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

ALBERT CAMUS
“Doğruluk duygusu, haklı olmanın 

verdiği doyum, kendini değerlendirmenin 
sevinci, bayım, bizi ayakta tutan ya da 

ilerleten güçlü zembereklerdir.”

SAIT FAIK ABASIYANIK
"Şiir olmayan yerde insan 

sevgisi de olmaz. İnsanı insana 
ancak şiir sevdirir. Şiir, insanı 

insana yaklaştıran şeydir."

“Kağıtlar,kitaplar,dedi,nereye elimi atsam.  
Kiminde. Hem her şey şiirlerde değil miydi?  

Bir gök şiirde ağar, bir sokak şiirlerde  
Gider gelirdi.  

Böyle yaşayıp gidiyorduk.”

JOHN BERGER
“Zihin sonsuzluğun ufku altında 
anladığı her şeyi, bedenin o anki 

fiili varoluşunu kavramasıyla değil 
de, bedenin özünü sonsuzluğun 

ufku altında kavramasıyla anlar.“

ILHAN BERK
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AKGÜN AKOVA

Adam, “Sen bana geri dönene kadar 
Venedik’e yağmur yağacak!” demişti 
ve duymamıştı bunu kadın. Ama işte 

bakın, Venedik’e günlerdir yağmur yağıyor. 
Bu kadarını kimse görmemişti. Sular otellerin 
merdivenlerini karış karış tırmanıyor, turistler 
kanalların kentini telaşla terk ediyor. Venedik 
sokaklarındaki şemsiye nehirleri, yağmurlukları 
parayla şişmiş gondolcuların sırıtışlarına 
karışıyor. Bütün kiliselerde bir telaş, aman 
tanrım, meleklerin kanatları ıslanacak!

Bir akşamüzeri, San Marco Bazilikası’nın 
yarısına kadar suya gömülmüş kapısına bir 
gondol yanaşıyor. İçindeki gizemli yolcu, 
Marco Polo Havaalanı’na inebilen son uçakla 
İstanbul’dan getirildi. Bu kör rahibe, adı pek 
anılmayan küçük kiliselerden birinde, kırık 
bir aşk hikâyesi yüzünden kendini sonsuza 
kadar Meryem’e adamıştı, diyorlar. Elinden 
tutup bazilikanın üst katındaki San Marco 
atlarının önüne getiriyorlar onu. 1204’teki 
Haçlı Seferi’nde İstanbul’dan, o zamanki adıyla 
Konstantinopolis’in hipodromundan sökülüp, 
Venedik’e getirilmiş dört bronz at heykelinin 
önünde diz çöküyor rahibe ve etrafındakilerin 
bilmediği bir dilde dua etmeye başlıyor. Bir süre 
sonra, yanında bekleyenler yaşlı kadının kıvrılıp 
bükülmeye ve sarsılmaya başladığına tanık 
oluyorlar. Sanki akciğerlerinde doludizgin atlar 
koşuyor. Sanki içindeki yüzlerce atlının fırlattığı 
oklar yarışıyor yüreğinin atışlarıyla.

Ertesi sabah, otellerinde mahsur kalan 
son turistleri almak için kürek çeken 
gondolcular, San Marco Meydanı’nın Dükler 
Sarayı ile birleştiği köşede, suların içinde 
bir at başının ilerlediğini görüyorlar. Gözleri 
çıldırmışçasına büyümüş olan atın başı, 
sel sularında bir görünüp bir kaybolarak 
Haçlıların Konstantinopolis yağmasında 
getirip diktikleri iki sütunun arasından geçiyor. 
Eyvah! Eski inançlarına bağlı Venedikliler için 
bu, uğursuzluk demek; çünkü bir zamanlar 
idam mahkûmlarının başları tam burada, San 
Marco ve San Teodoro sütunlarının arasında 
kanlar içinde yere düşüyordu. Bugün bile bu 
sütunların arasından geçmemeye dikkat ediyor 
Venedikliler.

Ama korkulanın tersine, at meydanda 
ilerledikçe, sular milim milim alçalmaya 
başlıyor. Saat Kulesi’ne konan yüzlerce güvercin, 

sayfalarında “Pax tibi Marce, Evangelista meus” 
yazılı açılmış bir kitap tutan kanatlı aslan 
heykeli ve meydana bakan pencerelere koşan 
Venedikliler bu mucizeyi izliyor. At yüzüyor ve 
Venedik ağır ağır yeniden yeryüzüne çıkıyor. 
Sular çekildikçe atın gövdesi belirginleşiyor 
ve izleyenler şaşkınlıkla hayvanın gövdesini 
kaplayan çiçek resimlerini görüyorlar. Sanki 
bu at, sanki üzeri çiçekli bu beyaz at, onlara su 
vermek için Venedik’e gelmiş! 

Bir saat kadar sonra, su bacaklarına kadar 
indiğinde, atın gövdesindeki rengârenk, ıslak 
bahçe tümüyle beliriyor. Hayvan artık sıçrayarak 
aşıyor iyice alçalmış olan suları. Bir süre 
sonra da, rüzgârı tellerinin arasına almış bir 
mandolin sesi gibi koşmaya başlıyor San Marco 
Meydanı’nda. 

Olayı izleyenler arasında mırıldanmalar 
başlıyor. Yüzmedeki becerisine bakılıp onun, 
İnebahtı Deniz Savaşı’nda Türklere karşı 
savaşan Venedik kuvvetlerinin komutanı Dük 
Sebastiano Venier’in atı olduğu söylentisi 
yayılıyor. Söylentiler, Venier’in kardeşinin kızı 
Cecilia’ya kadar uzanıyor. Yağmura yakalanan 
sözcüklere göre, kızın babası Paros Lordu 
Nicolò Venier, onu 1536’da Kanuni Sultan 
Süleyman’a satmıştı. Bazıları bunun büyük bir 
iftira olduğunu, Cecilia’yı korsanların kaçırıp 
İstanbul’a götürdüğünü söylüyor. Hatta arada, 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın da adı geçiyor. 
Muhteşem Süleyman’ın karısı Hürrem Sultan, 
Cecilia’yı görüp beğenmiş, himayesine almış, 
adını da Nurbanu koymuş, diyorlar. Nurbanu 
serpildiğinde, Hürrem Sultan’ın oğlu Padişah 
II. Selim’in karısı olmuş; sonra da kendi oğlu III. 
Murad’ın Osmanlı tahtına geçmesiyle, Valide 
Sultan olarak anılmaya başlanmış. Öldüğünde, 
İstanbul’da, Ayasofya’nın bahçesine, kendisi için 
aşk şiirleri yazan kocası Sultan II. Selim’in yanına 
gömülmüş. 

Bunları fısıldayanlar, San Marco Bazilikası’nın 
Bizans’ı ve Ayasofya’yı çağrıştırdığını 
hatta önündeki Akropolis sütunlarının bile 
Konstantinopolis’ten getirildiğini dillendirerek 

at ile İstanbul arasında gizemli bağlar arıyorlar. 
Öyle ki, diğer üç atın da Venedik’e geleceklerini; 
birinin kenti yakacağını, birinin yıkacağını, 
birinin göğe yükselteceğini söyleyenler bile 
var. Atlar belli ki, Bizans’ın başkentinden 
çalınmalarının intikamını alacaklar! 

“Peki, madem intikam almak istiyor atlar, o 
zaman bu üzeri çiçekli at Venedik’i boğulmaktan 
niye kurtarıyor?” sorusuna aranan yanıt da 
kısa zamanda bulunuyor. O at, Nurbanu 
Sultan’ın ruhu! Babasının kentine geldi ve 
atların İstanbul’a geri verilmesi için uyarıda 
bulundu. Cecilia, Venedik’in yok olmasını 
istemiyor çünkü! Hem derin tarihe hem de düş 
kurmaya meraklı olanlar için iş hiç de öyle değil! 
Onlara göre at, Sultan II. Selim’in ahırı için 
yola çıkarılan ve Kıbrıslı korsanlar tarafından 
kaçırılan atlardan birinin hayaleti! Bu düşüncede 
olanlar, Osmanlıların o zamanlar Venedik’e 
saldırmak için bu olayı bir gerekçe saydıklarını 
anımsatıyorlar. 

Fısıltı gazetelerinin sözcüklerini dağıtan, yine 
üzeri çiçekli at oluyor. Birdenbire San Marco 
Meydanı’nın ortasında duruyor ve sonra uçan 
bir gürz gibi fırlayarak meydanı terk ediyor. San 
Moisè Köprüsü’nden “benim kanatlarım var” 
der gibi geçiyor; Larga XXII Marzo Sokağı’na 
giriyor ve sonra koşmaya devam ederek bir 
diğer sokakta, Calle dei Bergamaschi’de gözden 
kayboluyor. Ama daracık sokakta köşeyi hızla 
dönerken sırtı duvara sürtünüyor ve çiçek 
resimlerinden biri üzerinden düşüyor. O sırada 
sokağın sonundaki otelden çıkan bir adam, atın 
birkaç saniye önce oradan geçtiğinden habersiz, 
eğilip üzerine çamur bulaşmış beyaz gülü yerden 
alıyor ve yakınlardaki Fenice Tiyatrosu’na doğru 
yürüyor. “İşte yağmur dindi. Demek, o geri 
geldi!” diye düşünüyor. 

Ve şimdi adam, adını küllerinden doğan 
Zümrüd-ü Anka kuşundan alan Fenice 
Tiyatrosu’nun önündeki merdivenlerde, adı 
“ışık saçan kadın” anlamına gelen sevgilisi 
Nurbanu’yu bekliyor. Nurbanu ona yaklaşırken 
bir beyazlık ağacak elindeki gülden.
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MARİO LEVİ

En son hangi esnaf lokantasında, hangi 
yemeği yediniz? Kimle beraberdiniz? 
Günün hangi saatinde? Tek başınıza 

mıydınız yoksa? Yalnızlığınızı daha mı çok 
hissettiniz? Şimdi bu sorular farklı hikâyeleri 
çağırıyor. Tarihin neresindeyiz? O önümüze 
dizilmiş yemekler bize kimi ve neyi hatırlatır? 

Sizin de bu lokantalarda geçirilmiş günleriniz 
var mı? Karşınızdaki yemeklerden seçiminizi 
yaparken hatırladıklarınız? Çok eski bir 
gelenekten bahsetmeye çalışıyorum aslında. 
Yüzyıllara dayanan bir gelenekten. Evliya 
Çelebi “Seyahatname”de, İstanbul’da bekâr 
esnafın karnını doyurduğu beş yüz elli beş 
aşçı dükkânından bahseder. Aşçıların aşlarını 
sattıkları bu küçük dükkânlar Galata’da, 
Eminönü’nde, yani tüccarların, ticaretin olduğu 
yerlerde esnafı doyurmak için kurulmuşlardır. 
1635 yılındayız. Bu gelenek daha da eskilere 
gitmektedir aslında. Sebebi o günlerde ve 
daha öncesinde, evlerin sadece yüzde altısında 
mutfak bulunması mıdır? Bir ihtimaldir bu 
şüphesiz. O günlerde çoğunluğun yemeklerini 
böyle yerlerden temin ettiklerini bize 
geçmişten gelen birçok hikâye anlatıyor. Esnaf 
lokantalarının ataları aslında onlar. Zamanın 
akışında bugüne kadar uzanmış kimliklerini 
bulacaklar ve birçok şehrin hafızasına silinmez 
izlerle yazılacaklardır.

Bir yemek adabı
Esnaf öğle saatlerinde, karnını doyurmak 

için, kesesini zorlamayacak bir yerler arar. 
Kendine göre bir muhafazakârlığı da vardır 
aynı zamanda. O yerleri bir alışkanlık haline 
getirmek ister. Yiyeceklerine güven duymak için 
de tabii. Lokantanın sahibi de bu beklentileri 
dikkate almak zorundadır. Bu yüzden de 
yapacağı yemekler için en taze ve sağlıklı 
malzemeleri seçer. Bu ahlak ve birliktelik de bir 
geleneği inşa etmiştir elbet. Birliktelik deyince 
daha da fazlasını düşünmek gerekir ama. Esnaf 
lokantalarına gelenler aynı masada birbirini 
tanımayanların da oturabileceğini ve yemek 
yiyebileceğini bilir. Onun da bir adabı vardır 
tabii. Birileri o masaya sizden önce oturmuşsa 
izin istenir. Oturunca “Afiyet olsun.” demek 
de bu adabın sınırları dâhilindedir. Lokantacı 
veya tezgâhın başında bulunanlarla sipariş 
verilmeden önce kısaca ayaküstü sohbet 
etmeyi, hatta şakalaşmayı da pek sevenler 
vardır. Hayatın renkleri arasında değil midir 
bunlar? Bu sırada yemeklere bakılır. Hepsi 
önünüzdedir. Sabahın çok erken saatlerinden 
itibaren pişirilmeye başlanmıştır. Tencerelerde 
bulunanlar ile tepsidekiler nasıl da göz alıcı, 

dahası akıl çelicidir. Siz bakar, seçiminizi yapar, 
siparişinizi verirsiniz. Beş altı masalık küçük bir 
lokantadaysanız, istediklerinizi oturduğunuz 
masaya işletmecisi getirebilir. Ailece çalışanlar 
da vardır. Garsonlar biraz da yetişme gayesiyle 
orada bulunurlar. Bu gelenekte, garsonluktan 
lokanta sahipliğine yükselenler çoktur. Esnaflık 
terbiyesi bunu da gerektirir neticede.

Lokanta belirli bir saatte açılır, hizmet 
vermeye başlar, akşama doğru da, artık çarşıda 
hayat kalmadığından, kapılarını kapatır. Yarın 
yeni bir gündür. 

Zaman tabii ki değiştirir
Bugün, geleneği böyle sürdürenler vardır 

şüphesiz. Ne var ki günümüzün değişen şartları 
artık akşamın ilerleyen saatlerine kadar 
açık, vitrinlerindeki yemekler hiç şüphe yok 
ki yine davetkâr bazı lokantaların daha çok 
müşteriye, ama bu sefer göz ardı edilemeyecek 
bir mesafeyle şehirdeki yerlerini almalarına 
zemin hazırladı. Yemek yenir ve gidilir. Kim, 
ne isterse, düşünür artık. İstenen yemekler 
sıraya girildikten sonra tepsilere konur, kasaya 
gidilir, ücret ödenir, bir masaya oturulur. Size 
çoğunlukla bezgin yüzler hizmet vermektedir. 
Bir yapaylıktır hissettiğiniz. Açıklamakta 
zorlandığınız, belki de açıklamak istemediğiniz 
bir yapaylık. Yemeklerin lezzetine sığınırsınız. 
Bu lezzeti bulabildiğiniz ölçüde... Ne yaparsınız, 
zamanın akışına siz yön veremezsiniz ki...

O anların büyüsü
Bir de yine esnaf lokantası görünümünde 

ama bu sefer, fiyat yemek dengesi dikkate 
alındığında, herkesin harcı olmayacak olanlar 
vardır. İsim vermeyeyim şimdi. Hiç kimse 
kırılmasın. Birçoğunu bilirim. Yemekleri pek 
lezzetlidir ama. Oralara gittiğinizde gerçekten 
yemek yediğiniz duygusuna kapılırsınız. Her 
yerde yiyemeyeceğiniz yemeklerdir. Seçim 
yapmakta zorlanmanız bile mümkündür. Kolay 
mıdır? Bazı lokantaların günde iki yüz çeşit 

yemek çıkardığı bile söylenir. Böyle bir emek 
karşısında söyleyecek ne bulabilirsiniz? 

Yine hikâyelerin izini sürmek
Ben esnaf lokantalarının lezzeti aramanın ve 

anlatmaya çalıştığım birliktelik duygusunun da 
ötesinde, başka gizli çekicilikleri olduğunu da 
düşünmüşümdür sık sık. Yine bazı sorular benim 
için hikâye niteliğindedir bu durumda. Oraya 
gidenler, madem ev yemekleri gibidir yapılanlar, 
kendilerini biraz da evlerinde hissetmek 
istemezler mi? Aralarında eski evlerinde kalmış, 
yeni evlerinde artık bulamadıkları yemekleri 
özleyenler de yok mudur? Ya aradıkları ve bir 
türlü bulamadıkları o ev sıcaklığını hiç değilse 
o yemeklerin sıcaklığında arayanları nereye 
koyabilirsiniz? Ne çok ihtimal var değil mi? Ne 
çok hikâye. Bu lokantaları sevmemi sağlayan bu 
hikâyelerin çağrısı mıdır yoksa? 

Çünkü geleneği yaşatmak var
Ancak, neresinden bakarsanız bakın, şu 

kesindir; bu lokantalar lezzet geleneğimizi 
sürdürdükleri için çok önemlidir. Belki de en 
dikkate alınması gereken var olma sebepleri 
budur. Kuzu tandır, iç pilav, elbasan tava, kuzu 
gömleğine sarılmış ciğer, helmesi kararında 
kuru fasulye, tereyağlı pilav, mercimek çorbası, 
terbiyeli işkembe veya kuzu paça çorbası, 
çömlek kebabı, hünkâr beğendili tas kebabı, 
çömlek kebabı, patlıcan kebabı, incik kebabı, 
zeytinyağlı enginar, taze fasulye, kereviz, biber 
dolması veya yaprak sarma, kadınbudu köfte, 
İzmir köfte, keşkek, patlıcan musakka, etli 
yaprak sarma, cevizli kabak tatlısı, aşure, keşkül, 
fırın sütlaç, kaymaklı ekmek kadayıfı veya ayva 
tatlısı... Bilen bilir, daha da devam etmemiz 
mümkün... Yeteri kadar davetkâr değil mi? Bu 
kadar çok seçenek varken, modaların esiri olup 
birörnekleşmeye kendini teslim etmek size de 
ters gelmiyor mu? 

Ben bu lezzet tarihinin yaşattıklarına ve çok 
eskilerden duyurduklarına da meftunum. 
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YAŞAR SEYMAN Kelebekler Özgürdür
Künyemize kazınmış tarihler, günler ve 

uğruna yaşamlar adanan günler.  
Gün varsa, sorun var…

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü!”

Hoşluk olsun diye ansızın verilen bir gün değil 
bugün.

Temelinde büyük bir mücadele yatıyor.
Öyle bir mücadele ki öyküsü bugün bile 

yolumuzu aydınlatıyor.
Bu mücadeleleri başlatanları, yaşam 

adayanları yazmak, onları saygıyla anmak gönül 
borcumuzdur.

Yoksa her dönem yaşamı zindan eden 
diktatörlerden nasıl kurtuluruz?

Bu direniş öyküsünü, kadın hakları savunucuları 
bilir.

Diktatörlerin zalim olduklarından kuşkumuz 
yoktur.

Yaşar Kemal’in o güzel sözü akıllara gelir: 
“Zulmün artsın ki, tez zeval bulasın!”

Rafel Trujillo, Amerika kıta tarihinin en kanlı 
diktatörlerinden biri olarak bilinir.

Askeri darbeyle iktidara gelir, halk oylamasıyla 
devlet başkanlığı yapar. Sonrasında tahtından 
ayrılmayı reddederek, diktatör olarak, otuz bir yıl 
boyunca Dominik Cumhuriyeti’ni yönetir.

Yıllarca ABD desteğiyle iktidarda kalmayı 
başaran Trujillo, iktidarda olduğu dönem boyunca 
ülkenin ekonomisi, altyapı hizmeti için dönemin 
varsılları tarafından yoksulları ezmek için 
desteklenir.

Sermayedarlar, ekonomik kaygıları yüzünden 
diktatörün işlediği tüm cinayetleri yok saydığı gibi, 
insan hakları ihlallerine göz yumar, sessiz kalırlar.

Ülke ekonomisinin “gelişimi” yolsuzluğu da 
beraberinde getirir.

Bu ekonomik gelişimden yararlananlar sadece 
Trujillo, ailesi ve yakın çevresidir. 

Narsisizmi yüzünden kentlerin, dağlarının adını 
bile değiştirir.

Asya’daki günümüz diktatörü olan devlet 
başkanı da ayların ismini aile bireylerinin ismiyle 
değiştirmiştir.

Devrimler olsa, çağlar değişse, dönüşse de 
diktatörler asla değişmiyor. 

Rafel Trujilo, iktidarı boyunca elli bin kişinin 
ölümünden, faili meçhullerden ve “Maydanoz 
Katliamı”ndan sorumlu tutulur.

Bu diktatörün karşısına “Mirabel Kardeşler” 
çıkar.

Faşist rejime karşı koyan hareketlerden biri de 
“Kelebekler” adlı üç kadının kurduğu “Mirabel 
Kardeşler” örgütüdür.

Bu gizli örgütü üç kız kardeş: Patria, Minerva 
ve Maria kurar.

Bu kardeşler Mirabel Kardeşler olarak bilinir.
Kocaları da onlara destek olur, rejime ve 

Trujillo’ya karşı birlikte direnirler.
Trujillo’nun kendisine karşı gelenlerden 

kurtulma yolu oldukça acımasızdır.
Mirabel Kardeşler’in eşlerini hapse attırır ve 

öldürtür.
Mirabel Kardeşler’in demokrasi ve insan hakları 

istekleri, Trujillo tarafından pek çok kez hapse 
gönderilmelerine neden olur.

Diktatör Trujillo onları hapse göndermekle 
kalmaz, tüm mal varlıklarına el koyar.

Bir halk konuşmasında; “Ülkenin en büyük iki 
sorunu; kilise ve Mirabel Kardeşler’dir.” demekten 
çekinmez.

Eli kanlı diktatör, Mirabel Kardeşler’i vatan 
haini olarak duyurur.

Diktatörün iletisini alan yandaşları, Trujillo’nun 
bu seslenişinden 23 gün sonra, 25 Kasım 1960’da 
kocalarının hapishane görüşünde dönen Mirabel 
Kardeşler’in arabasını durdurur, arabadan indirir, 
önce tecavüz eder, sonra da sopalarla döverek 
öldürürler.

Mirabel Kardeşler’in cesetlerini uçurumdan 
aşağıya atarlar.

Devlet ve medya bu olayın trafik kazası 
olduğunu yazar ve söyler.

Bu olay ülkede yankılanınca; ABD diktatörden 
desteğini çeker. Devri dönesi zalim diktatör 
devrilir. 30 Mayıs 1961’de Trujillo bir suikast ile 
öldürülür.

1963’te Dominik Cumhuriyeti yıllar sonra ilk 
defa demokratik bir sistemle seçimlere gider, halk 
oy vererek hükümetlerini seçerler.

25 Kasım 1981’den itibaren anılan bu gün; 
1999’da Birleşmiş Milletler tarafından “Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü” olarak duyurulur.

Kadına yönelik şiddete karşı yaşam 
adayan “Mirabel Kardeşler”i unutmayacağız, 
mücadelelerini hep saygıyla anacağız.  

Hız kesmeden her gün ülkemizde şiddetten 
ölen kadınların fotoğraflarını paylaşmaktan, 
acılarını, acılı ailelerini, gidenlerin ardından kalan 
öyküleri dinlemekten, okumaktan yüreklerimiz 
dağlanıyor. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Dünyada hiçbir 
milletin kadını, ‘Ben Anadolu kadınından fazla 
çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte 
Anadolu kadını kadar emek verdim,’ diyemez!” 

Dünyanın en büyük şairi Nâzım Hikmet en 
güzel şiirlerini kadınlarımız için yazdı. Ahmed 
Arif, en unutulmaz aşk mektuplarını Leyla Erbil’e 
yolladı. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş kadınlar 
için, “Kadınlar insandır, biz insanoğlu.” demeyi 
unutmadı. Hiç mi bu sözler, bu şiirler zihinlere 
yazılmadı. 

Yazılmıyor…  
Ülkemizde günde en az üç kadın öldürülürken 

bir de ‘İstanbul Sözleşmesi’nden ülke olarak 
imzamızı çektik. Utanç verici, aymazlık kokan bu 
eylemlere dur demenin günü geldi de geçiyor. 

Kadınlarımızı şiddetin demirbaşı olmaktan 
kurtarmak, güzel bir gelecek kurmak için geç 
kalmadan mücadele etmeliyiz!

Kadın giderse evin ışığı söner…
Yaşamın rengi ve özü olan kadınlar gitmesin!
Bir kelebek kadar ömrüm olsa örgütlü 

yapılarda tüketirim!
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ULAŞ GEROĞLU

n Rıfat Hoca’m, sizi Cide’de görebileceğimi 
öğrendikten sonra hemen yola çıktım. Benim 
için sizinle Cide’de buluşmak, sohbet etme 
fırsatı yakalamak çok büyük bir heyecan.

“Gel bakalım. Hoş geldin.”
n Hocam Cide’ye dönmek zorunluluk muydu 

yoksa bir gün mutlaka diyor muydunuz ? 
“Şu çakıl taşları benim çocukluğumun 

hafızasıdır. O yüzden belki buradayım. Belki 
anılarımı buluyorum sakladığım yerde.”
n O çakıl taşlarından birini bizimle 

paylaşmak ister misiniz?
“5 yaşında şu gördüğün çakıl taşlarıyla oynarken 

sabah saatlerinde sahilde bir asker belirdi. Hep 
söylerlerdi bir abin var diye. Önce Balkan sonra 
Çanakkale Savaşı o güne kadar onu  görmek 
nasip olmamıştı. O sabah onun ağabeyim 
olduğunu hissettim ve koştum sarıldım. İlk defa 

abimin kokusunu çektim içime. Tabii çok sonra 
öğrendim o koku barut kokusuymuş! Yaralıydı, 
yarası kabuk bağladı ve tekrar gitti cepheye. 
Gitmeden üniformasından bir düğme koparıp verdi 
bana. Onu hatırlayım diye. Onu son kez orada 
görmüştüm. Çanakkale’den dönmedi geriye.”

(Anısını paylaşırken gözünü sahilin bir 
noktasından hiç ayırmadı. Tebessümle 
bakıyordu).
n Düğme! Düğmeyi saklıyor musunuz hâlâ?
“Uzun yıllar sakladım. Hep çalışma masamın 

çekmecesindeydi. Sonra bir gün evimde arama 
yapılırken çekmecem kırıldı, yazdıklarım ve düğme 
kayboldu.”

 (Yavaş yavaş ayağa kalktı ve..)
“Hadi yürüyelim biraz...”
n Olur hocam yürüyelim…
(Rıfat Ilgaz biraz yassı, avuç içinden küçük 

taşları seçip denizin üstünde sektirmeye 
başladı. Bir süre beraber taş sektirdik).

Üstadım sizin yazdıklarınız birçok insanın 
yolunu aydınlattı. Peki sizin yolculuğunuzu 
etkileyen ne oldu, yazmaya ne zaman karar 
verdiniz?

“Samsun’da 1923’lerin Haziranında ilk kez bir 
basımevi gördüğüm gün, mesleğimi seçmiştim. 
İlk iş olarak elime geçirdiğim bir kurşun parçasına 

adımı tersten kabartma olarak yazmış, defterime 
basmıştım. Yani önce adımı geçirmiştim deftere, 
sonra yazılarımı.”
n Hocam siz Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği 

ilk öğretmenlerdensiniz. Az önce  12 yaşında da 
yazar olmaya karar verdiğinizi söylediniz. Peki 
öğretmenlik nasıl oldu?

Ulaş’çım “Bizim dönemimizde sadece 
yazarak para kazanmak, geçinmek çok az kişinin 
marifetiydi. Asıl sebebim; halkımız cumhuriyetten 
önce de, cumhuriyetten, hatta demokrasiden 
sonra da öğretmeni hep sevmiştir. Öğretmene 
kıyan, onu tedirgin eden halk değildir. Bir çok sebep 
üretebiliriz ama bu en geçerli sebepti.”
n Üstadım siz 40 kuşağı toplumcu gerçekçi 

sanatçıların en önemli isimlerindensiniz. Ancak 
ilk şiirlerinizde toplumcu gerçekçi refleksi 
göremiyoruz. Şiirinizi değiştiren sebepleri nasıl 
anlatırsınız?

“Evet bizlere 40 kuşağından diyorlar. 40 
kuşağından toplumcu gerçekçi diyorlar ayrıca. 
Toplumcu gerçekçi 40 kuşağı şairi.. Ben; faşizmin 
en azılı olduğu yıllarda şiire başlıyorum. Daha 
doğrusu başladığım şiir için buraya kadar 
diyorum ve kesiyorum. Bu şiir diyorum;  haylazları 
eğlendiriyor, onların hoşuna gidiyor. Bir de 
toplumla ilgili sorunlarımız var bunları bir yana 
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Bir resmi vardır Rıfat Ilgaz’ın. 
Adının yazılı olduğu bir sokak 
tabelasının altında, yüzünde 

kırgın bir tebessüm, gözlerinde 
mutluluğun rengi. Sorarlar yanında 
onunla sokağı ziyaret eden dostları 

“Nasıl hissediyorsunuz?” diye. 
“Mülk sahibi olmak güzel şey!” 

der edebiyatın büyük çınarı. Hani 
Hababam Sınıfı’nın hepimizin 

ezberinde olan yavaş çaldığında 
hüzünlendiğimiz, hızlı çaldığında 

neşelendiğimiz müziği var ya 
belki ilk defa o an hızlı çalmıştı 

Rıfat Ilgaz için. 12 yaşında bir okul 
defterine kendi kendine dizgilediği 

ismi, hayata karışmıştı. Rıfat 
Ilgaz’ın mutlu olduğunu bildiğimiz 

bir anını paylaşmak istedim 
sizinle. Söyleyemediklerimizi, 

koktuklarımızı, endişelendiklerimiz, 
uğradığımız haksızlıkları, 

verilmeyen hakkımızı, 
eksikliklerimizi, görmezden 

geldiklerimizi, duyulmayan sesimizi 
yazmanın nişanıdır o tebessüm. 

