz bence.” deyip
gülümsedi ve içeri gitti.
Necdet Bey, alnındaki teri kumaş mendille
silerek geldi. Hâlâ kalmış mı öyle kenarı çizgili
erkek mendili kullanan?
Hafif kilolu, kumaş pantolonlu, kısa kollu
kareli gömlekli, o kadar da emlakçı olmak için
doğmuş biriydi ki yanımdan geçip içeri girince
yanlış tahmin etmeme bozuldum.
İçeri girdiği gibi geri çıktı «Pardon, hangi
masa dediğinizi unutmuşum.” dedi.
Bilmişim, Necdet bu.
Onun da bir defteri var, benimkinden çok
daha büyük. Sürekli oraya bakarak yaşıyor.
Önce ikinci katta, görece önü açık, ev sahibesi
pek tatlı bir eve götürecekti. Altı kat çıktık.
Anahtar kapıya uymadı.
Hiç bozuntuya vermedim, bulmuşum bir
emlakçı, altı kat için surat yapıp kaçıracak
değilim.
Sonra sahile yakın, kelepir bir yer var dedi,
başladık yokuş çıkmaya. Denizlere inerdi
sokaklar, çıkmazdı ki? Çıkmadı da. Orası dört
artı bir çıktı, fiyatı da bütçemin üç katı. Ayrıca
kiralık değil, satılıkmış zaten.
Biz böyle böyle yaklaşık beş kilometre gezdik,
yedide sıfır çektik.
Sonunda yine kafenin önüne geldik. “Bir çay
ısmarlayayım hanımefendi, siz içerken ben bir
koşu dükkândan gözlükleri alıp geleyim, defteri
okuyamayınca yapamadım ben bu işi.” dedi.
Gitti. Bir saat sonra geri aradım “Nerede
kaldınız?” dedim. Unutuvermiş beni, eve gitmiş
yemeğe oturmuş hanımla.
Dişlerimi sıkıyordum sinirimden, kafenin
sahibine sitem etmeden duramadım. “E hani
Necdet Bey çözecekti? İki saat dolandık, netice
sıfıra sıfır, ayaklara kara sular indi.” dedim.
“İşte çok iyi insan aslında, kesin en iyi fiyata
en iyi daireyi o bulur, bir ömür çıkmazsınız ama
üç sene önce balkon düştü başına. Ölümden
döndü. O zamandan beri unutkanlık hâsıl oldu.
Arada böyle gidiyor kafası. Ama yerine geldi
mi o çözer. Hatta bir tek ve en iyi o çözer. Biraz
sabretseniz, yeter ki aklının yerinde olduğu güne
denk getiriniz.” dedi.
Tam bir hafta sabrettim. Her gün yeniden
tanıtıyorum kendimi, kafede buluşuyoruz. Beni
alıyor, sokak sokak geziyoruz. Anahtar eve
uymuyor, evle bütçe birbirini tutmuyor, bazı
evler boş bile çıkmıyor, bazısında Necdet Bey
beni evde unutup çıkıyor, peşinden koşuyorum.
Her gün üç kere, aynı kafede kahve içiyoruz.
Sohbeti tatlı, kendisi pek içten, yardımcı

olma isteğinde samimi, insan kızamıyor. Özürler
dileyerek mendille kafasının terini silerken
panikle defterini karıştırıyor, gözlüğü bir yerde
unuttuğu için biz yazıları okumaya çalışıyoruz.
Bir kabulleniş çöktü üzerime, o kafeyi, Necdet’i
kanıksadım. Her gün bir dizinin yeni bölümü için
sete gelir gibi mahalleye damlıyorum.
Bir sabah erkenden aradı. “Hanımefendiciğim
merhaba, bugün güzel uyandım. Sizin istediğiniz
evi de biliyorum. Erkenden kafede buluşalım.”
dedi.
Sahile yürüyerek beş dakika, salon
balkonunda kısmi manzara, ev sahibi
yurtdışında, tek derdi eve iyi bakılsın, o yüzden
kirası rayiçlerin yarısı, tavanında işçilikli
kartonpiyerler, pencereler neredeyse yere kadar,
tavan yüksekliği 3,5 metre, yerler yeni cilalı
rabıta, gözlerimden kalpler fışkırıyor, attığım
her adıma değdi. Âşık oldum ilk görüşte o eve,
ömrümün sonuna kadar orada oturmak istedim
ilk anda. Dayanamadım sarılıverdim Necdet’e.
Ahbap çavuş olmuştuk zaten geçen onca günde.
Babacan karşıladı tavrımı. “Çok güzel günlerin
olacak bu evde, unutulmaz hatıraların olacak
bence.” dedi. İstemsiz ve hunhar bir kahkaha
patlattım. Unutulmaz kelimesi Necdet Bey’in
dilinde gülünç olmuştu zira.
Terzi, elektrikçi, tesisatçı, bakkal, manavla
kaynaşmam bir hafta sürmedi. Kafeyeyse her
gün uğruyordum. Kitaplarımı orada okuyor,
notlarımı orada tutuyordum.
Bir sabah önüme bir kitap bıraktı kafenin
sahibi, adı “Hayati”, adıyla hitap ediyordum
uzun zamandır.
Bir baktım kendisi yazmış. Kitabın kapağında
yazar olarak onun adı var, kitabın adı benim.
Soran gözlerle bir iki saniye bakıp hızlıca
sayfaları kurcaladım. Benim ev arama öyküm
gibi duruyor. Elimle bir dakika işareti yapıp,
okumaya koyuldum. Sakince çekti sandalyeyi
karşıma, bitirene kadar bekledi.
Öykü, sokak sokak gezerken kafenin
önünden geçişimle, Hayati’nin beni ilk kez
görmesiyle başlıyor. Sonrası Necdet dayısıyla
yaptıkları plan. Benim ayağımın o kafeye
alışması, Necdet’e hiç sinirlenmeyişimin onun
dünyasındaki yansımaları, sabrımı sevişi, sözüne
itimat etmeme sevinişi, bir yandan kendini suçlu
hissedişleri.
Sonra evi tutmam. Ev sahibimin aslında
Hayati olması, yurtdışında yaşayan ev sahibi
yalanı... Kirayı, swift masrafı yüzünden kendi
dükkân kirasıyla birlikte yollasın diye değil, bu
sebeple kafeye elden bırakıyormuşum meğer.
Öykü, aynı evi paylaşmamızla bitiyor. Bu
karardan önce kapının tam girişindeki müdavim
masamda tatlı bir öpücük sahnesi var.
“Hayati bu öykünün ne kadarı gerçek?”
dedim.
“Şimdi öpersen tamamı, kahveyi kafama
geçirirsen son sayfası kurgu olacak.” dedi ve
ekledi: “Keşke bu cümleyi alsaydım kitaba.”
Öyküsünün içinde saklı hikâyemizi bir de ben
kaleme alayım dedim.
Kızsan kızılırdı ama anladınız değil mi?
Öptüm.

ZEYNEP YENEN

ÜÇ MEVSİM
KIRIK DAL
(Tanka/Waka)

ağacın dalı
yeşil yapraklarına
bir ilkbaharda
bir kuşun
konmasıyla
kaç yerinden kırılır?
kaç kere bir dal
yeşertir kendisinde,
yeni bir filiz
tomurcuklarından
kaç kere kurur yine
kuş kaç yaz günü
konup uç noktasına
o çiçekli dalın
ağırlığıyla eğer
çeker yeşili yere
kaç kere konar
bir kuş sürgünlerine
güçsüz ağacın
düşürür bir dal daha
sıçrayıp sonbaharda
bir kuş su içer
ah o mermer
suluktan
bakar boşluğa
soğuk bir kış
gününde
dalı anımsamadan

32

Antropojenik gürültünün dev cüsseli kurbanları
olan balinaların seslerine, birkaç on yılda
bir oktav daha eklenmiş. Çığlıkları daha tiz,
feryatları daha güçlüymüş artık. Arkasındaki
acıyı unutup kıskanmadım değil genişleyen
seslerini. Benim bağırmalarım ancak yeni
nodüller ve kaybedilmiş kavgalarla neticelenir.
Balinalar, en çok bağıranın kazanmaya en
yakın yerde durduğunu zor yoldan öğrenmiş,
gürültünün de bezdiren bir iktidar aracı
olduğunu idrak etmiş olsalar gerek. Bundan
ders çıkaramayacak kadar yorgunum.

DILEK NEŞE AÇIKER

Beni düşünmekten alıkoyan şehirle aram
gün ben gün açılıyor. İşitsel çevremin gazabı
altındayım. Uykum, kelimelerim, zihnim
istilada. Kargaşaya uzun bir mola vermek
istiyorum. Beni bağlayan mecburiyetlerimin
bitimine gün saymaktan başka çarem yok.

G

ürültüde çelişiyor hayallerim. Şehre
tutkunluğum, sessizliğe özlemimle
savaşta. Bütün silahları yok edip,
bizi sükûnet çağına taşıyacak büyük devrimi
bekliyorum. Doyasıya bir eğlencenin ardından
konuşacak mecali kalmamışların mutluluğundan
ilham almış, hiç uyumayan şehri derin bir uykuya
yatıracak, ninnileri diline pelesenk etmiş bir
devrimin geleceği yöne bakıyorum.

Sessizlik arayışımın en mühim uğraşım haline
gelmesine fena halde içerlemekteyim. Eskinin
heyecan verici fısıltılarını özlüyorum. Şen bir
kahkahanın dalga dalga neşe yaymasını ya da
musikinin narin, ince bir tabaka gibi ruhumuzun
üstünü örtmesini imkânsız kılan yekpare
kakofoninin diriliğinin karşısında küçülen
hatıralara ağlıyorum.

Sakin bir güney meltemi mi, yoksa kuzeyin
sert rüzgârları mı alıp götürecek cehennemî
sesleri? Doğu ile batının şiirsellikten yoksun
fırtınalarındadır belki kurtuluşumuz.

Esnemekten yaşaran gözlerim, siyah bir
otomobilden asfaltı sarsarak yükselen basların,
inşaat makinelerinin ezici üstünlüğünü yerle
yeksan etmesiyle kuruyuveriyor. Uçak seslerinin
kreşendodan dekreşondaya geçişleri üst üste
binerken buruk ve manasız sözler bırakıyorum
geceye.

Balinalar ve ben, henüz cevabı bilmiyoruz.
Cevabı bilmeyen balinalar ve cevabı bilmeyen
ben bu aralar, daha önce hiç benzemediğimiz
kadar birbirimize benziyoruz. Duymaya
mahkûm edildiklerimizden aşinalığımız.
Sirenler, klaksonlar, müzik olmayan şarkılar,
bağırtırlar, böğürtüler. Doğanın namelerini,
şehrin ses kimliğini, sessizliğin o pür şefkatini
yiyen oburlar.
Balinalar ve ben –bilhassa son senelerde–
sesimizi duyurmak, derdimize derman aramak,
sözümüzü dinletmek, anlatmak, anlaşmak ve
varlığımızı göstermek için daha yüksek sesle
konuşmak, hatta bağırmak zorunda kalıyoruz.
Sevmediklerime dönüştüğüm o anları tarihten
silmek ve kimi vakitler bir balinanın sırtında
bildiğim her yerden uzaklara gitmek isteğim
bundandır.
Balinalar ve ben dünyanın kenarından düşmek
üzereyiz. Dünyanın kenarından ucunda bıkkın
kulaklar asılı, gözyaşından imal edilmiş paslı
zincirler sarkıyor.
Bozan insan, yapan insan, arayan insan, bulan
insan.
Benim değil ama balinaların halini araştırıp,
sebebe varan insan. Bıkmamış, yılmamış yıllarca

Uykuya veda ediyorum.
Dinlemek ile duymak arasındaki keskin farka
takılı aklım. Akustik mirasını kaybetmiş,
kimliksiz bir ses karmaşasıyla ezilen sokakların
kederini iliklerime kadar hissetmekteyim.

uğraşmışlar ve sonunda anlamışlar ki; iki ayaklı
felaket kendi türüyle, kediler, köpekler, arılar,
ağaçlar ve okyanuslarla yetinmeyip balinaların
başına da birden fazla çorap örmüş. Aynı
benim olduğum gibi balinalar da gürültüden
mustaripmiş. Adına şarkılar yazdığımız,
kitaplarda methiyeler düzdüğümüz, üzerinde
en kıdemli hayallerimizi kurduğumuz gemiler
onların seslerini çalmış.
Açgözlü insan asla doymazmış.

Şehrin kadim ve görkemli dili yerini çoktan
nobran ve adaletsiz olana terk etti. Sessiz
zamanlarımızı çalanları lanetleyecek eski
kelamlar peşindeyim. Gürültüden sağırlaşmış,
derisi meşin gibi kalınlaşmış bir kanaryanın
kanadına üflüyorum nefesimi. Teleklerinin altına
gizlediğini hayal ettiğim hiddetinden yükselen
çığlığın, şehri bir anda muma çevirmesini
umuyorum nafile bir çırpınışla.
Hiçbir şeyi değiştiremiyorum. Çok şey var beni
değiştiren.
Bir şarkı mırıltısıyla kendimi şehre kurban
ediyorum.
Bir şarkı mırıltısında simsiyah demlenip sükûnet
diliyorum.
“Deryaya yakın, dünyadan uzak”
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uzursuz olmakla başladı her şey, ne
yapacağını bilememenin kıpır kıpır
sancıları. Korku, endişe, güvenli yere
koşma isteği ve hatta panik atak krizi derken
aylar geçti böyle taş gibi. Yaz bitti, kış geçti,
bahar geldi derken yine yaz geldi (gelmiş).
Sıcaktan ejderhaların anası gibi dolanırken
ortalıkta ve üstüne üstlük sevgili yaz mevsimi
uzaktan nanik yaparak olanca endamıyla
önümden geçip giderken bir baktım sevimli bir
teknedeyim, yer gök mavi. Öldüm de cennete
geldim sanki. Yok canım öyle tekne sahibi olacak
kadar zengin değiliz. Bir kurşun atımı sürede
gelişen olaylar sonrası, en sevdiklerimle kendimi
Ege ve Akdeniz’in iç içe geçtiği billur sularda
buldum. Hayat işte!
Kısıtlı hareket imkânı yüzünden öncesinde
hiç yanaşmadığım bir seçenekti mavi yolculuk.
Ben kesin sıkılırım, tekneden sarkıp gelene
geçene “Alın beni buradaaan!” diye bağırırım,
olmadı sahil güvenliği arar, bir şekilde atarım
kendimi toprağa diye düşünürken bir baktım
denizin ortasında günler geçiveriyor güle
oynaya. O zaman meşhur merhabası ile mavi
yolculuğun atası Halikarnas Balıkçısı’nı yâd
edeyim de tam olsun. Varmış elbet üstadın
bir bildiği. Merhaba deniz, merhaba gökyüzü,
merhaba insanlık ve merhaba ey güzel balıkçı…
Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer
Halikarnas Balıkçısı, Osmanlı’nın son
köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesi’ne
mensup ve babasının sefirlik görevi sebebiyle
bulundukları Girit’te, 17 Nisan 1890 tarihinde
gözlerini açar dünyaya. Babası Mehmet
Şakir Paşa, amcası II. Abdülhamid Devri
Sadrazamı Ahmet Cevat Paşa ve annesi
Giritli Sare İsmet Hanım’dır. Cevat Şakir,
altı çocuklu bu görkemli ailenin en büyük
evladıdır. Çocukluğu önce babasının atandığı
Atina/Faleron’da, beş yaşından sonra da
İstanbul/Büyükada’da geçer. Ev içerisinde
dil eğitimine verilen önem sayesinde aldığı
dersler ile Robert Koleji’nde eğitim hayatına
devam ederken, bir yandan da çeviriler
yapmaya başlar. Ömer Hayyam‘ın rubailerini
ve Mevlana’nın Mesnevi’sini Farsçadan
İngilizceye çevirir o yaşta. Ancak deniz o
zamanlardan beri peşindedir Cevat Şakir’in,
ardı sıra düşer hep mavilikler. Belki de bu
yüzden kendini bildi bileli hep denizci olmak

ister, hep denizde olmak ister. Gel gör ki
aile ısrarcıdır denizden yar olmayacağında
ve Oxford Üniversitesi Yakın Çağlar Tarihi
Bölümü’nde buluverir kendini. Her şerde
bir hayır vardır diyerek Anadolu hakkındaki
ilk bilgilerini de Oxford Kütüphanesi’nden
öğrendiğini ekleyelim ve üstada kulak verelim:
“Ne biçim dünyaya doğmuştum ben?
‘Güzel’ diyordum, güzel dediğime dönüp
bakmıyorlardı bile. ‘İyi’ diyordum, omuz
silkiyorlardı. Birisinin dobra dobra dosdoğru
söylediğini duyuyor, heyecanlanıp, ‘Doğru!’
diye bağırıyordum. ‘Aman sus!’ diyorlardı.
Hele ‘Deniz!’ deyince, bütün kaşlar
çatılıyor, ‘Sakın ha!’ diyorlardı. Güzele
bakma, iyiye aldırma, doğruya kulak asma,
denizi anma; peki öyleyse ben ne edip ne
söyleyecektim?”(Aganta Burina Burinata)
Denizin insana huzur veren bir yanı olduğuna
kimse itiraz etmez sanırım. Kötü geçen bir
günün ardından muhakkak sahile inilir, bir çay
içilir, belki gözyaşları alacakaranlıkta denize
dökülür. Denize açılan tek şey gemiler ya da
tekneler değildir, insanın içi de açılır o engin
sulara, bazen hiçliğin ortasında kaybolur, bazen
birkaç nefes alıp döner geri.
Cevat Şakir yurda dönünce çeviriler yaptı,
çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı,
karikatür ve kapak resimleri çizdi. Bir dergide
yayımlanan öyküsü sebebiyle 3 yıl Bodrum’a
sürüldü. Cezasının son kısmını İstanbul’da
geçirdikten sonra, aydınlığa çevirdiği zindanına
dönerek yaklaşık 25 yıl Bodrum’da yaşadı.
Bodrum’da yaşadığı dönemde arkadaşları ile
ilk “Mavi Yolculuk” fikrini ve uygulamasını
gerçekleştirdi. Bodrum’a, oradaki evine ve
hayatına olan hayranlığını, Bab-ı Ali’nin
yokuşlarında koşturan Cevat Şakir’in nasıl
Halikarnas Balıkçısı’na dönüştüğünü şu
cümleler ile anlattı:
“Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi
hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya dizüstü
düştüm. Şiddetle hayret ettim. İçimde
hayranlık, gönül açıklığı, şükran, kıyamet
kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, kumlara
daldırdım. Güzel dünyanın kumlarını,

deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inci,
pırlantaymışlar gibi yüzüme gözüme sürdüm,
üstüme başıma avuç avuç akıttım.”
Burada yazdığı yazılarında Bodrum’un Karia
çağındaki adından esinlenip “Halikarnas
Balıkçısı” takma adını kullandı. Yaşadığı yerin
gelişmesi ve Anadolu’nun tanıtımı adına
çok büyük uğraşlar verdi. Özellikle Ege’den
Akdeniz’e kadar olan coğrafyayı ilmek ilmek
inceleyen balıkçı, araştırmalarını öykülerine
geçirerek okuyucuya tarih ve arkeoloji
anlamında büyük katkı sağladı. İçinde yaşadığı,
en küçük detayına kadar bildiği hür ve asi denizi,
hayatları deniz olan balıkçıları, dalgıçları, sünger
avcılarını ve gemileri, bazı eleştirmenlere göre
özensiz, bazılarına göre ise şiir gibi bir anlatımla
ama en nihayetinde sürükleyip götüren bir
anlatımla hikâye ve romana geçirdi.
Eskiden “Kâbus görünce suya anlat.”
derdi büyüklerimiz. Ben de tüm dertlerimi,
sıkıntılarımı suya bırakanlardanım. Bir
tepeyi aşıp deniz görmeden, yosun kokusunu
burnumda hissetmeden, tuzundan genzi
yanmadan, nefesini tutarak daldığında hem
korkup hem daha derine gitmeye çalışmadan bir
hayata tutunmak nasıl olur ki?
Yazar, şair, ressam, rehber ve birçok şey
daha oldu yaşamında. Ama aynı zamanda
aydınlanmacı bir felsefe de vardı tüm
yazdıklarında. Anadolu’nun sürekliliğini, o
topraklardan gelip geçen kavimlerin bıraktığı
kültürel çeşitliliği ve bu birikime sahip çıkılarak
üzerine yeni sentezler kurulması gerektiğini
anlattı yaşamı boyunca. Türk edebiyatına birçok
roman ve yüzlerce hikâye kazandıran balıkçı,
çocuklarının eğitimi için gitmek zorunda kaldığı
İzmir’de 13 Ekim 1973’te hayata veda etti.
Deniz ağladı belki ardından ama gözyaşları
görünmedi. Rüzgâr esti ama sesi duyulmadı.
Toprak süzüldü, anlaşılmadı. Anadolu’nun
avukatı, Halikarnas’ın balıkçısı doğayı, denizi
yani aslında yaşamın özünü bize usulca anlatıp
çekip gitti. Alan alacağını alsın, almayanla zaten
işimiz çoktan bitti…
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rhan Veli, kendisini anlattığı “Ben
Orhan Veli” adlı şiirinde “Bir de
sevgilim vardır, pek muteber/İsmini
söyleyemem/Edebiyat tarihçisi bulsun!” der.
Edebiyat tarihçilerine fazla gerek kalmadan pek
çok kişi biliyordu, Orhan Veli’nin “pek muteber”
sevgilisinin Nahit Hanım olduğunu.
Hasan Pulur, 13 Ekim 2011’de Milliyet’teki
köşesinde “Orhan Veli’nin Sevgilisi Bulundu”
başlıklı yazısında konu hakkında uzun bir
yazı kaleme almış “Meğer ne kadar çok kişi
biliyormuş Orhan Veli’nin sevgilisini.” diye
yazmıştı.
Ancak Hasan Ağabey o yazıda doğru yanıtı
bulamamıştı! Yazıda Nahit Hanımın adı sadece
bir kere geçiyordu. Pulur “Sere Serpe” şiirinin
kahramanı Bella Eskenazi’yi işaret ediyordu. Bella
Eskenazi’yi de tanıdım ama bu yazının konusu
başka bir kadın. Cumhuriyet döneminin efsanesi,
Orhan Veli’nin büyük aşkı 1909 doğumlu, İstanbul,
Ankara ve Edirne’de lise öğrencilerinin hayranlıkla
derslerini dinlediği edebiyat öğretmeni Nahit
Gelenbevi nam-ı diğer Nahit Hanım.
Cihangir’deki evine ilk gittiğimde 84 yaşını
sürüyordu. Dillere destan güzelliği, gözlerinde
olduğu gibi duruyordu. Beni ona götüren
arkadaşım “Nahit Hanım, Nazım Beykozlu.” diye
takdim edince hüzünlü bir bakışla sormuştu:
-Orhan’ı tanır mıydınız?
-Aramızda iki yıl var efendim, ben doğmadan iki
yıl önce aramızdan ayrılmıştı!
O akşam Nahit Hanım’ın ünlü sofrasına ilk
kez oturuyordum. Onun yanındaki ilk sandalyeye
oturup, birikmiş merakla ve hayranlıkla onu
dinlemiştim. Berrak bir hafızası, güncel siyasete
dair taze bilgileri vardı. Cumhuriyet, Milliyet
gazetelerini okuyordu. Dünyadaki gelişmeleri de
izliyordu. O yıllarda Nahit Hanımın sevdiği iki lider
vardı:
-Küba Devlet Başkanı Fidel Castro ve Irak
Devlet Başkanı Saddam Hüseyin… ABD’ye kafa
tutan sadece bu ikisi var. Onun için seviyorum
ikisini de…
Daha sonra Nahit Hanımın sofrasının
müdavimleri arasına girdim. Hatta bir keresinde
hastalanınca Milliyet gazetesinin doktoru
Sabahattin Koç birlikte gitmiştim. Hafif bir grip
geçiriyordu. Doktor kontrolü neşesini yerine
getirmişti. Yatağından kalkıp sofraya gelince
“Nahit Hanım, bundan sonra sağlıklı yaşam
programıma geçiyoruz.” demiştim:
-Doktor kontrolünde içeceğiz!
Gülmüş ve doktora sorduktan sonra, yarım
bardak şarap içerek bizlere katılmıştı.