Bir asrın içinde koruyamadığımız 
değerlerimiz, sakınamadığımız 

gençlerimiz, karşılığını 
alamadığımız emeğimizdir o 

tebessüm. Ağlanacak halimize 
güldüren, dert etmediklerimizi 

düşündüren, doğruyu dikte 
etmeden gösterendi o tebessüm. 
Elbet hepimizin sevdiği bir Rıfat 

Ilgaz sözü, şiiri vardır. Benim sözüm 
“Düştükse itibardan ölmedik ya, 
yaşıyoruz işte, yaşıyoruz dedik, 
yaşıyoruz be, Heeeey, fincancı 

katırları!” Ya sizinki?

bırakırsam önce şair olamam, yazar olamam sonra 
aydın kişi olamam diyorum.”
n Peki edebi olarak bu düşüncenizin 

eserlerinizde görülebilmesi için nasıl bir yol 
izlediniz? 

“Bireysel olan eğilimleri törpülemeden olmaz. 
İlk önce bireyselciliği itmen gerek.”
n Rıfat Hoca’m, insan bireysel düşünme 

eğilimini yok edebilir gerçekten? 
“Belki tamamen ortadan kaldıramazsın. 

Elbet bir yerlerde bireysel düşünmek, yaşamak 
zorundasın.   Fakat olabildiğince törpülemek, en 
azından törpülemen gerektiği bilincine ulaşmak 
şart.”
n Sizi ve edebiyatınızı etkileyen çok fazla 

şey olduğunu düşünüyorum. Merakımı mazur  
görürseniz biraz bunlardan bahsetmek ister 
misiniz? 

“Oğlumun 1940 doğumlu oluşu bana İkinci 
Dünya Savaşı’nın ne olduğunu çok yakından 
anlatmıştır . Ekmek bulamayan, çöp tenekelerinde 
öteberi arayan, evde ışıksızlık yüzünden kitabını 
okuyamayan çocuklar, kömürsüzlük yüzünden 
yanmayan sobalar, çocuğunun sütünü ısıtamayan 
anneler, simitsiz bir kuşaktı bizimkisi. Böylece 
ben toplumla içli dışlı oldum. Biz bu dönemi 
yaşadıktan sonra artık güldürmek için güldürmek, 
eğlendirmek için eğlendirmek.. Anlayacağın 
Ulaş’çım ne dalkavuk olabilirdik  ne de soytarı 
olabilirdik. Biz haylaz sınıfı eğlendirmek için şiir 
yazmamaya karar verdik. Ve en sonunda oğlum 
4 yaşındayken hapishaneye erkekler gününde  
bana bir şeyler getirmek zorunda kaldı. Erkekler 
gününde sadece erkekler gelebiliyor, oğlum 4 
yaşında ama erkek”
n Değişimin kendisini hissettirdiği çok 

sert günler yaşamaya başladınız. Ardı ardına 
gözaltılar, soruşturmalar, mahpusluk, takipler, 
baskılar, sansürler ve yasaklar başladı. Bugün 
sizin yaşadıklarınızı, uğradığınız haksızlıkları 
düşündüğümüzde hâlâ “neden?” diyoruz. Elbet 
biliyoruz sebeplerini ancak o sebeplere anlam 
veremiyoruz.

Ulaş’çım, “1944’ten beri bu böyle… Ne 
yapmıştım da fişlenmiştim? Yasal veya gizli bir 
partiye mi girmiştim? Elimden bir kaza mı çıkmıştı? 
Kaza, kader kurbanlarından biri miydim? Yoksa 
düpedüz bir kaçak ya da kaçakçı mı? Bildiğim 
kadarıyla “Sınıf” adıyla bir kitap çıkartmış, 
tutuklanmış, altı ay hüküm yemiştim…”
n Hocam, Sınıf kitabı demişken, yakın 

dostunuz Asım Bezirci’nin bir söyleşide “Bizim 
kanımız da kırmızı, bayrağımız da kırmızı. Ama 
mahkeme Sınıf kitabını, kapağı kırmızı diye 
mahkûm etti” dediğini hatırladım.

“Evet o gerekçeli karar. O kadar aramışlar 
sormuşlar misafir etmek istediler. İşin gerçeği; 
bilir kişi sakıncasız buldu şiirlerimi. Fakat mahkeme 
zengin sınıfı çok yerdiğimi, fakir sınıfı çok haksızlığa 
uğramış gibi gösterdiğimi söyledi. Halbuki 
“Sınıf” bir düşünce değildi. Hemen her gün şahit 
olduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız sosyal ve 
ekonomik farklılıkların eseriydi.”
n Üstadım o dönemde de edebiyatçılar 

arasında fikir ayrılıkları ve büyük eleştiriler 
vardı. 

“Doğrudur ama şunu kimse göz ardı etmesin, 
halkçılığın, o çağın kuşağına aşıladığı ülkünün 
tümü ya da ayrıntıları üzerinde belki tartışmalar 
oldu aramızda. Ancak sağlam bir öğretinin, 
gerçekçi ve toplumcu bir görüşün gereği 
olduğundan bizim de onların da hiç kuşkusu yok.”
n Rıfat Hoca’m şair olarak yazın hayatınıza 

başladınız. Bugün kaleminiz kuşaktan kuşağa 
bir tebessüm miras bırakıyor. Mizah yazmaya ne 
zaman karar verdiniz? 

“Şinasi Nahit Berker’in bir sözü var. ‘İnsan yazar 
olmaz, yazar doğar’  der. Bende bu sözü şöyle bir 
değiştireyim  ‘İnsan mizahçı olmaz, mizahçı doğar.’ 
Ben mizahçı olduğumu çok geç anladım. Hababam 
Sınıfı’ndan sonra. Baktım ki halk sevdi gülüyor, o 
ana kadar ben kendimi sadece şair zannederdim 
meğer mizahçıymışım demeye başladım kendi 
kendime.” 
n Üstadım sizin şiirlerinizde de mizahı 

görüyoruz. 
“Hababam Sınıfı’ndan sonra ne yapmışım 

diyerek şiirimde de mizah aradım. Bir anımı 
paylaşayım konuyla ilgili  ya 60 ya 70. yaş günüm 
için düzenlenen etkililikte bir şiirim okundu. 
Şiirde diyorum ki ‘Mısta Bey adamlar ne fırınlar 
yapmışlar, kapısından girilir bacasından çıkılır’ 
Baktım herkes gülüyor. Ben bunu çok trajik bir 
olay için yazmıştım. Gülüyorlardı ama acı acı 
gülüyorlardı. Gülüyorlardı...”
n Hocam ‘mizah edebiyat mı, değil mi?” 

tartışması bitmez gibi görünüyor 
“Bunun asıl sebebi mizahı sadece gülmece 

olarak tanımlamamız. Ben katılmıyorum. Çünkü 
sanatın diğer tüm dalları gibi mizahta bir araç değil 
amaçtır. Yani mizah bir gülmece, güldürü aracı 
değildir. Yani mizah yazarının derdi güldürmek 
eğlendirmek değildir.  Mizahın arkasında bir teknik, 
bir fikir olmalıdır.  Bir tür olarak, edebi olmak 
şartıyla sanatçı ne olduğunu orada ispat edebilir.”
n Özellikle 40 kuşağı toplumcu gerçekçi şair 

ve yazarlar eserlerini başka isimlerle yayımlıyor 
veya yayımlamak zorunda kalıyordu. Hatta 
Marko Paşa’da siz ve diğer yazarlar da hiç 
isim kullanmadınız. Döneme baktığımızda 
sebeplerini anlayabiliyoruz. Fakat hocam, 
Hababam Sınıfı gibi bir eseri  neden kendi 
isminizle yayımlamadınız? 

 “Hababam Sınıfı’nı Dolmuş Mizah dergisinde 
yayımlamaya başladığımda bir sabıkalı şairin ismi 
dergide görünmesin, dergiye zarar gelmesin diye 
Stepne ismini uydurdum.”
n Tek neden bu muydu!
“Sebeplerden biriydi. Ama asıl nedeni ben 

şair olarak ortaya çıkmışım bu tür işleri kaleme 
almıyorum demek içindi. Hani ilerde Hababam 
Sınıfı’nı benim yazdığım öğrenildiğinde ‘yazmışsın 
ama bağışladık seni hadi bakalım’ desinler istedim. 
Şairlik haysiyetime yediremedim mizah yazarı 
olmayı. Fakat halk ne şairi be sen mizah yazarısın 
dedi. Ve ben mizah yazarı olma şerefine nail oldum 
”
n Üstadım hızla değişen dünyada sanki 

mizahın bir sonraki kuşağa kendisini taşıması 
zorlaşıyor. Fakat sizin gibi, Aziz Nesin gibi 
büyük ustaların kalemi kuşaktan kuşağa aynı 
etkiyi yaratıyor. Bu konuda ne söylersiniz? 

 “Çağının sorumluluğunu üstüne alabilen 
sanatçı olabilir. Çağının sorununu düşünemeyen, 
üstüne alamayan ne olursa olsun hiçbir şey 
olamaz. Biz yaşayan eserler üretebildiysek aydın 
bir dimağ ve sorumluluktan kaçmayan sanatçılar 
olduğumuz içindir.”
nRıfat Hoca’m vakit geldi. Benim 

“İstasyon”a yetişmem gerekiyor.. Son olarak bir 
şiir istesem.. 

“Bu ayaklar benden hesap soracak,
Bir düşüncenin peşinden dolaştırdım sokak 

sokak ,
Bu baş, bu eğilmez baş da öyle
Bazı sarhoş ,bazı yorgun
Her zaman bir yastığa hasret!
Bu ciğer de hesap soracak,
Esirgedim, güneşini, havasını”
n Teşekkürler hoşça kalın..
“Hoşça kal Ulaş..”
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KÜRŞAT BAŞAR

Ülkemizi tanımayan bir yabancı, Türk 
dizilerini izlese nasıl bir izlenime 
kapılır, merak ediyorum.

Eski filmlerdeki “kötü adam” figürü biraz 
şaşmış durumda örneğin. 

Birçok kötü adam, hatta mafya üyeleri 
vatan millet sevdalısı iyi insanlar olarak 
görünüyor. 

Memleketin yarısı yalılarda, yarısı da 
havuzlu villalarda veya rezidanslarda yaşıyor. 

Herkesin altında milyon dolarlık arabalar 
var. 

Kadınların çantaları, ayakkabıları kişi 
başına düşen milli gelirin üç, dört katı… Çoluk 
çocuğun elindeki telefonlar da farklı değil.

Erkeklerin çoğu holding sahibi ama ne iş 
yaptıkları genelde pek anlaşılmıyor. Çünkü 
boş bir masanın başında oturup evrak 
memuru gibi gelen giden birtakım kağıtları 
imzalıyor. 

Kadınların genellikle tek amacı, bu holding 
sahiplerini ya da onların oğullarını ayartmak. 
Hatta bu konuda en büyük yardımcıları da 
anneleri…

Ama ayarttıktan sonra da pek mutlu 
olmuyorlar, kocalarının arkasından iş 
çevirmeye başlıyorlar. 

Arkadaşları olan kadınlar da onların 
kuyusunu kazmakla meşgul. 

Zaten bu kızlarımız bir iş yapmıyor ya da 
yapar gibi görünüyor. Dünya çapında başarılar 
kazanan, spor dallarında kendini gösteren, 
sanatla uğraşan, insanlık yararına bir şeyler 

yapan pek genç göremiyoruz. 
Bunların tek ideali zengin 

olmak, spor araba ve havuzlu 
villa almak (Havuzlu villa 
takıntısı tüm dünyada bu 
kadar yaygın birşey mi diye 
hep merak ederim. Üstelik 
ülkemiz insanın büyük 
bölümü doğru dürüst yüzme 
bilmez).

Bu kadınlar gerçekten bu 
kadar kumpasçı mı diye insan 
etrafındakilerden kuşkulanmaya başlıyor. 

Üstelik bu fettan, sürekli gerekli gereksiz 
onun bunun arkasından iş çeviren kadınlara 
pek bir şey olmuyor. Hatta onlar ötekilerden 
daha iyi koşullarda yaşıyor.

Bir yandan da sürekli bir kavga, gürültü 
var. Neredeyse herkesin elinde, belinde 
tabanca. 

Kızlar güzel, oğlanlar yakışıklı, her türlü 
katakulli var, herkes birilerinden bir şeyler 
saklıyor. Dolayısıyla izlenme oranları yüksek. 

Dizilerimiz yurtdışına satılıyor, tekniğimiz 
oldukça gelişti, filmler güzel çekiliyor, 
prodüksiyon ekipleri iyi çalışıyor, yapımcılar 
bol para harcıyor. 

Geçenlerde bir dizi yapımcısı, dizilerin 
günümüz Türkiye’sini yansıttığını söyledi bir 
söyleşide. 

Belki yukarıda saydıklarım çok küçük 
bir kesimi temsil ediyor ama yapımcının 
söylediğinde doğruluk payı var. 

Ben de seyircinin, bu ne rezillik, 
bunlar ne berbat insanlar, iyi 

ki biz bu durumda değiliz 
diye bu dizileri izlediğini 
sanmıyorum. 

Aksine bu hayatlara 
özendiklerini ve bunun 
yansımalarının da günlük 

hayatta görüldüğünü 
söylemek mümkün. 
Düşünün ki yollar bir yana, 

kaldırımlarda bile arabadan 
geçilmiyor ve bizler dünyadaki en pahalı 

arabalara biniyoruz. Kendi ülkesinde bizden 
çok daha zengin vatandaşın aldığı arabanın 
aynısına biz üç, dört kat para ödeyerek sahip 
olabiliyoruz. 

Neredeyse bir araç fiyatına gelen, son 
moda cep telefonları çıktığı anda kuyruğa 
giriyoruz. 

Pandemi sürecinin bize hayatımızı 
küçültmeyi, geleceği bir kez daha düşünmeyi, 
belli lüks takıntılarımızdan kurtulmayı 
öğretmesi beklenirdi ya da ben öyle 
bekliyordum. 

Ama hiç öyle olmadı. 
Geçenlerde bir arkadaşım, “galiba tam 

tersine insanlar, aman ne olursa olsun gibi 
garip bir ruh haline girdi.” diye yorumladı bu 
durumu. 

Bir başka arkadaşım dizileri bu kadar 
ciddiye almak gerekmediğini söyleyip ekledi; 
“Kızılderililer parlak şeyleri sever.”

Ben de seyircinin, 
bu ne rezillik, 

bunlar ne berbat 
insanlar, iyi ki 

biz bu durumda 
değiliz diye bu 

dizileri izlediğini 
sanmıyorum.
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AYŞEN ŞAHİN

“Ne istiyorsun anne, benden ne 
istiyorsun?” diye bağırdı Zeliha.
Annesiyle tartışıyorlardı, okulu 

halledecekti işte ne vardı bu kadar üzerine 
gelmeseydi, eninde sonunda okuyacaktı.

İki sınav kötü gitti diye sanki okuldan atılmış 
muamelesi de neydi?

Hem o çocukla doğru dürüst bir şey olmamıştı, 
iki kere görüşmüşlerdi.

Tamam, küçük yerde yaşıyorlardı ama devir de 
annesinin devri değildi ki artık. Bir bankta yan yana 
oturmaktan ne olurdu?

İnsan kavgada ağzına geleni söylüyor ama 
aniden bir durulma pek beklenen şey değildir.

Hiddetinden bir anda arınmış sesiyle 
dudaklarının arasından fısıldadı annesi “Bengin’i 
istiyorum.”

Zeliha’nın sesi o kadar hızlı kısılacak gibi değildi. 
“Bengin kim anne?” dedi suçlar bir tonla.

“Yine kimi örnek göstereceksin bana? Gene 
sende neleri ukde bıraktığımı mı anlatacaksın? 
Kimlerle kıyaslayacaksın beni?” 

Sesinin tonunda ağızdan çıkmamış bu sorular 
saklıydı.

Başladı Bermal Hanım anlatmaya;
“Sen Bengin’i bilmezsin, tanımadın hiç. 
Henüz üç buçuk yaşındayken kendi kendine 

okuma yazma öğrenmişti. Beş yaşındayken okuma 
bilmeyenlerin mektuplarını yazar olmuştu.

Okula başladığı sene iki basamaklı sayıları 
aklından çarpmaya başladı, beşinci sınıfta da üç 
basamaklıları...

On yaşındayken evin faturalarını babası önüne 
koyardı, evin gelir giderini hesaplamayı kızına 
bırakırdı. Borçları taksitlendirir, faizleri hesaplardı.

Bütün kasaba Bengin’den umutluydu, kimse 
başaramadıysa da o, bu kasabadan çıkıp bir şey 
olmayı, biri olmayı başaracaktı.

Çok neşeliydi, her şeyi hafife alır çünkü her şeyi 
atlatabileceğine inanırdı. Zekâsına çok güvenirdi.

Şarkı sözleri yazardı bir deftere, geceleri 
bağlamasıyla bestelemeye çalışırdı. 

Günlük tutardı ama yaşamadığı hayatların 
günlüklerini.

Mesela birinde İstanbul’da deniz gören bir evde 
büyüyen ve koleje giden bir kız olurdu, bir diğerinde 
pazarcılık yaparak geçinmeye çalışan ve okula 
gidemeyen.

Hiç görmediği Almanya’da yaşayan kızın 
günlüğünü yazmayı severdi en çok. Yemekler 
uydururdu, kitapçılar canlandırırdı gözünde, 
Almanya sokaklarını, evlerini tasvir ederdi. Sobasız 
ısınmak nasıldı, onu yazardı.

Günlüklerindeki kızların biri saçlarının 
rengini dert ederdi, biri ellerinin nasırlarını diğeri 
hoşlandığı çocuğun ona yüz vermeyişini.

O zamanlar kasabada bir kütüphane vardı. 
Her sene en çok kitap ödünç alan olduğu için ona 
törenle bir kitap hediye edilirdi.

Bu kitapları gazete ile kaplar, üzerine yeniden 
kapak resimleri çizerdi. Okuduğunda kitap ne 
hissettirmişse onu resmederdi.

Kocaman bir hayal dünyası vardı işte böyle, 
kasaba sınırlarına sığmazdı. 

Liseyi yatılı kazandığı sene annesi hastalandı. 
Bir baba, iki abi bakabildi ne kadıncağıza ne 
kendilerine.

Bıraktı okulu, eve döndü. Dışarıdan bitirecekti, 
okuduğu lise gibi olmasa da o hallederdi.

Bir yandan cebirle uğraşarak bir yandan kemik 
suyuna tarhana kaynatarak geçti günleri.

Lise sondaydı.
Babası söz vermişti, o sene üniversite sınavına 

girmesine izin verecekti, kazanırsa gönderecekti. 
Sınava iki gün kala annesini kaybetti.

Sınava gireceği gün taziye evinde ayran 
çalkalıyor, ağlayarak bulaşık yıkıyordu.

Annesiyle birlikte tüm emeklerini ve hayallerini 
de gömmüştü.

Babası ‘olsun.’ dedi, ‘seneye bir daha denersin, 
benim sözüm söz.’

Bir sene, sadece bir senecik. Fazla geldi 
kasabalıya, korkulan başa geldi: Laf oldu.

Görücüler geldi gitti, babası reddettikçe 
kasabada selam sabah kesildi, işleri kesatlaştı.

Evdeki sessizlik dayanılmaz oldu, Bengin 
üzerindeki bakışların ağırlığını kaldıramaz oldu.

Sonunda ilk ve tek ‘Evlenelim, ben okumasına 
izin veririm.’ diyene vardı.

Kasabalı sustu. Sınava doğru Bengin’in gebeliği 
saklanamaz oldu.

‘Çocuk biraz büyüsün, okursun.’ dedi kocası.
‘Okursun.’ dedi, ‘büyüsün de okursun.’ Okumak 

kaçmıyordu ya, okurdu.”
Bermal Hanım oturduğu yerde bir ileri bir geri 

sallanıyordu, yemenisinin ucuyla gözünün yaşını 
siliyordu.

Dudaklarından sürekli dökülen “okursun” 
kelimeleri sanki soğumamış bir cenazenin yanında 
yakılan taze ağıt gibi duyuluyordu.

“Anne? Annem iyi misin? Bengin’e ne oldu?” 
diyerek sarıldı anasına Zeliha.

“Bengin’e ne oldu bilmiyorum Zeliha’m, sen 
büyüyünce okuyacağım, baban söz verdi. Büyü gari 
kızım büyü ki okuyalım.

Bengin anamın bana koyduğu isim. Sana 
bağladığım umutların aynını bağlamış bana. 
Bengin, tutkun demek.

Babam, Bermal demiş; ev hanımıdır anlamı, 
kırıp dizimi oturayım evimde diye.

Anam öldü gitti Zeliha’m bir daha bana Bengin 
diyen olmadı.

Tutkular naftalinlendi, kaldırıldı.
Babanın sözü var, sen büyü de beraber 

okuyacağız yavrum. O kavlen evlendik biz.”
Zeliha gözyaşları içinde başını önündeki 

kitaptan kaldırdı.
Dinleyiciler ayakta alkışlıyorlardı. Arkasındaki 

ekrana ana-kız kep attıkları bir fotoğraf 
yansıyordu.

Bermal Hanım en önde, hayali bir yemeni 
ucunu gözyaşını silmek için çekiştiriyordu, saçlarını 
kızının kitap tanıtımı şerefine topuz yaptırdığını 
unutmuştu.

Yaka kartında “Bengin” yazıyordu.

Bengin

Yemekler 
uydururdu, 
kitapçılar 

canlandırırdı 
gözünde, Almanya 

sokaklarını, evlerini 
tasvir ederdi. 

Sobasız ısınmak 
nasıldı onu yazardı.
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HAYDAR ERGÜLEN

Berkant: “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek/
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek”. Sanki ulusal 
marşın nakaratı gibi söylendiğini anımsıyorum 
bu dizelerin. 1960’ların sonu, 11-12 yaşlarında 
olmalıyım. 45’lik plağı da almış olmalıyız ama 
yine de TRT’de reklamların arasında olasılıkla 
Sezen Cumhur Önal tarafından hazırlanıp sunulan 
Türkçe Sözlü Hafif Müzik programında dinlemek 
nedense daha çok sevindirirdi bizi. İstek şarkımız 
çalınıyormuş ve adlarımız okunuyormuş gibi 
kardeşimle birbirimize bakıp gülümserdik… 
Yazının tam burasında memleket müzik âleminin 
sıkı şahsiyetlerinden, her daim kitaplarına 
başvurduğum Murat Meriç kardeşimizin 
“Memleketin Anason Kokan Şarkıları”nı çaldığı 
Hayat Dudaklarda Mey’in ilk cildini (Anason İşleri 
Kitapları, Ekim 2019) açtım, “Samanyolu”nu 
buldum, ‘ilk pop müzik ihracatımız’ın altındaki 
giriş cümlesini okudum: “Memleket pop müziğinin 
milli marşı!” diyordu. Aynı hissiyatı paylaşmışız ya 
Murat’la, hoşuma gitti.

Kerime Nadir’in romanından uyarlanan 
“Samanyolu” filmindeki enstrümantal ezgi 
çok beğenilince, hemen söz yazılıp Berkant’a 
okutulur. Bildiğim kadarıyla onun da en ünlü 
şarkısı olur. Hem de bizim “Love Story”imiz olur. 
1970’te çekilen ve o yıllarda en çok izlenen “Love 
Story” filmi, yalnızca konusuyla değil müziğiyle 
de çok gözyaşı döktürdü. 1971’de de Gönül Yazar, 
Türkçesini söyledi, “Nerden başlasam bu aşk 
hikâyesini nasıl anlatsam”. Bana kalırsa bizim “Aşk 
Hikâyemiz” Berkant’ın söylediği “Samanyolu”dur. 
Sonrasında pek çok plak yapsa, sahneye, 
televizyonlara çıksa da, “Samanyolu” şarkısı 
bir anlamda Berkant’ın kurtulamadığı (belki de 
kurtulmak istemediği) ‘belalı’ şarkısı olur. O şarkıyı 
başkaları da söyler söylemesine de, başka kimseye 
yâr olmaz, dediğim gibi belki de Berkant’ın 
“Fahriye Abla”sı da o olur. 60’lı-70’li yılların 
filmlerinde ve düğünlerde dansa doğal ritmini 
veren şey “Samanyolu”nun müziği ve sözleriymiş 
gibi gelir bana. Ulusal düğün ve dans şarkımızdır 
diyelim, yerli ‘La Comparsita’mız. “Bir millet 
dans ediyor”sa o yıllarda, bu da “Samanyolu” 
sayesindedir. En azından bir zamanlar Anadolu’da, 
İstanbul’da. Şarkısı da “Kalbim senin, ruhum 
senin, ben de senin/yıllar geçse bitmeyecek bende 
sevgin”  diye biter, 50 yıl sonra belki de tek 
şarkısıyla Berkant’ın hatırlanması da ‘yıllar geçse 
unutulmayacak’ bu şarkı sayesindedir.  

Bora Ayanoğlu: Gönlümde şahane insanlar 
arasında duruyor, dursun. İlk şarkılarını 
duymuşum, sevmişim, onun yazdığını bilmeden, 
olsun. Bir de durmadan yazıp durduğum ve 
adını AnkaraBlues koyduğum nev’i şahsına mı 

şehrine mi artık neyse, münhasır ‘anlatı’da da 
‘müstesna’ bir yere sahip, Hümeyra ve Fikret 
Kızılok’la yer aldığı fotoromanı da 1972 ya da 
1973 olmalı, “Hey” dergisinde okumuş izlemişim. 
Filmlerde de oynadığını biliyorum, boyundan 
posundan ötürü ‘levend’, ‘cengâver’ rolleri 
oynamıştır herhalde dedim, baktım, tıpkı babası 
gibi o da Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olduğu için 
Fatih’i oynamış ve başka geçmiş zaman erlerini, 
dervişlerini. Buzdağının altından söz edilir 
ama ben onu Bora Ayanoğlu için yanardağın 
altı olarak değiştirmek istiyorum, sakindağ, 
sakinyanardağ hatta. Burada sayamayacağım 
kadar çok film ve dizinin müziği ve beste. 
Bildiğim besteleriyle çok sevdiğim biri zaten, 
benim bildiğim hepimizin bildiğidir ve hiç 

kuşkusuz onlarla başka adlar da ünlenmiştir. 
Sözgelimi Alpay’ın ününe ün katan “Fabrika 
Kızı”, sonra “Tren”, “Güller ve Dudaklar”, “Dört 
Mevsim”, “Adım Kadın”, “Yaz Bitti”, “Gurur 
Duyarım”, “Yunus”, “İçiyorum Yavaş Yavaş”, 
“Kırık Aynalar”, “O Yaz”... Ezcümle, Bora 
Ayanoğlu’nun müzikleri unutulmaz, kendini 
bunca işin, film ve tiyatro oyunculuğu, beste, 
söz yazarlığı, film ve dizi müzikleri, şarkıcılık 
ortasında yine de geride tutmayı başarması ise 
hiç unutulmaz! Hele bir de benim gibi 16 yaşında 
bir lise öğrencisiyken, 1970’lerde pek moda olan 
fotoromanların birindeki üç arkadaştan biri 
olarak ona rastlarsanız daha da unutulmaz! 
Bir unutulmaz daha eklemesem olmaz, “Bir 
cana hasret baktığım/aynalar kırık şimdi/.../
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ELEM ERKGördüğüm aynalar gibi/gözlerim kırık şimdi/.../
Baktığım aynalar gibi/ gönlüm de kırık şimdi” 
diye yumuşacık sesiyle yıllardır gönlüme işlemiş 
olan “Kırık Aynalar” şarkısı da benim için asla 
unutulmaz! Bir de tabii siz onu görmediniz,  
evvelgiden ahbaplardan sonra kendisi de fazla 
kalmayan Refik Meyhanesi’nin duvarlarındaki 
“Refik ile Vehbi” ve yine evvelgiden ahbabımız 
Ömer Arakon için yazdığım yazılarda durur, 
dünya durdukça durası arkadaşım Vehbi 
Aykota’yla canciğer benzerliğinden ötürü de 
ayrıca severim Bora Ayanoğlu’nu. 

Erol Büyükburç: Ona dair kalan şeyler arasında 
şarkıları kadar, belki şarkılarından da fazla oynadığı 
filmler geliyor aklıma. 1960’ların sonlarında 
Eskişehir’deki Asri Sinema’da, aynı zamanlarda 
ya da hayli izlemiş olduğumdan Jerry Lewis 
güldürüleriyle Erol Büyükburç müzikalleri, müzikli 
güldürüleri üstüste biniyor. Bağdat var sözgelimi, 
o zamanlar Ortadoğu’nun cennetleri olarak anılan 
asude kentlerden biri olarak, belki Beyrut da vardır. 
Paris sanki daha çok Filiz Akın, Ediz Hun filmlerinin 
mekânıdır. Olay Ortadoğu’da geçtiği için “1001 
Gece Masalları” değilse de, Arap Geceleri rengi, 
lezzeti vardır filmde. Erol Büyükburç da bu cafcaflı 
şenlikten alır nasibini, hem kostümleri hem dansları 
ee hem de aşklarıyla ve çapkınca bakışlarıyla. 
Gençliğini, yakışıklılığını ve sevimli mimiklerini de 
unutmadım elbette. “Berduş” filmi de hatırladığım 
filmlerinden, şarkısı da: “Berduşum ben berduşum/ 
aşkınla yorulmuşum/kanatlanıp uçamam/ben yaralı 
bir kuşum”. Sadri Alışık’ın yarattığı unutulmaz 
“Turist Ömer” serisindeki filmlerde de rol almış 
Büyükburç, Arabistan’dan İspanya’ya ve başka 
güldürülerde de, belki Jerry Lewis’le birlikte anmam 
bundan.

Fakat asıl olarak sanırım Elvis Presley’le 
anmam gerekiyor onu. Çünkü hem Türkçedeki 
ilk hafif Batı müziği bestesi olarak kabul edilen 
“Little Lucy” onun bestesidir, 24 yaşındadır, hem 
de hep ilklerin, yeniliklerin insanı olduğu bilinir. 
‘Yerli Elvis’ olarak ünlendiğini de unutmayalım 
derim. Şairlerden, halk ozanlarından, türkülerden 
de beslenmiştir. “Kızılcıklar Oldu mu?” türküsü 
çok neşelidir ama Erol Büyükburç neşesiyle iki 
kere sevinçlidir kirazlar da, türkü de, dinleyenler 
de! Şimdi hatırlıyorum bir şarkısının sözlerini 
daha: “Şu gördüğümüz rengârenk çiçek/Sevdalı 
bülbül, arı, kelebek/yekdiğerini bırakıp gidecek/
vefasızlığa şaşar ağlarım.” 