Nahit Hanımın dillere destan sofrasını şiirsel bir
dille en iyi Cemal Süreya anlatır:
“Sofranın başında ‘Rönesans gibi’ açılır. Ertesi
gün o geceden bir şey kalacak: Şuranızda bütün
insanlara uzanan sıcak bir iletişim gereksinimi…
Ortak tarihimizi yaşadınız. Kendinizdeki bir ışığı
fark ettiniz. En azından öyle bir ışık varsayımı
içindesiniz. Bir şey üretiyor. Yoksa gençlik
duygusu mu üretiyor Nahit Hanım?”
Cemal Süreya “99 Yüz” kitabında Nahit Hanımı
anlatırken Rönesans benzetmesini de açıklar:
“Samet Ağaoğlu anılarında Nahit Hanım
için ‘Rönesans gibi kadın’ sözlerini kullanır. ‘Bin
dokuz yüz yirmi üç gibi kadın’ diyebiliriz, ya da
‘Cumhuriyet gibi kadın’ da…’’
Bu tanımlamayı fazlasıyla hak ediyordu Nahit
Hanım. Onun Edirne Lisesi’nden öğrencisi olan
Prof. Dr. Nafiz Çamlıbel (Faruk Nafiz Çamlıbel’in
yeğeni) -sadece salı akşamları gelirdi- öğretmenini
anlatırken kendi üzerinden örnek verirdi:
-Nahit Hanım, nöbetçi öğretmen olduğunda
hepimiz koridorlara çıkardık onu görmek için.
Beline kadar uzayan sarı saçlarıyla bir Hollywood
yıldızı gibiydi!
Nahit Hanım Nafiz Çamlıbel’i kendisinde

özel yeri olan iki öğrencisinden biri olarak
anlatırdı, onun olmadığı ortamlarda. Çamlıbel,
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde
öğretim üyesiydi. Aynı zamanda tanınmış bir
ressamdı. Nahit Hanım, onun sanatsal alandaki
en iyi öğrencisi olduğunu söylerdi. Diğeriyse Prof.
Dr. Ercan Eyüpoğlu idi. Onu da politik alandaki
duruşu nedeniyle ayrı severdi.
Nafiz Çamlıbel, bana hocasını anlatırken Cemal
Süreya’nın “Cumhuriyet gibi kadın” ithafını
güçlendiren bir örnek vermişti:
-Nahit Hanım, Atatürk’ün dans ettiği bir
kadındır. Hatta Atatürk onu ‘’Cumhuriyet kadını
prototipi’’ olarak göstermişti.
Bu yıllarda Nahit Hanım, Devlet Güzel Sanatlar
Müdürü Halil Vedat Fıratlı’nın eşiydi. Nafiz Beyin
aktarımına göre bütün Ankara ona âşıktı!
Halil Vedat Fıratlı, Yahya Kemal’in öğrencisiydi,
Orhan Veli de Halil Vedat’ın…
Nahit Hanım ikili üçlü sohbetlerimizde eski
yılların “magazinini” de yapardı. Mesela Yahya
Kemal’in yemeklerde aşırı iştahlı davranmasından
hiç hazzetmediğini söylemekten geri durmazdı.
Çok yemesinden değil de hızlı olması yüzünden
üzerine yemek dökmesine kızdığını anlatırdı. Tarihi
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ve edebi kimliğiyle tanıdığınız kişilerin insan halleri
sizi zaman tüneline sokardı.
Nahit Hanım çocuk sahibi olmamasını da
mitolojik olarak izah ederdi:
-Ben her kadın gibi doğurmak istemem.
Athena’nın doğuşu gibi kafamdan doğurmak
isterim!
Nahit Hanımın ne demek istediğini ertesi gün
Mitoloji Sözlüğü’ ne bakarak anlayabilirdik:
Hesiodos, ‘’Theogonia’’ adlı eserinde
Athena’nın doğumunu şu şekilde anlatır:
‘’Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından
Çakır gözlü yaman Athena’yı.’’
Nahit Hanımın evinin bir sanat albümü gibi
olduğunu tarihler vererek yine Cemal Süreya
söyler:
“1930 dedin mi, Hasan Ali Yücel, Sabahattin
Âli, Peyami Safa çıkar; 1940 dersin Orhan
Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Sabahattin
Eyüpoğlu… 1950 dedin mi, Edip Cansever, Metin
Eloğlu, Alp Kuran; 1960, Gürdal Duyar.”
Ben Nahit Hanımın 1990’lı yıllarına denk
geldiğim için yukarıdaki isimlerle elbette
karşılaşamadım. Ama onların arasına saygın
bir yere sahip ünlü şair Arif Damar ile birlikte o
sofrada yer aldım. Arif Damar, Nahit Hanım’ın
ikinci eşiydi. Nahit Hanım bir ara ciddi biçimde
yatak döşek hastalanınca Arif Damar’a da haber
verildi, o da çıkıp geldi. O gece özel bir masa oldu.
Bir anlamda “veda” gibiydi. Yemek sonunda Arif
Ağabeyi evine ben bıraktım. Aralarında 15 yaş
fark vardı. Yolda bana Nahit Hanımın sevgisini ve
özenini anlattı:
-Nahit Hanım beni bakkala bile yollamazdı.
Sen otur şiirlerini yaz, ben gider sigaranı, rakını
alırım derdi. Ben şimdi evde eşime yemek bile
yapıyorum, yine yaranamıyorum!
Arif Ağabey o gece Cihangir’den Moda’daki
evine gidene kadar kadın-erkek ilişkileri, evlilik
üzerine pek çok şey anlattı ama onları yazıp da
feminist arkadaşlarımın tepkisine neden olmak
istemem. Ama Nahit Hanımın sofrasına yaptığım
“feminist katkıyı” anlatabilirim.
Nahit Hanım feminist hareketi de yakından
takip ediyordu. En çok da Duygu Asena’yı sevdiğini
söylüyordu. İkili gerekçesi vardı:
-Hem güzel hem de feminist!
Bir iki gün sonra Duygu Asena ile birlikte Nahit
Hanımın huzurundaydık. Duygu’nun yüzüne
karşı da aynı şeyi söyledi. Duygu; güzel-çirkinfeminist kıyaslamalı üçlemesini sevmezdi ama
Nahit Hanımı çok sevdi. Daha sonraki haftalarda
o da katıldı sofraya. Nahit Hanımın sofrasındaki
kadınlardan ikisini de burada anmalıyım. Biri
Seda Arun ki Özdemir Asaf’ın kızıdır; diğeriyse
Özay Erkılıç. Nahit Hanım, Orhan Veli’nin
mektuplarını Özay Erkılıç’a emanet etmişti. Yapı
Kredi Yayınları’ndan 2014’te çıkan “Yalnız Seni
Arıyorum-Nahit Hanım’a Mektuplar” kitabı
onun sadakati sayesindedir.
Nahit Hanım, 2002 yılında arkasında
yazılmamış muazzam anılar bırakarak bu
dünyadan ayrıldı. Onun arkasından yapılabilecek
en güzel tespit, Türkiye’nin 98 yıllık geçmişine
duyulacak saygıyı da kapsar:
-Nahit Hanım Bir Cumhuriyet Kadınıdır!

AYLİN ÜNAL
Nice kalabalıklardan geçeriz,
Binlerce insan arasından nice yalnızlıklar seçeriz.
Kayboluşlar saklar yalnızlık,
Küçük bir odanın içinde dönüp dururken koskoca dünyada,
Kaybolur gibi küçük bir hayal kurulur karmaşık bir rüyada.
Pusulası yoktur
Yeri yurdu yoktur
Ancak arayanı soranı çoktur yalnızlığın.
Kalabalıklarda demet demet toplanmış umutlar bekler onu,
Haritası olabilmek için, kaybolmuş ışığın.
Tek başına olunca bir ses arıyor kulaklarım,
Gözlerim kalabalıkta tenhalara dalıyor.
Gürültüler içinde kucak kucak toplanmış umutlarım,
Bir besteye dönüşmek için yalnızlığı bekliyor.
Yürürken sokaklarda
Omuzlarıma çarpan cesaret yumrukları,
Korkumdan çalıyor biraz biraz ve zamanla oluyor
Kendimle kaldığım anların yıldızları.
Düşüncelerle dolu bir odanın ortasındayım
Fakat hiçbirini duymamak ve tanımamaktayım,
Yalnızlığı kucaklamak için en güzel andır bu an.
Yüreği buz tutmuş umutları biriktirdik bir bir,
Barış sözleşmesi aldık yalnızlıktan.
Sararmış yapraklardan, halsiz rüzgarlardan
Çiçek topladık kurumuş topraklardan.
Sepetlere doldurduk ve ısınmak için yaktık onları,
Yalnızlığa benzettik savrulan korları.
Kalabalıklardan çalıp aydınlıkları,
Umutla yaşatacağız bitmeyen yalnızlıkları.
Umut her daim çoklu seslerin ve çarpan omuzların arasında olacak,
Güneş gibi saracak kimsesiz sabahları.
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İYI KI DOĞDUN

KUBİLAY ERDELİKARA

Tamer Levent!

“Biz daha güzel ve daha anlaşılır bir dünya için
“Sanata Evet” diyoruz!”
Tamer Levent

vurgulanmasını sağlamış oldu. Tam da bu
yönüyle, Tamer Levent’e ait “Sanata Evet”
felsefesine dokundu.

sta sanatçı Tamer Levent’in 50. sanat yılı,
eylül ayında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde, Maltepe’de kutlandı. Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan, ulusal ve
uluslararası projeler ile yıllardır Türkiye’yi temsil
eden oyuncu, yönetmen, akademisyen, yazar ve
mesleki örgütlenme öncüsü Tamer Levent, sanat
yaşamında 50 yılı geride bıraktı.

Sanat kavramının toplumda yeniden ve doğru
anlaşılması, sanat kavramının toplumun ortak
yaşama ve düşünme biçimi olması için “Sanata
Evet” hareketini başlatan Tamer Levent, uzun
yıllardır bu konuda yaptığı projeler, kitaplar,
atölyeler ve söyleşiler ile hareketin öncülüğünü
yürütüyor.

U

Maltepe Belediyesi ve sevenleri tarafından
düzenlenen kutlama töreninde, Tamer Levent’in
sanat hayatından kesitler paylaşıldı. Tamer
Levent’in profesyonel kimliği ve kişiliği ile
hayatlarına dokunduğu birçok sanat insanı
da kendisini törende yalnız bırakmadı. Tamer
Levent’le anılarını ve hayatlarında sahip olduğu
yeri dile getiren dostları; İstanbul Devlet Opera
ve Balesi sanatçısı soprano Burcu Soysev,
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı solist
Zafer Erdas’ın müzik dinletisi ile sürdürülen
tören, “insan” ve “sanat” olgularının birbirinden
ayrılmaz iki unsur olduğunun bir kez daha

Sanatın her insanda var olan, insanın keşfetme
ve yaratma süreçlerinde kendini belli eden bir
özellik olduğunu ve yaşamı ile birlikte büyüyüp
geliştiğini kabul eden akım, bu gerçeğin
farkındalığının, insanın kendini geliştirmesi,
anlaması, sorunlar ile yüzleşip çözümler
bulması, zihin ve ruh özgürlüğüne sahip olması
ve nihayetinde kendini gerçekleştirerek hayatını
güzelleştirmesi için gerekli olduğunu savunuyor.
Hayatın her alanında sanatın vazgeçilmez bir
unsur olması, ortak değer duygusu içerisinde,
yapılan her işte estetik kavramının altını
çizdiği aşikârdır. Buna Maltepe’den hepimizin

bildiği bir örneği sunmak isterim: Beşçeşmeler
Meydanı’nı hepimiz biliriz. Meydan içerisinde
yer alan “Çöpçü Heykeli” nin hikâyesi aslında
koca bir ‘’Sanata Evet’’tir. Belediye işçisi Gazi
Abimizin 17 yıl boyunca temizliğini yaptığı
alana, Heykeltıraş Güner YENER tarafından
heykeli dikilmiştir. Ve kendisi hayattayken
kendi heykelini süpürmek nasip olmuştur.
Tam da hayatın içinden, güzel bir değer olarak
yaşayacak Maltepe’nin sanat tarihinde yıllarca…
“Sanata Evet” hareketi ile insanlık ve toplum
için ortak iyiyi hedefleyen, insanların sanat
vasıtasıyla ortak yaşam değerleri yaratması
ve bu doğrultuda yaşaması gerekliliğini
benimseyen usta sanatçı Tamer Levent’e, biz
de yıllardır Maltepe Belediyesi olarak “Sanata
Evet” diyerek destek veriyoruz. İnsanların
ve toplumların farklı sosyolojik ve kültürel
değerlerinin bir çeşitlilik olarak kabul göreceği,
değerler zenginliğine hizmet edeceği, insanların
birbirlerini ve hayatı anlayıp saygıyla kabul
edeceği bir dünya umuduyla…
Ekim 13’te doğdun, 50 yıllık sanat hayatına 500
yılı sığdırdın değerli Hocam. İyi ki varsın…
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KENAN BAŞARAN