1966’da, 10 yaşımdayken çıkmış “Ağlarım” 
45’liği ve sözleri de, şiirlerini okumamış olsam 
da, en sevdiğim, sevmeyen var mıdır bilmem, 
“Kimseye Etmem Şikâyeti de yazan şair İhsan Raif 
Hanım’ınmış meğer!

Çocukluğumun eğlenceli filmleri ve şarkılarının 
bazıları Erol Büyükburç’undur, vefasızlık 
etmeyeyim, fakat Türkiye çocukluktan gençliğe 
geçişin farkına bile varmadan çok hızlı olduğu 
bir ülkedir. Bir de baktım genç olmuşum, başka 
şarkılar, türküler tutturmuşum, o eğlencenin 
bembeyaz saflığı içindeki rengârenk ülkesi, sanki 
hiç olmamış gibi geride kalmış, çooook sevdiğim 
İlhan İrem’in şarkısındaki gibi “Ben mi yaşlandım 
yoksa/Dünya mı altüst olmuş?/Ben gideli buralara/
Olanlar olmuş...” Olanlar olmuş!
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

İnsanın bilinçaltı ve beş duyusu, kendisine 
rağmen çalışır durur ama bilinci, yazmak 
için neye odaklanmışsa, aşk, ayrılık, ölüm, 

zaman acısı, bedenin arzuları, yalnızlık... 
Yalnızca onunla boğuşur. O yaşantının 
kalbinde açtığı yarayla, o yaranın halleriyle, 
hayal hanesinin neler gördüğüyle, neler 
düşündüğüyle... Eğer böyle olmazsa şiir 
yerine, başı sonu olmayan, dağınık, savruk, 
anlamsız bir söz yığını ile biz de dağılır gideriz. 
Onun için, bize rağmen aklımıza kaçak, 
kaçamak düşünceler gelse de, bunlar yazmaya 
çalıştığımızın ağırlığı altında kaybolur 
giderler. Kaybolmasalar da susarlar, bir kenara 
çekilirler. 

•••
İnsan, hayal ettiği, kalbinden dünyaya 

yürüyen her şeyi bire bir karşılayacak 
sözcükleri her zaman bulamaz. O sözcükler 
gözünün önünde, aklının ortasında dursa 
da tuhaf bir bakar körlük bizi dilsiz düşürür. 
Yazmaya oturduğumuz her yaşantı, bizim 
hayal ettiğimiz yere varmaz bazen. Tıkanır 
kalırız. Yazdığımızın kalbimizdekini 
karşılamadığını görürüz. O biriken neyse, 
bizde henüz olgunlaşmamıştır. Bizim dil 
dağarcığımız yetersiz kalmıştır. Tabii ki 
her yazdığımızı şiir sanmıyorsak, ayet 
sanmıyorsak. Bu çok olağan bir haldir. 
Şaşırmamak gerek.

•••
Bir şeyin boşluğunu, yokluğunu duymak 

için önce o “şey”in var olması gerekir. 
Olmayan bir şeyin eksikliği olmaz. Sadece şiir 
için değil, insan elinden çıkmış her şey için 
geçerli bu. Varlığını bilmiyoruz ve eksikliğini 
duyacağız! İlle yazan birisi olmamız da 
gerekmiyor bunun için. Okumuyorsak, 

hayatımızda kitabın iki cümlelik yeri 
olmamışsa, bir anlamı da olmaz, bir eksikliği 
de. Büyük çoğunluk nasıl yaşıyorsa öyle 
yaşar gideriz dünyadan: Kendimize severek, 
yaptığımıza hayran, hayatımızı tüketiriz. 

•••
Tek bir şiirle hatırlanmak sanırım çok 

adaletsiz bir son olurdu. Dünya dolusu 
söz söyleyeceksiniz, insanlar bütün bu 
sözlerin içinden birisine ya da birkaçına 
sizin hayatınızı hapsedecekler! Tolstoy, 
“romanımda ne anlatmak istediğimi 
sorarsanız, o romanı baştan sona yeniden 
yazmam gerekirdi.” der. Hiçbir şairin böyle 
bir şiiri yoktur sanırım. Ya da olmamalı. 
Bazı şiirleri zaman zaman öne çıksa da, 
şair yazdığı tüm şiirlerinden oluşan bir 
insandır. Size nasıl tutup bedeninden bir 
parçasını veremezse, bir şiirini de “şu” diye 
gösteremez. 

•••
Bizim duygularımız, hayatın kalbimizde, 

aklımızda, hayal hanemizde uyandırdığı 
heyecanlardır, yaşantılardır, hayal ve 

hatıralardır. İnsanın duyguları göklerden bir 
vahiy gibi inmez kalbine. İçinde çırpındığı 
dünya onu bize bağışlar. Acı olarak bağışlar, 
öfke olarak, arzu olarak, korku olarak, 
sevinç olarak... Biz bu biriken heyecanlarla, 
yaşadığımız hayata karşı bambaşka bir hayat 
kurarak kendimize ve o hayata sunarız. Bak, 
deriz, böyle de bir dünya mümkün. 

•••
Biten bir şiirin, kitabın kalbimize 

bağışladığı dünyanın sanırım tanımı yoktur. 
Tanımlanamaz bir hazzı vardır. Bir şiiri 
bitirdiğimizde tuhaf bir korku duyarız ama 
bu anlaşılabilir bir korkudur. Açıklanamaz bir 
mahcubiyeti vardır. Bir dinginlik içinde tutar 
bir süre bizi. Sessizce hayata teşekkür ederiz. 
İncecik bir sızıyla severiz her şeyi. Belki de tüm 
bu sözler fazladır. Biten bir şiirin kalbimize 
bıraktığı duyguyu tanımlayabilseydik 
yazmazdık belki de. Kim bilir, sadece 
“bilmiyorum” demek daha doğru olacaktır. 

•••
İnsan, ne söylemişse, ne yapmışsa, ne 

kötülük ya da iyilik etmişse,  insana etmiştir, 
insana söylemiştir, insanı gözetmiştir, 
insana inanmıştır ya da inanmamıştır. Bunu 
yaparken doğanın tüm varlıklarını, insanın 
hizasına getirmiştir, sözünün menevişine 
getirmiştir, acısıyla ya da sevinciyle onları da 
insan etmiştir. O nedenle, insan olmasaydı 
biz sadece doğaya şiir yazar mıydık, gibi bir 
merak hükümsüzdür. Çünkü biz de olmazdık 
o zaman. Bize şiir esinleyecek kimse olmazdı. 
Doğaya yazılan her şiir, doğadan söz eden 
her şiir, onu insanlaştırma girişimidir. 
Ağacı, yağmuru, kuşları, börtü-böceği 
konuşturmadan, onu sevemezdik, şiirini 
yazamazdık.

Bazı şiirleri 
zaman zaman 
öne çıksa da, 
şair yazdığı 

tüm şiirlerinden 
oluşan bir 
insandır.
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Yoklama defterinden tanımadım sizi,
Benim haylaz çocuklarım
Sınıfın en devamsızını
Bir sinema dönüşü tanıdım
Koltuğunda satılmamış gazeteler
Dumanlı bir salonda
Kendime göre karsılarken aksamı
Nane sekeri uzattı en tembeliniz
Götürmek istedi küfesinde
Elimdeki ıspanak demetini
En dalgını sınıfın

Çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun
Palto ayakkabı yüzünden
Kiminiz limon satar balık pazarında
Kiminiz Tahtakale'de çaycılık eder
Biz inceleye duralım aç tavuk hesabi
Tereyağındaki vitamini
Kalorisini taze yumurtanın
Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta
Çevresini ölçtük dünyanın
Hesapladık yıldızların uzaklığını
Orta Asya'dan konuştuk

Laf kıtlığında
Birlikte neler düşünmedik
Burnumuzun dibindekini görmeden
Bulutlara mi karışmadık
Güz rüzgarlarında dökülmüş
Hasta yapraklara mi üzülmedik
Serçelere mi acımadık kış günlerinde
Kendimizi unutarak

Rıfat Ilgaz

CAN ERSAL
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NURTEN GEROĞLU

“İnsanlar neden bu köhne taş duvarlardan 
birkaç arşın uzaktan yürüyorlar? Ve neden 
adımlar bu duvarların yakınında daha hızlı, 
daha kararlı, daha kaçarcasına? Ve “Eyvah! 
Yaralarım ruhumu hissizleştirdi.” diyen kadın 
o duvarların ardında ne yapıyor?” 

Bu yolculuğun başında bu şehrin kitaplara 
serilmiş tüm yüzlerini görmek, tanık olmak 
heyecan verici gelmişti. Tüm güzellikleri ve tüm 
güzelliklerin bile örtemediği, saklayamadığı 
karanlığı ile bir yanı ağlıyor bu şehrin, bir yanı 
gülüyor. İlk defa oturduk ve karar verdik “İlham 
Perisi” ile. Sürprizsiz, planlı, heyecanla çıktık bu 
sefer yola. Şehrin karanlık yüzünde ışığı arayan, 
ışık olmak isteyen bir kadın, genç bir kız, bir kız 
çocuğuydu aradığımız ve Tahran’dayız…

Burası geleneksel zihinlerle modern dünyanın 
bir türlü karışamadığı, bu tezatlıkla güneşin hep 
saklandığı hem övünülesi, hem inkâr edilesi bir 
şehir. Şehri gezerken ne çok ruh, ne çok düş, ne 
çok hayat sıkışmış görebiliyorsunuz. Cümleler, 

bakışlar, tebessümler, hüzünler ve hatta 
sevinçler her şeyin sanki bir bedeli varmış gibi 
saklı, kuytu…

“İlham Perisi”yle Tahran’ın meşhur 
meydanlarını bir süre gezdik. Merakla 
onu görmeyi bekliyordum. Daha fazla 
sabredemedim ve “Onu ne zaman görmeye 
gideceğiz?” diye sordum. Sanki beni duymadı. 
Önünde durduğumuz taş binanın büyük 
kapısına bakıyordu. Dikkatini çekmek için önüne 
geçtim ve “Hey! Sana diyorum!” diye sarstım 
onu. Gözlerini gözlerime dikti ve “Geldik.” 
dedi. Kız sanat okulundan içeri girdik. Resim, 
dikiş, nakış dersleri verilen sınıfların arasında 
onu aramaya koyulduk. Bir süre sonra “İlham 
Perisi” parmağıyla işaret ederek “Bak orada.” 
dedi. Uzun uzun baktım ona. Buğulu bakışları, 
kırılgan bedeni ve sanki şarkı söylüyordu gözleri. 
İlham Perisi göstermeseydi de tüm “Furuğ”suyla 
ben buradayım diyordu. Ona bir süre daha 
baktıktan sonra yüzündeki memnuniyetsiz 

ifadeye takıldım. “İlham Perisi”ne “Neden 
mutsuz?” diye sordum. İlham Perisi 
gülümseyerek “Çünkü kompozisyon dersinde 
şu anda ve bu dersi hiç sevmiyor.” dedi.  Son 
zamanlarda yaşadığım onca şaşkınlıktan beni en 
çok şaşırtanı bu oldu. “Orta Doğu’nun en büyük 
şairlerinden biri yazmayı nasıl sevmez?” diye 
sordum. İlham Perisi “Öğretmeni yazdıklarının 
ona ait olduğunu düşünmüyor ve bunu dile 
getirmekten çekinmiyor. Ona inanmıyor, 
daha doğrusu inanamıyor.” Üzüldüm. İlk önce 
yazdıkları ait olmamıştı, ait olduğunda ise kabul 
görmemişti. Sorun elbet yazdıkları değildi. 
Sorun aslında bir kadının yaşadığı coğrafyaya ait 
olamamasıydı ve şu dizeleri geldi aklıma;

“kimse çiçekleri düşünmüyor 
kimse balıkları düşünmüyor 
kimse bahçenin ölmek üzere olduğuna  
bahçenin kalbinin güneşin altında 
kabardığına 
bahçenin belleğinin usul usul  
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yeşil anılardan boşaldığına inanmak 
istemiyor.”
Ona; “Evet, doğup büyüdüğün bu coğrafyada 

kimse bahçeye acımıyor.” demek istedim. Ve 
öyle, kimse acımamış Furuğ Ferruhzad’dan 
başka…

Furuğ; kadının kuşatıldığı, kimliksizleştirildiği 
bu coğrafyada sadece bir kız çocuğuydu. İnanç 
ve gelenekleriyle dünyadan soyutlanmış bir 
anne ve despot bir şahın ordusunda subaylık 
yapan baskıcı, tutucu, sevgisini göstermeyen bir 
baba ve de babayı aratmayan erkek kardeşler... 
Peki insan böyle kuşatılmışken nasıl hayal 
kurabilir? Neyin hayalini kuracağını nereden 
bilebilir? Tüm hayatı boyunca Furuğ’un belki 
tek şansı diyebileceğimiz şey babasının şiire ve 
edebiyata olan merakı ve bir oda dolusu kitap… 

Okuldan çıktıktan sonra bir süre etrafımıza 
bakındık ve perimle göz göze geldik. Ben 
iki elimi hafif yana açarak “Şimdi nereye 

gidiyoruz?” diye sordum. “Her şeyin değiştiği 
ana.” dedi.  

Bir süre sonra kendimizi bir odanın kapısının 
önünde bulduk. “İlham Perisi” ile yolculuk 
yapmanın en kötü tarafı, yolu hiç görememek 
olsa da göz açıp kapayıncaya kadar istediğimiz 
yerde ve zamanda olabilme marifeti beni hep 
heyecanlandırıyor. 

Etrafa biraz bakındım. “İlham Perisi”ni kapı 
aralığından odaya bakarken gördüm ve hemen 
yanına gittim. Kucağında yeni doğmuş bebeği 
ile Furuğ, daha önce hiçbir resminde olmadığı 
kadar güzel gülümsüyordu. Kucağında sarıp 
sarmaladığı yapmak istedikleri, hayalleri, 
umutları, aşkı, sevdası, şiiri, edebiyatı, tüm 
hayatıydı. “İlham Perisi”ne “Neden her şeyin 
değiştiği an burası?” diye sordum.  Gözlerini 
bebekten ve Furuğ’dan ayırmadan cevap verdi. 
“Bu ana kadar yaptığı hiçbir tercih onu ikileme 
düşürmedi de ondan. Hep yapmak istediklerinin 

sonuçlarına katlanabilme cesaretini ve gücünü 
kendinde görüyordu. Ama bu andan sonra o 
cesareti kırılacak, yaraları ağırlaşacak, hep bir 
yanı eksik kalacak da ondan.” dedi… Sonra hızlı 
adımlarla odadan uzaklaştı. Birkaç adım sonra 
durdu ve bana dönerek “Hadi, son bir yere daha 
gideceğiz.” dedi. Son kez Furuğ’a baktım. Başka 
neye şahit olacağım bilmiyorum ama onu hep 
bu güzel gülümsemeyle hatırlayacağım…

İşte burası yazının en başında bana o soruyu 
sorduran, itiraf etmeliyim ki biraz da ürküten 
yer. Burası cüzzamlılar evi. İçeride Ortaçağ 
Avrupalısına göre Tanrı’nın lanetlediği insanlar 
yaşıyor. İçeri girdiğimiz andan itibaren sanki 
zaman duruyor. Gökyüzünün parlak rengi 
burada gri, mavisi kaçıyor. Hepsi birbirine 
benzeyen suretler, aynı acıyla şekillenmiş ruhlar 
ve yaşamak ne biraz eksik ne biraz fazla, hayal 
kurmak ertelenmiş bu insanlara. Daha sokağın 
başında başlayan bir yalnızlık var içeride. 
Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve dirhem dirhem 
eksilmeye başlamış genç bedenler. Furuğ’u 
buraya sürükleyen bir farkındalık oluşturmak 
mıydı sadece? Orta Doğu’da şiiri değiştiren 
kadın, elinde kamera neden filme alıyor burayı?  
Belki ruhu ile buradaki gerçeklik kesişiyordur 
bir yerde. Belki aynı boşlukta, aynı şekilde 
durmuştu zaman. Peki bu filmin adı ne? Filmin 
sonunda kapılar kapanıyor ve Furuğ “Ey sen, 
sevginin gücüyle taşan nehir bize doğru gel bize 
doğru gel.” diyor. Son söz ise çocukların “Ev 
Karadır.”

Sonbaharla birlikte, tükenmeyen enerjisiyle 
penceremin önünde dans eden ağacımdır, bu 
düşün yolculuğuna çıkma sebebim. Olmadık 
zamanlarda hipnoz ediyor beni. Güneş terk 
ederken günü, kızıl bir renkle ufka çiziyor 
resmini. Ve göğsüme kapanmadan düşen Furuğ 
Ferruhzad şiirleri. Böyle uyandım yolculuk 
uykumdan. Biraz sevinçli, biraz hüzünlü, 
aklımda, düşümde sorularla kahvemi hazırlayıp 
Furuğ’u düşündüm. Onun coğrafyasında 
ataerkil zihniyetin kamera önünde kadının 3 
rolü vardır; mutfakta, yatakta ve beşik başında! 
Despot bir rejimin dünyasında ne Batı yakındır 
ne de Doğu tam manasıyla. Ve bu despotluğu 
koruyan bir baba... Ve biraz hürriyet sevdasıyla 
gittiği ama hiçbir şeyin istediği gibi değişmediği 
koca evi. Baskıyla geçen çocukluk, kocayla 
değişmeyen gençlik ve elinden alınan annelik. 
Belki yaşamında, sosyal hayatta ve tüm kadınlar 
için olmasa da ilk devrim adımını attı Furuğ bu 
sıkışmışlıkla. Devrim Orta Doğu’nun şiirinde 
gerçekleşti…  Artık kameranın önünden çekilip 
arkasına geçti!

Onun için çok şey söylemek istiyor insan. 
Mücadelesi, aşkları, şiiri ve coğrafyası. Biri eksik 
olsa göğsüme düşen şiirler hafifleşirdi. Ya da 
biri istediği gibi olsa bilmediği bir dünyada ne 
imgeler daha dizilirdi. Kahvemi yudumlarken 
okuduğum bir şiirini paylaşmak istiyorum şimdi;

“…Ellerimi bahçeye dikiyorum 
yeşereceğim, biliyorum, biliyorum, biliyorum 
ve kırlangıçlar mürekkepli parmaklarımın 
çukurunda 
yumurtlayacaklar...”

İlham Perisi 
göstermeseydi 

de tüm 
“Furuğ”suyla 

ben buradayım 
diyordu.
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SERHAN ASKER

İsyanı, umudu, Anadolu'yu öğreten şair…
Fotoğrafına şöyle bir baktığınız zaman 

utangaç, içine kapanık bir insan görürsünüz... 
Fakat içinde beslediği yanardağı, bir şiirini 
okuduğunuz zaman anlarsınız... 

“Yanarım,
Alınmıştır ağzım, dilim elimden
Konuşamam yanarım…”
Cüzdanına baktığınız zaman içinde belki 

tek kuruşa bile rastlayamazsınız… Zaten 
yoksulluğu resmi belgelere de geçmiştir 
(Muhtarlıktan verilen fakirlik belgesi aslında 
bizim utancımızdır.). Ancak buna rağmen 
yüreğinde dünyaları taşıyan zenginliği şiirlerinde 
görürsünüz...

“Ben, bizden olan bütün insanların dostu;
Adı, haritalarda bile bulunmayan
Bir köyündenim Anadolu’nun…”

Sürgünü daha çocukken tattı…
Kendi diliyle öz yaşamını okuduğunuzda, 

sürgün ve hapishane dolu hayatına tanık 
olursunuz. Aslında daha çocukken serüven 
dolu, zorlu günlerle tanışmış… Şöyle anlatıyor 
çocukluğunu;

“1920 yılında doğmuşum. Ankara’ya gelişimiz 
çok soğuk, hemen hemen kışın yeni başladığı bir 
zamana rastlar... O zaman 9 yaşındayım. Yağmurlu 
bir günde köyden ayrıldık. Arapkir’e, oradan da 
Hekimhan, Kangal yoluyla Sivas’a kadar kara 
yoluyla ve kış vaktinde yolculuğumuzu sürdürdük….”

Sürgün günleri sanki... Ömrünün sonuna 
kadar çile dolu bir yaşam ve bu yaşamın 
her bölümüne yazılan duygu dolu şiirler...  
Hapishanede kız kardeşi sıkça ziyaretine gelirdi. 
Çamurlu yollarda, sokaklarda çocukluğunda 
oyun oynadığı kız kardeşinin ziyaretine yazdığı 
şiiri Ahmet Kaya’nın yorumundan anımsayın...

Bugün görüş günümüz
Dost, kardeş bir arada
Telden tele
Mendil salla el salla
Merhaba!

Şiirlerinden bile korktular…
Mahpushanede, en önemli yapıtlarından 

“Yusuf ile Balaban”ı yazdı. “Zaman zaman geçer/
Zaman zindan içinde” dizeleriyle başlayan 
destandır o… Destan, hapishaneden dışarıya 
sağ salim çıktı ama dışarda saldırıya uğradı bu 
destan... Birçok eseri daha bakılmadan yakıldı 
güvenlik gerekçesiyle…  O destanın küçük 
bölümü notlarından yazıldı şairin...

Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji 
bölümündeki öğretmenler, yaşam felsefesine de 

dokunan insanlardı… “Devrimci hocalarımızdan 
Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Niyazi Berker 
ve karısı Mediha Berkes’le aramız gayet iyiydi.” 
diyor kendi yazdığı yaşam öyküsünde...

Mağrur, masum ve mazlum şairin genç 
sanatçılara öğütleri var. Derslik…

“İyi bir sanatçı olmak için önce, kendi halkını 
sevmesi daha doğrusu bu halkın içinden, bu 
halkın en devrimci sınıfına bağlılık göstermesi; 
içtenlikle bunu yapması şarttır. Hayatı tüm 
yönleriyle seveceksiniz. İyilik kötülükleriyle, 
pisliğiyle, fakat seveceksiniz. Suyunu, dağını, 
toprağını, çevreyi de kendisi kadar her şeyini 
seveceksiniz. Bunu sevdiğiniz bir sürede, bunları 
yapıtlarınıza geçirebildiğiniz ölçüde büyük ve yol 
gösterici olacaksınız. Ben, Türk halkının içinden 
çıkmış, halkımızın özelliklerini yapıtlarında 
yansıtmaya çalışan genç sanatçı arkadaşlarımı 
şimdiden kutluyorum.”

Neruda sevdası…
Türkiye’ye Pablo Neruda’yı ilk o sevdirdi, 

yaptığı titiz çevirilerle… Şöyle anlatır 
Neruda’yı...

“Çarpıcı ve büyük bir ozandır. Dünyayı ve 
insanları seven birisi. Başından da büyük olaylar 
geçmiştir. Gizli yaşadığı, sürgünde kaldığı yıllar 
olmuştur. Büyüklüğü biraz da buradan geliyor. 
Yakınlığım bunlardandır.”

Eğin tutkusu bir başkadır…
Erzincan Kemaliye Eğinli, Enver Gökçe. 

Eğin türkülerinde işlenen gurbet olgusunu 
iliklerimize kadar yaşatır...

“Yüksek ayvanların serin köşesi/kırıldı 

gönlümün zarif şişesi ve dahi olsaydın mısır 
paşası/çağımda gelmedin istemem seni...”

Beklemenin kadında yarattığı korkunç acı 
başka nasıl anlatılır ki?

Can Baba’nın canıydı, İlhan Başgöz’ün 
yüreğiydi...

Can Yücel’in bir şiiri var… “Enver Gökçe’ye”:
“Yau diye seslendi Güler
Bir adam geçti önümüzden.
Tam bir eski tüfek…
Bu kadar mı olur ama!
demeye kalmadı zır kapı!
Gittim açtım,
Karşımda bizim Enver”
Kendisini, Anadolu’nun bir çelebi ruhu olarak 

tanımlar Enver Gökçe…   “Ben, bizden olan 
bütün insanların dostu;/ Adı, haritalarda bile 
bulunmayan/ Bir köyündenim Anadolu’nun...” 

Amerika’da tedavi gördükten sonra son 
günlerini ülkesinde yaşamak isteyen ünlü 
halk bilimci Prof. İlhan Başgöz, geçtiğimiz 
aylarda Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans 
uçakla getirildi… Başgöz memleketine gelişinin 
sevincini bir şiirle ortaya koydu...

“Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost 
kokusu, dost selamı Türkiye.” Enver Gökçe şiiridir 
bu…

Enver Gökçe der ki;
“Hayatımızın ve aşkımızın şarkısını söyleyen 

şair, hakkımızı koruyan şair, ulusumuzdan yana 
olan şair, hümanist şair, barışçı şair, bizleri 
birbirimize sevdiren şair, kötülüklerin yok edilmesi 
için savaşan şair; meydan senindir.”

Ve ekliyor: “Sanatın ve düşüncen gerçek 
olsun.”
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

“Şiir bizim eski suç ortağımız 
Biz ne işledikse onunla işledik.”

Böyle diyordu biricik sevgili Gülten Akın… 
Şiirimizin ana kraliçesi… 

2015 yılının 4 Kasım’ında aramızdan 
ayrıldı… 

Usul usul, insanın içine işleyen, gücünü 
yaşamdan, yaşanmışlardan, düşünceden, 
dünya görüşünden, birikimden, sevgiden alan 
bir şiir… Dünyanın taş kesilmesini, kalplerin 
donmasını, ruhların üşümesini önleyen bir şiirdi 
onunkisi.  Direnişi körükleyen bir şiir… O, her tür 
yalnızlığımızdan yeni bir dil kurabilme yeteneğine 
sahipti. Türk şiirini derinleştirdi.

Alıştırıldığımız vahşete ve hoyratlığa, 
kanıksadığımız korkularımıza, yok saydığımız 
inceliklere (Ah hep o incelikler ) körleşmeye, 
haykırmamız gerektiği yerdeki suskunluklarımıza 
bir yandan meydan okurken, bir yandan da sevgiyi 
aşkı, insanı insan yapan değerleri ve ilişkileri 
yüceltiyordu Gülten Akın. Bunu yaparken de şiir 
geleneğimize daha da derinlik katıyordu. 

“Ah, kimselerin vakti yok
Durup ince şeyleri anlamaya…”
İki dize… Ah bu iki dize nasıl da beni içimin en 

içinden, can evimden yakalayıp sürükledi bir ömür 
boyu…

Ah, “kimselerin vakti yok durup ince şeyleri 
anlamaya, kimselerin vakti yok ince şeyleri 
anlamaya, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri 
anlamaya”… Oysa olmalıydı, olmalıydı, olmalıydı! 
Az mı isyan ettim olmalıydı diye…

Onun şiirinde ben en çok Anadolu toprağının 
kokusunu sevdim.

Nereden geliyordu bu toprak kokusu?
Belki Yozgat’ta, çocukluğunun o kocaman 

ailesinde sevgiyle sarılı olmasında; dedesinin 
“seçilmişi” olmasından; okuduklarıyla yaşantısını 
bütünlemesinden; halk kültürüyle ama aynı 
zamanda düşlerle imgelerle beslenmesinden; 
sonra Ankara’nın net, kesin, acımasız ortamındaki 
sabrından…

Belki eşinin kaymakamlık yılları boyunca 
Şavşat, Alucra, Gevaş, Haymana, Kumru, Gerze, 
Saray, Maraş, İstanbul, yine Ankara yollarında 
yaşadıklarından, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu’dan, 
Maraş’tan, Çoruh’tan, Borçka üzerinden dağları 
tuta tuta vardığı Artvin’den biriktirdiklerinden… 

Belki türkülerden, destanlardan, ağıtlardan, 
topraktan ve coğrafyadan ayrı düşmeyen tarihsel 
olaylardan, yerel dillerden… 

Nasıl da güzel dillendirdi: Alımlı Giresun, 
haşmetli Trabzon, sevimli Rize, insanı güzel, 
aydınlık Ordu’yu, Akdeniz’i, Doğu’yu…  

Bütün bunlarla yoğurdu dilini, şiirini, 
destanlarını. Hepsine kendi deneyimlerini kattı. 
Bir de doğa sevgisiyle, insan sevgisiyle… Hepsinin 
buram buran Anadolu toprağı kokması bundandır.

“Ne sılamız belli, ne gurbetimiz / Çiğdemi 
Ardahan yaylalarında / Nergisi Sinopta / Van’da 
koparmışsak sarı gülü”…

Gülten Akın’ın şiirinde ben en çok kendi 

yaşantısından, iç dünyasından, içindeki gizden 
hareketle, ulaştığı toplumsallığı sevdim.

Onun şiirinde en çok direnci sevdim, umudu 
sevdim.

Yaşamdan, nesnel gerçeklerden, 
yaşadıklarından, ötekilerinin yaşadıklarından, 
gözlemlerinden, duyarlığından kaynaklanan 
şiirler…

Yaşamın eleştirdiği yanlarının değişmesi 
gerektiğini, değişebilir olduğunu çabuk kavradı ve 
şiirleriyle bize de öğretti.

Paylaşmadığı, öteki insanların yoksun 
kaldığı hiçbir güzellik, doğal ya da yapay, onu 
etkilemeyecekti. Güzelliklerin, nimetlerin herkes 
için olmasını sağlamaya çalışacaktı. Estetikle etiği 
bütünledi şiirinde.

Yıllar önce bir sohbetimizde şöyle diyordu: 
“Saplantı gibi beslememiz gereken bir şey var.” 
diyordu “Acıları, yoklukları, yoksullukları, insana 
yönelik her türlü kötülüğü, işkenceyi yok etme. 
Toplumculuk diyoruz adına. Başkalarına acımayla 
değil, kendimize, kişiliğimize, insanlığımıza, 
özümüze, gizimize saygıyla besleniyor. İnsanın 
kendi cevherini, gizini rahatça, özgürce 
geliştirmesini engelleyenlere öfkeyle besleniyor.” 