Hatta kursa gidene biraz entel havası da katardı.
Anı doğru yakalamak için ışığı iyi kullanmayı
bilmek lazımdı. Önce bakmakla görmek
arasındaki çelişkiyi öğrenmek şarttı.
Bugün bolluk var, seçicilik yok. Saniyede
on poz verebiliriz. 36’lık poz sayısı olmuş 36
bin! Bas basabildiğin, sil silebildiğin kadar...
Ömrümün büyük kısmında 100 pozum varsa,
sadece son 5-10 yılındaysa binlercedir. Hani eski
fotoğraf albümlerindeki gibi; sindire sindire,
üzerine konuşa konuşa bakmaya kalksam
yıl alır. Bakmıyorum. “Bu an kaçmamalı”
diye çekilmiş binlerce dijital fotoğraf… Yıl,
yıl klasörleştirilmiş. Hepsinin künyesi var; ne
zaman, nerede çekilmiş belli… Tab edilmiş
fotoğraflar gibi “Hangi yıldı, burası neresiydi?”
gibi tartışma vesilesi bırakmıyorlar.
Göreceli zamanımızda kullandığımız
nesneler, hızla form değiştiriyor. Bilgisayarlara
depoladığımız fotoğrafları artık sosyal
hesaplarımıza atıyoruz. Sosyal devletimiz pek
olmadı, lakin sosyal dünyamız oldu! Hemen
hemen her gün için bir poz verip, tüm dünyayla
paylaşıyoruz. “Gör beni Koreli! Bak bugün
çok mutluyum. Dün de mutluydum, yarın da
olacağım. Hepsinde de gülümsüyorum çünkü.”
diyoruz. ‘Beğeniler’ azsa, çok üzülüyoruz ama
yine de çaktırmıyoruz. Dudakları ve saçları
günün modasına göre şekillendirip, basıyoruz
‘çek’e. Çocuğumuzla da, köpeğimizle de,
kedimizle de çekiniyoruz. Herkes görsün, herkes
röntgenlesin istiyoruz. Kötü bir şey değil,
mutluluğumuzu paylaşıyoruz! Mutlu muyuz?
Değilsek de, kimse bilmesin. Mutsuzluğu
saklıyoruz, karşılıklı etkileşimlerimizle.
Oysa… Oysa saklayamıyoruz. Çünkü

pozlarımızda çokça yalnızız. Kalabalık
değiliz. Değil mi ki, bizi çeken biri de yok. Ne
fotoğrafımızı ne kahrımızı çeken biri yok! Kendi
kendimizi çekip duruyoruz. Hadi gülümse:
Selfie!
En güzel edamızı takınıp, yüzümüze bir
gülümseme yapıştırıyoruz. Ha, hüzün de beğeni
alıyor. Şöyle arada bir, hüzünbaz bakışlar da
fena olmaz hani. 45 derecelik açılarla bazen
göğe, bazen de yere bakacağız. Kırk yılda
bir, çeken biri varsa bizi boydan, postan; bir
ayağımız önde, parmak ucunda olmalı. Ve
farkında değilmişçesine kanka! Hani tesadüfen
yakalanmış bir anmışçasına, öylesine... Güya çok
sahici.
Oysa… Oysaki mutluluk dileniyoruz.
Uğraşmasak? Zira ne gülümseyişlerimiz, ne
uzaklara dalışlarımız, ne şen kahkahalarımız,
ne de her türlü izleri silen filtrelerimiz
saklayabiliyor, artistik pozlarımızdaki yalnızlık
ağıtımızı.
Yalnız bakıyoruz, yalnız çekiyoruz. O
dondurulmuş anda yapayalnızız. Bu yalnızlıkla
yüzleşmemek, akla getirmemek için her güne
bir poz veriyoruz.
“Zamanın ortası yok. Yaşamın da. Sevinin
de. Her şey başlangıç. Bitişini düşünmediğin bir
başlangıç.” der, Oktay Akbal. Bugünse anların
peşinden koşuyoruz.
İtiraf zamanıdır şimdi. Her şey başlangıçsa
şayet, o halde bizim yeni bir başlangıca
ihtiyacımız var ama ne gariptir ki o eski
başlangıçlara. Kalabalık baktığımız, anlarını
dondurduğumuz o başlangıçlara… Ve bizi, her
türlü çekecek birilerine ihtiyacımız; pozumuzu
da, nazımızı da, tasamızı da…

BİLETSİZ YOLCU

A

n için zamanın en küçük birimi diyorlar.
Bilemiyorum ama ben yıllarca bu tarifin
ekmeğini yedim. Dünsüzleştiğimde
de yarınsızlaştığımda da, hep anın sihrine
sığındım. Felekten çal çal, bitmiyordu geceler
Beyoğlu’nda...
Yanılsamaydı elbet. Her şey bitiyordu eninde
sonunda. Her an, birazdan dün olurken, yarının
gelmesi de yine bir an meseleydi. Zaman… Ah
şu göreceli zaman! Çok anlamam ancak zaman
dediğin şey, kabaca bir hız meselesi sanırım. Işık
hızına ulaşacak olanlara, “Ne mutlu” mu demeli
acaba? Bize göre, zamanı yenmiş gibi olacaklar.
Sanırım.
Henüz paralel evrene geçit bulamadık.
Hâlbuki milenyuma ayak basalı 21 yıl oldu!
Yazık bize. Mevcut evrenimizde, bildiğimiz
zamanın hükümranlığı altında yaşamaya devam
ediyoruz. Son sözü hep o söylese de, biz de
direniyoruz. Zamana meydan okuyoruz. Peh! Yel
değirmenlerine mızrak sallayan Don Kişot bile,
daha mantıklıydı. Yeri gelmişken de sormalı:
Don Kişot’a itibarı ne zaman iade edilecek?
Keşke onun kadar hayalperest ve haliyle onun
kadar da cesur olabilsek. Kafa tutabilsek
modern yel değirmeninden canavarlara…
Evet, zaman akıp geçerken kendimize
yazıklanıp duruyoruz. Buna neden olan da
zamanın içinden dondurduğumuz anlar: “Bak
şurada 4, buradaysa 17 yaşındayım. Şu kimdi
yahu?” Gençleri bilmem, fakat benim ve benden
öncekilerin iki tür fotoğraf albümü var. Birisi
kâğıda tab edilmiş fotoğrafların saklandığı,
diğeri bilgisayar veya telefona kaydedilmiş
dijital albümler.
Bazen resmi bir evrak lazım olduğunda,
çekmeceleri karıştırınca işte o eski usül albümü
de karıştırıyorum. Bir iki fotoğrafa bakayım
derken, iki üç saat geçtiği oluyor. Çoğunda
kalabalığım. Bir pozda en az üç-beş kişi
gülümsemişiz. Ziyan etmemek de mühimdi o
zamanlar. Çünkü fotoğraf makinesinde hepi
topu 36 poz olurdu. Her bir poz çok kıymetliydi.
En doğru anda kullanmak lazımdı. Bir de
pozların yanması endişesi vardı. Hasılı kıymet
atfedilen bir anı fotoğraflamak öyle kolay
değildi. Seçici olacaktınız. Öyle ki, o 36 pozu
bir yılda bile tüketmek mümkün olmayabilirdi.
Bolluk yoktu. Pozlar gibi birçok şey azdı, ancak
azın bir tadı vardı.
Fotoğrafçılık kursları da pek revaçtaydı.
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NEBİL ÖZGENTÜRK

elgeselci yıllarımın güzel iki günüydü,
Levent Kırca’yla yaşanan. İlki, 2003’ün
baharında… Bir Yudum İnsan’ın 100’üncü
bölüm kutlamasıydı ve Levent Abi, 7 saatlik
makyaj sihriyle “Nebil” oluvermişti. O günkü
programı o sunmuştu gerçekten ve ben de
konuk olmuştum. Bana “Bir Yudum” sorular
da sormuştu. Hatırlatayım, Atilla Dorsay
100. bölüm özetini yapmıştı, Yılmaz Erdoğan
da seslendirmişti. Ben de 100’üncü bölümün
seyircisi oluvermiştim. Kırca, efsaneler
yaratmıştı açıkçası; hem oyunculukta hem
dostlukta hem kültürel yolculukta… Tabii ki
belgesel serimize desteği, katkısı ve abiliğini
unutmam mümkün değil...
İkinci güzel gün de şu: Bu kez ben Levent
Kırca’ya dönüştüm! Evet, evet… Bunu da
makyaj ustası Derya Ergün’e borçluyum.
Yapımcısı olduğum ve canım dostum ağabeyim
Kenan Işık’ın sunduğu “Dünya Bir Oyun
Sahnesi” için Levent Usta’ya sürpriz yapmış ve
çekimlerin orta yerine düşüvermiştim. Açıkçası
hem Levent Kırca hem de Kenan Abi şaşırıvermiş
ve ilk anda çıkaramamışlardı. Çok gülmüş çok
eğlenmiştik o gün. Aktör, yönetmen, ressam,
yazar ve düşünce adamı Levent Kırca… Çok
sevilmiş, çokça da seyirciyi sevmişti... İstanbul
sokaklarını çok arşınlar, bu yüzden de halkın
nabzını çok iyi koklardı. İyi bir İstanbul aşığı ve
ustasıydı yani. Binleri aşkın skece ulaşmasında
bunun katkısı büyüktü. İstanbul’un sarhoşlarını
da gece yolcularını da emekçisini, simitçisini,
gazozcusunu da iyi gözlerdi. Kibirlisi, hırsızı,
uğursuzu, kısacası yoksulu, varlıklısı binbir
insanın yaşadığı İSTANBUL’dan besleniyor ve
fazlasıyla seyircisine dağıtıyordu aldığını. Eser
olarak, kahkaha olarak! Sanat dolu bir yaşam
öyküsü kahramanlığıydı Levent Kırca’nınki...
Mesela devlet televizyonu yıllarında yaşadığı ve
şimdi anlatacağım öykü bir Levent Kırca skeci
adeta!

HATIRA PERONU

Yıllar yıllar önce… Bir avuç adam, pür dikkat
kesilmiş, önlerinden geçip giden görüntüyü
izliyorlar. Daha siyah-beyazdan yeni renkliye
geçilmiş, televizyon, olanca pırıltısıyla dikiliyor
karşılarında. Her şey yolunda gibi, seyrettikleri
skeçlerde kimse o acı sözleri almıyor ağzına;
kiralardan yakınılmıyor, peynir ne pahalı
denilmiyor, rüşvet ağza alınmıyor...
Şu skeç, içine kapalı, haydi biraz daha gerçekçi

olalım, saf, yok yok, biraz aptal gibi bir
yönetmeni anlatıyor... Rıfkı... Eline ne alsa
düşüyor, her şeyi yanlış yapıyor, yanlış anlıyor,
ortalığı karıştırıyor… Evet, adam komik ve skecin
de pek de sakıncası yok gibi...
Bir avuç adam, tam birbirlerine bakıp onay
verecekler ki, içlerinden biri bir hışımla yerinden
kalkıp odayı terk ediyor. Kapının sesi hepsinin
kulaklarında uğulduyor. İyi de bu öfke neden?
Biri, skeçleri kendileriyle birlikte izleyen
tiyatrocuya dönüp “şey…” diyor “Arkadaşın

Bir avuç adam, tam
birbirlerine bakıp
onay verecekler ki,
içlerinden biri bir
hışımla yerinden
kalkıp odayı terk
ediyor. Kapının sesi
hepsinin kulaklarında
uğulduyor. İyi de bu
öfke neden?
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ismi Rıfkı’dır da...”
Tiyatrocu metnin üzerinde hemen değişiklik
yapıyor, Rıfkı, Cafer oluyor ve denetleme kurulu
derin bir soluk alıp onayı basıyor...
•••
Evet, bu Levent Kırca’nın yaşadığı ne ilk ne
de son absürt durumdu. Her programında
birilerinin zülfüyârelerine dokunmuş ya da
birileri kraldan çok kralcı kesilip fuzuli alınganlık
yaratmıştı...
Ama alınmayanlar, zülfüyârelerine
dokunulmayanlar da vardı. Üstelik onlar, bir
türlü dile getiremedikleri yaralarını, kendileri
adına televizyona, sahneye taşıyan Levent
Kırca’yı başlarının tacı yapıyorlardı... Kimler
miydi onlar? Memurlar, işçiler, emekliler,
öğretmenler, işsizler, öğrenciler, trafik
polisleri, kiracılar, şoförler, ev sahipleri,
gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler...
Levent Kırca, yıllar boyu yıldır, “OLACAK O
KADAR” programıyla onları dillendirmişti...
Çünkü o mizahın, ezilenlerin en önemli silahı
olduğuna inanıyordu. Kendisini de Nasrettin
Hoca’ya benzetmiş, durmaksızın göle maya
çalmış, çukurlarla dolu bir yolda yürünmesin,
banka önlerinde kuyruğa girilmesin, vatandaş
enflasyon altında ezilmesin diye ekran gücünü
kullanıp durmuştu...
Levent Kırca’nın kimlikler galerisinde gezintiye
çıkmak, o “galeri”nin atölyesinde birkaç saat
kalmak, işin büyüsüne tanık olmak...
Nasıl benzetebiliyordu bu kadar?

Fakat bir de “ Onlara ne söyletecek acaba?”
diyorduk...
Eeee... Olacaktı o kadar...
Yıllar var ki yüzlerce kez makyaj masasına
oturan, her kesimden, her nesilden ünlü
ya da ünsüzün benzeri haline gelen Levent
Kırca, siyasetten, sanat dünyasına televizyon
âleminden, spor ve iş dünyasına kadar, hayatın
pek çok alanında “mask”ın, makyajın sınırlarını
zorluyordu... Ve biz de ahali olarak topyekûn
şapka çıkarıyorduk her hafta…
16 yıldır o ünlü “Kimlikler Galerisi”nden
geçmeyen kalmamıştı hemen hemen...
Daha doğrusu, ülkede “haftanın gafı, safı,
kazı, siyasetçisi” kim varsa Kırca’nın makyaj
odasında bitiyordu sıklıkla!
Kürsüye her çıktığında gaf üstüne gaf yapan
siyasetçiler... Şova yönelik haber, magazin ve

Her programında
birilerinin
zülfüyârelerine
dokunmuş ya da
birileri kraldan çok
kralcı kesilip fuzuli
alınganlık
yaratmıştı...

tartışma programlarıyla ekranların şaşırtıcı
yüzleri...»Bir gün herkes 15 dakikalığına
şöhret olacak!” sözünü doğrularcasına, bir
gecede “ünlü” olup kendine koruma ordusu
kuran sahne ve magazin figürleri… En mahrem
öykülerini kamera önünde milyonlarla
paylaşabilecek kadar fütursuzlaşan yıldızcıklar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarına
imza attıktan sonra yaşadığı kaçamak aşkla
yakayı ele veren beceriksiz bürokratlar…
Rüşvetin belgesini soran bankacılar, bu soruyu
“ulan!” diye cevaplayan müflis işadamları... Ve
daha kimler kimler...

Bir “ifade cambazı” olarak nitelenen Levent
Kırca, yaşama veda ettiği zamanlara kadar
ekranda kalmıştı, ekranların en kıdemli ve en
kalıcı yüzlerinden biri olmuştu.
Her programında birilerinin ayağına basıyordu…
Mesaj kaygısı yoğun espriler yaptığı söylense de
zaman zaman tekrara düştüğü ileri sürülse de
kimileri tarafından küçümsense de o bundan hiç
gocunmuyordu.
Çünkü izleyicinin önemli bir bölümü bir türlü
dile getiremedikleri yaralarını, kendileri adına
televizyona, sahneye taşıyan Levent Kırca-Oya
Başar ve Ekibini başlarının tacı yapıyordu…
Ekranların en sık yüz değiştiren adamı, belki
de dünyada eşine az rastlanır bir makyaj ustası
ve “Binbir Suratı”ydı, büyük aktörüydü Levent
Kırca.
Ölüm yıldönümünde Levent Abi’yi saygıyla
anıyorum...

HATIRA PERONU

Sadece benzetmekle kalmıyor, kahramanına
olağanüstü espriler yüklüyordu bir de... Çünkü
seçtiği kahramanlara benzemesine, hatta “ikiz”
oluvermesine o kadar alışmış ve kanıksamıştık ki…
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ep o en zor olanın, sadeliğin ve yalınlığın
peşinde; zarif, net, açık sözlü, kıvırmayan,
yaranmayan, adı gibi adil, vicdanlı,
yurtsever, en çok edebiyatı sonra tarihi, yaz
sonlarını, kıyı evlerini, abilerini, kitap okumayı,
düşünmeyi ve yazmayı, biricik sevgilisi Halim’i,
bir Ankaralı olarak Tarabya’daki evinden Taksim’e
yürüyüp İstanbul’u keşfetmeyi, flüt bardakta
şampanya içmeyi seven; ailesini, arkadaşlarını
ve değişen ülkesinin insanlarını düşünmeyi, elini
uzatmayı, faydalı olmayı, paylaşmayı hayatının
son günlerine kadar hiç bırakmayan, hep üreten
Yalın Bir Kraliçe… Adalet Ağaoğlu...
Çocukluğunda annesine yardım ediyor,
evin erkeklerinin pantolon ve gömleklerini
ütülüyordu. Ev işlerinden sıkılıyor, zamanını
okumaya vermek istiyordu. Kuranı ezbere
okuyan babasının hafız olduğunu söylemekten
çekiniyordu genç kızlığında. Sonraları bu
konuda “Çünkü o dönemde İslam’a doğru
bakılmıyordu, çok yanlıştı bu.” diyecekti.
Üniversitede, Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimi
aldı. Sonraları Ulus gazetesinde tiyatro
eleştirileri, edebiyat dergilerinde şiirleri görünür
oldu. Açılan bir sınavı kazanarak Ankara
Radyosu’nda çalışmaya başladı. 70’li yıllara
yaklaşırken baskılar ve yasaklar da artmaya
başlamıştı. Üst yönetim üç Kemal’in adının
geçmesini yasaklamıştı: Kemal Tahir, Orhan
Kemal, Yaşar Kemal. Çabalıyordu yasakları
aşmak için. Bu günleri “Damla Damla Günler”
adıyla kitaplaştırdığı günlüklerinde “Doğrunun
yanlışa, temizin kirliye bulaştığı dönem, bu
çarpılmayı eleştiren bizler de birer sihirli
değnek değiliz.” diye anlatacaktı.1970 yılında
TRT Radyo Dairesi başkanlığından, kurumun
özerkliğine el konulması sonucu istifa etti.
Yazmadan duramıyor, hep bir şeyler yazması için
onu dürtüyordu. Hayatı boyunca günlük tuttu.

Adalet, Ankara’nın ilk özel tiyatrosu olan
“Meydan Sahnesi’’nin kurucuları arasında yer
aldı. Bir tiyatro oyunu yazdı: “Bir Piyes Yazalım’’…
TRT’den kendi deyimiyle “boşandıktan”
sonra, zamanı kendine kalmıştı. “Dert dökme
defterleri” dediği lise defterlerine tuttuğu
günlüklere göz atıyor, roman yazmaya çalışırken
dönemin ülke sorunlarının, toplumsal olayların
sıkıntısını da hücrelerinde hissediyordu.
“Yırtmaya hazırlandığım notlarıma şöyle
yazmışım: ‘İnsanlık sürecekse ben yine
geleceğim. İnsansızlık ve vurdumduymazlık
sürecekse ben yine böyle öleceğim, silinip
gideceğim.’ İğrendirdi bu satırlarım beni.
İşimden, iş çevremden soğumuşum. Bir
mide bulantısı… Hiç memur olamadım ki...
Kurallarını öğrenemedim; çünkü öğrenme
isteğim olamadı. 1951’den beri inişli çıkışlı
yayın hayatı. Ayrılmalıyım oradan, buradan
ya da her şeyden... Çok açık. Romanı unut.”
“Bugünün romanı alışılmışın dışında bir
şey olmalı.” diyordu kendi kendine. “Ölmeye
Yatmak”... Bu vurucu isimli, ünlü roman bir ilk
romandı aynı zamanda, yıl 1973’tü. O dönem
bir kadınının kitabının yankı uyandırmasına
alışık değildi kimse, ağır eleştiriler aldı. Ülkenin
çalkantılı, sıkıntılı yılları arka plandayken
yasaklar, baskılar her geçen gün artıp toplumsal
olaylar tırmanırken kendisi de “yasaklılar”
listesine girerken yazar, romancı kimliğini
“iyiden iyiye” yerleştirmiş, sanatının en olgun
meyvelerini vermeye başlamıştı. “Ölmeye
Yatmak”tan sonra kaleme aldığı “Fikrimin İnce
Gülü”, “Bir Düğün Gecesi” yayımlandıktan
sonra toplatılsa da döneminin önemli üç
edebiyat ödülünü aldı. Arkasından “Hayır”
geldi. “Damla Damla Günler” adı altında
günlüklerini topladı. “Yüksek Gerilim”, “Dar
Zamanlar”, “Ruh Üşümesi”, “Yaz Sonu”…

Hep yazdı. Ona “Türk romanının yüz akı, iç
konuşmanın maharetli kraliçesi” dediler.
Bu coğrafyanın insanlarının, her birimizin
yaşadıkları çelişkileri, arada kalmışlığı, ülkenin
dönemlerini ve dönemlerin insan hayatlarına
etkilerini, “bize bizi” ustalıkla anlattı. Adalet
Ağaoğlu, İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları
arasında yer aldı, fakat sonraları “Bu ülkede
sadece Kürt anası değil, Türk anası da
ağlıyor!” diyerek ayrıldı.
Eşi Halim Ağaoğlu’nu kaybettikten sonra
yazmayı bıraktığını açıkladı. “64 yıllık hayat
arkadaşımdı, o gittikten sonra güler yüzlü
yaşama rolü oynuyorum.” dedi ve artık
yazmayacağını açıkladı.
“Ama şuramda bir bulantı… Gitmiyor,
geçmiyor. İnsanlar arasında durmadan mikrop
gibi yayılan bir hastalığın bulantısı bu… Kuşku
ve güvensizlik… Bunları böyle böyle düşünmek
zorunda kalmıştım. Yoklaya yoklaya yaklaşmak
herkese… Şu anlamda ya da bu anlamda...
Adımları hesaplı atmak… Yürekleri hesap
açmak… Açık olamamak… Her gün biraz daha
kapanmak… Her gün biraz daha köstebekleşmek,
tilkileşmek, böcekleşmek...
Kendi adıma ben bu dünyada epeyce
çirkinlikler, az ama çok büyük güzelliklerle
karşılaştım. Çeşit çeşit yasaklara karşın yazmak…
Yürek acılarına direnerek yazmak… “Hiçbir şey”
denmeye geldiğini bile bile yazmak… Yazarlık
meslekten sayılmadan yazmak… Soyadının
sürekliliğini sağlayamadan yazmak… “Evlilik
adıyla” yazmak zorunda kala kala yazmak…
Eve, çoluk çocuğa ekmek götürebilecek geliri
sağlamadığını bile bile yazmak… Yazdığını
saklamak… Saklaya saklana yazmak… Küçük bir
kitapçı “İyi satıyorsunuz.” dedi diye, koşa koşa
masanın başına dönüp, orda boynu bükük durup
duran “yarım iş”i bitirmeye sarılmak...”
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NASIL YAZACAĞIM?

omancıların, romanlarını nasıl yazdıkları
sıkça merak edilir. “Nerede yazıyorlar,
masaları nasıl, evleri nasıl, kaç günde
bitirdiler, üzerinde nasıl çalıştılar…” gibi sorular
okurun kafasını kurcalar. Roman yazarlarının,
roman karakterleriyle özdeş tutulmasının
da etkisiyle romancıya dair magazinsel bir
ilgi oluşur. Livaneli’nin anlattığı bir anısında,
Fransa’da sokakta yatan bir şarapçının Yaşar
Kemal’i görüp Fransızca “Eşkıya Memed”
demesi, roman karakteri ile yazar arasında
kurulan özdeşliğe de bir örnek. Bunun nedenini
romanın özünde karakterlerle yaratılan bir
atmosfer olması, romanın uzunluğu içinde
karakterlerin öyküye göre çok daha detaylı
işlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir süre
sonra karakteri gerçekmiş gibi algılayan okur,
yazarın kendisini anlattığı yanılsamasına
kendisini kaptırır. Orhan Pamuk, bunu bir köy
kahvehanesindeki vatandaşta da Harvard
profesörlerinde de deneyimlediğini anlatır.

Büyük romancı Yaşar Kemal, her kitabında
o hikâyeye özgü bir dil kurduğunu Bilgi
Üniversitesi’ndeki sempozyumda anlatmıştı.
Çokça tartışılan üslup meselesinin
özünde yatan, atmosferi destekleyip
desteklemediğidir. Burada her yazarın bir
özgün üslubunun olması başka, romanın özüne
uygun bütünleştirici bir dil kurmak başka
şeyler. Kurduğunuz dil karakterlerin, mekânın,
hikâyenin bütünlüğüyle uyumlu mu konusu
kafamızı kurcalar. Umberto Eco’nun “Gülün
Adı” romanındaki giriş kısmının zorluğuyla
ilgili yorumu, romanın bir labirent üzerine
kurulduğu ve içine girmenin zor olduğudur.
O yüzden giriş dili de zordur. Romanın uzun
yolculuğu içerisinde dilin nasıl kurulacağı
önemli ve en önemlisi tüm unsurlarla arasında
kuracağı bütünlük.

NİYE YAZACAĞIM?

Ancak romancıya dair soruların bir
başka nedeni, o uzun ve derin yapıtın
nasıl yazılabildiğine dair merak ve bir
nevi hayranlıktır. Oysa türler arasındaki
tartışmalarda yoğunluğuyla, ince işçiliğiyle
öykünün daha zahmetli bir form olduğu sıkça
belirtilir. Yine de romanın kalınlığı, okutma
becerisi ve anlatma coşkusu okurda “bu nasıl
yazılıyor?” merakını doğurur.
“Hayatım roman” diye yola çıkıp da yarı yolda
bırakan çoktur. Bir süre sonra yazan kişi,
anlattıklarının “kendince önemli” anıların ortaya
serilmesinden ibaret olduğunu fark eder. Kimileri
bunu da fark edemez ve ücretli kitap basma
sektörünün tuzağına düşer. Bu ayrı bir tartışma…
Romanın uzun yolculuğuna çıktığımızda ya
da çıkarken yolda kalmamak için kafamızda
oluşturmamız gereken sorular olmalı.

NE YAZACAĞIM?