12 Eylül faşizmi günlerindeydik, zülüm, baskı, 
şiddet dönemiydi. Ağır mı ağır bir dönem… 
Direnişini ve umudunu, acılara ezdirmedi Gülten 
Akın. Şiirini, öfkeyle, onurla biledi. “42. Gün”  şiir 
kitabı tanığımdır.

Ben Gülten Akın’ın şiirinde en çok kadın olma 
hallerini sevdim. Analık halini, tüm anaların halini; 
çocuklarını, tüm çocukları sevdim.

Daha küçücük bir kız çocuğuyken ayırımına 
vardı, akıllı olmanın, çalışkan olmanın, çok 
okumanın “kız kimliği”ne katabileceği gücü ve 
özgürlüğü …

Kararını vermişti, çoktan  “Kestim Kara 
Saçlarımı” demişti:

 “Uzaktı dön yakındı dön çevreydi dön / Yasaktı 
yasaydı töreydi dön / İçinde dışında yanında 
değilim / İçim ayıp dışım geçim sol yanım sevgi / Bu 
nasıl yaşamaydı dön “ (…) “Kestim kara saçlarımı 
n’olacak şimdi / Bir şeycik olmadı - Deneyin lütfen - / 
Aydınlığım deliyim rüzgârlıyım / Günaydın kaysıyı 
sallayan yele / Kurtulan dirilen kişiye günaydın // 
Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi / Bir yaşantı ile 
karşılayanlara / Gittim geldim kara saçlarımdan 
kurtuldum.” 

“Utanç” adlı şiirinde “ Gerçek acıyı tanıdım 

/ yaraya değdim/ bir cehennem taşıdım / 
omuzlarımda sanırdım / açtım gözümü ki dünya / 
cehennemden öte cehennem / utandım.” derken...

 “Savaşı bir oyun diye sürdürüyorsunuz / Sizin 
sonsuza dek yaşamak gibi / tuhaf huyunuz mu var” 
diye sorarken...

 “Taş” adlı şiirinde “Dar günlerde usulca seslenişe 
/ usul bir yankı arayan / umutsuz susarsa / taş kesilir 
dünya da” diye uyarırken...

“Beni Sorarsan” kitabında “Ben yoruldum 
gidiyorum/ Kendi endişeni kendin seç” diye 
takılırken…

En özelden en genele; en yerelden en evrensele 
kanat çırpıyordu.  

Yasaydı, yasaktı, töreydi… Toplumun baskısıydı, 
erkeğin baskısıydı, yoksulluğun ve yokluğun 
baskısıydı… Zulümdü, şiddetti… Bıkmadan 
usanmadan anlattı bize, insanları,  kadınları, 
çocukları. Şiirlerinde, dizelerinde, dizeler arasındaki 
boşluklarda, satır aralarında, susuşlarda tanıdım 
yurt ve yeryüzü hallerini.  Üstelik bunu erklerin 
egemenliğindeki bir dünyada, şiir dünyasında 
gerçekleştirdi. Teşekkürler Gülten Akın iyi ki siz ve 
şiiriniz varsınız…

Minicik kadın, dev çınar,  
gürül gürül akan ırmak
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Günümüzde nasıldır bilmem, bizim ilkokul 
çağlarımızda “öğretmenim” hitabı, 
anneye, babaya, sevdiğimiz, güven 

duyduğumuz bir büyüğümüze sesleniş demekti.
Öğretmenimiz sıkıntılarımıza mutlaka çözüm 

bulur, sorularımıza yanıtlarıyla içimizi rahatlatır, 
evlerimizin dışında annelerimizin babalarımızın 
yerini tutardı.

İlkokul öğretmenlerimin artık hiçbirinin 
hayatta olduğunu sanmıyorum. Onlar hiç 
değilse yaşadığım sürece benim kalbimde 
sonsuzluğa göçtüler.

Ortaokul-lise öğretmenlerimin hepsi için 
de benzer duygular taşıdığımı söyleyebilirim. 
Bizlerden en çok üç beş yaş büyük olanlardan, 
Cumhuriyet Pazar’dan ve yine Cumhuriyet Kitap 
Dergisi’nden yazı arkadaşı olduğumuz İngilizce 
öğretmenimiz çok sevgili Ülker İnce gibi, çok 
şükür bugün de sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini 
bildiklerim, görüştüklerimiz var…

Ona ve dilerim sağlıklı bir yaşam sürdürmekte 
olan başka öğretmenlerime (kuşkusuz kendimle 
birlikte!), daha nice uzun ve sağlıklı yaşam dilerim.

Yine bizlerden sadece birkaç yaş büyük olan, 
fakat ne yazık ki çok erken yitirdiğimiz sanat 

tarihi öğretmenimiz çok sevgili Hüsnü Tekin’in 
ise benim yaşamımda, kişiliğimin ve şairliğimin 
yönelişlerinde çok büyük, unutulmaz yeri vardır.

Öğrencisinin yaşamında bir öğretmenin 
ne kadar büyük, ne kadar önemli bir yeri 
olabileceğinin benim yaşamımda eşsiz örneği bu 
sevgili öğretmenimdir.

Çankırı’da, ırmak boyunca birlikte 
yürüyüşümüzde, 17 yaş şiirim ve toplu şiirlerimin 
yer aldığı kitaplardaki ilk şiirim “Melankoli”yi 
okuduğum ilk kişi odur…

Ezbere okuduğum şiir sonrasında 
söylediklerini şimdi anımsamıyorum…

Fakat kendisinden sadece birkaç yaş küçük 
öğrencisinin o şiiriyle edebiyat dünyasına adım 
atmış olduğunu gördüğünü, bundan övünç ve 
mutluluk duyduğunu biliyorum.

Daha önce de yazmıştım. O yıllarda 
(1950’lerin sonlarında) hâlâ yasaklı Nâzım 
Hikmet’in birkaç şiirini de olsa, sadece 
Ankara’da Milli Kütüphane’de, Orhan Burian’ın 
“Kurtuluştan Sonrakiler” adlı şiir seçkisinde 
bulabileceğimi bana söyleyen de odur. Sırf 
o nedenle Ankara’ya gitmiş, şiirleri bulup 
okumuştum…

Lise sonrasında onu bir daha görmedim ve 
hiç haberleşmedik. Sonraki yıllarından birkaç 
fotoğrafını (hiç değişmemişti), değerli dostum 
Efdal Sevinçli gönderdi bana. Fakat ölüm nedeni 
neydi, yakınları vardıysa kimlerdi, bütün bu 
konularda bilgi edinemedim. 

Onun anısına bir şeyler yapabilme duygusu, 
isteği, içimde hâlâ canlıdır.

•••
O sımsıcak  “öğretmenim” sözü hâlâ 

gündemde midir bilmem.
Üniversitede, bizim zamanımızda da 

“öğretmenim”in yerini “hocam” almıştı, 
anımsadığımca…

Günümüzde ise hoca olsun olmasın, neredeyse 
herkes birbirine hocam diye hitap eder oldu.

Öğretmenimdeki sıcaklık olmasa da, 
öğrencilerimin, hoca olduğumu bilen ya da 
öğrenenlerin “hocam” hitabındaki saygı 
tonlamasından hoşlandığımı yadsıyamam…

Fakat yine de o “öğretmenim” hitabını 
özlediğimi gizleyemem…

Kim bilir özlediğim belki de o ilkokul ve 
sonrasındaki öğrencilik yıllarım ve o unutulmaz 
öğretmenlerimdir…

Öğrencisinin  
yaşamında bir 

öğretmenin ne kadar 
büyük, ne kadar önemli 

bir yeri olabileceğinin 
benim yaşamımda 

eşsiz örneği bu sevgili 
öğretmenimdir.
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ALİ KILIÇ

En verimli, en üretken dönemini 
yaşayan Anadolu insanının, işe 
aşa muhtaç olanlarının bir kısmı 

Almanya›ya gönderildi. İstanbul Sirkeci 
İstasyonu’ndan trenlere doluşarak hayal 
âlemine dalanlar, gözlerini çok farklı inanç, 
dil, kültürün oluşturduğu yaşam ve davranış 
biçimlerinin göbeğine giriş kapısı olan Münih 
Hauptbahnhof’ta (tren ana garı) açtılar. 
Kimsesizliğin ne olduğunu belki de ilk kez orada 
anlayan, yol yordam bilmez insanlarımızın her 
biri bir çarkın dişi, inşaatın küreği, madenin 
ortasından geçen rayı gibi görüldüler. Sırası 
gelenleri Almanya’ya göndermeden önce 
dişine kasına bakarak sağlam olanlarını 
seçtiler. Nasıl olsa sağlığı bozulanlar iş yerlerini 
yenilerine devredecek, yeni işgüçleri gelecek 
gözüyle baktılar. Yıl 1961, 1 Alman Markı 1,30 
Türk Lirası değerinde. Türkiye’nin gönderdiği 
işgücüne “döviz makinesi” gözüyle bakmadığı 
bir başlangıç. İşsizlere istihdam yaratılmıştı, 
bununla övünmek yeterliydi.

Kendilerine ait tek şey olan lacivert 
pasaportlarını, bir çeyiz parçası gibi özenle 
kat kat bez parçalarına sararak çelik gözlü 
dolaplarda koruyan işgüçleri; hastalandı 
doktor aradı, haksızlığa uğradı hakkının 
peşine düştü. Almanya’nın sunduğu çocuk 
yardımından yararlanmak isteyenler, aile birey 
sayısını artırdı. Bu durum, Almanya’nın genel 
nüfusuna da yansıdı. Almanlar o zaman yanlış 
bir değerlendirme yaptıklarını anladılar. Çünkü 
ortaya, Almanların “işgücü” olarak kabul ettiği 
çalışanların yeni bir tanımı çıktı. İsviçreli yazar 
Max Frisch, Almanya başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerinde çalışanlarımızın tanımını, 1965 
yılında söylediği bir tek cümleye sığdırdı:

“İşgücü çağırdık, insanlar geldi.”

GÖÇÜN MİMARI
Sorunları görmezden gelinen insanlarımızın 

bir kısmı sağlığından oldu. Sakatlananlar, 
cenazesi gönderilenler, oralarda toprağa 
verilenler, yitik bir kuşak diyerek bugünlere 
geldik. Ama bugünlere gelmeden önce oralara 
gittik. Nasıl mı başlamış gidiş (göç) hikâyemiz?

Güniz Sokak’tayım.
“Bir Bilen”le konuşuyorum. Anlattıklarını 

aktarıyorum:
“Yıl 1957-58. Almanya’dayım. Heyetimize 

Grundig Fabrikasını gezdiriyorlar. Fabrikayı detaylı 
tanımak için her vidayı her makinayı soruyorum. 
Akşam yemeğinden sonra otele geçtim. Ertesi 
gün fabrika gezimiz devam edecek. Göreceğiz ve 
Türkiye’ye döneceğiz. Bize ne gibi faydası olacaktı? 
Sabaha kadar düşündüm. Bu fabrikayı satın 
alıp Türkiye’ye götürsek, yedek parça bulamayız. 
Bizimkileri Almanya’ya göndersek belki 1. ve 2. nesli 
kaybederiz ama 3. kuşaktan sonra her şey farklı 
olur. Sabah kahvaltıda Alman dostlarımıza ‘Siz 
savaştan yeni çıktınız. Fabrikalarınızı çalıştıracak 
işçilere ihtiyacınız var. Biz size işçi gönderelim.’ 
önerisinde bulundum.

Beklemedikleri bu öneriye çok sevindiler.
Görüşmelere geçildi ve 1961 yılında süreç 

böylece başladı.”
Almanlar çalışıp dönecek işçi istiyordu.
Ama süreç öyle gelişmedi. Gidenler yerleşti, 

eşini çocuklarını yanına aldı, kısacası “oralı” 
oldu.

“Bir Bilen”, Süleyman Demirel’in de 
öngördüğü gibi birinci kuşak çok zorluk 
çekti. İkinci kuşağın bedeni Almanya’da, aklı 
Türkiye’deydi. Ancak üçüncü kuşak kabuğunu 
kırdı. Artık Almanya başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerinde siyasi, ticari ve akademik başarılara 
imza atan, göçmen çocuklarından oluşan yeni 
bir kuşak var.

Hemen belirtmek gerekirse; bu başarılar 
sadece insanlarımızın bireysel çabalarıyla 
gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler 
bu konuda plan proje geliştirmediler, 
geliştiremediler.

Koronavirüsün neden olduğu salgına karşı 
dünyanın umut bağladığı isimlerden biri olan 
Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin’in ulaştığı 
konumda, bizim yöneticilerimizin hiçbir payı 
yok. Düşünsenize, neredeyse makine parçası 
gibi görülen bir kuşağın devamı olan bir kadın, 
bugün Alman Parlamentosu 2. Başkanı. Şu an 
Alman Parlamentosu’nda 18 Türkiye kökenli 
milletvekili var.

İnanıyorum ki 2050’ye varmadan Almanya 
veya bir başka Avrupa ülkesinin başbakanı 
Türkiye kökenli ve Anadolu hümanizmini 
benimsemiş bir insanımız olacak.

Avrupa bu sınavı geçiyor. Geçmek zorunda, 
çünkü sadece Almanya’da 20 milyon civarında 
göçmen yaşıyor. Henüz orada bu konuda taşlar 
yerine tam oturmadı ancak 60 yıllık süreci bizi 
de kapsıyor. Almanya’nın, göçmenlerle iç içe 
olan Avrupa ülkelerinin eksikleri bizim için 
ders olmalıdır. Bugün Türkiye’de kayıtsızlarla 
birlikte 5 milyonu aşkın Suriyeli yaşıyor. Bunun 
Iraklısı var, Afgan’ı var. Çoğunluğu da kalıcı. Yani 
göçmen, yani belki şimdilik geçici ama geleceğin 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye’de 
çocukları gelecek dünyaya, torunlarını 
sevecekler, kız alacağız, damat verip akraba 
olacağız. İçlerinden Uğur Şahin’ler, meclis ikinci 
başkanları çıkacak belki... Belki de...

Önümüzde yıllar var, bu hamur daha çok su 
kaldırır. Her ne kadar ders çıkartmamış olsak 
da 60 yıllık bir deneyimimiz var. Almanya’nın 
hemen yaşamadığı sorunlar, bizde çok çabuk 
baş gösterdi. Sanırım 10 milyona dayanan 
göçmenlerin ve bizim, şiddetle uyuma 
ihtiyacımız var. Göçmenlerle dost, arkadaş, 
akraba olacağız. Hani derler ya; “Barışın tesisi 
için savaş olmalı”, bunu kabul etmiyorum. 
Uyum sağlanması için önlem almak yeterlidir. 
Göçmen ve mültecilerin eğitim, sağlık, istihdam 
alanında, Türkiye’de yerleşmiş olan sosyal 
yaşama adapte olabilmeleri için ivedilikle 
“Göç ve Uyum Bakanlığı” kurulmalıdır. 
Avrupa ülkelerinin yıllar sonra yaptığını biz 
yolun başında yapabilir, aramıza yeni katılan 
dostlarımıza kucak açabiliriz. Çünkü dostluğun 
vatanı olmaz.

Önümüzde yıllar 
var, bu hamur daha 

çok su kaldırır. 
Her ne kadar ders 

çıkartmamış olsak 
da 60 yıllık bir 

deneyimimiz var.
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NEBİL ÖZGENTÜRK

HATIRA PERONU

“Pırıl pırıl bir yaz günüydü
Aydınlıktı, güzeldi dünya
Bir adam düştü o gün Galata Kulesinden
Kendini bir anda bıraktı boşluğa
Ömrünün baharında
Bütün umutlarıyla birlikte
Paramparça oldu
Gencecikti Vedat
Işıl ışıldı gözleri, içi
Bir adam düştü Galata Kulesinden
Bu adam benim oğlumdu
Açarken ufkunda güller alevden
Çıktı, her günkü gibi gülerek evden
Kimseye belli etmedi içindeki yangını
Yürüdü, kendinden emin
Sonsuzluğa doğru
Galata Kulesinde bekliyordu ecel
Bir fincan kahve, bir kadeh konyak
Ölüm yolcusunun son arzusuydu bu”

Ümit Yaşar OĞUZCAN
“Bakakalırım giden geminin ardından
Atamam kendimi denize, dünya güzel
Serde erkeklik var, ağlayamam.”

Orhan Veli KANIK
•••

Şiirleri asırlar boyu dillerde kalacak iki büyük 
şairi selamlıyorum bu kez...  

Ümit Yaşar Oğuzcan ve Orhan Veli’yi…
Erken ölümlü iki şairin İstanbul’unu ve az 

biraz trajik yaşamlarından parçaları… Ve her 
ikisinin de hazin sayılacak ölüme varışlarını...  Şu 
yukarıda sıraladığım şiirler dahi roman tadında 
yaşanmışlık barındırıyor zaten; ana hikâyelerini 
sayfanın finaline bırakıyorum! Şimdiyse “öykü 
içinde öykü”lerle devam ediyorum...  

Evet... Ümit Yaşar’a dair…        
1974’ün Temmuz’undaki Kıbrıs’a yapılan 

askeri çıkarma, edebiyatımızın Adanalı 
romantik şairi Ümit Yaşar Oğuzcan’la Lefkoşalı 
kadın şairlerden Pembe Marmara’yı da tabii 
ki çok etkilemişti. Hele şairler için savaş çok 
uzakta, çok uzakta kalmalıydı ya... 

Onlar, biri Adana’da diğeri Lefkoşa’dayken 
tanışmışlar, nişanlanmışlar sonra 
da ayrılmışlardı ama birbirlerini hiç 
unutmamışlardı. Birbirlerinin gözlerinden uzak 
oldukları için gönülden de uzak düşmüşlerdi. 
74 Temmuz’unda birbirlerine bir mektup 
dahi atamadılar. Ama aşkları şiirlere kazındı, 
yakınlarının dillerine düştü. İkisi de sonradan 
başkalarıyla evlendi, Oğuzcan’ın oğlu intihar 
etti, Marmara’nın kocası öldürüldü. Her iki şair 
de aynı yıl, 1984’te ayrıldılar dünyadan… Tam 

Kıbrıs çıkarmasının onuncu yılında... Kıbrıs’tan 
bu yakaya aktarılan pek az aşk öyküsünden 
birisiydi Oğuzcan ve Marmara’nın vuslatsız 
aşkı… 

Hayata bakın ki Adana kıyılarından Kıbrıs 
Ada’sına uzanan sonlanmayan bir aşktı 
onlarınki… Uzun yıllar Osmanlı’nın adası olarak 
kalan Kıbrıs’ta. 

Evet, Ortadoğu’nun en gergin, tedirgin 
kara parçası olan, savaş tamtamları kadar 
barış çığlıklarının da yükseldiği, bu yaşlı kara 
parçasında… Barış şiirlerinin yazıldığı ki yeni 
aşklara kapı aralansın diye hikâyelerin yazıldığı 
Kıbrıs’ta… Öyle ya aşkın kurtaracağı sanılıyordu 
Ada’yı… Ne diyordu o biten aşkın ardından Ümit 
Yaşar Oğuzcan: 

“Her şeyi, evet, her şeyi unutabilirsin
Hatta bütün yazdıklarımı, satır satır 
Kalırsa içinde bir derin sızı kalır…” * 
Ve şimdi de Orhan Veli’ye dair...  
Ozanın Aşkı...
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında 

tanışır Bella Eskinazi ile Orhan Veli. Bella, 
Orhan Veli’nin sıkı dostlarından Erol Güney’in 
baldızıdır ki o yılların en sevilen, en aranan, 
şiirleri elden ele dolaşan şairlerinden olan 
Orhan Veli’ye uzaktan uzağa hayrandır tabii 

Bella… Bir dost evinde arkadaşlarla buluşulan 
bir akşamda, en genç, en aldırmaz, en rahat 
tavırla kendini bırakıp kanepeye uzanır Bella. Ve 
Orhan Veli’nin bakışları da üzerindedir… 

Şair, elindeki kâğıda şu dizeleri yazar ve genç 
kıza uzatır:

“Uzanıp yatıvermiş, sere serpe;
Entarisi sıyrılmış, hafiften;
Kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor;
Bir eliyle de göğsünü tutmuş.
İçinde kötülüğü yok, biliyorum;
Yok, benim de yok ama...
Olmaz ki!
Böyle de yatılmaz ki!”
Bella’yı her gördüğünde dizlerinin bağının 

çözüldüğü, hayalinde yaşattığı ve platonik aşkla 
tutulduğu belli olan Orhan Veli’yle, şiirdeki 
kadın daha sonra sık sık karşılaşır, masalara 
kurulur ama olmaz, olamaz, defterde vuslat 
yoktur! Bella da bu durumdan hiç kimseye söz 
etmez. 

Ve 10 Kasım 1950 gününün gecesinde, 
Ankara’da, belediyenin açtığı bir çukura 
düşüp de dört gün sonra, İstanbul’da, beyin 
kanamasından hazin bir biçimde yitip gideceği 
gün, büyük şairin cansız bedeninin yanında yine 
Bella vardır, gözyaşı içinde. Gencecik yaşında, 

Ümit Yaşar ve 
Orhan Veli’nin 
İstanbul’u   
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36’sında, 36 yaşında bu hayattan göçmüştür 
şair. 

Hayatının henüz baharındayken şiiri yetim 
bırakır. Şairin, yıllar boyu Bella’nın da sık sık 
ziyaret edip gül bırakacağı Rumelihisarı’ndaki 
mezarının başında söylenecek çok şey vardır 
elbette… Ama erken ölüm için söylenecek en 
güzel söz, yine onun dizeleri olacaktır: 

“Olmaz ki!  Böyle de yatılmaz ki!” 
Trajik olaylar, hüzünlü dizeler... 
Evet, oğlunun intiharına dair yazının başında 

aktardığım ve en yalınından dizeleri kaleme alan 
Ümit Yaşar’ın bir başka şiiri de bir İstanbul ve 
oğul hikâyesidir…

Yaşamı boyunca, çokça intihar girişiminde 
bulunan romantizmin ve acıların şairi Ümit 
Yaşar’ın 17 yaşındaki oğlu Vedat, bir gün 
kendini Galata Kulesi’nden atarak intihar eder! 
“Galata Kulesi’nden bir adam bütün umutlarıyla 
paramparça oldu, oğlumdu” diye gelip geçen 
üstte de özetlenen şiiri kaleme alır; ama bir 
başka şiir daha bırakmıştır kayıtlara... 

“Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın /
Beni bensiz bıraktın, beni sensiz bıraktın…”  

Münir Nurettin, “Kör Kuyular” şiirini besteler 
ve yorumlar... Sessiz, sitemsiz ve sakince gelip 
geçer bu beste... 

Sonra oğlu Timur, 90’larda, babasının 
ölümünden çok zaman sonra, anısına, 
“Babamın Şarkıları” albümünde yorumlar “Kör 
Kuyular”ı… İnsanı kalbinden sarsan bu şarkı 
ve albüm, ne ilginç ki yine kozasında kalır, 
aboneyim abone şarkıları ve poptan durumlar 
arasında patlama yapmaz… Ancak televizyon 
dizilerinde yayınlanır ki milyonlara ulaşır ama 
dinleyenler bilmez ki dizi kahramanlarının 
aşklarına fon olan bestenin sözlerinin bir trajik 
olaydan yola çıkılarak yazıldığını... Bir babanın, 
evladının intiharının ardından kaleme aldığı ağıt 
olduğunu...

Orhan Veli dizelerinin ardındaki “sır”la 
kapatıyoruz yazıyı… 

Üç arkadaş buluşur Karaköy Limanı’nda, 
1940’lı yıllar… Asım Kocabıyık, Ressam Mübin 
Orhon ve Orhan Veli... Mübin, kapağı Fransa’ya 
atacaktır… Vapura binip de Fransa’ya gideceği 
gündür. Marsilya’ya kadar vapurla gidecektir 
zaten, ardından tren ve Paris...  Karaköy 
rıhtımında yolculuk anıdır... Mübin Orhon, 
vapurun güvertesinden el sallarken Orhan Veli 
ve arkadaşı Asım da yaşlı gözlerle el sallar…  
Vapur limandan yavaş yavaş ayrılırken, Orhan 
Veli de orada rast getirdiği ilk kâğıda o dizeleri 
çalakalem yazar... 

“Bakakalırım giden geminin ardından;
Atamam kendimi denize, dünya güzel;
Serde erkeklik var, ağlayamam.”
Hayat ve ölüm işte, 1-2 yıl sonra  Ankara 

Belediyesi’nin kazıp açık bıraktığı bir çukura 
düşüp beyin kanaması geçirecek ve 1-2 gün 
sonra da hayatını kaybedecekti Orhan Veli… 

Hem arkadaşları hem sevenleri çokça 
ağlayacaktı, Orhan Veli’nin ardından… İstanbul 
da, İstanbul’u gözleri kapalı dinleyen şairinin 
ardından gözyaşı dökecekti… 

Erkekliğe aldırmadan!

AYLİN ÜNAL

Yaşlanmış bir saat vardı, eski bir evin 
penceresiz odasında. Kapılar kapalı, 
açacak kimse de yok. Sadece bir mum 

var saatin yanında, bir de kırık bir ayna. 
Mum yanıyor yıllardır, yıllardır bir kez bile 
seğirmemiş alevi. Öyle içten, öyle neşeli… 
Düşer damla damla, dans ederken hiç 
bitmeyen kederi. Onları misafir eden bu ev, 
arkasını dönüp gitmiş insanların ruhlarına 
emanet. Başka da kimse yok göze görünür. 
Güzel gecelere şahit olsun ışığı, gölgelerinde 
oyunlar büyütelim diye alınmış hâlbuki. 
Ancak şimdi o evden kimse hatırlar mı hâlâ 
inatla yanan mumu, elektrikler kesilince 
hatırlar mı onu biri? Tüm bu sorulardan uzak, 
o sarı ateşin içinde gülümseyen mavi rengi. 

Mutsuzluk, bu eve çökmüş yıllar önce 
bir kâbus gibi. Bir kâbus gibi uyandırıyor, 
gecenin bir yarısı alt kattaki perdeyi. Saatin 
huzursuzluğu da bu yüzden. Mutsuzluktan 
uzun zamandır gülümsemeyişi. O hâlâ 
yasını tutuyor gidenlerin, hâlâ daha ağlıyor 
sabah oluncaya dek. Kendine reva gördüğü 

duygu bir tek mutsuzluk. İçten içe kınıyor 
bu odadaki gülümseyen tek ışığı. “Nasıl 
olur da akreple yelkovan el sıkışıp durmayı 
seçmişken, dans eder neşeyle mum?” diyor 
her defasında.

Kendinden şüphesi yok, karar vermiş bir 
kere yas tutmakta. Mum ise umursamıyor 
onu. Biliyor ki acı kaybolmuyor mutlu 
olmakla. Hüzünlü bir odaya aşk katarken 
sıcaklığı, sönmek değil midir ayıp olan? 
Hem de ne hayallerle konulmuşken bu 
odaya. Mutsuzluk mudur hakkını veren 
acının? Yoksa hüznü kucaklamak mıdır 
neşeyle? 

Saat, bozuştu zamanla ve kırdı akrebini. 
Mum devam etti yanmaya, keyifle savurdu 
alevini. Biri, ev sahibine olan özlemine 
çaresini, kendini kaybederek buldu. 
Diğeri var olarak yeniden. Çatıştılar, 
savaştılar bir orta yolu yoktu duyguların. 
Yalnızca yaşananlar vardı, kesişen fakat 
en derinlerde hisler hep aynıydı. Onları bir 
arada gören tek kişiyse, kırık eski aynaydı.

Mutsuzluk 
Saatleri ve 
Mumun Dansı
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NASUH MAHRUKİ

Türkiye’nin her şeyinde izi olan Atatürk, Sümerlerin ve ardından 
gelen diğer Anadolu ve Mezopotamya halklarının araştırılması 
konusunda da öncüydü. Bundan yaklaşık 5500 yıl kadar önce 

Mezopotamya’ya gelip yerleşerek, zamanının en büyük medeniyetini 
kuran bu halka büyük ilgi duymuş ve Orta Asya’dan göç eden Türk 
kavimlerle bağlantılarının araştırılmasını düşünmüş, bunun için dil, tarih 
ve coğrafya kurumlarını kurdurmuştur.

YAZININ İCADI
Sümerlerin uygarlığa yaptıkları en önemli katkı; MÖ 3000’lerde, kil 
tabletler üzerine kamıştan bir kalemle yazılan çiviyazısını icat etmeleri 
ve aşama aşama geliştirmeleriydi. Bu gelişimin sonucu olarak tarihin 
ilk okullarını kurdular. Bu okullar başlangıçta, tapınak ve sarayın 
ekonomik ve yönetsel gereksinimlerini karşılayacak yazıcılar yetiştirmek 
için kurulmuştu. Ancak üçüncü bin yılın ortalarından itibaren bütün 
Sümer’de yazı yazmanın öğretildiği okullar vardı. Eğitimin gelişmesi ve 
yaygınlaşmasıyla birlikte okullar kültür ve bilim merkezleri haline geldi. 
Bu okullarda zamanının teoloji, tarım, hayvancılık, madencilik, coğrafya, 
matematik, dil bilgisi gibi dersleri okutuluyordu.  

YAZILI TARİHİN İLK MECLİSİ
Demokrasinin temel kurumu siyasal meclisin ilk örneği de, genel olarak 
zannedilenin aksine, Yunan kültüründen 2 bin-2 bin 500 yıl önce yaşamış 
Sümerlerden gelir. Bu meclis, bugünün modern meclisleri gibi iki evden 
oluşuyordu. Biri senato ya da “ihtiyarlar meclisi”, diğeri de devletin eli 
silah tutan yurttaşlarından oluşan “alt ev” ya da “savaş meclisi”ydi. Bu 
ilk meclisler, kralların gücünün sınırlandığı ve siyasal meclisin haklarının 
tanındığı demokratik yönetim anlayışına doğru ilk adımlardı da aynı 
zamanda.

SÜMERLERİN BİLİME KATKILARI
Sümerlerin bilim alanındaki en önemli atılımları matematik ve 
geometride olmuş. Matematikte hâlâ kullandığımız onlu ve altılı 
sistemleri kurmuşlar. Çarpım tablosu, kesirli sayılar, hatta Pythagoras’ın 
adıyla bilinen üçgenli teorem bile Sümerlerin kil tabletlerinde çizilmiştir. 
Matematiğe dayalı astronominin temelini de atmışlar. Göğü, güneşi, ayı 
ve yıldızları incelemişler ve ayın ve güneşin hareketlerine göre bir takvim 
oluşturmuşlar. Ayı 30 gün, yılı 360 gün olarak hesaplamışlar. Ayları 4 
haftaya, günü ve geceyi 12’şer saate ayırmışlar, burçları da tespit etmişler. 
Bugün kullandığımız pek çok şeyin ilk hallerini üretip kullanmışlar ve 
sayısız keşif ve icat yapmışlar. 

SÜMERLERİN ATASÖZLERİ
Atasözleri, yüzyıllar boyu ortak yaşamanın getirdiği deneyimin sonucu 
oluşan ve halkların psikolojisini yansıtan en doğru veriler  olarak kabul 
edilir. Sümerler de, günlük yaşamın hemen her alanında atasözleri ve 
deyimler üretmişler. Bazıları şöyle;

- Tilkiyi yakalamadan tasmasını yapıyorsun.
- Tatlı bir söz herkesin dostudur.
- Silahı az olan devlet, düşmanı kapısından atamaz.
- Borç para keder getirir.
- Annenin sözüne Tanrı’nın sözü gibi kulak ver.
- Köpeği olmayan şehirde tilki müfettiş olur.
- Boş vakit geçirdin neye yaradı?
- Biliyorsun, neden öğretmiyorsun?
- Kim dünyaya gelmişse bir gün ölür.
- Bilge kişi karanlıkta ışık, çıkmaz sokakta yol bulandır.
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Prag’da her yıl önemli bir edebiyat festivali 
yapılır. Konuşmaların, okumaların 
sadece kapalı salonlarda kalmadığı, 

okurların caddelerde yazarlardan imza toplayıp 
koleksiyon yaptıkları bu festivale yakışan bir 
kültür şehridir Prag. Festivalin açılışını yapmak 
onurunu bir keresinde bana vermişlerdi. Bu 
görevi seve seve yerine getirdim ve sonra 
çeşitli açık oturumlara, panellere katıldım. 
Edebiyat panelleri büyük tiyatrolarda yapılıyor 
ve tıklım tıklım dolu oluyordu. Konuşmacı 
olarak katıldığım panellerden birisinin konusu 
Nietzsche’nin bir cümlesiydi. “Şu Yunanlılar... 
Sahte ve derinlikten yoksun.” Hepsi bu 
kadardı işte. Değişik ülkelerden yazarlarla 
sahneye çıkacak ve bu cümle üzerine iki saat 
tartışacaktık. Ne demem gerektiği konusunda 
epeyce düşündüm. Nietzsche elbette antik 
Yunan’dan söz ediyordu ve onun diğer Avrupa 
entelektüelleri gibi o dönemin hayranı 
olduğunu diğer yazılarından biliyorduk. O 
zaman neyi kastediyor, hayranı olduğu bir 
kültür dönemini niçin sahtelikle suçluyordu? 
Kafamda bunun tek bir açıklaması vardı ve 
panelde o düşünceyi savundum. Nietzsche 
bence filozoftan çok şairdi, hem de kelimenin 
tam anlamıyla has bir şair. Şiirle felsefe 
arasında gidip gelen şaşırtıcı cümleler kurmayı 
seviyordu. Zerdüşt kitabının başındaki “Tanrı 
öldü!” dizesi de bu ihtiyaçtan, yani okuru 
sarsmak isteğinden doğmuştu. Bazı örnekler 
verdim. Mesela bir aforizmasında “Eğer 
uçuruma çok uzun süre bakarsan, uçurumun 
da sana bakmakta olduğunu anlarsın.” gibi 
saf ve derin bir şiire ulaşmıştı. İçlerinde Nobel 
ödüllü şair Derek Walcott’un da olduğu diğer 
konuşmacılar bana hak verdiler. Daha sonra 
hep birlikte şiir ve felsefe ilişkisi üzerine 
konuştuk. Zaten şiir ve felsefe, birbirine 
çok yakın, hatta iç içe geçmiş iki alan değil 
mi?Gerçek şiirin her dizesi sanki dünyanın 
açıklanış anı gibi bir bilinç taşımıyor mu? Bu 
noktaya gelince sözü Dostoyevski’nin “Bilinç 
hastalıktır.” sözüne getirdim ve bu derin yargıyı, 
bu köşeye sığdıramayacağım kadar uzun bir 
süre tartıştık. 

Bir Almanya seyahatimde Prag’daki bu 
panelden bahsederken Alman arkadaşlarım, 
Nietzsche’nin kendisini zaten filozof değil, şair 
olarak gördüğünü söyleyerek beni şaşırttılar. 
Meğer o da kendisinin şair olarak anılmasını 
istermiş, hatta şair ve besteci olarak. Çünkü 

Nietzsche’nin beste de yaptığını, bu beste 
çalışmalarını hayranı olduğu Wagner’e 
götürdüğünü, bu kibirli adamın “Beyefendi siz 
beste yapmaya uğraşacağınıza başka bir işle 
uğraşın.” demesi üzerine Wagner’e düşman 
kesildiğini anlattılar. 

Evet, konuya geri dönelim. Gerçek şiiri 
felsefeye çok yakın bulurum ben. Mesela 
William Wordsworth’un “Aşırı güzelliğe 
bakmanın yarattığı acı çekme duygusu”nu 
bir düşünce olarak okurum (Bu dizeye Coetze 
de değinmişti). Ne yazık ki bizde, özellikle 
son zamanlarda şiir, sanki duygusal güzel 
sözler söylemek olarak anlaşılıyor. İnternette 
dolaşan bazı saçmalıkların altına, büyük 
şairlerin adını yazarak anılarını kirletiyorlar. 
Mesela televizyon ekranında genç bir sunucu, 
sesini titrete titrete Nâzım’a ait olduğunu 
öne sürdüğü bir şiir okuyordu. Efendim, 
Nâzım ölecekmiş, sonra onu yakacaklarmış, 
külünü bir vazoya koyacaklarmış, sevgilisi o 
vazoyu evinin baş köşesine yerleştirecekmiş 
ve o vazoyu her okşadığında Nâzım’ın külleri 
sevgilisine koşacakmış. Zavallı Nâzım! 
Herhalde bu saçma duygusallığın kendisine 
maledildiğini duysa, sevgilisine koşmaz ama 
öfkeyle o sunucunun peşine düşerdi. Şiiri böyle 
anlayan, böyle sanan kuşaklar yetişiyor. Onlara 
birkaç kere şiirin duygudan çok düşünceyle 
yazıldığını, zaten derin duygu ile düşüncenin 
bir noktada kesiştiğini, santimentalizm denilen 
duygusallığın, gerçek duygunun düşmanı 
olduğunu anlatmaya çalıştım ama pek başarılı 
olamadım galiba. Orhan Veli gibi büyük 
şairlerin duygusal değil duygulu olduklarını 
açıklamakta zorluk çektim. Çünkü popüler 
kültür, şiiri birtakım vıcık vıcık duygusal sözlerin 
kafiyeyle söylenmesi düzeyine indirgedi. Ne 
yazık!
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SİNAN MEYDAN

Tarih 10 Kasım 1938, Perşembe… 
Dolmabahçe Sarayı… 

Atatürk’ün Son Nöbet Defteri’ne şöyle 
yazıldı: “Saat 09.05’te vefat etmişlerdir.”  

Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, 
hıçkırıklarla karyolanın yanına diz çöktü. 
Atatürk’ün sağ elini avuçlarının içine alarak 
öptü ve yüzüne sürdü. Muhafız Komutanı 
İsmail Hakkı Tekçe aynı eli öptükten sonra 
yorganın altına koydu. Prof. Dr. Mim Kemal 
Öke, Atatürk’ün göz kapaklarını, o derin mavi 
gözlerinin üstüne örttü. 

Atatürk, ölmüştü. 
Ertesi gün; 11 Kasım 1938… Gazeteler kapkara 

puntolarla duyurdular büyük acıyı… Cumhuriyet 
“Büyük milli matemimiz”, Ulus, “Kurtarıcını 
ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti 
sen sağ ol!”, Tan, “Babamızı kaybettik.” Yeni 
Sabah, “Aziz Atatürk’ümüzü kaybettik”, 
Akşam, “Türk milleti! Kurtarıcını ve en büyük 
evladını kaybettin. Sen sağ ol!” manşetleriyle 
çıktı. 

Peki ama Atatürk’ün ölümü nasıl bir ölümdü? 
Bu bir yok oluş muydu? Yoksa Atatürk’ün 
öldüğü gün, aslında ölümsüzleştiği gün müydü? 

Öldüğü Gün Ölümsüzleşti
Atatürk’ü görenlerin, Atatürk’le 

yaşayanların, Atatürk’ün ölümünü kabul 
etmeleri kolay değildi. Ulus başyazarı Falih 
Rıfkı Atay, “Atatürk’ün ölümünü görmüş 
olanlar, bir daha kime ağlayacaksınız?” diye 
soruyordu.

Yeni Sabah’ta Murat Sertoğlu da “Atatürk 
öldü! Buna kim inanabilir? Kim ihtimal 
verebilir? Bunu kim düşünebilir? Hangi 
havsalaya sığabilir bu?” diye soruyordu.  

Atatürk’ün öldüğü gün aslında 
“ölümsüzleştiği” gündü. Bu gerçeği çok çabuk 
görenler vardı. Örneğin, 11 Kasım 1938 tarihli 
gazetelerden;

Cumhuriyet’te Abidin Daver, “O tarihin 
seyrini değiştirmek gibi bir mucize yapan 
büyük adamdır. Yurttaş ağla, acı duy! Fakat 
unutma ki Atatürk,  ölmez Türk milletinin 
ruhunda, ebedi Türk milletinin varlığında, 
ölmez, ebedi hayatını yaşıyor.” diyordu. 

Kemal Ünal, “Ölmeyen Mustafa Kemal” 
dediği Atatürk’ün, ebediyen yaşayacağını 
söylüyordu: “Ölmeyen Mustafa Kemal, yarattığı 
milletin, yaptığı vatanın, her yerde haysiyetini 
yükselttiği insanlığın ta içinde ebediyen 
yaşayacaktır. Türk milletine, Türk vatanına 
ve bütün insanlığa hizmet edenler Mustafa 
Kemal’in asil varlığını kendilerinde bulanlar 
olacaktır.” 

Bugün gazetesinde Ali Naci Karacan ise 
Atatürk’ün “ölümlü” değil, “ebedi” olduğunu 
haykırıyordu: “Fakat Atatürk ölmemiştir. Ölen 
fani maddedir. Her girdiğimiz yerde onun 
resmi, her okuduğumuz kitapta onun sözü, 
her geçtiğimiz yolda onun eseri, yarattığı 
memleket ve kurtardığı millet halinde 
bizde devam etmektedir. Kim Atatürk öldü 
diyebilir? Atatürk şu veya bu insan değildir 
ki ölebilsin! Atatürk bir milli mefhum idi 
ve bu derece bir millete mal olmuş bir milli 
mefhum ise ancak ebedi olabilir.”  

Atatürk, 10 Kasım 1938’de bedenen öldü, 
fikren değil; Aslında 10 Kasım 1938’de etten, 
kemikten, ölümlü “İnsan Atatürk”ün yerini, 
ölümsüz “Fikir Atatürk” aldı. Atatürk, öldüğü 
gün ölümsüzleşti.

“Fikir Atatürk”ten ilk söz eden de yine 
Atatürk’tü. Atatürk, “Beni görmek demek, 
mutlaka yüzümü görmek demek değildir. 
Benim fikirlerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir.” 
derken, etten, kemikten “İnsan Atatürk”ün 
ötesinde “Fikir Atatürk”ten söz ediyordu.

Atatürk, 21 Ekim 1925’te Afyon’da, “Görevim 
bitmemiştir, bitmeyecektir. Ben toprak 
olduktan sonra da devam edecektir.” derken, 
öldükten sonra da fikirleriyle yaşamaya devam 
edeceğini yine bizzat ifade ediyordu. (Atatürk’ün 
Bütün Eserleri, C.18, s. 94)

Atatürk, 1934’te de şöyle demişti: “İki 
Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, 
geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, 
onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o ‘ben’ 
değil ‘biz’dir. O memleketin her köşesinde 
yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için 
uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. 
Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim 
teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri 
şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal 
sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, 
yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa 
Kemal odur.”

Görüldüğü gibi Atatürk’e göre “İki Mustafa 
Kemal” vardı: Bunlardan biri fani, geçici, ölümlü, 
diğeri ise geçici olmayan ölümsüz Mustafa 
Kemal’di. İşte Atatürk, “Ben toprak olduktan 
sonra da görevim devam edecektir.” derken 
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“geçici olmayan”, “İkinci Mustafa Kemal’den” söz 
ediyordu. “İkinci Mustafa Kemal”, Atatürk’ün 
ifadesiyle “memleketin her köşesinde yeni 
fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan 
aydın ve savaşçı bir topluluktur.” Atatürk’ü 
anlayan bu “savaşçı topluluk” var oldukça 
“İkinci Mustafa Kemal” de var olacaktır. 
Böylece Atatürk, kendisini doğru anlayan halkın 
benliğinde fikirleriyle, idealleriyle, mücadelesiyle 
yaşamaya devam edecektir. İşte tam da bu 
nedenle yeni bir Atatürk beklemek anlamsızdır.

Hasan Âli Yücel, “Uyumayan Atatürk” 
başlıklı yazısında “Ölümsüz Atatürk”ten şöyle 
söz etmişti: 

“Ankara’nın Bahçelievler otobüsünde çocukla 
annesi böyle konuşurlar:

Çocuk: Burası nedir?
Anne: Atatürk’ün Anıtkabir’i.
Çocuk: Atatürk orada ne yapıyor?
Anne: Uyuyor.
Çocuk: Beni oraya götür de uyandırayım! 

Elini öpeyim, onunla bir kerecik yüz yüze gelip 
konuşayım!

Anne, uyuyan Atatürk’ü söylüyordu. Hâlbuki 

çocuk, uyanık Atatürk’ü istedi. İkisi de doğru ve 
haklı! Çünkü iki Atatürk vardır. Ölen Atatürk, 
ölmeyen Atatürk… Yaşayanlar arasında, 
hatta başında hükmünü yürüten bir Atatürk 
daha vardır ki, onu hiç kimse hatta ölüm bile 
öldürememiştir, öldüremiyor. Çünkü hayatta 
iken kendisinden sonra geleceklere en yüksek 
bir özveriyle yaşamak imkânını bağışlamıştır.”  
(Hasan Âli Yücel, “Uyumayan Atatürk”, 
Atatürkçülük Nedir? İstanbul, 1965, s. 33)

Hasan Âli Yücel çok haklı… Atatürk, 
kurtardığı bu vatanın toprağında, havasında, 
suyunda, kurduğu bu Cumhuriyet’in seçim 
sandığında, meclisinde, kışlasında, okulunda, 
okula giden kız çocuğunun umudunda, çalışan 
kadının alın terinde, işçinin emeğinde, çiftçinin 
mahsulünde, bilim insanın aklında yaşamaya 
devam etmektedir. Atatürk, bu ülkeyi daha 
yaşanabilir bir yer haline getirmek için açılan 
her ağızda, harcanan her emekte, dökülen her 
damla terde, yaratılan her eserde, üretilen her 
üründe, okula giden her çocuğunun yüreğinde, 
belleğinde yaşamaktadır, ölmemiştir. Bu 
topraklarda kurtarıcı, yaratıcı, üretici, umut 

taşıyan her yeni düşüncenin ve her yeni eylemin 
içinde, özünde “Atatürk Etkisi” vardır. Peyami 
Safa’nın deyişiyle “Türk’e ait her şeyin içinde o 
vardı…” (Cumhuriyet, 11.11.1938). 

“Ölümsüz Atatürk”ün Sırrı
Atatürk, “doktrine” ve “dogmaya” karşıydı. 

Şevket Süreyya Aydemir’in deyişiyle; “Atatürk 
bir doktrin adamı değildi. Çünkü Atatürk, 
önceden sistemleştirilmiş ve tartışılabilse dahi 
fikir ve hareket prensipleri belli, sınırlı bir fikir 
sistemine kendini bağlamadı.” Atatürk, 1923’te 
CHP’yi kurarken, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, 
“Fakat Paşam, bu fırkanın bir doktrini yok 
mu?” sorusuna, “Eğer bir doktrine bağlanırsak, 
inkılâbı dondururuz. Doktrin istemem, donar 
kalırız, biz yürüyüş halindeyiz.” diye yanıt 
vermişti (Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C.3, 
s.474). İşte Atatürk’ün ölümsüzlüğünün sırrı, bu 
sürekli “yürüyüş hali”dir. 

Şu sözler de Atatürk’e aittir: “Ben miras 
olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir 
donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. 
Benim manevi mirasım akıldır, bilimdir.” 

Doktrine ve dogmaya karşı olan Atatürk, 
her koşulda aklın ve bilimin yol göstericiliğini 
savunmuştu. Atatürk, “Dünyada her şey 
için; medeniyet için, hayat için, başarı 
için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin 
ve fennin dışında yol gösterici aramak 
gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız ilmin, 
yaşadığımız her dakikadaki safhalarının 
değişimini anlamak ve ilerlemelerini izlemek 
şarttır.” diyerek düşünce sisteminin merkezine 
aklı ve bilimi yerleştirmişti. 

“Fikir Atatürk”ün ölümsüzlük sırrı, 
“akılcılık” ve “bilimsellik”tir. 

Atatürk ulusal kurtuluş önderiydi. Ulusun 3 
temel hakkı için savaştı: 

1. Emperyalizme karşı ulusun tam 
bağımsızlık hakkı: Siyasi, ekonomik, hukuksal, 
kültürel bağımsızlık, 

2. Saraya-sultana karşı ulusun egemenlik 
hakkı: Meclis üstünlüğü, cumhuriyet, 
demokrasi, 

3. Geri kalmışlığa karşı ulusun çağdaş 
uygarlık hakkı: Çağdaş hukuk, çağdaş eğitim, 
kadın hakları ve hepsi için akıl, bilim ve laiklik)… 

Atatürk’ün bu 3 hak savaşına, “Yurtta 
barış, dünyada barış” diye formüle ettiği 
“barış savaşı”nı da eklemek gerekir. Dünyada 
“bağımsızlık”, “ulusal egemenlik”, “çağdaş 
uygarlık” ve “barış” değerini korudukça, bu 
topraklarda bu değerlerin en güçlü savunucusu 
durumundaki “Fikir Atatürk” de varlığını 
korumaya devam edecektir. “Fikir Atatürk”ün 
ölümü, akıl ve bilimle birlikte bütün bu 
değerlerin (bağımsızlığın, halk egemenliğinin, 
çağdaşlığın, kadın özgürlüklerinin ve barışın) 
ölümüyle mümkündür. Atatürk’e düşmanlık, 
bütün bu çağdaş değerlere düşmanlıktır. 
Atatürk’e yönelik saldırılar, aslında bütün bu 
çağdaş değerlere yöneliktir.

“Fikir Atatürk” ölmemiştir; diridir, canlıdır, 
hâlâ bize yol göstermektedir. Yeter ki bu çağda, 
o yolda yürümeyi bilelim.
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KENAN BAŞARAN

Bir şehir düşünün ki sürekli bir yıkım 
var. Şehrin tarihi binaları da yıkılıyor, 
mahalledeki sıradan evler de... Oysa rutin 

o kadar da kötü bir şey değildir. İnsan, bazı 
şeylerin aynılığını ister. Aynı, hafızadır da çünkü.

1985’ten beri yaşadığım kadim İstanbul’da 
şantiyeler hiç kapanmadı. Hiç işsiz kalmayan 
müteahhitler, birer hafıza silici oldu. Üç-beş 
yıl önce Roma’ya çıkmıştı benim de yolum. Bir 
kafede, içimi 4 dakika bile sürmeyen bir kahve 
içtim. Ama Romalılar, tam 4 asırdır orada o 
kahveyi içiyormuş ki bunun gibi daha niceleri 
de varmış şehirde. Roma’nın nazım planından 
uyarlanan İstanbul’unsa her gün geçmişinden 
bir parça yıkılıyor. Değil 400, 40 yıllık hatırı olan 
bir kahvehane bulmak bile zorlaşıyor.

Kâinatın zamanının yanında insan ömrü bir 
kelebek misalidir. Benim bu kelebek ömrümün 
çoğu, hafızam olan yapıların yeniden yerine 
konmasını ummakla geçti.

AKM’nin açılması için yıllar saydım. AKM 
bizim ‘konum atmamız’dı gençler; “AKM’nin 
önünde buluşalım.” İlk bale, ilk opera, ilk klasik 
müzik konseridir AKM benim için. Otoparkının 
altındaki oda tiyatrosu “Yer Altından Notlar”dı, 
“Ben Ruhi Bey Nasılım”dı... Ve o küçük cep 
sineması da “Masumiyet” filmiydi...

‘Bi öğrenci› biletiyle abonesi olduğum 
Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nun yerine daha 
büyüğü ve modernini diktiler ama ruhunu 
gömdüler.

Beyoğlu, doğal bir bienaldir. Evet, hiçbir 
zaman aynı kalmadı. Ama değişiminin içinde 
de hep bir aynılık vardır. Bu aynılık, her kuşağın 
kendini ait hissettiği bir duygudur. Hepimizin 
bir Beyoğlu’su vardı. Şimdikini ise pek kimse 
sahiplenmiyor. Çünkü Nejat İşler›in dediği gibi, 
bu Beyoğlu çok turistik be!

Randevusuz buluşmalarımızın kahvesi Cihan 
Barış yok. Mis Sokak, artık mis gibi değil. Bir 
nesil için erotik, benim kuşağımınsa sanat 
filmlerinin perdesi Alkazar, festivallerin ev 
sahipleri Emek ve Beyoğlu sinemaları... Beyoğlu 
Sineması’nın katında küçük bir cep sineması da 
açılmıştı. Entel filmleri orada izlerdim. Yanında 
bir de çekme kaset yapan dükkân vardı. Binada 
şimdi bir tek Ses Tiyatrosu kaldı ama Ferhan 
Şensoy gitti!

Bir kaseti veya CD’yi Metropol çalıyorsa, 
tamamdır. Önünden geçtiğimde hâlâ Kazım’ın 
şarkıları çalınır kulağıma. Gideceğimiz konser 

biletlerinin de gişesiydi.
Atlas Pasajı’ndaki marjinal dükkânlar, pasajın 

arka sokağındaki sahaflar, lokantalar ve barlar… 
Cadde üzerinde sayısız kitapçı... Tünel tarafında 
kimsenin pek uğramadığı, sokağa sadece birkaç 
tabure atmış çaycıların hepsi, “patisserie cafe” 
oldu...  Say say bitmez mekânlarımın hepsi 
bitti. Yalnızca mekânlar değil, simalar da 
çekip gitti. Mephisto’nun önündeki o engelli, 
‘sıyırmış’ denilen o ressam, dünyanın tüm 
unvanlarını ceketine takmış o pala bıyıklı adam 
ve o lavantacı kadın... Yok artık. Benim çağım 
kapandı Beyoğlu’nda. Ben de “Biz Beyoğlu’na 
kravatla çıkardık.” diyenlerdenim artık...

Beri yakada da bir beklediğim var. Haydarpaşa 
İskelesi’nden yeniden vapura binmek istiyorum; 
o, yiğitlerin İstanbul’a meydan okuduğu 
merdivenlerden geçip Haydarpaşa İstasyonu’nun 
içinde öylesine dolaşmak istiyorum. Bir 
eksprese binmek ve hemen lokantasına kurulup 
kadeh kaldırmak... “Şerefe” diyeceğimiz, tren 
yolculuklarını özlüyorum.

Olmadı banliyö trenine atlayıp, Gebze’ye 
kadar gitmek... Hızlı tren için raylar söküldü, 
istasyonlar değiştirildi. Yıllar sürdü. Şimdi o 
tren geliyor ama Haydarpaşa’yı pas geçip ta 
Halkalı’ya gidiyor. Haydarpaşa’ya uğramayan 
treni neyleyim ben!

Haydarpaşa-Gebze treni ergenliğimdi. Kaçak 
binişlerimdi liseye gitmek için… Biz sivilceli 
ergenler, kapıları açarak ve dıştan tutunarak 
yolculuk yapardık, hava atmak namına. 
Hasbelkader düşüp ölmemişiz.

Geçenlerde eski yıllarımı yâd etmek için 
bindim Haydarpaşa-Gebze banliyö trenine... 
Yolun tüm manzarası değişmiş. Sağı solu devasa 
binalarla kaplanmış. Ara ara görünen deniz de 
görünmez olmuş. Yüzen insanları simgeleyen 
kabartmaların olduğu Süreyya Paşa Plajı’nın 
fon olduğu istasyon da kayıp. Birer küçük 
masal şatosunu andıran o birçok istasyon, yeni 
istasyonların yanında kenara itilmiş birer birer.

Kadim şehir denilen İstanbul’da tarihi ibadet 
yerleri hariç, her şey yıkıldı. Sanat binaları, tren 
yolları, meydanlar ve statlar... Hepsi yenilendi 
ama birçok neslin hafızası sıfırlandı.

Kısa ömrümün uzun kısmı beklemekle geçti. 
Hafızamın parçaları olan yapıların harabeleri 
ve sonra o harabelerin yerine dikilen ucubelere 
tanıklık ediyorum.

Bu şehirde -her baktığımda yıllardır orada 
duran- bana ait tarihten çok az şey kaldı. Hayat 
yoldaşımla ilk tanıştığımız o ev de artık bir 
otopark. Her yanım şantiye. Hafızam siliniyor, 
unutuyorum yavaş yavaş. Kentsel dönüşüm 
dedikleri benim için kentsel bir alzheimer...
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Yahya Kemal’in edebi doğum yeri Paris, 
Nâzım Hikmet’inki Moskova’ydı. 
Türkçenin iki büyük şairi, bu kentleri 

dünya başkentleri olarak deneyimlediler. Ama 
iki karşıt dünya; Paris kapitalizmin vitrini, 
Moskova sosyalist dünyanın doğumevi. 
Kentlerin bu kimlikleri iki şairi de derinden 
etkiledi. Yahya Kemal’de, padişah baskısından 
Paris’in büyülü dünyasına zorunlu kaçış; 
Nâzım’da yeni bir hayat kuruluyor diye 
duyup, devrim sırasında Moskova’ya gönüllü 
gidiş. İkisi de gidiş öncesinde bir tinsel kriz 
yaşamaktaydılar, bir varoluş krizi. Krizlerden 
çıkış yolları, ustasıyla çırağını farklılaştırdı. 

Yahya Kemal, Paris’te Jean Jaures’nin 
ütopik sosyalist nutuklarını dinlerken, umutlu 
bir gelecek bile düşledi bir dönem, hem de 
gözyaşları içinde. Lord Byron etkisiyle, insanlığın 
asıl kültürel köklerinin Eski Yunan’da olduğuna 
inandı, hem de bu akıma katılacak kadar (Nev 
Yunanîlik fikri). Yakup Kadri ile bu düşünüşe 
dayanarak Türkçede bir akım yaratmak istedi.  
Hugo’dan, Baudelaire’den, Rimbaud’dan, 
Mallarmé’den mırıldandığı dizelerle yürüdü 
uzun süre Seine kıyılarında. Albert Sorel’in 
dersinden edindiği tarih bilinci, şiirini yazdığı 
parlak sahnelerle sınırlı kaldı. Kendi sürgününün 
sonunda şuraya vardı: “Vatan Osmanlı, Osmanlı 
bütün dünya.” 

Paris’ten dönüşünde, onu bekleyen bir sıla 
yoktu aslında. Ve asıl bu duyguyu besleyen 
“anne” yoktu. Annesinin ölümünde, kendi 
ihmalinin dinmez azabını yaşamaktaydı. Bu ağır 
yoklukta yarattı kendisini Yahya Kemal. Anne 
vatan ile eşleşti, asude seslerle özdeşleşti, dilde 
“deruni ahenk”le birleşti. Belli bir ev, sürekli bir 
konum aramadı, şiirinin aurasına yerleşti.

Düşüncesinde ve şiirinde seçilmiş bir “terkip” 
fikri vardı. İmparatorluk içinde buluşmuş 
olan birçok farklı kültürün karmaşık mozaik 
yapısından oluşmuş, “Türk hançeresine 
uydurulmuş” bir ahenk. Ardındaki manzarada 
ise dipsiz bir nostalji. Balkanlı Şehsuvar ataları 
Beyatlı’ya dönüşmüş, atlar, akıncılar şiirlerine 
göçmüştü. İmparatorluğun parlak günlerine 

dair dinmez özlemini, Cumhuriyet yenilikleriyle 
ödeştirmedi. Egemen ulus bireylerinde alta 
itilmiş, yoksullaşınca canlanan özlemli benliğin 
“biz” sesini koyultuyordu şiirlerinde. “Herkesin 
kullandığı kelimelerle” yazmayı yeğledi. Eski şiirin 
rüzgârını yeni şiirin heyecanıyla buluşturdu, Şeyh 
Galib’in bıraktığı Divan bayrağını taşıyan son şair 
oldu. Şairlikten başka kimlikleri vardı ama bunlar 
için pek de hırslanmamıştı. Yeni bir “şair-i azam” 
olarak yüceltildi.