Romanın genel atmosferini kurarken, bir
çekirdek unsur ile vasıta unsurları uyumlu
bir şekilde bir araya gelir. Yani anlatılacak
hikâye ve o hikâyeyle bütünleşecek “yaşayan”
karakterler, olayın geçeceği zaman ve mekân,
anlatıcı ve dil birleşecektir. Yani 300-500
sayfalık bir romanı okutacak hikâye nedir?
Ne gibi olaylar olacak. Bu genel aksın
kafamızda şekillenmesi gerekiyor. Elbette ki
yolda değişen süreçler olacaktır ki bu roman
yazmanın en keyifli kısmıdır. Ancak hikâyenin
özündeki çatışma bir biçimde bilinir. Örneğin,
“Ben bir köylü-ağa çatışması ve bir eşkıya

hikâyesi yazacağım.” dediğinizde, “Ben bir
imkânsız aşk hikâyesi yazacağım ve bunu
kentli-taşralı kültürel çatışması ekseninde
yazacağım.” dediğinizde ya da “Ben bir soygun
ve kaçış hikâyesi anlatacağım ama bunu
hırsızın gözünden, kendi vicdan muhasebesi
ile yapacağım.” dediğinizde, çekirdek
unsuru az çok belirlemiş oluyorsunuz. Tabii
romanı öyküden ayıran en önemli özelliğin,
karakterlerin ve çözümlemelerin öne çıkması
olduğunu söylemiştik. Öyküde sanki tüm
yatırım o kısacık alanda zirve noktası için
yapılmış gibidir. Karakterin düğüme ulaşması
için birkaç özelliğe sahip olması yeterli gibidir.
Romanda ise bu yetmez. Karakter hem
anlatma/özetleme tekniği hem de gösterme/
sahneleme tekniği ile okura yol boyunca
tanıtılır. Roman kahramanları o yüzden
unutulmaz. Yani kahramanlarınızı da iyi
tanımanız gerekir. Ne yazacağınıza bu anlamda
karar vermeniz gerekir.

Burada tabii ki bizi tetikleyen pek çok şey
olabilir. Bir hikâyeyi paylaşmak, yazar olmak
istemek, hayatını anlatmak, bu işten çok para
kazanıldığını sanmak, birilerine laf çarpmak…
Hepsi kabulümüzdür. Nereden yola çıktığınızdan
çok sonuç önemli, yani ortaya çıkan eser. Ancak
bu soruda benim kastettiğim şey başka. Bu
hikâyenin teması, iletisi ne? Niye anlattım
(yazdım) ben bunca şeyi? “Tema, bir eserin
veya metnin tümüne yayılmış temel düşünce
ve duygudur. Eserin veya metnin teması, onun
konusu değildir. Tema, konunun çok özel bir
şekilde işlenmiş ayrıntısıdır. Tema, konunun
sınırlandırılmış bir yönüdür, okuyucuya verilmek
istenen iletinin özüdür. Bir edebî eser veya
metin, birden fazla temadan meydana gelebilir.
Fakat bunlardan bir tanesi veya birkaçı daha ön
plana çıkar. Arka plandaki temalar, asıl temayı
besler, eseri zenginleştirir.” Bu tanımı esas alırsak
kafamızın içindeki felsefi, psikolojik, sosyolojik
ya da politik dertlerin romanda tematik unsurun
belirleyicisi olabildiğini görürüz. Bu tematik
unsurun da bir bütünlük oluşturması gerekir.
Milan Kundera, “Roman Sanatı” adlı eserinde,
“Bir romanın tutarlılığını sağlayan daha derin
bir şey olduğunu sanıyorum: Tematik birlik.
Temalarını terk ettiği ve hikâyeyi anlatmakla
yetindiği zaman roman yavanlaşır.” der.
Romanın hangi masada, kaç günde ya da
hangi köyde/şehirde yazıldığından çok yazar
adaylarının bu üç soruyla kafasını kurcalaması
gerektiğini düşünüyorum. Romanın uzun
yolculuğunda dere tepe aşarken, nice zorlukla
karşılaşırken, bize en önemli desteği verecek
olanlar, bu sorulara vereceğimiz yanıtlardır.

Şerif gitsin, o kadın gelsin
o an sahneye. Bu bana yeter.
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En büyük ödülüm bu benim.
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u ay vagonumda yine çok özel
bir kadın var. Onunla yolculuk
etmek, hem heyecan verici, hem
eğlenceli, biraz hüzünlü, biraz sevinçli.
Şerif Sezer…
Onunla çok geç karşılaştım.
Elbette oyuncu olarak onu
biliyor, hayranlıkla izliyor ve takdir
ediyordum, o başka... Ancak
bütün güzel ve izlenesi filmlerde
ve dizilerdeki varlığı, benim biraz
menajer olarak kıskanmama neden
oluyordu. “Yol”, “Hakkâri’de Bir
Mevsim”, “Bir Günün Hikâyesi”…
Hepsi Türk Sineması tarihine geçmiş,
şahane filmler. Gözümün önünde hep
“Babam ve Oğlum” filmindeki o Çetin
Tekindor’un önüne geçişi, gömleğini
parçalayışı ve yürekten haykırışı (Şu an
yazarken bile tüylerimin diken diken
oluyor.) var.
Onunla ilk kez 28. Uluslararası
Adana Altın Koza film Festivali’nde
“Onur Ödülleri” gecesinde
tesadüfen yan yan yana oturduğumda
karşılaştım. Önce güzelliğine,
ela gözlerine şaşkınlıkla baktım.
Beyazperdedeki o kadından çok başka
bir kadın vardı yanımda. Yumuşacık,
sakin ama bir o kadar heyecanlı,
telaşını tolere etmek için minik minik
sorular soran bir kadın… Ödül almak
için sahneye çıkmadan önce VTR’sini
birlikte izledik ve yaş almayan o
güzel kadın, gözlerini aça aça bana
“Ama çok güzel değil mi? Nasıl
güzel hazırlamışlar, nasıl güzel
işler bunlar… Bunları ben mi
yaptım?” diye sordu.
Evet, Sevgili Şerif Sezer
bütün bunları sen yaptın.
Türk Sineması’nda ve dizi
dünyasında unutulmaz, yeri
doldurulmaz, komplekssiz,
egosuz, hakiki oyunculuğunla
şahane bir yer edindin.
“Bana film yap desinler.
Bu filmde şu kadını oyna
desinler ve ben o kadını
doğru oynayayım, onun
duygularını doğru vereyim.
Yani o kadın ben olayım.
Şerif gitsin, o kadın gelsin
o an sahneye. Bu bana

yeter. En büyük ödülüm bu benim.” diyen bir
oyuncu kadar güzel ne olabilir ki?
Şerif Sezer’le beş gün boyunca olabildiğince
beraber olmaya gayret ettik. Sabah kahvaltıları,
akşam yemekleri ve uzun uzun sohbetlerle onu
daha çok sevdim. 60’lı yaşlarımda, hayatıma
gencecik bir kadını dost olarak misafir etmenin
ayrıcalığını yaşıyorum şimdi. Çünkü bilirsiniz ki
dostluk, öyle geç yaşlarda kolay elde edilen bir şey
değildir.
Hoş geldin Şerif Sezer hayatıma. Ne iyi ettin de
geldin. Ne güzel oldu seni tanımak!
Şerif Sezer’i biraz daha yakından tanımak için
minik bir söyleşi yaptık, siz değerli okurlarımız için.
n Ödül almak senin için ne ifade ediyor?
Tabii ki çok onur verici ve güzel bir şey, yaptığınız
işleri takdir etmiş insanlar. Sonuçta size bir ödül
veriyorlar ve hakikaten herkesin başucuna koyacağı,
sarıp sarmalayacağı bir ödül.
n Ne kadar oldu sahi? Oynadığın filmlerin
sayısını hatırlıyor musun?
Ben 18 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum.
Devlet Konservatuarı’nı bitirdim ve Devlet
Tiyatrosu’nda başladım. Senelerce Ankara ve
İstanbul’da oynadım. Ama sinema derseniz 1980’de
başladım ve 41 yıl olmuş. Bunun yanı sıra da son
yıllarda dizi projeleri hayatıma girdi. Çok filmim yok,
inan bilmiyorum geçen düşündüm 25 küsur diye
hatırlıyordum. Kaç film yaptım, inan saymadım
ama gazeteci Ali Eyüboğlu köşesinde yazmış 27 tane
filmde, 30 tane de dizide oynamışım. Sayamadım
30 tane dizi, olmuş mudur o kadar neleri saydı
bilmiyorum.
n Tiyatroyla nasıl tanıştın Sevgili Şerif Sezer?
Ortaokul son sınıftayken, konservatuardaki bir
oyunun davetiyesi geçti elime. Oyunun adı “Anna
Frank’ın Hatıra Defteri”ydi. Okul inanılmazdı,
acayip etkilendim. Cıvıl cıvıldı. Öğrenciler
balkonlarda, aşağıda velilere oyunu sergiledi.
İnanılmaz bir atmosferdi, oyuncuların arkadaşları
oyuna tezahürat yapıyordu ve o gün “Ben burada
okumalıyım.” dedim kendi kendime. Nasıl girilir
bu okula diye düşünmeye başladım. Oyun çok
etkilemişti beni. Işık Yenersu oynuyordu Anna
Frank’ı. O günden sonra Cebeci’den geçerken
boynum kırılırdı, çünkü konservatuar binasından
gözlerimi alamazdım.
n Bir süre Paris’te yaşadığını biliyoruz.
Ancak orada Mehmet Ulusoy’la bir araya
gelemeden, sahneye çıkma imkânını
yaratamadan zor bir süreç yaşadığını biliyoruz
altı yıl boyunca. Sonra İstanbul’a dönüyorsun
ve döndükten sonra tiyatro yerine bir otelde
çalışmaya başlıyorsun. Orada bir anın var
biliyorum, bizimle paylaşır mısın?
Bir gün Ankara’dan bir tiyatro grubu
turneye gelmişti. Venüs Sineması’nda oyunu
sahnelemişler, sonra bir şeyler içmek için otelin
barına gelmişler. Ama hiçbirini ben görmüyorum.
Kül tablalarını alıyorum, boşları topluyorum,
yeni içkiler hazırlıyorum. Bir ara sırtımı dayadım
bara bir baktım, benim tiyatrodan tanıdığım
arkadaşlar. Nasıl mutlu oldum… Hemen
yanlarına gittim. Sarıldık, sohbet ettik biraz ama
nasıl üzülüyorlar orada çalıştığım için. Sanki kötü
yola düşmüşüm! Hâlbuki onların kazandığının iki
üç katı para kazanıyordum otelde çalışarak.
n Ama dört yıl sonra gözün para pul
görmüyor. Otelden ayrılıyorsun. Otelden

ayrılırken arkadaşlarınla nasıl vedalaşmıştın?
Oteldeki arkadaşlarla vedalaşırken, tiyatrodan
kaç para maaş alacağımı sordular. Otelde beş
bin lira maaşım vardı ama tiyatrodan sekiz yüz
lira alacaktım sadece. Bunu öğrenen arkadaşlar
“Deli misin sen, nereye gidiyorsun?” diye tepki
gösterdiler. Ben de “Siz anlamazsınız, gerekirse
üstüne para verip oynayacağım ben.” dedim.
Arkadaşlarım çok şaşırdı ama yaptığım işi
sevmiyordum. Barın arkasında suratım beş karış
çalışıyordum. O sırada AKM’de açılmıştı, gelip
orada oyun oynuyorlardı. Ben tiyatrodan uzak
kaldığım için çok mutsuz oluyordum.
n İlk filmin, Sinan Çetin’in 1980 yılında
çektiği “Bir Günün Hikâyesi” 1980. O filmle
ilgili neler söylemek istersin? Çünkü o filmle
ilgili “Sinema yolculuğum başlamadan bitti.”
diye düşünmüşsün ama sonra bambaşka
bir şey olmuş. O filmle ilgili bize bir şeyler
anlatmak ister misin?
Oynamak istemiyordum ama Sinan o kadar
ısrar etti ki Leyla. “Tamam, hadi oynanayım.”
dedim. Ama o film benim hayatımı değiştirdi.
Kütahya, Gediz’de bir yerlerde çekildi film.
Fikret Hakan, Nizamettin Ariç, Nur Sürer ve
ben vardık başrollerde. Ama para yok pul yok.
Sinan’ın çok az parası var, her şeyi kendileri
yapıyorlardı. Bizi götürdüler bir köy evine, tavan
çöktü çökecekti. İki gün sonra millet isyan etti,
“Bu ne burada oturulur mu, yatılır mı?” diye.
Ancak ondan sonra bir otele gidip yerleştik.
n “Yol”a açılan kapı “Bir Günün Hikâyesi”
ile oldu değil mi?
“Yol” filminde, Tarık Akan çok direndi
benim olmam için. Sinan Çetin çok etki etti.
Raif Alnıaçık... Herkes yolumu açtı. Çünkü
Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Yol”
filmi çok katmanlı bir hikâyeydi. Film hem
hikâyeyi anlatma açısından, hem de oyunculuk
açısından benim için çok kıymetliydi. Gerçekten
çok üşüdüm, sesim çıkmadı, iğneler vuruldum.
Fakat iyi ki bu filmde oldum. Müthiş bir filmdi.
Filmi ilk izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım.
Biliyorum ki “Yol” filmi, sadece Türk Sineması’nın
değil dünya sinemasının da önemli filmlerinden
biri. 17 yıl sonra restorasyona girmiş, kopyasının
seyirciyle buluşmuş olması ayrıca bir ironi ve
acıdır. Ama iyi ki bu filmde olmuşum.