Yahya Kemal’in Osmanlı tarihini epikleştiren 
şiiri, Cumhuriyetin dilini yavan bulanlar için bir 
sığınağa dönüştü. Eskiye yüzü dönük aydınlar 
için de ruhsal bir sığınak, hatta bir düşünsel 
dayanak olmuştu bu şiirler. “Ne harabî ne 
harabâtiyim/Kökü mazide bir âtiyim”. Ziya 
Gökalp’in sunduğundan daha kuşatıcı geldi 
bu anlayış: Milli Edebiyat’ın resmi şairlerinden 
daha milli, daha yerli, daha köklü sayıldı. Yeni 
bir ulusal kültür umulurken Yahya Kemal’in 
sunduğu nostaljik ulusal gururla avundu birkaç 
kuşak. 1929’dan sonra Nâzım Hikmet, “orkestra 
havalı” şiirleriyle edebi, toplumsal ve siyasal 
hayatı ileriye doğru dalgalandırırken o geçmişin 
rüyasındaydı. Nâzım’ın ve burjuva devrimini 
daha ileriye taşımak isteyenlerin poetik-politik 
cephesine karşıt cephede yer aldı. Politik 
olanın ne kadar saf, saf olanın ne denli politik 
olduğuna dair açılan tartışmalar kursakta kaldı.

Yahya Kemal, Boğaziçi sofra şölenlerinin 
baş tacıydı. Gerçek bir yaşayan efsaneydi ama 
Abdülhak Hamit gibi zorlama değil, haklı 
bir efsane. Yaşarken kitabı yoktu. Dostları 
zorlayınca, “henüz bitmedi, çalışıyorum.” 
diyordu. Bitmemişti de gerçekten; asla 
bitmeyecek bir iş yaptığını ve asıl bitmemiş 
olmasının daha iyi olacağını biliyordu. Çünkü 
bir yas duygusunun tesellisiyle avunmak, 
arada bir çıkan sağlam parçalarla bu duyguyu 
geniş zamana yaymak, kendisine ve herkese iyi 
geliyordu. Aruz’u Türkçede canlandırıyor, heceye 
tek şiiriyle (Ok) yeni bir tat getiriyor, Fransız şiir 
kalıplarını yeni bir zevkle Türkleştiriyordu. İki 
parlak sanata fazlasıyla tutundu: Divan şiirine 
ve Fransız sembolistlerine. Bu ikisi arasında 

kurduğu “terkip”ti Yahya Kemal’i farklı kılan. 
Yahya Kemal’e göre Osmanlı uygarlığı da bir 

“terkip”ti. Türklerin yaratıcılık biçimi sayarak 
övmekteydi bu tutumu: “Acem, Arap ve 
Rum’dan Türk müziğini, mimarisini, yemeğini, 
dimağını terkip” etmiş olmaktı bu maharet. Bu 
düşünceleriyledir ki tam bir ırkçı olmadı, Turan’ı 
da pek tutmadı, çabuk terk etti. Milliyetçiliği ise, 
Osmanlı’ya başkaldıran Balkan komitacılarına 
hayranlığından ilhamdı. Bilinçli bir “terkip” 
anlayışıyla yeni bir edebi zevk yaratmıştı 
gerçekten. Bu zevkin uzantıları, Almanya’da 
Goethe’nin etkisi gibi, geniş anlamda düşünceyi 
kışkırtan bir derinliğe ya da yüksekliğe 
ulaşamadı. 

Yahya Kemal için, önceki şairlerden 
farklılaşmak önemle gözettiği bir olguydu. 
Namık Kemal’i şair bile saymıyor, “Nutukçu 
Kemal Bey” diyordu. Abdülhak Hamit’se, 
“lirizm var, epik tarafı da kuvvetli” evet, ama 
“lisan bakımından eskilerden ileri” değildi. 
Cenap Şahabettin’de “yenilik yok”tu. Fikret ise 
“şiiri nesre tahvil etmek”le harcamıştı. Ahmet 
Haşim? “O da kim!” 

Asıl poetik çatışması Nâzım’laydı (Nâzım 
için de böyle) ama bu çatışmayla ikisi de pek 
yüzleşmek istemediler. Nâzım için, Ahmet 
Haşim’in Türk şiirine “büyük bir orkestra getirdi” 
diye alkışlamasını duymazdan geldi Yahya 
Kemal. Nâzım onun için çocukluğunda şiirlerine 
annesinin aşkı hatırına “yardım ettiği” sonradan 
asi olmuş bir Boğaziçi çocuğuydu. Sorarlarsa, 
“ya şiiri? “Gürültü patırtı.”  

İkisinin de şiire getirdiği yenilikler daha 
tam eskimedi. Neydi Yahya Kemal’in getirdiği 
yenilik? Kısa bir yanıt vermekteydi: “Ahenk 
dalgalanışları.” Yani? “Mâna mısraın içinde bir 
ritm halinde geçiyor. (...) yani mânayı ve şekli 
mükemmeliyet içinde tecelli ettiren mısra.” 
Mısra’ya verdiği önemi mottoya dönüştürdü: 
“Mısra benim haysiyetimdir.” Asıl yenilik 
buradaydı, şiiri beyit ve manzumeden kurtarmış, 
mısraın güçlü bir özerklik kazanmasını 
sağlamıştı.

Mısra onun, o da Türkçenin bir haysiyeti oldu.
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AHMET TELLİ

Pandemi önlemlerinin hafiflemesi nedeniyle 
kentlerdeki kültür etkinlikleri canlanmaya 
başladı. Belediyelerin ve sivil toplum 

örgütlerinin düzenlediği sanat buluşmalarını 
sosyal medyadan öğreniyoruz. Bu türlü 
çalışmalar pandeminin bunaltısını bir parça da 
olsa gideriyor denebilir. Çünkü kültür ve sanat, 
insana yöneliktir ve bireyin iç gerçekliğinin 
özgürleşmesine yol açabilir. 

Bu etkinliklerden birini düzenleyen dostum 
Şeyhmus Diken’in çağrısı üzerine Diyarbakır’a 
gitmiştim. Diyarbakır, benim için hangi koşulda 
olursa olsun büyüsünü yitirmeyen bir kenttir. 
Denir ki, her yer insanla kaimdir; öyledir. 
Diyarbakır’ın büyüsü kadar oradaki dostlarımı 
da özlemiştim. Etkinlik öncesi sokaklarda kısa 
bir gezinti yapmıştım. İlginçtir, bir şey almak 
için girdiğim dükkân maskeli olduğum halde 
tanımış, çay içmeden bırakmamıştı. Dört Ayaklı 
Minare’nin altında fotoğraf çektiren çift de öyle. 
Orada hepimizin canını yakan olay nedeniyle, 
yani Tahir Elçi’nin katledilmesinden ötürü 
fotoğraf çektirmek istemiyordum. Yine de o çiftin 
hatırını kırmamak için birlikte fotoğraf çektirdik. 

Mardin Kapı, Urfa Kapı şimdilik zihnimizde 
eski halleri. Etkinlik yeri, kafe olarak kullanılan 
Diyarbakır’ın eski geniş avlulu, iki yüz kişiyi rahatça 
alabilen mekânlarından biri. Gençler, gençler… Boş 
alan kalmamış. Uzun süredir kopmuştum bu türlü 
buluşmalardan. Şimdi yeniden bir araya geliyorduk 
işte. Nereden, nasıl başlamalı? İlk dersine giren 
öğretmen yahut ilk duruşmasına çıkan avukat gibi 
bir heyecan. Sonra on gözlü köprünün altından 
akan Dicle gibi her şey. 

Diyarbakır’a bu kaçıncı gelişim 
hatırlamıyorum. İlk gelişim 1967 idi. Hiç 
tanıdığım yoktu o zaman. Kurtalan Ekspresi ile 
kaç gün, kaç saatte gelebilmiştim Ankara’dan. 
Az ışıklıydı o vakitler. Surlar ve dar sokaklar bir 
masal dünyası gibi gelmişti bana. Kaçakçılar 
sokağı, devasa sur kapısı aşağıda Hevsel 
bahçeleri, aşağıda on gözlü köprü ve Dicle 
nehri… Doğunun Paris’i denirdi o zamanlar 
Diyarbakır için. Bir de o yıllardan Şehmuz 
Pastanesi kalmış aklımda. Kentin tarihi dokusu 
ortasında daha modern ve ışıklı bir mekân. Şimdi 
onun da yerinde yüksek binalar var. Yıllar geçti. 
1985’te gittiğimde artık birçok dostum vardı 
orada. Veysel Öngören vardı sözgelimi, İhsan 
Biçici vardı. Veysel Öngören Dil-Tarih felsefede 
Nusret Hızır’ın öğrencisi olmuş. Bu onun için 
çok önemliydi. Nusret Hızır, adının geçtiği 
yerde ceketini iliklerdi. Öğrencilik anılarından 
bazıları şairleri gülümsetirdi. Bir haftalığına 
gelip altı ay kalırdı Ankara’da. Köyünde şeyh, 
şehirde meyhane müdavimi. Turistik otelde yatıp 
kalkar, masası daima İstanbul’dan Ankara’dan 
gelen konuklarla dolu. Fikret Biçici ise görmüş- 
geçirmiş bir çelebi. Çoğu mağduru karşılıksız 
savunan bir avukat. Şiir kitapları da var. 1977’de 
“Vay Limin” adlı şiir kitabını imzalayıp göndermiş, 
Veysel ağabeyinse bütün kitapları imzalı kitaplar 
rafında. Şimdi ikisini de yitirdik. Anıları kaldı 

yalnız, bir de kitapları. 
Diyarbakır’a bir gidişimde Esma Ocak, 

Adnan Yücel’le bana ayırmıştı bir gününü; 
Diyarbakır’ın yeme- içmesinden tutun, gelenek 
ve göreneklerini anlatmıştı. Sonra Ziya 
Gökalp ile Cahit Sıtkı’nın yaşadığı mekânları. 
Kendisi de yazar olan ve Diyarbakır’ın köklü 
ailelerinden olan Esma Ocak, bu mekânlarda 
nasıl yaşandığını anlatırken, cümle kapısından, 
yan kapılardan kimlerin nasıl girdiğini, 
hizmetçilerin avluyu görmelerinin olanaksız 
olduğunu, mizansenle anlatmıştı. Daha başka 
nice ayrıntıları öğrenmiştik ondan. Diyarbakır 
taşıyla yapılan bu konaklar yazın serin, kışın 
ılık tutarmış içerisini. Şimdi ikisi de müze, 
yolu düşenlerin mutlaka görmeleri gereken 
iki mekân. Esma Ocak’ı da yitirdik. “Kervan- 
Servan” romanı çok ilginçtir. Kürt aristokrasinin 
yaşamını, düşünüşünü anlamak için okunmalı 
bu roman. Diyarbakır deyince Mıgırdiç 
Margosyan’ını da unutmamak gerekir. 

Diyarbakır’a gidilirse Ben û Sen’e uğranmaz 
olur mu? Etkinliklerden sonra oradaydık işte. 
Ben û Sen, salaş sayılmasa da orta derecede bir 
mekân. Duvarlarda hâlâ Fikret Biçici’nin, Veysel 
Öngören’in fotoğrafları var. İlhan Berk ile Latife 
Tekin’in de öyle. Geçmişte benim de olduğum 
fotoğraflar vardı. Yenilemişler fotoğrafları. 
Neyzen Tevfik’i de yerinden etmişler. 

Şair dostumuz Ahmet Çakmak, İstanbul’da 
kaldıktan sonra dönmüş Diyarbakır’a ve Ben û 
Sen’in kitabını yazmış. 

Ben û Sen daima anılar bırakır herkeste. Bu kez 
de öyle oldu. Şeyhmus Diken, Hicri İzgören, Vecdi 
Erbay, Lal Laleş’le zaten etkinlikte beraberdik. 
Denebilir ki, Veysel Öngören ile İhsan Biçici’den 
sonra ağabeylik biraz da Şeyhmus Diken’e 
kalmıştı. Kent kültürü başta olmak üzere çeşitli 
sosyolojik incelemeleri de bulunan dostumuz son 
olarak “Ahmed Arif: Halkının Abisi” adlı kitabı 
yayımlamıştı. Öyle ya, Diyarbakır biraz da Ahmed 
Arif’ti. Her zaman olduğu gibi nezaketiyle hoş 
anılar edinmemizi sağladı Şeyhmus Diken. 

Hicri İzgören, son zamanlarda eve kapanmış 
ama geldiğimi duyunca kalkıp gelmiş işte. Sıcak, 
sımsıcak kucaklaşma ve benim aklımdan hiç 
gitmeyen mısraları: 

“Her köşebaşında kimlik soruyor benden
Açıp yaramı gösteriyorum.”

Vecdi, gazeteci ve şair. Kızıltepe’ye 
götürmüştü beni birkaç kez. Mardin şiirini bu 
gidiş gelişlere borçluyum. “Barbar ve Şehlâ” 
kitabımda yer buldu Mardin şiiri. Vecdi ile Piya 
Kolektifi’nde beraberdik. Şükrü Erbaş, Vecdi için 
“dünyanın en güzel gülen adamı” demişti; o 
güzel gülüşü o akşam arkadaşı Sevda’nın doğum 
günü nedeniyle daha bir güller açmıştı. Onunla 
ilgili yazımda da alıntılamıştım şu mısraları:

“Kavmimi kuşatan acıyla savruldum
Yeryüzü avutur, renkler unutturur sandın
Öğrendim dillerden kurduğum dünyayı
Bir ıslığın verdiği başka adlarla dolaştım.”
Hangi şair merak etmez, yazdığı şiirin bir 

başka dilde okunuşunu. Okunurken seslerin 
müziğini. Benim şiirlerden bir seçme yaparak 
Kürtçeye çevirmişti Lal Laleş. Onun okuyuşuyla 
yazdıklarımın kanatlandığını hissetmiştim 
2005’te. Kitabın baskısı kalmadı ama Laleş’in 
okuyuşunun kaydı olmadığı için üzgünüm. 
Diyarbakır’ın kâbuslu günlerinde Lal’in kızı 
Ronya’yı düşünerek yazmıştım “Ricat” adlı şiiri. 
“Bakışın Senin” kitabımda yer aldı bu şiir. 

Otele giderken Hançepek ne durumda 
diye sordum. Sustu arkadaşlar. Hançepek, bir 
zamanlar Diyarbakır’ın en yoksul mahallesi. 
Oradan yetişen bir dostum, kardeşim, öğrencim 
vardı: Adnan Satıcı. Genç yaşta yitirdik onu 
da. Fıkra anlatırken karşısındaki “Kürt şivesini 
ne güzel taklit ediyorsunuz.” demesi üzerine 
Adnan, “Aslında ben otuz beş yıldır Türkçeyi 
taklit ediyorum.” karşılığını verir. Onunla ilgili 
yazdığım yazıda da alıntılamıştım şu şiirini:

“Dediğiniz gibi belki acelesi yok ama neme lâzım,
Sonra unuturum munuturum, şimdiden söyleyeyim;
Gözümü yumduğum gün kavanoz dipli dünyaya,
Başucumdaki taşa bi zahmet şunları yazıverin:
Böyle olsun istemezdim,
 Daha çok koşarım ya, atım çatladı
 Özür dilerim!”
Sabah uçağıyla Diyarbakır’dan ayrılırken 

uçaktan izliyorum kenti. Eski Diyarbakır sur 
içinde: Büyülü ve daima büyülü kalacak. Sonra 
TOKİ binaları. Diyarbakır boğuluyor gibi bu 
binalardan ötürü. Dükkân tabelaları bile tek 
düzen, şehri disipline etmeye kalkmışlar demek 
ki. TOKİ sadece aynılaştırıyor, benzeştiriyor 
kentleri. Oysa kentlerin kendilerine özgü ruhu 
var, bunu unutmamalı.
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NEBAHAT AYHAN

Masal gibi başlar bazen bazıları için 
hayat ve masal gibi devam eder.

Olga Cynthia, 1920’de Orient 
Express ile İstanbul Sirkeci’ye iner yanında 
ilk eşinden üç yaşında oğlu ve ona âşık 
Ahmet Naci’yle. Bu muhteşem kente 
büyülenen kadın dünyanın en âşık, en mutlu 
bir o kadar da çilekeş kadınlarından biri 
olacaktır. Boğaz’ı seyrederken, Çamlıca’daki 
köşke giderken masal kente bir masal aşk 
taşır, vefalı bir yürekle. Aşkları ödedikleri 
bedeller kadar değerlenir.

Nadide… Yerinden, yurdundan, adından, 
dininden vazgeçmiştir. Ahmet Naci Bey, 
Çamlıca’da köşkte yaşayan, varlıklı bir 
ailenin iyi bir eğitim alması için İskoçya’ya, 
Glasgow’a gönderilen oğludur. Hariciyeci 
olunca  “Mesleğimden vazgeçerim; ama 
karımdan vazgeçmem!” diyerek istifa 
edecektir “Ya işin ya eşin!” denildiğinde.

İşte bu masal kahramanı iki âşığın 
meyvesidir, Külkedisi Ayşe… 

Sevgi, aşk, onur, vefa dolu sıra dışı ailenin 
sıra dışı yaşamı, camdan pabuçların her 
hareketine esin kaynağı olacaktır daha 
sonra.

“Tiyatro” denilen camdan pabuçları, 
11 Ekim 1928’de hayat sahnesinde giyen 
ve hiç çıkarmayan Ayşe Yıldız Kenter, 
hocası Muhsin Ertuğrul’un iki gözü olmayı 
başaracaktır.

12 Aralık 1948’de, Ankara Devlet 
Tiyatrosu’nda, Shakespeare’in On İkinci 
Gece oyunu ile yıldızı parlar. Hocasının 
sözleri kulağına küpe olacak, mesleğini aşkla 
sürdürecek, sadece Türkiye’de değil, dünya 
sahnelerinde de ışıldayacaktır. 

Babasının desteğiyle girdiği Ankara 
Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü’nü 
sınıf atlayarak başarı ile bitirecek, 
Rockfeller Bursu’nu kazanacak, American 
Theatre Wing, Neighbourhood Play 
House ve Actor’s Studio’da oyunculuk 
ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler 
üzerinde çalışacaktı. Ankara Devlet 
Tiyatrosu’nda hoca olarak 11 yıl görev 
alacak, hocası Muhsin Ertuğrul, Devlet 
Tiyatrosu’ndan uzaklaştırılınca o da 
istifasını verecekti. İstanbul’da hocasının 
kurduğu “Birleşmiş Oyuncular”la tiyatroya 
devam edecek; 1961’de İstanbul Belediye 
Konservatuarı’nda yeniden öğretmenliğe 
dönecekti. 

Amerika ve İngiltere’de Değişen Eğitim 
Metotları ve Oyunculuk Metotları üzerine 
yaptığı çalışmaları, İstanbul ve Ankara 
Üniversitesi’ne bağlı konservatuarlarda 
öğrencilerine aktardı. 

Yıldız ve Müşfik Kenter, 1968’de Şükran 
Güngör’ün de katılımıyla kalplerinde 
hiç sönmeyen sahne aşkını Harbiye’deki 
tiyatrolarında alevlendirip, teatral ekollerini 
seyirciye sundular. 

Gönülden bağlı olduğu tiyatroda ömrünü 
öğrenmeye, öğretmeye adayan, Türkiye’nin 
özel kadınlarından biri olma ayrıcalığını 
taşıyan; camdan pabuçlarını düşürdüğünde 
getirip tekrar giydiren Süleyman Demirel’e 

vefa dolu bir aşk mektubu yazandır. Vefa 
ailesinin yegâne mirasıdır ve bu mirası 
taşımayı iyi öğrenmiştir.

Öğretmenliği, bildiğini aktarmaktan da 
ötedeydi. Yaşamın her anına, her yönüne 
ayna tutmak ve izleyenleri arındırıp sarsıp 
kendine getirerek sorgulatmak, olanı 
gösterirken olması gerekeni yaşatmak 
kutsaldı. Karanlığın bağrında 37 koca yıl bir 
hançerdi. 

Koştururken koşan, severken sağaltan, 
öperken kanayan, gülerken ağlayan, 
ağlarken güldüren, geçmişte kalanı geleceğe 
savuran bir öğretmendi o. Öğrencisiyle 
büyüyen, izleyicisiyle güçlenen, seveniyle 
yüceleşendi. Anadolu gibiydi. 

Titiz ve disiplinli oluşuyla, sahne aşkına 
verdiği önem ve emekle efsaneleşti. Özel 
yetenek sınavlarına katılanlara verdiği  
“Salatalık ol! Yoğurt ol!” gibi rollerle 
şaşırtıyordu.

Yıldız Kenter’e göre bir oyuncu ancak 
ruh ve bedenen sahnedeyse varlığını 
hissettirebilirdi. 

Büyülü bir enerji ve muhteşem bir yorumla 
öğrencilerini, seyircilerini ve sevenlerini 
şaşırtırdı. 

2009’da, Eugene Stickland’ın, “Kraliçe 
Lear” oyununda sahnede amuda kalktığında 
81 yaşındaydı…

10 Kasım’da, hastaneye kaldırıldı. 17 
Kasım 2019’da sonsuz aşkın sahnesinde 
ışıldamaya çekildi.

Tutkuyla giydiği camdan pabuçları 
kristalleşmiş ve parlamıştı sanatında 
zamanla. Öğrencilerine “Canikolarım!” diyen 
sesi yankılanmakta hâlâ semalarda… 

Öğrencileri, öğrencilerine ondan kalan bir 
mirasla seslenmekte…

Yıldız ol! Yıldız ol!
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BİRCAN USALLI SİLAN

yıldızlar kompartmanı

Bugün İstasyon Dergisi’nde vagonumdaki 
konuğum, sevgili Jülide Kural. Beraber bir kış 
yolculuğu yapacağız onunla. Pencerelerimiz 

ne kadar kapalı olsa da ufkumuz apaçık, uzun uzun 
sohbetimiz olacak.  

Jülide Kural; kimliği, kişiliği çok net olan, bana 
göre sanat dünyamızın önemli değerlerinden biri. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
bölümünü ve üstüne İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirmiş olması 
bir ayrıcalık.  Üstelik Ankara Sanat Tiyatrosu, 
Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro 
Stüdyosu’nda oyunculuk yapması, Jülide Kural’ı 
sanatçı olarak ayrı bir yerde konumlandırmamızı 
sağlıyor. Ama ben onu herkes gibi elbette “Süper 
Baba” dizisinde çok sevmiştim. “Feride Yaşasın 
Hayat” projesi de bana göre müthişti. İnsanların 
haklarına dair kampanyalarda yer alması, bunun 
yüzü olmaktan asla kopmaması kıymetli. İstanbul 
Şehir Tiyatrosu’nda onu defalarca izledim. 
Mesela “Vişne Bahçesi”ndeki performansı benim 
için unutulmazdır. Pek çok oyunlarını tek tek 
saymaya kalksam, röportajımıza yer kalmayacak. 
Ama sahnede de bambaşka bir özelliği vardır, 
etkileyicidir, güçlü bir aurası vardır. Ben Jülide’yi 
sizlerle birlikte biraz daha fazla tanımak, sizlere 
onu biraz daha fazla tanıtabilmek için upuzun bir 
röportaj yaptım. İsterseniz direkt röportaja geçelim.
n “Hayatı ve yaptığın işi hiç ölmeyecekmiş 

gibi ciddiye al” dediğimde sen bana neler 
söylemek istersin? 

Aslında bu sorunun cevabı, tam da benim 
yaptığım şey. Yani hayatım boyunca yaptığım her 
iş -ki benim için büyük ya da küçük ayrımı yoktur- 
sanki o anda ondan daha önemli bir şey yokmuş 
gibi ve onun yapılmaması mümkün değilmişçesine 
yaşayan biriyim. Dolayısıyla “hayatı ve yaptığın işi hiç 
ölmeyecekmiş gibi ciddiye al” aslında tam da benim 
yaptığım şeyin kendisi. 
n İşlerinde başarılı, çok çalışan ama hayattan 

da keyif alan bir sürü örnek var önümüzde. 
Bununla ilgili duygularını anlatır mısın?

Bu ülkede yaşarken aslında herkesin her zaman 
böyle bir şansı olmuyor; yani istediği şeyi, yeteneği 
olduğu ve yapmaktan da keyif aldığı bir mesleği 
yaşayabilme hakkı olmayabiliyor. Ne yazık ki 
çoğunlukla böyle. O yüzden de insanların çoğu 
mutsuz olabiliyor. Ben şanslı azınlıktayım ama 
bunun için mücadele ettim. Yani bu mesleği yapma 
konusundaki kararlılıkta; aslında arkada alın teri 
var, arkada mücadele var ve arkada aslında yaptığın 
şeyi çok ciddiye almak var. Dolayısıyla da sahnede 
olduğum, yani tiyatro sahnesinde olduğum her an, 
benim bu dünyada en mutlu olduğum ana denk 
geliyor. Bu da büyük bir şans. Hem çalışıyorum 
hem de çalışırken en mutlu olduğum şeyi yapıyor 
oluyorum. Dolayısıyla da böyle bir örnek teşkil etmiş 
olabilirim. 
n Oyuncu dediğin nedir? Oyuncu kimdir? 

Oyuncu sıradan bir insan değil elbette biliyoruz. 
Bu yeteneklerin oyunculara ya da şarkıcılara, 
bestecilere, sanatla uğraşan insanlara bir 
hediye, bir lütuf olarak verildiğini düşünürüm 
ben. Sen oyunculukla ilgili bize neler söylemek 
istersin? Senin oyunculuğu çok sevdiğini ve çok 
çalıştığını biliyorum. Biraz anlatabilir misin?

Yani şimdi iki yönlü bir açıklaması olabilir. 
Benim için, yani oyuncu olan Jülide için oyunculuk; 

olağanüstü bir özgürleşme alanı. Farklı karakterler, 
farklı dünyalar, farklı insanlar, farklı dönemlerle 
aslında o dönemlerin içine girip, hem empati kurma, 
hem anlama, hem değişme, hem değiştirme gibi 
birçok şeye yol açabilecek büyük bir özgürlük alanı. 
Ama özgürlük alanı elbette böyle sadece güzelliklerle 
dolu değil, zor. Bazen başaramadığınız bir şey de 
olabilir. Bazen bir rolle başa çıkamazsınız. O zaman 
da ağır bir işkence olabilir, o her sahneye çıkış. Ama 
benim için, dediğim gibi kişisel olarak benim için, 
bir sürü karakterin ardında bir sürü dünyanın içinde 
bir özgürlük alanı. Ama ben oyuncu olmasaydım 
ve bu soru bana sorulmuş olsaydı, daha akılcıl bir 
cevap verirdim. Ve o da sanırım şöyle bir şey olurdu; 
aracısız bir şekilde, yani araya hiçbir şey koymadan 
insanlığın birbiriyle buluşabildiği, birbirini duyabildiği, 
dinleyebildiği, tahammül edebildiği, birlikte değişip 
değişmemeye karar verdiği ya da değişip çıkıverdiği 
bir alanda bulunmak diyebilirim. Çünkü aslında 
oradaki oyunda, bunu bir oyun olarak tanımlarsak 
ille tiyatro olması gerekmez, sonuçta bir alan var 
ve bu alanda karşıdaki insanın bir şeyi kurgulayıp 
sunmakta olduğunu bilen bir seyirci ya da seyirciler 
grubu var. Dolayısıyla bu anlamda da çok dürüst 
bir zeminde buluşma olarak tanımlıyorum. Her ne 
kadar Türkiye’de her kötü, her yapay, her olumsuz 
şeyi tiyatro diye tanımlasalar da bence tiyatro 
en dürüst olan şey. Çünkü oraya seyirci geldiği 
anda aslında oradaki kişinin bir oyuncu olduğunu, 
prova yaptığını, kurguladığını ve kurgulamış 
olduğu oyunu sunduğunu bilir. Bu da çok büyük 
bir gerçeklik duygusuna denk düşer. Bu arada da 
onlara bir gönderme yapayım, yani her olumsuz 
ya da her gerçek dışı şeyi, tiyatro gibi aslında 
kendisini çok gerçek olarak ortaya koyan bir sanat 
dalıyla tariflemeseler daha iyi olurdu, diye arada da 
söyleyeyim. 
n Ülke olarak biz hâlâ toplumu etkileyecek 

gücü olan önder erkekleri arıyoruz. Ne zaman 
bundan kurtulup da kadın-erkek ayrımının 
bittiği bir ülke haline geliriz sence?

Evet, bugüne kadar aslında baktığımızda beş 
bin yıl süren bir erkek egemen dünya var ve elbette 
bu dünyada da doğal olarak kadınların zaten 
söz söyleme, varlıklarını gösterme, haklarını elde 
edebilmek için olağanüstü bir mücadele vermek 
zorunda kaldık hepimiz, kalıyoruz, kalacağız da daha. 
Yani bunun nedeni liderlik dendiğinde ilk akla gelen 
güç, iktidar gibi kavramlar ki bunlar tabii hemen 
erkekle özdeşleştirilir. Bu da doğal, yani ben zaten 
kadını iktidarla ya da güçle tanımlamanın doğru 
olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunlar klişeler, 
alışılmış, değiştirilmesi gereken, aslında egemen 
ilişkisine yani itaat eden ve itaat edilen ilişkisine 
dayalı bir anlayış, bir dil. Biz de zaten tam da bunu 
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değiştirmek istiyoruz. O yüzden de önderlik ya da 
liderlik kavramlarını, kavramların kendisinin içini 
de değiştirerek, artık eşitlik üzerine dayalı, itaat 
etmenin değil, birlikte yaşamanın kodlarını arayan 
topluluklar oluşturmanın derdindeyiz, dolayısıyla 
bunu da değiştireceğiz. Artık lider-erkek-güç 
tanımlarının dışında, eşit, birlikte yaşama ihtiyacımız 
var ve bu birlikte yaşamayı salt insanlar açısından da 
söylemiyorum, her seferinde söylediğim gibi aslında 
o ekolojik dengeyi de bu eşitliğin bir parçası olarak 
tanımlamak isterim. 
n Hepimizin belki de en çok ihtiyacı olan şey 

sanat... Hepimiz çalışmalıyız elbette sesimizi 
duyurmak için.  Ama daha çok sanatsal anlayış, 
daha çok medya desteği, mecliste daha çok 
kadın milletvekili bu toplumu daha ileriye 
götüren şeyler olmayacak mı? Böyle olması 
gerektiğini düşünüyorum. Senin fikrini merak 
ediyorum…

Doğru, hepimizin ihtiyacı olan şeyin sanat olduğu 
tartışmasız bir gerçek. Aslında bu böyle klişe bir 
cümle gibi söyleniyor ama belki de özellikle pandemi 
döneminde insanların birbirine değemediği, birbirini 
göremediği zamanlarda sanatın o hem düşünsel, 
daha da önemlisi duygusal olarak birleştirici, ortak bir 
duyguda bir araya getirici, birbirini anlamaya yönelik 
birçok alan açıcı yanını daha iyi anladık. Yani sadece 
tiyatro ya da sinema için de söylemiyorum tüm sanat 
dalları anlamında söylüyorum ama belki tiyatroya 
burada biraz daha özel bir alan ayırmak lazım. Tam 
da insanın insana dokunamadığı pandemi koşulları 
nedeniyle tiyatronun, hani insanın insanla birebir 
konuştuğu bir alan olması nedeniyle biraz özel bir yeri 
var aslında ama bu, tüm sanat dalları için de geçerli. 
Ve elbette aslında Türkiye’de hiçbir zaman bir kültür 
sanat politikası olmadı hiçbir siyasal iktidarın. Bunun 
da nedeni, siyasal iktidarlar için sanat; muhalif 
olması, eleştirmesi, değiştirmesi dönüştürmek 
istemesi nedeniyle hep zaten sorunlu bir alan 
olmasıdır. Korkutucu bir alandır. Çünkü özgürlük 
arayışının insanı nereye götüreceği, hangi sınırları 
zorlayacağı belli olmaz. Dolayısıyla da bu korkutucu 
alanı daha çok denetim altına almayı hedefler 
iktidarlar ama biz tabii ki bu talepte bulunmaya 
devam edeceğiz. Çünkü bu ülkede yaşayan bireyleriz. 
Bu ülkenin ihtiyacı olan demokratik bir cumhuriyeti 
kurabilmek için, hem düşünsel olarak hem de 
duygusal olarak birbirimizi anlayabilmek, birbirimizi 
daha geliştirebilmek, yan yana yaşayabilmek, 
farklılıklarımızla yan yana durabilmek için en çok 
sanata ihtiyacımız var. Ve bunun için de elbette biz 
yine talepkâr olmaya devam edeceğiz. 
n Sinemanın ve son dönemlerde TV ve 

internet dizilerinin insanları fazlaca etkilediğini 

biliyoruz. Ben bile saatlerce oturup dizi 
izliyorum. Seçim yaparken kendi değerlerime 
göre diziler seçiyorum. Sen dizi izleme 
alışkanlığıyla ilgili bize neler söylemek istersin? 
İzlediğin, mutlaka izlenmesi gerekir dediğin 
diziler var mı? Onların içinde yer almak ister 
misin?

Evet, bu dönemde çok fazla dizi izledim, dizi/film 
platformları sayesinde. Elbette sinemanın çok özel bir 
yeri var. Yani hepimizin hayatında çok özel bir yeri var. 
Dizilerle sinemayı elbette karşılaştırmıyorum. Çünkü 
sinemada seyrettiğiniz şey ömrünüzün sonuna kadar 
sizin bir yerinizde, sizinle kalıyor. Ama şimdi tabii 
yaşam değişti ve özellikle bu pandemi döneminde 
çok fazla dizi seyrettik. Tabii bir tür mutluluk duyduk, 
çünkü ilk defa bu kadar sansürsüz, hani devletlerin ya 
da düşüncelerin sansüründen olabildiğince kurtulmuş 
kimi yapımlar, diziler izlediğimizde heyecanlandık 
hepimiz. Güzel oyunculuklar gördük. Rol almak 
istediğim diziler de oldu tabii ama şu anda böyle 
hemen aklıma gelmiyor doğrusu. 
n Aynı zamanda yazıyorsun da… Şu sıralar 

Gülten Akın’la ilgili tek kişilik bir oyunu sahneye 
koyuyorsun. Nasıl hazırlandın, nasıl gelişti? 
Tek kişilik oyun daima zor değil midir? Elbette 
sen daha önce örneklerini yaşattın hepimize. 
Senden ve senin gibi bazı tiyatro sanatçısı 
dostlarımızdan izledik. Tek kişilik oyunların 
zorluğundan ve Gülten Akın’la ilgili yazma 
sürecinden bahseder misin? En çok nelerden 
etkilendin, nelere dikkat ettin?

Bu soruyla ilgili düzeltme yapıyorum, Gülten Akın 
ile ilgili tek kişilik oyun yazmadım. Şöyle; Nilüfer 
Belediyesi bu yılı, Gülten Akın yılı ilan etti. Dolayısıyla 
onunla ilgili de aslında küçük bir gösteri hazırladım. 
Bunu da aralık ayında Nilüfer Belediyesi’nde 
sahneleyeceğim. Uzun vadede Gülten Akın’la ilgili 
bir oyun çalışmak; yani oyun halinde, sahne üstünde 
dramatize edilmiş hale getirilmiş bir Gülten Akın 
projesi yapmayı planlıyorum, hayal ediyorum, 
düşlüyorum, kafamda da bazı fikirler var. Ama tek 
kişilik oyun olarak asıl Rosa Luxemburg oyununu 
yazdım ve buna çok uzun yıllardır çalışıyorum. Baya 
bir macerası var oyunun ama en sonunda bir metin 
oluşturdum ve bu metni sahneleyeceğim. Bu mart 
ayında oynamayı çok istiyorum. Ya da her durumda 
bu kış bitmeden, onu gerçekleştirmiş olmak istiyorum 
doğrusunu isterseniz. Gülten Akın’la ilgili süreci 
soru olarak şöyle yanıtlayayım; Gülten Akın, elbette 
benim zaten çok uzun yıllardır her daim büyük 
bir sevgiyle okuduğum bir şairdir. Şiirlerini, şiirinin 
ritmini, şiirindeki sözleri, içeriği, duruşunu her şeyiyle 
olağanüstü beğendiğim, hayran olduğum bir şairdir. 
Keşke biraz daha sosyal olsaydım ve gidip “Size 

çok saygı duyuyorum.” diyebilseydim ama işte öyle 
biri değilim maalesef, yaşarken bunu yapmadım. 
Dolayısıyla Gülten Akın, benim ve benim gibi birçok 
kadının hayatında çok özel bir yere denk düşüyor. 
Düşünceleri ama daha da önemlisi şair kimliği, 
şiirleri... Yani o şiirlerindeki olağanüstülük beni hep 
çok etkiledi, o yüzden umarım bir Gülten Akın projesi 
de yapabilirim tiyatroda. 
n Jülide, bendeki duygularından biri de 

güzeli ve iyiyi zorlayan, arayan, bulan, neşeyle 
keşifler yapan, tarlada tek başına oynayan bir 
kız çocuğu duygusu… Bu mutlu ve dinamik, 
umut veren imajın Türkiye’nin en zor, en sevilen, 
en unutulmaz karakterlerinden biri olan Kadir 
İnanır’ı nasıl etkiliyor?

Yani ben çok magazin konuşmayan biriyim. 
Bundan da çok hoşlanan biri hiçbir zaman olmadım. 
Zaten 19 yıl sonra bakıldığında da görülür bu. O 
yüzden bu soruyu geçiyorum. 

n Sinemada, sanatsal ve entelektüel arayış 
filmler artık festival filmi olarak ayrı bir 
kategoriye konuluyor. Bu her şeyin daha kötü 
gitmesine mi neden oldu, ne dersin?

Evet, böyle bir ayrım hep var. Bir halk için 
yapılan filmler var, bir de belli bir kesim için, belli bir 
entelektüel çevre için bir kategori oluşturuluyor. Bu, 
dünyanın her yerinde de biraz böyle aslında. Yani 
çok az film oluyor ki hem gerçekten o evrenselliğe 
ulaşmış oluyor hem büyük halk kitlelerini kapsıyor, 
sevgisini ya da beğenisini kazanıyor, hem de o bir 
kesim entelektüel tarafından da benzer duygularla 
beğenilebiliyor. Bu kategori bence de doğru bir 
kategori değil. Niye böyle bir ayrım olsun ki, zaten 
seçim kendiliğinden o ayrışmayı yapacaktır, ille bir 
de böyle ben altını çizerek bu kategoriyi ayırıyorum 
ve hani bu daha yüce sanat algılayıcıları tarafından 
izlensin demek büyük bir ayrımcılık bence. Dolayısıyla 
böyle bir ayrım olmamalı düşüncesindeyim. 
n Sana bütün kadınlar, bütün genç kızlar ve 

bütün kız çocuklarıyla bir zaman geçireceğin 
söylenseydi, onlara neler söylemek ve neler 
anlatmak isterdin?

Ben kadınlara şunu söylemek isterdim; bizler bu 
dünyanın yarısıyız ve doğadan gelen gücümüzle de bu 
eşitliği sağlama, mücadele verme, değiştirme gücüne 
de sahibiz. Her şeyden önce bu eşitliği kurmamız 
demek aslında yaşamı daha iyi bir hale getirmemiz 
anlamına gelir. Kendi haklarımız, özgürlüklerimiz 
konusunda asla taviz vermemeliyiz. Özgürlüğün 
sınırını ne kadar açarsak, ne kadar yan yana 
durabilirsek, dayanışma içinde olabilirsek, dünyayı 
da o kadar daha iyi bir yer haline getireceğimizi 
unutmamalıyız, derim. 
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CANAN ASLAN

İnsan yaşamı boyunca o kadar çok etken 
tarafından belirlenir ki; kurduğumuz 
ilişkiler, arkadaşlıklar (bana arkadaşını 

söyle sana kim olduğunu söyleyeyim) ebeveyn 
olma durumumuz, yaptığımız iş, çalıştığımız 
kurum,  mesleğimiz,  evliliklerimiz, evlat olma 
durumumuz gibi…

Daha sistemli bir şekilde düşünürsek, içine 
doğduğumuz kültür, tarihsel geçmişimiz, 
içinde yaşadığımız toplum ve biyolojik/genetik 
yapımız… Tüm bunlar kimliğimizi oluşturur. 

TDK, “kimliği”  “herhangi bir nesneyi 
belirlemeye yarayan özellikler” olarak 
tanımlıyor. İnsan içinse “insana özgü 
belirlenimler” olarak tanımlanmış.

Kimlik ile bağlantılı olarak kişi, kişilik, 
karakter, birey ve özne kavramlarından söz 
edilebilir. Kişi, bir yaşamın içinde kurar kendini. 
Kişilik, süreklilik kazanmış algılama, duygu, 
düşünce, tutum ve davranışları, ilişki ve sorun 
çözme tarzını; karakter, bir bireyin kendine 
özgü yapısını; birey, toplumsal ilişki içindeki 
insanı,  sosyal bir varlık olmasını;  özne, bir 
bilme durumunu, herhangi bir var olana bilgi ile 
yaklaşma durumunu tanımlar. 

İnsan bir geçmişle doğar, bir kültürün 
içinde büyür, bir toplumun içinde şekillenir. 
Ama hepsinden önemlisi bir bilinç varlığıdır. 
Bilinçle kimlik arasında ise güçlü bir etkileşim 
bulunmaktadır, bizim bilincimiz kimliğimizi belirler. 

İnsan bilinciyle sosyalliği arasında, birbirini 
destekleyen tersinir bir ilişki vardır. Hem insanın 
bilinci onun sosyalliği ile oluşur, hem de bilinç 

durumuna göre de sosyal ilişkiler geliştirir.
Bizi oluşturan kimliklerimizi yan yana 

sıraladığımızda hepsini kapsayan bir kimliğimiz 
vardır ki o da “insan” olmak. Burada bütün ile 
parça ilişkisinden söz edebiliriz. Bu ilişkinin 
doğruluğu ise insan olabilme kimliğinin doğru 
kurulmasıyla alakalıdır. Erdemli ve iyi insan 
olabilmek… İyi insan olmak aynı zamanda 
diğer kimliklerimizi de besler;  iyi bir anne/
baba olmamızı, iyi bir çalışan olmamızı, iyi bir 
arkadaş/dost olmamızı… Taşıdığımız her bir 
alt kimlikle bizi oluşturan özellikler ise bütün 
kimliklerin kapsayıcısı olan “insan” kimliğimize 
hizmet eder. 

Kendine, kendi kimliğine sahip çıkacak tek 
varlık ise yine insanının kendisidir. Olanaklarını 
sağladığı oranda kendini gerçekleştirecektir. 
Taşıdığımız her bir alt kimlik ve onun verdiği 
sorumlulukla eylemlerimizi gerçekleştirerek 
kendimizi oluşturabiliriz. 

Nâzım Usta’nın dizelerinde söylediği gibi, 
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman 
gibi kardeşçesine…” İnsanın diğerleriyle 
bir arada olabilmesinin koşulu kendini 
özgürleştirmesinden geçiyor. 

İnsanın hikâyesi çok karışık ve bir o kadar 
da renklidir. Bu ortak hikâyeye her birimiz 
kendi rengimizi ve tonumuzu katarak ortak 
hikâyemizin resmini tamamlarız. İnsan 
olmanın bu dünya üzerinde en uzun ve en 
etkili hikâyesinin yazılması ise Hegel’in gerçek 
anlamda insan olmayı tanımlarken dediği gibi, 
“benin, bize dönüşmesi”dir.
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İZZET ÇAPA

Kendimi bildim bileli kitaplar oldu hep 
etrafımda...

Kitap kurdu olduğumu falan iddia 
etmiyorum ama varlıklarıyla bir tuhaf huzur 
buldum her zaman...

Belli bir konuya odaklanıp, meseleyi derinine 
okuyabilenlerden değilim. Kimi zaman bir 
roman, bazen bir tarihi araştırma, en çok da 
biyografileri severim...

Çocukluk yıllarımdan ilk “Fareli Köyün 
Kavalcısı”nı hatırlıyorum; belki yüz kere, bin kere 
okumuştum...

Peşine, flütünün nağmeleriyle önce şehrin 
başına bela olan fareleri takıp hepsini nehre 
dökerek öldüren, fakat sonra istediği ücret 
ödenmeyince yine sihirli flütüyle kentin bütün 
çocuklarını alıp bilinmeyen diyarlara götüren 
kahramanın resimli kitabı, yıllarca başucumda 
durmuştu...

Sonra yanlış hatırlamıyorsam “Pal 
Sokağı Çocukları”yla tanıştım. Nemeçek ve 
arkadaşlarının mücadelesine aşık olmuştum...

Derken “Afacan Beşler” ve “Gizli Yediler”in 
maceralarına daldım. Koca bir yaz onlarla 
hafiyecilik yaptım...

Sonra bir anda kitaplığıma giren ve her 
sayfasına gözyaşlarımı döktüğüm Kemalettin 
Tuğcu’lar...

Ve yine o yıllarda bir başka evrenin kapıları 
açılıverdi önümde; Jules Verne’le tanıştım...

“Balonla Beş Hafta”dan “Arzın Merkezine 
Seyahat”e, “Denizler Altında Yirmi Bin Fersah”tan 
“Ay’a Seyahat”e hayal gücünün sınırlarını zorlayan 
büyük yazarın satırlarıyla çıktım, en heyecanlı ve 
bir o kadar da maceralı yolculuklara...

İnanır mısınız okuldan sonra kendimi eve zor 

atardım, kaldığım yerden devam edebilmek için 
okumaya...

E tabii şimdiki tembellik de yok o zamanlar. 
Neredeyse her gün bir kitabını bitiriyor, sanki 
onun satırlarıyla ben de arzın merkezine iniyor, 
denizlerin dibini geziyor, bulutlarda geziniyor ve 
hatta Ay’a gidiyordum...

Aynı yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam 13-14 
yaşında falan olmalıyım “Süpermen”i izledim o 
yılların Konak Sineması’nda kuyruğa girip, bilet 
alarak...

Ortalıkta “Yeniden Başlasın”, “Ya Sonra”, 
“Bambaşka Biri” ile Ajda Pekkan fırtınası esen 
seneler...

Birkaç̧ yıl sonra da efsane Şan Tiyatrosu’nda 
“Hisseli Harikalar Kumpanyası”, “Sezen Aksu 
Aile Gazinosu”, “Şen Sazın Bülbülleri”, “Bin Yıl 
Önce Bin Yıl Sonra” gibi efsane müzikaller ve 
oyunlarla tanışacaktık...

Sonradan yakıldı güzelim tiyatro, nur içinde 
yatsın Ferhan Şensoy, Muzır Müzikal oyununu 
sahnelerken...

Ve yine aynı dönemden “Şahları da Vururlar”, 
Ali Poyrazoğlu’nun “Çılgınlar Kulübu ̈”, 
AST’ın “Rumuz Goncagül”ü unutamadığım, 
unutamayacağım oyunlar...

“Grease”, “Patlarsam Yanarsın” adıyla 
gösterilen “La Boum”, “E.T”, “Kutsal Hazine 
Avcıları”, başımızda kavak yelleri esen yıllardan 
unutamadığım filmlerdi.

Mamafih bir yandan da “solculuk” ile 
tanışıyor ve o literatürün kitaplarını okumaya 
başlıyordum. Nâzım’ı, Che’yi, Denizler’i anlatan 
kitaplar düşmüyordu elimden...

Bir yanda “Felsefenin Temel İlkeleri” ve 
“Sosyalizmin ABC”si, diğer yanda Nevzat Çelik 

ve “Şafak Türküsu ̈” şiirleri...
Ahmet Kaya’nın ilk albümü “Ağlama 

Bebeğim” çıkmamış daha. Dilimizde 
“Venceremos”, “1 Mayıs Marşı”, “Çav Bella”...

Merak etmeyin nostaljiye boğmayacağım sizi...
Niyetim, bana bu satırları yazdırabilen, sizin 

karşınıza çıkabilme cesaretini veren, hayatımın 
başucu kitaplarını anlatmak...

Bakın mesela mutlaka Yaşar Kemal’le 
kesişsin yolunuz bir yerlerde. Halit Ziya’yı, Yakup 
Kadri’yi, Tanpınar’ı, Necip Fazıl’ı, Halikarnas 
Balıkçısı’nı, Sabahattin Ali’yi, Oğuz Atay’ı koyun 
başköşeye ve elbette onlar olmazsa olmazdır...

Orhan Kemal’in “Bekçi Murtaza”sının 
da yeri apayrıdır bende. İhsan Oktay Anar, 
Murathan Mungan, Hakan Günday çok önemli, 
çok kıymetli romanlar yazdılar, yazıyorlar 
şimdilerde...

İyi filmler seyretmek, güzel şarkılar 
dinlemek, eğer mümkün olursa ülkenin ve 
dünyanın bilmediğin köşelerine seyahat etmek 
zenginleştirecek ruhunuzu...

Kendinizi sanatla damıtarak, hayata onların 
açtığı pencereden bakarak daha bir derinine 
kavrayacaksınız.

Ben, ne zaman ruhum bilmediğim 
karanlıklara yolculuğa çıksa, kendimi ya bir 
romanın sayfalarına, ya bir müziğin notalarına 
ya da sinemanın büyülü̈ dünyasına attım...

Onlarla beslendim, dinlendim, öğrendim, 
anladım, rahatladım...

Velhasıl size şu hayatta naçizane tek bir 
tavsiye vereceksem; o da hangi türlüsü olursa 
olsun, gönlünüzün kapılarını sanata açık tutun 
arkadaşlar.

Emin olun, çok iyi gelecek...
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AYDIN ILGAZ

Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz için, “Böylesine büyük 
ustalarımızın kadrini ancak seng-i musallada 
biliriz” yazmıştı. Babam hep bir bahardan 

söz ederdi, yemyeşil bir bahardan. Yaşamının son 
çeyreğinde sözünü ettiği o baharı göremedi.

12 Eylül sonrası Rıfat Ilgaz tutuklu kaldığı 
Kastamonu’dan İstanbul’a döndüğünde 1982 
yılında Şan Tiyatrosun’da “Rıfat Ilgaz 70 Yaşında” 
adında bir kutlama töreni yapıldı. Kalabalık bir 
dost topluluğu vardı. Sanki 12 Eylül’e karşı bir 
başkaldırıydı. Törene katılamayan Yaşar Kemal 
bir mektup göndermişti. “Ilgaz usta, inanılmaz 
çilelerin, yiğitliklerin adamıdır. O çağımıza onur 
veren namuslu kişiliklerden birisidir. Hiçbir çile, hiçbir 
acı, hiçbir engel, hiçbir bela onu insanlık yolundan 
döndürememiştir. Onun elinin değdiği her şey 
altın olmuştur. Mizah yazmıştır, en güzelini. Şiir 
yazmıştır, ülkemiz şiirinin en güzel örneklerinden. 
Romanı, hikayesi de öyle. O, bizim edebiyatımızın 
doruklarından biridir. Ama ne yazık ki, biz böylesine 
özverili, böylesine halkımıza timsal olmuş, böylesine 
büyük ustalarımızın kadrini ancak seng-i musallada 
biliriz.”

Babam 1940’lı yıllarda yazdığı bir şiirinde,
“Kapandı yüzümüze dergi kapakları,
Bir varmış bir yokmuş olduk sağlığımızda.
Şiir… O yosmanın boyuna.
Gazete… Gelene gidene başyazı.
Ara ki bulasın sayfalarda
Şair Rıfat Ilgaz’ı.” diyordu.
“Yazılarımın, şiirlerimin altını kırmızı kalemle 

çizip, suç bulan yetkililere bir bakıma saygı 
duyuyorum. Onlar yazılarımı, şiirlerimi dikkatle 
okuyorlar. Asıl, benim adımı karakalemle çizen, beni 
yok bilen edebiyat araştırmacılarına kızıyorum” 
derdi.

“Hababam Sınıfı” filmleri Rıfat Ilgaz ile 
özdeştirilir de yayımlanmaz korkusuyla jenerikten 
adını bile çıkarmaktan çekinmediler... Filmlerinde 
adı yoktu.

Yemyeşil Bir Bahar Özlemi
Babam, yazdığı yazılar ve şiirlere adını sakıncalı 

bulanlardan, hatta “aman buralarda dolaşma!” 
diyen dostlarından söz ederken bile gülümserdi. 
Hep bir bahardan söz ederdi. Yemyeşil bir 
bahardan;

“YÜZYIL’ımı dörde böldüm.. 
Her bölümü bir mevsim, 
Biri kaldı, üçü gitti, 
karlı, tipili Kış’ı gitti, 
Yemyeşil bir bahar kaldı!”
Yaşamının son çeyreğinde sözünü ettiği o baharı 

göremedi. Özgür, aydınlık bir 20. yüzyılı görmedi. 
Cide halkı Rıfat Ilgaz’ı bağrına bastı. Cideliler, 

özellikle de Cideli kadınlar onu yanıltmadı. 
Cide Loç Vadisi’ni HES’lere kaptırmamak için 
başkaldırdılar sarı yazmalarıyla.

Cide’de Bir Çocuk Parkı…
Cide’nin hemen girişinde çocukların oynadığı 

parkın kapısında Rıfat Ilgaz’ın adı yazıyor. “Önce 
yerel olacaksın, sonra evrenselleşeceksin” derdi.. 

Öyle de oldu. Yapıtları son yıllarda pek çok dile 
çevrildi. 

“Hababam Sınıfı” filmleri, Uluslararası Film 
Seçkileri arasında komedi film dalında ilk üçe girdi. 

“Karartma Geceleri” romanından aynı adla 
Yusuf Kurçenli tarafından çekilen film ise yurtiçi ve 
yurtdışından 12 ödül aldı. 

26 Yıldır Cide’de Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür 
ve Sanat Festivali düzenleniyor. Rıfat Ilgaz’ın 
1911 yılında doğduğu ev Cide Belediye Başkanı 
önderliğinde ailesinin ve sevenlerinin katkılarıyla 
restore edildi. Rıfat Ilgaz Müzesi adı verilen evde 
babamın bütün özel eşyaları, kitapları, el yazıları, 
fotoğrafları sergileniyor. Rıfat Ilgaz’ın bütün 
kitapları yeniden yayımlanıyor. 

MEB tarafından 100 Temel Eser listesine 
alınan Halime Kaptan adlı kitabı “Karneni göster 
kitabını al” kampanyası kapsamında 1 milyon adet 
basılarak öğrencilere dağıtıldı. 

İşte dostlar, bir zamanlar “kapandı yüzümüze 
dergi kapakları” diyen, sağlığında hayıflanan Rıfat 
Ilgaz ölümünden sonra da gündemde… Özlediği 
bahar geliyor mu dersiniz? Darısı ülkemin gençleri 
ve aydınlarına…

Rıfat Ilgaz “Son Şiirim”de,
“Elim birine değsin 

ısıtayım üşüdüyse 
Boşa gitmesin son sıcaklığım” demişti.. 

Sıcaklığı yavaş yavaş bütün yurda yayılıyor… 
Yaşar Kemal haklı çıktı, Rıfat Ilgaz’ın doğumunun 
110. yılında…
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BARIŞ İNCE

Sınırlarınızda dolaşacak, damarlarınıza 
basacağım. Girilmez sulara girecek, 
tehlikeli uçurumlardan atlayacağım. 

Bir gün gelip aranıza almadığınız bedenimle 
kıyılarınıza vuracağım. Yaşa dediğinizde ölecek, 
öl dediğinizde yaşayacağım. Her sabah ölgün 
yığınlar gibi sessizce yürüyorsunuz ya aranıza 
girip haykıracağım. Atmak isteyeceğiniz zehriniz 
gibi kanınızda dolanacağım. Olmamı istediğiniz 
gibi olmayacak, kutsallarınızla oynayacağım. 
Ben olmayacak, biz olacağım. Size rağmen siz 
olacağım. Yine de sizin gibi olmayacağım! 

Aranızda değilim ama biliyorum ki tek kişi 
de değilim. Yılmayacağım… Yaktığınız her 
kitabı baştan yazacağım. Okuyacağım… Bir 
şiirin içinde kaybolacak, mısradan mısraya 
koşacağım. Konuşacağım... İllegal kelimeleri 
değiştirip kullanacağım. Günah dediğiniz 
müzikleri dudağımda taşıyacağım, bulutların 
arasında mırıldanarak güneşi arayacağım. 
Tüm acemiliklerimize, safdilliklerimize, 
beceremeyişlerimize birer kadeh kaldıracağım! 
Siz yasakladıkça her seferinde, ben aşkı 
bulacağım.

İlk insanları buğdayın evcilleştirdiğini 
söyleyenler var, evcil olmayacağım. Buğdayı 
ekip biçecek diye özgürlüğünden vazgeçip, 

kendi sınırlarına tıkılıp kalan insanlar…  Sonra 
da kendi çizdiği sınırlara inananlar… İnandığı 
için de savaşanlar… Uydurduğu şeye inanıp, o 
şey için kan dökmek ne komik ey güldürürken 
ağlatanlar… Ağlamayacağım! 

Ulan buğday! İncecik yapraklarına, uzun uzun 
duruşuna, sülün gibi salınışına… Hürlüğümüzü sen 
almışsın vay ki ne vay.  Tarihe başkaldırmak artık 
mümkün değil. O zaman akılcı hareket etmek 
gerekir. Ben yine de inanacağım. Sonuçta bir 
şeylerin iyi olması için savaşmak da bir inanç içerir. 
İnanacağım! Çünkü özgürlük imandan gelir. 

Asi de olmayacağım, itaatkâr da… Deli de 
olmayacağım, akıllı da… Ne uçuk ne marjinal… 
Gayet de “normal”… Hayatıma sahip çıkacağım. 
Madem öyle, mezarımı da kendim kazacağım. 
İhtiyacım yok vereceklerinize, her kazma 
darbesinde geçmişten bir türkü arayacağım. 
Derine indikçe bir dostuma sarılacağım, 
sevdiklerimi hatırlayacağım. Giderken hayatıma 
giren herkese bir eyvallah bırakacağım. 
Zulmünüze ise pabuç bırakmayacağım.

Köklerimi güneyden alacağım ama hep 
kuzeye bakacağım.  Fırtına gibi, sert bir 
dalga gibi, ezel ebet doğrular gibi, yönü 
değişmeyen yıldızlar gibi… Yürüyeceğim, 
güleceğim, trenlerinizde içecek, griye boyanmış 

sokaklarınızda sarhoşken şarkılar söyleyeceğim. 
Direneceğim! Yeni diye getirdiklerinizi eskisi 
ile kampanya dâhilinde değiştireceğim. Teklif 
ettiğiniz ne varsa “hayır” diyeceğim. Benden 
kopardığınız ne varsa bulup, alıp geri geleceğim. 

Bir başına değilim. Yalnız değilim.  Eminim...
Ve sizi affedeceğim! Ama önce bir hesap 

isteyeceğim. Her kapı tıkırtısında geldiniz 
diye uyanılan sabahlarımı geri isteyeceğim. 
Hayatlarından yılları çalınan arkadaşlarımın 
her saniyesini isteyeceğim. Verebilecek misiniz? 
Doğumunu göremedikleri bebelerin ilk 
ağlayışını isteyeceğim. Zamanı geri alabilecek 
misiniz? Evet, sizi affedeceğim. Peki, siz bir kez 
olsun doğruyu söyleyecek misiniz? Ben sizin için 
de adalet isteyeceğim.

“Aman ne olacak” demeyeceğim, “ben 
mi kurtaracağım” demeyeceğim. Evet, ben 
kurtaracağım. Beğenemediniz mi? Kurtarılması 
gereken vatansa artık hepimizin gözleri mavi… 
Ama ben önce denizin tuzunu özleyeceğim, 
yaprağın hışırtısını dinleyeceğim ve baharı 
getireceğim. Sizi çıldırtmak üzere, mevsimlere 
bile itiraz edeceğim. “Dur” dediğinizde 
yürüyecek, “koş” dediğinizde sürüneceğim. 
Sürünsem de başımı eğmeyeceğim. 