n “Yol” filminde zor süreçten ve
hastalanmalardan sonra hayatında bir şey
daha oluyor. Ve “Hakkâri’de Bir Mevsim”
filmini çekerken karnında ölü bir bebek
taşıyorsun. Gerçekten inanası gelmiyor
insanın. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin?
Karnımdaki bebeğin öldüğünün farkında
değildim. Çekimlerden birkaç gün sonra kanamam
başladı ve hastaneye gittim. Bir hafta kadar
hastanede yattım. Erden “Bu filmin kadın
oyuncusu yok!” diyerek saçını başını yoluyormuş.
Benim olduğum sahnelerin bazıları bensiz çekilmiş.
Leyla Özalp ise “Senin sağlığın her şeyden önemli,
İstanbul’a git.” diye not gönderdi. Gideyim
ama yerime oyuncu bulamadılar. İstanbul’a
gitmedim, kanama durdu. “Gelin, hastaneden
beni alın.” diye haber gönderdim. Beni aldılar
yeniden sete gitmek için yola çıktık. Köye yakın
mesafede heyelan olmuş. Yol kapanmış. Beni
sırtlayıp gecenin karanlığında bir süre gittikten
sonra, sonunda ahır gibi bir yere girdik. O ahır
gibi yeri kafeterya yapmışlar, tüm ekip içerideydi
girdiğimde. “Geldi oyuncu.” diye bir alkış oldu.
Ve ertesi gün çalışmaya başladım. Çekimler
bittikten sonra İstanbul’a doktoruma gittim.
Muayene ettikten sonra çocuğun bir aydır ölü
olduğunu söyledi. “Şimdi çocuğu alırsam sana
zarar veririm, bekleyeceksin, çocuk normal bir
doğummuş gibi kendini dışarı atacak.” dedi. Her
gün doktora gidip geliyorum, bekle diyor. Durumu
bilen bütün arkadaşlarım bana dehşetle bakıyorlar,
öleceğimi düşünüyorlar çünkü. Sonunda bir akşam
başladı sancı. “Sabah gel.” dedi doktor. Ama
sabaha ağrı kalmamıştı, bir süre sonra yeniden
başladı ve karnımdaki ölü bebek dışarı çıktı.
n Peki, Çağan Irmak desem sana? “Asmalı
Konak” desem?
Çağan Irmak’ı tanımak benim hayatımın
şansıdır. “Asmalı Konak”ta tanıştık. Ondan sonra
neredeyse Çağan’ın bütün işlerinde oynadım.
Diziyi çekerken bir senaryo yazıyordu Çağan. Hiç
kimseye de bir şey söylemiyor. Çağan’la yönetmen
oyuncu ilişkimiz vardı. Dizinin sonlarına doğru
Çağan’a gelmeye başladı. Sette herkes işi sermeye
başladı, bir hastane çekiminde bir sinirlendi.
“Şerif Abla ve Kenan Abi (Bal) dışında kimseyle
çalışmayacağım.” diye bağırdı. Hakikaten
çalışmadı kimseyle.

n Seçici misin projelerde? Nasıl çalışırsın?
Seçiyorum belki de ya da bana abuk sabuk bir
şey hiç gelmedi inanın bilmiyorum. Gelse zaten
oynamazdım. Ben sorduklarında diyorum ki
“Bana gelen her projeyi oynuyorum çünkü hepsi
benim istediğim, sevdiğim şeyler.” Gerçi dizilerde
çok fazla tekrar olmaya başladı karakterlerim, tip
olarak hep doğudayım bir batıya gelemedim.
İrdeler, eşeler, biriktirdiklerinden faydalanarak,
o karakter nedir, nasıldır, nerede yaşamıştır, nasıl
bir kadındır, nasıl yürür, nasıl oturur ve kalkar, nasıl
bir coğrafyada yaşıyordur gibi sorularla çok soru
sorarak ona göre karakterin üzerine çalışırım.
n Peki, o klasik soruyu sorsam… En özel
filmin hangisi senin için?
Benim bütün filmlerim özeldir, zaten çok az
olduğu için hiç abur cubur bir şey yapmadım, varsa
da çok azdır yani. Benim oynadığım bütün filmlerin
yüzde sekseni Türk sinema tarihine geçmiş filmler.
Açın bakın ve hepsi bir sonrakini tetiklemiştir. İlk
filmim Sinan Çetin ile “Bir Günün Hikâyesi”
o bana “Yol” filmini getirmiştir. Ben o filmde
oynadığım için Zeki Ökten, beni Sinan’a sormuş.
Gidip montajda bakmış, beni görmüş, bu kız
kim diye sormuş ve fotoğrafımı istemiştir. Sonra
Isparta’ya giderek fotoğrafımı Yılmaz Güney’e
göstermiştir. Ardından “Yol” filminde oynadığım
için ertesi sene “Hakkâri’de Bir Mevsim”de
oynadım. İki film de üst üste biri Cannes’da, biri
Berlin Film Festivali’nde büyük ödüller aldı. Öyle
ki beni Bodrum’da bütün yabancılar tanıyordu o
yıl. Filmler Avrupa’da oynamış, kırmış geçirmiş,
hele “Yol” Cannes’ı kazandığı için bir sene
sonra ben Fransa’ya gittiğimde hala oynuyordu.
“Hakkâri’de Bir Mevsim”i, Berlin’de ödül aldığı
için herkes seyretmiş, Gümüşlük’te beni turistler
tanıyor ve biliyorken, Türkiye’de kimse bilmiyordu.
Şerif Sezer’le Adana sonrası bol bol
telefonlaştık. Daha çok ben onu aradım elbette.
Bu kadar aramadan sonra “Seni rahatsız
ediyorsam kusura bakma.” dedim. Verdiği yanıt
şahaneydi: “Nasıl mutlu oluyorum, kendimi
nasıl iyi hissediyorum bilemezsin. Bak bakalım
ben seni nasıl arayacağım. Nasıl ‘Yeter Şerif!’
diye bağıracaksın göreceksin.”
Ben “Yeter Şerif!” diye asla bağırmayacağım.
Telefonlarını ve dostluğunu hep çoğaltarak
koruyacağım.

yıldızlar kompartmanı
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linde çikolatası, siyah pantolon ve ceketi,
beyaz gömleği, topuklularıyla girip
dükkâna, en köşedeki koltuğa doğru
ilerledi. Tam Hasibe’nin yanından geçerken
“Bana bir orta kahve.” diyerek elindeki cebe
davrandı.
-Geldim güzelim ben!
Radyodan Tarkan tüm neşesiyle;
“Eninde sonunda benim olacaksın, hadi
naz yapma!” diye bağırıyordu.
Şükran›a da haber verildiğine göre iş
büyüktü bu defa. İnşallah satarlardı. Böyle
zamanlarda Şükran›ı da çağırır, birlikte
çıkarlardı dükkândan iki dirhem bir çekirdek.
“Bıktırma usandırmaa, yeter beni kızdırma, gel
artık kollarımaa, gül döktüm yollarına.”
Geçip dükkânın en kuytusu mutfaktan
içeridekileri süzdü Hasibe. Çekmeceden
çıkardığı kahve kutusundan iki kaşık döktü
cezveye. Suyu ölçtü, fişi taktı. Şükran da damlar
şimdi, o yüzden bir daha bir daha iş çıkmasın
diye düşünerek iki fincan su koydu.
Burcu’nun yüzü camda, geçen insanlara
bakıyordu her zamanki gibi uzun uzun. Bir
bacağını aralıksız sallıyordu. Heyecanlıydı.
Sezgin Abla aynadan gülümseyerek; “Balık
büyük sanırım ha?” dedi. Burcu; “Ev de büyük
adam da fena. Alırsa siteden 3 dubleks
istiyor. İhya oluruz Sezgin Abla!” dedi.
“Tutarız salonu!”
“...Seninle mutlu yarınlara koşalıııım, Gel
beraber mesut olalım.”
Burcu ile Şükran, emlakçıda çalışıyorlardı.
Tek umutları parayı denkleştirip spor salonu
açmaktı. Spor akademisini bitirmişlerdi. Umut
dünyası diye ahlandı Hasibe. Zengini de fakiri
de, okumuşu da okumamışı da umutlanıyor
işte.
Kahve makinesine Sezgin Abla için de bir
kaşık kahve atıp, sayıyı üçe çıkardı. Kırmızı
desenli fincanların yanına birer kare de çikolata
kırdı. Köpürürken tam, alıp cezveyi fincanları
doldurdu. Türk kahveleri hazırdı ki, Şükran
girdi içeri. Elinde beyaz kasımpatıları vardı.
“Sonbahar papatyaları aldım kızlar size.”
diyerek beyaz mini dantel fırfırlı bir elbisesiyle
üç yüz altmış derece döndü. “Ya olmuş muyum
bir bakın!” Herkes, “Güzel, güzel geç hadi!’
diyerek güldü.
Hasibe içinden; ne güzel kızlar, evleniverseler
ya! Kurtulurlar bu dertlerden! Ama yok, tek

başlarına gagalayıp duracaklar bu hayatı illa.
Tek başına kalacaklar hep, yazık onlara diye,
düşündü. Burcu Hanım gibi, Şükran Hanım da
öyle... Hatta Sezgin Abla da... Hem yalnızlıktan
yakınırlar, hem de kimseyi beğenmezler; “Yok
yahu, iyiler kapılmış, adam yok!” der dururlar.
Hasibe nasıl mutlu olduklarını
anlayamıyordu. Osman onun her şeyiydi.
Eli, ayağı, sırtını dayadığı dağıydı. Hiç kimse
olmadan yaşanır mıydı böyle? Birkaç defa;
“Boşuna kovalıyorsunuz, her tarafı tastamam
erkek olur mu hiç! Valla bak ben görmedim.”
diyecek oldu, kuafördeki herkes gülme krizine
girdi. “Kadınların tüm çakralarını açtığı yerdir
kuaförler.” demişti, Sezgin Abla geçenlerde.
“Herkes burada çıplaktır.”
“E tabii, mecburen” demişti Hasibe
gülümseyerek, makinedeki ağdayı gösterip.
Tanımazlardı ki Hasibe’yi! Kaç yıldır bu
kuaföre gelirler, ama kaş bıyık aldırırken de,
sirde de hiç sohbet etmezlerdi. Hasibe bilirdi
hepsinin hayatını; mutlu olduğu anları da,
mutsuzluklarını da. Kimin kocasıyla arası açık,
kim çocuktan dertli...Kim kaynanasıyla yaşıyor,
kim kazık yemiş bilirdi. Sir yaparken kendi
konuşmazdı ama onlar konuşur, dökülürlerdi.
“Bir çapkınaa yangınııım, her yanı bilsen ne
hoşş!”
Bir keresinde Burcu Hanım anlatıvermişti

içini dışını.
“Daha azına razı değilim ben hiç Hasibe!
Konforum için sinsice diğerleri gibi ne zengin
koca peşinde koştum, ne de para. Emeğimle
kazanıp şu salonu açayım yeter bana. Canım
ne istiyorsa onu yaparım ben. Valla. Nerede
yaşamak istiyorsam, orda oldum hep. Gitmek
lazımsa toplanıp gittim, gelmek lazımsa da
gelip çözdüm. Gül bahçesi değildi tabii ama
düşe kalka, acıya üfleyerek büyüdük işte.
Yalnızım ben kızım! Senin gibi Osman’ım yok
yani. Kalbim gülümsüyor, aşk başka, olursa
ne âlâ! Ama yoksa da yok yani. İçimdeki
kız elimden sımsıkı tutsun yeter, her şeyin
üstesinden gelirim ben. Önce kendini
seveceksin şu hayatta, gerisi çorap söküğü.
Bak sen de öyle ol, bir ben varım de bu koca
dünyada, bir de karşımda diğerleri. Sevesim
geldiyse severim, güvenesim geldiyse
güvenirim. Zaten kendime biçtiğim hayat
bu! Sırtımı birine ya da bir şeylere dayayıp
yaşamak yok yani. Ha biri çıkar benle aynı,
kafa olarak keyifli, ayrılmak istemem ondan,
evlenirim bak!”
Gülmüşlerdi epey uzun uzun.
“Gözünde bir ışık vaaar, peşinde bin âşık
vaar
Dudağında mey mi var, sarhoşum sarhoşş”
Hasibe severdi hepsini, başkaydılar ama
temizdi kalpleri. Elindeki tepsiyle geçti
dükkânın köşesinden doğru. Burcu ve
Şükran’ın kahvesini bıraktı. Burcu,
Sezgin Abla’ya dönüp; “Satarsak
açıyoruz salonu.” dedi. “Kiralık demi
hâlâ abla?”
“Kiralık hâlâ Burcu’cuğum.”
“Hadi Şükran, acele edelim, gecikiyoruz.”
diyerek, içti son yudumu Burcu Hanım.
Mutfağı temizleyen Hasibe’ye seslendiler;
“Hadi dua et bize!”
Hasibe rüzgârda uçuşa uçuşa yok olana kadar
sokağa baktı arkalarından. Gün boyu gelen
iki müşterisine ağda yaparken de, havluları
makineye atarken de dua edip durdu kendince.
Hasibe kızların işi rast gitsin çok istiyordu.
Sezgin Abla’nın telefonu çalsın diye bekledi
durdu. Yoktu haber. Umut başka bir zamana mı
kalmıştı neydi? Akşam vakti dükkânı kapatırken
de bakındı sokağa ama yoktu kızlar. Sezgin
Abla; “Olmadı herhalde cepleri de kapalı,
ulaşamadım hiç.” dedi.
Üzüldü Hasibe! Hâlbuki ona bir faydası
yoktu salon açılışının ama bunca umuttan biri
olsun istiyordu. Bunca emekten biri değsin
hayale. Düğümlendi boğazı. Kitlerken Sezgin
Abla kapıyı; “Osman bekliyor, git sen, hadi
iyi akşamlar.” dedi. Üşümüştü Osman. “Hava
dönmüş artık.” dedi. Rüzgâr üşütüyordu.
Koşup koluna girdi Osman’ın. Hiç ses etmeden
avucuna bıraktı, akşama kadar yorgun
düşen ince parmaklarını. Osman eğilip öptü
ellerinden, ‘Hasibem’ dedi. Biraz daha sarıldı
Hasibe. Manav ışıklarından geçerken, göz göze
geldiler.
Osman fısıldadı; “Portakal alayım, ister
misin?”
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Çukurova Bereketi Üzerinde Yaşayan İnce Ruhlu Yazar:

Çetin Yigenoğlu
Edebiyatımızın ünlü eleştirmenlerinden
Tahir Alangu Yüksek Okul’da yazın derslerimize
girerdi. Bir gün dedi ki, “Gençler şiir yazmak zor
iştir. Ama hepiniz biraz çabayla güzel yazmasını
öğrenebilirsiniz.”
Şiir yazmayı o gün bıraktım.

HALIL İBRAHİM ÖZCAN
n Bendeki Çetin Yiğenoğlu; üretken,
hep toplum için bir şeyler yapmaya çalışan,
didinip duran çelebi bir Çukurovalı insandır.
İsterseniz siz anlatabilir misiniz, Çetin
Yiğenoğlu kimdir?
Çetin Yiğenoğlu, tipik bir Çukurovalıdır.
Üstelik 68’lidir. Emeğin en yüce değer olduğuna
inanır. Halkının sorunlarını, kendi sorunları bilir.
Dilini sever, güzel yazmaya çalışır. İnsanları
sever, kimseye, ırkına, etnik kimliğine bakarak
önyargılı davranmaz. İkinci paylaşım savaşı
sonrası doğanlar kastedilen İngilizce deyimle
“Baby Bumer” kuşağındandır. Bu tanım
bende varlık içinde yoksunluğu anımsatır
öncelikle. Yamalı çorap, çorap yamama aygıtı
tahta yumurtayı çağrıştırır. Kirlenmemiş
bir doğa, yıldızlara yakın doruklarda geçen
çocukluğumu anımsatır. Geceleri aya tırmanıp
yıldız topladığımız, ormanlarında cinlerle
saklambaç oynadığımız Torosları düşündürür,
ruhum aydınlanır. Hayatımın masalsı günlerini
yaşadığım Toroslar gelir gözlerimin önüne.
Şaman halalardan, teyzelerden, aksakallı
dedelerden masallar dinlediğim o cennet…
Hep sorarım kendime, cennet-cehennem
yanlarıyla edebiyatı/yazını seçmemde acaba
o masalsı dünyanın, dinlediğim masalların
etkisi mi oldu, diye. Başta Karacaoğlan’ın,
Dadaloğlu’nun, daha nice ozanın, yazarın çıktığı
o yöreden çok şey aldığım kesin. Ne demek
çok şey, hamurum o evrenin suyuyla karıldı.
Hayatın dayattığı cehennemlerden, edebiyatın
cennetinde yunup arınmayı da yüreğimin
kuytusundaki o cennetle cehennemdeki
deneyimler öğretti.
Şiddetin içine doğmuştum. Şiddete arkamı
dönmeyi, yüzümü ışığa çevirmeyi çocukluğumda
öğrendim sezgilerimle. Sezgiyle kuşkusuz.
Olayları, olguları tartacak, değerlendirecek
birikimden yoksun olduğuma göre. O zamanlar
korkak da değildim. Sonradan öğrendim
korkuyu. Sevdikçe, yaşamın anlamını algıladıkça,
yazdıkça daha da korkar oldum.
Çok varlıklı ailelerin soyundan geliyorum.
Öyle bir yaman çelişki içinde büyüdüm ki
anlamsızlıkların mihenk taşında sınandım
sürekli. Anlamsız bir yoksunluk (yokluğun
değil) içinde geçti çocukluğum. Bu çelişki beni
tanımsız biçimde yıpratmasına, örselemesine
karşın, sanırım ruhumun yontulmasını da
sağladı.

Sözünü ettiğim masalsı dünyanın yanı sıra,
lise birinci sınıfta yaşadığım iki olayın büyük
etkisi olduğunu düşünürüm yazmaya ruhumu
vermemde. Kozan Lisesi’nde yaşlı öğrenciler
vardı o zamanlar. Bir şiir okuma yarışması
düzenlenmişti. Yarışma sonunda öğretmenler
birbirine girdi. Uzlaşma birincilik ödülünü
benimle birlikte üç kişi arasında paylaştırılarak
sağlandı. Öbür birincilerden biri 25, (Lise sonda)
öbürü 19-20 yaşlarında ağabeylerdi. İlk ödülümü
o yarışmada aldım; Atatürk’ün Nutuk’u; 3 cilt.
Böylece, güzel şiir okuduğum için şiir de
yazmaya başladım. Aşk şiirleri kuşkusuz. Zaten
hepimiz aşka âşık gençlerdik. Sevmeye, gülmeye
koşulluyduk.
Lise birde bir şey daha oldu. Bir edebiyat
öğretmenimiz vardı. Çocuklar arasında “Bu
lisede benden 10 puan alacak öğrenci yok.”
diye bir sözü dolaşıyordu. Bunu duyduktan bir
süre sonra yaptığı bir kompozisyon sınavında
10 aldım. O an lisede, 35 bin nüfuslu ilçede
edebiyatçıya çıktı adım. Hayatımın sonraki
döneminde hiçbir zaman kendimi o dönemdeki
kadar “ünlü” hissetmedim.
Sonra durmaksızın şiir yazdım. Lise sonda
roman yazmak geçti içimden. O zaman biraz
da yol göstermesi, yardım etmesi için tasarımı
açtığım hanım edebiyat öğretmenim hevesimi
kırdı. “Yazabilirsin tabii.” dedi, “Ama önce 400
roman okumalısın!” Bu, Everest’in doruğuna
oksijen tüpü olmadan çık demek gibi bir etki
yaptı bende.

n Yaşadığınız coğrafyanın yazdıklarınızda
etkisi büyüktür ama bununla
sınırlandırılamaz. Aşk ile yazdığınız her
kitabınızda görülmektedir. Yaşadığı yerlere,
kentine, dağına, edebiyata, aşka tutunmanın
sırları var mı, varsa nelerdir sizce?
“Sır” diye sorduğunuz şey var, üstelik oldukça
basit; bilgiç olmakla bilge olmak arasındaki fark
kadar kolay.
Sır; insanına, yurduna, çevresine sevgiyle
bakabilmektir. Gerisi gelir zaten.
Kuşkusuz, yaşadığım coğrafyanın üzerimdeki
etkisi büyük. Binlerce yıldır, gücü yükselen
egemenlerin elinde kolonyal bir bölge olarak
gelmiş topraklarda bakmasını bilen göz,
çelişkileri hemen görür. Ben halkımı, yurdumu
çok sevdim Sevgili Halil İbrahim. Gazetecilik
gibi bir mesleği de yaşam biçimi belledim.
Kamu felsefesi bilincini 68’lerde özümsemeye
başladım. Baktığım yer her zaman halkımın,
insanın, yurdumun, doğanın çıkarı açısından
oldu. Gazetecilikte gerçeği bu açıdan ararken
edebiyatta gerçeğin binbir yüzünün olduğunu
öğrendim. Benim entelektüel kimliğim için ikiz
karakterli denilebilir; gazetecilik, edebiyatçılık.
n 2007’den itibaren düzenlenen
geleneksel “Uluslararası Çukurova Sanat
Günleri” devam ediyor ve çok kıymetli bir
iş yaptınız Adana’da Yazarevi açtınız. Bize
bunlardan bahsedebilir misiniz acaba?
Tam 30 yılımı verdim ekinsel-sanatsal
etkinlikler için. Son soluğuma değin de
vermeyi sürdüreceğim. Bu işlerin hayatımı
anlamlı kıldığını düşünüyorum. Çukurova
Sanat Girişimi’ni (ÇSG), Çukurova Okulu’nu
burada bütün boyutlarıyla anlatmak
olanaksız. Dünyada ilk kez diyebileceğimiz
işlerin başarıldığını, sonunda “Çukurova
Okulu” adıyla, ekin-sanat etkinliklerinin
düzenlendiği, çocuklara, büyüklere yönelik
bilimsel eğitimlerin, araştırmaların yapıldığı
bir “akademi” olma yolunda olduğumuzu
söyleyebiliriz. Çukurova’da birçok kurumun
bizim deneyimlerimizden yararlandığını, hatta
adını bile benzettiğini belirtmek isterim.
Sözü uzatmanın gereği yok. ÇSG hakkında
daha doyurucu bilgi edinmek isteyen dostlara
web sitemizle “cukurovasanatgirisimi.com”;
YouTube “cukurovasanatgirisimi” kanalımıza
bakmalarını önerebilirim.
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aili meçhul fikirlerin uçuştuğu, bütün
kederlere intihar süsü verilmiş bir devirdi,
bin dokuz yüz doksanlar. İstanbul’da kendi
Rönesans’ını arzulayan, mütevazı bir bohem
hayatı yaşanırdı. Bu hayatı eşsiz bir estetik hissi
sarmalardı. Hâletiruhiyem, isli kandillerle titrek
mahyalara yazılırdı. Göz göze geldiğim herkes,
sanki beni tanırdı. Yüreğim, tekir ağı gergili
salaş meyhane tavanlarından, kurutulmuş
iskorpitler ve çelimsiz denizyıldızlarıyla birlikte
sarkardı. Fanilere vurulduğumda, Boğaz’ın
kıyısında oturup şilepleri sayardım. Hangi ses,
hangi Şirketi Hayriye vapurunun, uskurunun
dönüşünden tanırdım. Herkes hiddetle kabaran
denizden çekinirken, ben çöldeki vahadan
korkardım. Doğuluydum Batı’daydım. Batılıydım
Doğu’daydım. Aynı anda iki farklı zamanın
insanıydım.

G

ençliğin çiğ hallerini gayya zannederken farkına varılamamıştı. En
büyük kötülük henüz yaratılmamıştı. Zalimliğin yinelenmesiyle oluşan
bir yeraltı dünyasının kapısındaydık. Romantizme ne zaman ihtiyaç duysak,
seksenlerin kırıntılarını kazırdık. Hatırlamaya ve aşka tapışımızda ibadetten
çok bir övgü vardı. Zihnin özgürleşmesi, tartışmasız ruhun tek gıdasıydı.
Saftık ve bu saflığa kanmadık. İnatla saf suda yaşayabilen canlılar olmayı
arzuladık. Sonu hüsranla bitecek hikâyemizin fonunda Jobim’den “How
Insensitive” çalardı. Her zor atlatılan gecenin sabahında, mavi binaların
çatılarında uyanılırdı. Hayatın bizden emdiği enerji yine bizi ezmek için
üzerimizde birikirdi. Devrimler daha gerçekleşemeden evlatlarını yerdi. Ekşi
günler, ağzından kanlar akan, vahşi gözlü Satürn’e benzerdi.
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ibir ve isyan gençliğin şanındandır belki, fakat kendi
kendimize hiç acımadık. Düştük; alçıdan heykeller gibi
defalarca parçalandık. “Tuttuğumuz taksi hürriyete gidecek,
başka bir ihtimal yok.” diyen haykırışlara gönülden katılırdık.
Değiştik belki ama diyalektiğe olan inancımızı bugünler için
sakladık. “Hep böyle kal” diyen şarkılara verdiğimiz sözü
tutmak zorundaydık. Esrik olduğumuz kadar akıllıydık. Daha o
günlerde farkına varmıştık; varlık nedenleri bizi yok etmek olan
şatolar, Moby Dick’ler, büyücüler ve yel değirmenleri vardı.
Faili meçhul fikirlerin uçuştuğu, bütün kederlere intihar süsü
verilmiş son devir, bin dokuz yüz doksanlardı. Eski günler, ekşi
günlerdi. Artık damağımızda hiç dinmeyen acı bir tat kaldı.