Ant içerim. 
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ni, 
7-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirdik. 
11 farklı ülkeden, 186 tiyatro sanatçısını 

bir araya getirdik ve toplam 14 performansı 
Maltepelilerle buluşturduk. İstanbul Devlet 
Tiyatrosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nun yanı sıra Ukrayna, 
Kıbrıs, Özbekistan, İspanya, Türkiye ve Rusya 
tiyatrolarının katılımıyla, yalnızca Maltepeliler 
değil, tüm İstanbullular tarafından yoğun ilgi 
gördü. Bu yıl festivalde ayrıca, tiyatro üzerine 
atölyeler ve söyleşiler de düzenlendi. 

Performansların uluslararası bağımsız bir 
jüri tarafından değerlendirildiği festivalde, 
tiyatrolar çeşitli ödüllere layık görüldü ve en 
iyiler ödüllendirildi. Festival jürisinde, jüri 
başkanı Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet 
Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı 
Birgül Yeşiloğlu Güler’in yanı sıra Azerbaycan 
Gence Devlet Tiyatrosu Yönetmeni Elshad 
Ahmetli, Özbekistan Devlet Tiyatrosu Edebi 
Bölüm Müdürü Aybek Veysaloğlu Kopadze, 
Girne Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni 
Derman Atik, Sırbistan Lazarevac Puls Theater 
Genel Sanat Yönetmeni Ivana Nedeljkovic, Ege 
Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Ukrayna 

Odessa Moloko Tiyatro Festivali Başkanı ve 
Odessa Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni 
Mykhailo Zhuravel ve Türkiye Oyun Yazarları 
ve Çevirmenleri Derneği Başkanı Nazif Uslu yer 
aldı. 2021 yılı 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro 
Festivali Ödül kategori ve sahipleri ise şöyle;

• Jüri Özel Ödülü: Şarkılarla Ukrayna (Ukrayna, 
Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama 
Tiyatrosu)

• En İyi Sahne Tasarımı: Dönemeç (Eskişehir, Sui 
Generis)

• Hayat Olcay Genç Yetenek Ödülü: Ekin 
Gündü, Nesin’den Azizlikler (Sarıyer Belediye 
Tiyatrosu)

• Emin Olcay Genç Yetenek Ödülü: Alona 
Kolkova, Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi 
(Rusya, St. Petersburg Mimigranti Devlet 
Tiyatrosu)

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Olga 
Camaselle, Karşılıklı İyilik (İspanya, Galiçya 
Devlet Tiyatrosu)

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Hüseyin Akçar, 
Dönemeç (Eskişehir, Sui Generis) 

• En İyi Kadın Oyuncu: Hacer Öner, Çehov 
Vodvil (Tarsus Belediye Şehir Tiyatrosu)

• En İyi Erkek Oyuncu: İzel Seylani ve Giorgos 
Kyriacou, Godot’yu Beklerken (Tiyatro 
Antilogos/Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Ortak 
Projesi)

• En İyi Yönetmen: Kubilay Erdelikara, Deli 
(Özbekistan Kaşkaderya Devlet Tiyatrosu) ve 
Kostas Silvestros, Godot’yu Beklerken (Tiyatro 
Antilogos)

• En İyi Oyun: Deli (Özbekistan, Kaşkadarya 
Devlet Tiyatrosu)

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sanatın, dil, 
din, ırk fark etmeksizin tüm insanları bir 
araya getiren evrensel bir değer olduğunu 
vurgulamak, tiyatronun siyasi yargıların 
üzerinde ortak iyiyi yaratan birleştirici bir güce 
sahip olduğunu topluma iletmek amacıyla 
yola çıktık ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a, 
Rusya’dan Ukrayna’ya tiyatro insanlarını bir 
araya getiren uluslararası bir tiyatro festivaline 
imza attık. Gelenekselleşen festivalimizle 
gelecek senelerde de dünyadan tiyatro 
insanlarını Maltepe’de bir araya getirmeye 
ve Maltepelilerle buluşturmaya kararlıyız, 
görüşmek üzere!

Ve İstasyon… 
Duvarları sanat kokan, her tren sesinin 

senfoni, her peronun tablo,  uzayıp giden 
demiryollarının umut olduğu “İstasyon”umuz 
1 yaşında! Bekleyeni, bekleneni, ayrılıkları 
ve kavuşmalarıyla koca 1 yıl… Yolcularımızın 
yolu açık, bahtları güzel olsun, bizler 
“İstasyon”umuzda her ay sizleri beklemeye 
devam edeceğiz.

Hayat Sahnede!
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SEDA ŞANLI

Geçmişte bir zamanlardı ve ben henüz 
“nasılsın” diye soranlara “yaşlıyım” 
cevabını verecek kadar büyümemiştim. 

O kadim zamanlara dair pek çok şey 
söyleyebilirim ancak bunların çoğu önemli 
değil. Bilmeniz gereken, hayatla derdim vardı, 
neden diye sorabilen her canlı gibi ve bu 
sorunun bir cevabı yoktu bilinen herhangi bir 
zaman diliminde. 

90’lı yılların hemen başıydı ve henüz adalet 
ve kalkınma arz edenler ile müzakerelerimiz 
gündemde değildi. Yani hayat belki yine zor 
ama bir o kadar sevimliydi. Varoluş sancılarıyla 
kıvranırken ve fakat var olmanın gerekliliği 
olan komşu ziyaretlerini de aksatmazken -ki 
bu hiç anlaşılabilir bir durum değildi- sıradan 
olduğunu sandığım bir gün, kapısından içeri 
girdiğim yan apartmandaki ablanın garip 
heyecanından korkmuştum apaçık. “Acil işim 
var.” diyerek bir hışımla kapıya koştu. 10 dakika 
sonra geri geldi ve “Çıktı.” dedi titreyen sesiyle. 
Olayı tamamen yanlış anlayarak, çıkan şeyin 
ergen aklımla piyango ikramiyesi gibi bir şey 
olduğunu düşünürken, elindeki minik kutunun 
jelatinini parçalayarak çıkardı ve kasetçalara 
takarken “Başım Belada” dedi… Ben bir yandan 
kendi başım haricinde bir başkasının başının da 
belada olduğunu öğrenince içten içe sevinirken, 
bir yandan da belanın boyutu konusunda 
düşünedurayım, fonda çalan müzik fethetmesi 
gereken yerlere çoktan ulaşıp, o sıradan günü 
tarihimde not düşülen günler arasına almıştı. 
Ah başı beladan hiç kurtul-a-mayanlar… 

Böylece tanıştık Ahmet Kaya ile. O zamanlar 
alayına isyan kelimesi henüz icat edilmediği 
için burada kendimi öyle ifade edemem ama 
size döneme uygun şekilde bütün o ‘ergen 
telaşı’nın üzerine ilaç gibi geldi diyebilirim. 

O kaset, birkaç gün sonra odamdaki rock 
müzik koleksiyonunu iteleyerek raftaki 
sıranın en başında yerini almıştı. “Hasretinden 
Prangalar Eskittim”, “Hiçbir Şeyimsin”, “Kalan 
Kalır” derken gerçekten kalakalmıştım Ahmet 
Kaya’da. Bu aşk, birtakım yanlış anlaşılmalarla 
başlamış olabilirdi ancak kendimi affettirmek 
benim elimdeydi. “Acılara Tutunmak”, “Şafak 
Türküsü”, “An Gelir”, “Yorgun Demokrat”, 
“Başkaldırıyorum” gibi daha önce çıkan tüm 
albümler ivedilikle temin edildi ve o eşsiz ses, 
hayatımın labirentlerindeki o boş duvarlara 
nakış gibi işleyiverdi. Sonraki zamanlarda 
ise yaşadığım her duygu değişikliğinde, her 
haksızlıkta yani her ihtiyaç hâsıl olduğunda, 
başat bir karakter olarak kontrolü ele aldı. 

Esrik bir uçurtma gibi ne yapacağını 
bilmeden oradan oraya savrulurken, yine 
de sonunda mutluluğun dallarına takılma 
sebebimdi…

“Ağlama bebek ağlama sen de 
Umut sende her şey sende 
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye 
Bu kırgınlık, bu dargınlık, sıkıntın niye 
Çok uzakta öyle bir yer var 

O yerlerde mutluluk var 
Bölüşülmeye hazır bir hayat var”  
Olmayacak işlere âmin deyip baltayı taşa her 

vurduğumda -ki üstelik sapı da elimde kalarak- 
kendi kendimle dalga geçme sebebimdi…

“Eğri büğrü bakar oldum 
Şaşkın oldum, sakar oldum 
İkide bir yüreğimi dağa taşa diker oldum 
Şunca yıldır karanlıkta göz kırpmaktan bıkar 
oldum”
Her başım dara düştüğünde elbet geçeceğine 

inanarak, hayatın olağan akışının böyle 
olduğunu kendime hatırlatma sebebimdi…

“Dostum, dostum güzel dostum
Bu ne beter çizgidir bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar bahçe”
Karanlık gecelerin sabahında mutlaka o 

güneşin yine doğacağını bilerek, ışığın yolunu 
gözleme sebebimdi…

“Katarlar gelir geçer bir geceden bir geceye 
Yüreğim yare yare iz bırakır bin acıya 
Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya”
Sevdiklerimden uzakta olduğumda, içimdeki 

özlemi bağıra çağıra haykırma sebebimdi…
“Bağırsan duyamam ki 
İstanbul da değilim ki 
Çağırsan gelemem ki 
Varna da değilim ki 
Uzaklardayım, uzaklardayım 
Ben bende değilim ki”
Aklımızın başına sonradan geldiği 

zamanlarda eşim dostum kim varsa hep 
beraber o şarkıyı dinlerken, hiç konuşmadan 
birbirimizi anlama sebebimizdi. 

“Ne sen Leyla’sın, ne de ben Mecnun
Ne sen yorgun, ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz
Sarhoşuz, hepsi bu
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan”
Velhasıl Ahmet Kaya hep benimle, hep 

bizimleydi. Artık ezberden söylenen şarkılarla 
her buluşma, her sofra, her muhabbet, her 

yol eninde sonunda Ahmet Kaya’ya giderdi; 
ve yolculuklar bitse bile, ona çıkan yollar asla 
bitmedi. 

1957 yılında Malatya’da dünyaya 
geldikten sonra, 70’lerin başında ailesiyle 
birlikte İstanbul’a göç eden ve büyük şehirle 
tanışmanın sıkıntılarını en derinden yaşayan 
Ahmet Kaya’nın hayatı, seven-sevmeyen ama 
varlığından haberdar olan herkes tarafından, 
yıllar içerisinde didik didik edildi. Ancak, 
1984 yılında çıkardığı “Ağlama Bebeğim” 
albümünden sonra ardı ardına gelen albümler, 
sesi, yorumu, müziği, şarkı sözleri aslında 
gerçekten önemli olan tek şeydi. Özellikle 
Yusuf Hayaloğlu, Attilâ İlhan, Hasan Hüseyin 
Korkmazgil, Ataol Behramoğlu gibi ünlü 
isimlerin şiirlerine yapılan bestelerden oluşan 
şarkılar Ahmet Kaya’nın başarısını perçinledi. 
Yıllarca unutulmayacak ezgiler kâinatta 
yankılanırken, nesilden nesile geçecek bir 
efsanenin heceleri ince ince dizildi. Bu arada 
belirtmeden edemeyeceğim; benim için Ahmet 
Kaya demek, bir yandan da Yusuf Hayaloğlu 
demekti ve o eşsiz yol arkadaşlıkları, sanki 
biri olmadan diğeri tam olamayacakmış hissi, 
bu özel ikiliye olan hayranlığımı ve merakımı 
günden güne artırdı. Ne büyük nimettir ki, 
arada feleğin bana bir teselli ikramiyesini hak 
gördüğü günlerden, Yusuf Hayaloğlu ile bir rakı 
sofrasında tanışma şansına nail olduğum gün, 
sanırım mutluluktan ölebilirdim…

Ben, Ahmet Kaya’nın sesi ve müziği 
ile tanıştıktan sonra bir daha hiç aynı 
ben olamadım, bundan da hiç pişmanlık 
duymadım. “Yaşasam mı ölsem mi / Karar 
vermek zor” derken 16 Kasım’da aramızdan 
ayrılan Ahmet Kaya’nın gidişine uzun bir 
süre inan-a-mamakla birlikte sesini her 
duyduğumda olduğu gibi, her neredeyse yine 
ona tüm minnetimi gönderiyorum, bana acının 
umutla dindirildiği bir yerler olduğunu, o 
yerlerde mutluluğun var olduğunu öğrettiği 
için. Ve diyorum ki bir gün buluşmak niyetiyle, 
şimdilik hoşça kal gözüm…
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İki “biricik” kadın. Biri sadece İran edebiyatında 
değil, dünyaca tanınan, kısacık ve trajik 
yaşamında ataerkil bakışa başkaldırısını şiiriyle, 

sanatıyla ve duruşuyla sergileyen “tüm varlığım 
benim, karanlık bir ayettir.” diyen bir ruh.

Diğeri onu ilk kez 24 yaşında keşfedip, hissedip 
“kalbini eline alacak” kadar hayatını çalışıp, giyinip 
oyunlaştıran, Türkiye’deki kadının olması gerektiği 
yerle ilgili kafasını ve kalbini yoran, çok değerli 
bir sanatçı; sanatı, tiyatrosu aracılığıyla kadınlara 
içlerindeki gücü hatırlatan, başka bir “biricik” 
ruh. Benzer coğrafyaların, benzer duyguların, 
kadın ve erkek olmanın ötesinde insan olmanın 
mücadelesini veren kadınlar.

Furuğ Ferruhzad ve Nazan Kesal,  Kesal’ın 
“Yaralarım Aşktandır” oyunuyla el ele tutuşuyor, 
kadınlara “hayatınız biricik, kimse onu sizden 
alamaz.” diye bazen fısıldayıp, bazen haykırıyor, ta 
ki duyulana kadar…

Bugünlerde “Yaralarım Aşktandır” oyunu için 
turnede olan Nazan Kesal’la prova aralarında 
konuştuk.

n Bir röportajınızda “Furuğ Ferruhzad’ın 
kalbini elimde tutuyorum.” diyorsunuz. Peki, 
Furuğ sizin kalbinize ilk ne zaman düştü, 
radarınıza ne zaman girmişti?

Furuğ’la ilk tanışmam, 1994 yılında Ercan’ın 
(Kesal) Onat Kutlar ve Celal Hosroşahi çevirisiyle 
Ada Yayınları’ndan çıkan “Sonsuz Bir Günbatımı” 
kitabını bana hediye etmesiyle başladı. İlk 
okuduğumda benden ve yaşadığım coğrafyadan 
bahsettiğini düşünmüştüm. Onun sesi çok 
tanıdık, bizden bir sesti. Benzer bir coğrafyada 
yaşamış Furuğ. İran’da kadının, şiirin sesi olmuş. 

Geleneklere ve dine bağlı toplum yapısı, kadının 
sınırları çizilmiş normu, eril iktidarın toplum 
anlayışı… Ortak dertlerimiz çoktu Furuğ’la. 
Muhalif ve korkusuzdu. Kız kardeşimle tanışmış 
gibi hissetmiştim, onu ilk okuduğumda.

Coğrafya bir kader sanırım. Benzer 
coğrafyalarda yaşayan bütün kadınların acıları 
aynı. Çok erken bir yaşta öldü Furuğ. Bazı şiir 
çevirileriyle oyunuma da destek olan Haşim 
Hüsrevşahi “Furuğ’un ölümü, dili kesilmiş İran 
kadınlarının ölümüdür.” der. Sesini çıkaramayan 
kadınların sesiydi Furuğ.
n Galiba bu oyundan çok daha önce 

sahneye koydunuz değil mi Furuğ’la ilgili bir 
performans?

Evet. Furuğ kalbime girmişti bir kere, sonrasında 
başucu kitabı oldu benim için. Oyun yapma fikri 
hep vardı aklımda. 1999 yılıydı Diyarbakır Sanat 
Merkezi’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde, Furuğ şiir performansı yapmıştım… 
Sanki bugün oynadığım oyunumun hazırlıkları 
başlamıştı o günlerde. 9 yıl Diyarbakır Devlet 
Tiyatrosu’nda görev yaptım. O yıllar içinde Furuğ ve 
şiirleri kafamda ve ruhumda şekillendi, oyun fikri 
daha da güçlendi bende. Furuğ’u, benim kadar çok 
seven yönetmen Berfin Zenderlioğlu’yla tanıştım. 
Furuğ oyunun dünyasını, mottosunu çok konuştuk. 
İstediğim genç yaşta ölmüş, iki gün yıkanmamış, 
gömülmeyi bekleyen isyankâr ve muhalif bir şairin, 
arafta kalmış halini oynamaktı. Furuğ’u, kıymetli 
yazar Şebnem İşigüzel’e emanet ettik. Şahane 
bir oyun yazdı Şebnem. Furuğ’la birlikte bütün 
kadınları da içine alan bir oyun oldu.
n Furuğ Ferruhzad şairliğinin, yazarlığının 

ötesinde nasıl bir ruhtur, nasıl bir kadın 

ruhudur sizce? Onu hissedip, giyinip sahnede 
canlandıran bir sanatçı olarak sizin kendi 
kelimeleriniz çok kıymetli.

Özgürlük tutkusu olan, cesur, asi bir ruh 
Furuğ. Kendini yeniden doğurmuş bir kadın. 
Derin, içli, muhalif ve imgesel şiirleriyle çağdaş 
İran şiirinin öncüsüdür. O yılların İran’ında, 
erkekler dünyasında, şiirleriyle ben de varım 
diyebilecek cesareti kendinde bulan, büyük 
bir şairdir. Çok yönlü bir sanatçı Furuğ. 
Senaryo ve öykü yazarı, oyuncu, yönetmen, 
montajcı ve daha pek çok yeteneği, özelliği 
var. Ve o yetenekleri bir arada tutabilme, bir 
arada götürebilme başarısı... Hayatının her 
döneminde haksızlığa uğramış ama boyun 
eğmemiş. Asi, isyankâr ve hüzünlü bir şair. 
Kadın ya da erkek olmanın ötesinde asıl mesele 
insan olabilmektir Furuğ için. Şair Muhammed 
Müşerref Azad Tehrani; “Furuğ bir cesaret 
örneğiydi. Riyakârlığın, taassubun, yalanın 
karşısında durmak ve insanın bütün bunlarla 
insan olduğunu ve kadının da bir insan olarak bu 
dürtüleri taşıdığını söylemek istiyordu.” der.
n Kendi hayatınızla kesişmeler bulduğunuz 

yönleri var mı? Neler bunlar?
Furuğ’un yaşamı da ölümü de trajik. Kişiliğimiz, 

hayata bakışımız benziyor. Beni besleyen bir şair 
oldu. Ben de kendim olabilmek ve var olabilmek 
için mücadele ettim, başkaldırdım Furuğ gibi. 

Bir Ege kasabasında doğup büyümeme rağmen 
“kız çocuğu çarşıya gidemez.”, “kızlar çok gülmez.” 
gibi cümleler duyarak büyüdüm. İsyanım çocukken 
başladı aslında. Ailemden çok toplum baskısı, 
el âlem ne der kafası beni öfkelendirirdi. Hayal 
kurmayı çok seven, asi, dışavurumcu, inatçı ve 
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özgürlüğe tutkun bir çocuktum. 
n Furuğ Ferruhzad ülkemizde çevrildiği 

günlerden itibaren her zaman sevilmişti ve 
tanınmıştı ama son yıllarda bir fenomen, idol 
haline geldi sanki, özellikle genç kadınlar 
arasında. Bunu erkek iktidarının, şiddetin her 
türlüsünün, baskıların artmasına bağlayabilir 
miyiz?

20. yüzyıl Fars şiirinin en önemli şairlerinden biri 
olan Furuğ, sadece İran’da değil dünyada da çok 
sevilen önemli ve öncü bir şairdi. Furuğ’un şiirleri, 
kadınların çoğalan çığlığının sesi oldu.
n Peki, bugün ülkemizde, bir genç kız, bir 

kadın bireysel olarak, kendi kişisel hayatında, 
bu baskı ve sıkışmışlıklara, dayatmalara 
rağmen kendine nasıl bir alan açacak, nasıl bir 
yol izleyecek sizce?

Furuğ “Kadın, gelecekteki dünyayı doğurandır.” 
der. Kadın, umuttur aynı zamanda.

Yaşamak direnmektir biraz da. İnandıkları hiçbir 
şeyden vazgeçemeyerek, kendileri olma yolunda 
çıkan engelleri, aşmak için mücadele ederek… 
Annelere de çok iş düşüyor bu yolda. Toplum 
baskısına karşı korkusuzca bir duruş sergilemek 
zorundalar. Kadının özgürlüğü için okumaktan ve 
çalışmaktan başka çare yok. Biriciğiz, biricik bir 
hayatımız var, bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. 
Kimsenin o biricik dünyayı elimizden almaya hakkı 
yok.
n Kadının gücünden korkuluyor değil mi?
Kadınlar güçlüdür evet ama yasalar karşısında 

çaresiz bırakılıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin iptaliyle 
kadınları koruyan yasal zemin ortadan kaldırıldı. 
Kadına karşı şiddet daha çok arttı. Toplumsal 
yaşamda varlığını güçlendirmek için çalışan, 
özgürlük mücadelesi için savaşan kadınlar, her 
zaman bir tehdit olarak algılandı. Kadın güçlü 
bir varlık. Büyüyen kadın dayanışması ile de 
yalnız olmadığını hisseden kadınlar çoğalıyor. 
Kadınlardan var umudumuz.
n Furuğ’un en çok nesinden etkilendiniz, tek 

kelime istesem sizden?
Tek kelime ile Furuğ’u ifade etmek zor ama 

tutkulu bir kadın ve en çok da özgürlüğe tutkun 
olmasından etkilendim.
n Bana şu an çok “doluymuşsunuz”, yakında 

yeni bir şey çıkacakmış gibi geldi.
Evet, yakında yeni bir kadın oyunu gelecek. 

Ercan yazacak, geride kalanların hikâyesi, üç 
fidanın annelerinin, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in 
geride kalan, evlatlarını yitiren annelerin öyküsü.
n “Yaralarım Aşktandır” için şu an 

İzmir’desiniz. Bu ay İstanbul’da hangi 
tarihte, nerede sahnelenecek, okurlarımıza 
hatırlatalım.

17 Kasım’da Moda Sahnesi’nde, 
25 Kasım’da Bodrum
(Kadına yönelik şiddetle mücadele haftası 

kapsamında). 
30 Kasım’da Caddebostan Kültür 

Merkezi’ndeyiz.
n O zaman orada görüşmek üzere Nazan 

Hanım, bu güzel röportaj için çok teşekkür 
ederim, sizi tanımak bana umut verdi.

Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
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Coşkun Aral, 2013 yılının Ekim ayının 
ortalarında telefon ederek “Savaş mesaj 
atmış.” dedi:

-Ölüyorum, gel vedalaşalım!
Ertesi gün İZTV’de buluşup Bakırköy’deki 

Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne giderken, Savaş Ay ile olan 
arkadaşlığından kısa kısa hikâyeler anlatıyordu 
Coşkun. Hepsi de gazetecilik ve habercilik 
üzerineydi. Birlikte şurada tatil yaptık, falanca 
restoranda yemek yemiştik türünden hiç anı 
yoktu Coşkun Aral’ın belleğinde. Karşılıklı ev 
ziyaretleri de öyle, sıfıra yakın bir noktadaydı; 
haber için seyahate çıkacakları zaman biri 
diğerini evinden alıp havaalanına gitmekten 
ibaretti. 

Hastaneye varıp Savaş Ay’ın yattığı odaya 
girdiğimizde, onu yatağında uzanmış derin 
bir uykuda bulmuştuk. Hastalığın pençesine 
çaresizce teslim olmuş bir görüntü veriyordu. 
Ama yanıldığımızı anlamamız fazla zaman 
almadı.

Coşkun odaya girer girmez boynundaki 
küçük fotoğraf makinesinin deklanşörüne 
basmaya başladı. Savaş’ın “son fotoğrafları 
olabilir” diye düşünmüş olabilirdi. Coşkun 
Aral önce gazeteciydi, sonra da Savaş’ın vefalı 
arkadaşı!

Deklanşör sesiyle Savaş Ay uyandı, gözlerini 
bile ovuşturmadan yatağın başında asılı duran 
fotoğraf makinesini eline alıp, Coşkun’la benim 
fotoğraflarımı çekmeye başladı. 

Sanki hastane odasında 
değil de bir Western filminin 
finalindeki düello sahnesi 
çekimlerinin yapıldığı 
platodayız. İki eski dost, 
kader arkadaşı, ayrılmaz ikili 
birbirlerine karşı ha babam 
de babam deklanşörlerine 
basıyorlardı!

Hem “ölüm 
döşeğindeyim.” diye 
mesaj yolluyor 
hem de “haber 
atlamayayım” 
telaşıyla fotoğraf 
çekiyordu. 
Dayanamayıp 
araya girdim:

-Habercilik 
yarışını 
bırakın 
da hal 

hatır faslına geçelim!
Savaş Ay ve Coşkun Aral, Babıali’de aynı 

haberlerin peşinden koşan yapışık kardeşler 
gibiydiler. Ama onların habercilik yolu her 
zaman tehlike dolu rotalar içeriyordu.

Daha 1978 yılıydı. ABD’nin Sinop’taki 
askeri üssüne gidip gelen küçük posta uçağı, 
Sinop Erfelek’te düşmüştü. Uçağın enkazına 
ilk ulaşan dört gazeteciden ikisi Savaş ve 
Coşkun idi. Diğer iki Samsunlu gazeteciler, 
İsmail Başaran (Milliyet) ve İbrahim Lebernaz 
olmuştu. Karlı buzlu havada donma tehlikeleri 
altında birbirlerini kaybetmişler farklı köylerde, 
köylüler tarafından kurtarılmışlardı.    

Savaş Ay da Coşkun Aral gibi hangi 
kademeye gelirse gelsin, hep muhabir kalmayı 
seçti. Hiçbir “an”ı kaçırmıyordu. Parmakları 
her zaman deklanşörünün üzerinde gezerdi. 
Diğer elinde ise polis kanalına bağlı telsiz alıcısı 
açık dururdu. Telsizden bir haber çıkmazsa, 
o İstanbul’daki büyük hastanelerin acil 
servislerini şöyle bir kontrol eder, ondan sonra 
evine giderdi.

Habercilik dışında hiçbir şeyi ciddiye almadı. 
Kendisiyle de alabildiğine dalga geçerdi. 
Örneğin iltifat etmek için “Savaş zayıflamışsın.” 
diyenleri şöyle yanıtlardı:

-Evet, karakter olarak!
Savaş, muzipti. Şaka yapmayı severdi. 

Örneğin Milliyet’in genç gece muhabiri olduğu 
dönemde, Cağaloğlu’nda çay içmek için gittiği 
Günaydın gazetesinden Milliyet’e baskıyı 
durduracak bir haber ihbarı 
yapmıştı.

O sırada Milliyet’in 
büyük makinesi 
durduruluyor, genel 
yayın yönetmeni 
Çetin Emeç gece yarısı 
gazeteye geliyor. 
Ve Savaş’ın “şaka 
yaptığı” anlaşılıyor. 

Herkes ne olacağını 
merak ediyor. Emeç, 

Savaş’ı yanına 
çağırıyor:

-Sayende 
iyi bir 
prova 
yaptık!

1992’de Sunay Akın, Nâzım Hikmet’in 90. 
yaş günü için 24 Saat Şiir etkinliği düzenlemişti. 
Kuruçeşme’deki Mülkiyeliler Birliği lokalinde 
herkes sırayla sahneye çıkıp şiirler okuyordu. 
Gece yarısı Savaş Ay ise akordeonu ile gelmişti, 
Joan Baez’in “Dona Dona” şarkısını söylerken 
salona Zeynep Oral ile birlikte Joan Baez girmez 
mi?

Savaş durdu ve konuşmaya başladı:
-Benim bir hayalim vardı. ABD’ye gitsem, 

küçük bir salonda Joan Baez şarkı söylesin 
ben de dinleyeyim. Şu kadere bakın küçük 
bir salonda ben şarkı söylüyorum, Joan Baez 
dinliyor!

Savaş Ay ve Coşkun Aral ayrı gazetelerin 
muhabirleri olarak birlikte pek çok sıcak haberi 
birlikte izlediler. 1980’de Polonya’nın Gdanks 
şehrinde tersane işçileri eylemleri başlayınca, 
işçiler arasındaki kalın bıyıklı adamın 
fotoğraflarını çeken gazeteciler arasında bu ikili 
de vardı. 

Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından 
işgal edilmesi sonrasında bölgeden ilk 
fotoğrafları yine bu ikili çekip, dünya basınına 
servis edilmesini sağlamışlardı. 

Savaş Ay’ın televizyonlarda çok ses getiren 
“A Takımı” adlı haber programı da yine Coşkun 
Aral ile birlikte düşünüp hayata geçirdikleri 
bir projeydi. Daha sonra A Takımı’nın içeriği ve 
biçimi değişince Coşkun Aral, kendi yolunda 
yürüyerek “Haberci” adlı programını yaptı.

Bu yazıyı yazmadan önce hafıza tazelemek, 
notlarımı kontrol etmek için Coşkun Aral’ı 
aradım. Hakkâri dağlarındaydı. 9 Kasım 2013, 
Savaş’ın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatıp 
“Savaş için bir şey söylemek ister misin?” diye 
sorduğumda içeriği çok fazla olan çok kısa 
cevap verdi:

-Özledim! Hele şimdi bulunduğum Hakkâri 
Çukurca dağlarında!

Savaş Ay, 24 saat üzerinden 365 gün 
gazeteciydi. Haber atlatmayı severdi. 

Arkadaşlarına atlatma yaparak 59 
yaşında hayata veda edip, 

herkesten önce dünyasını 
değiştirdi. Eğer hastane 

odasında son ana 
kadar yanında kalıp 
ona sorabilseydik, 

dur daha çok 
erken nereye 

gidiyorsun diye… 
Muhtemelen 

şöyle yanıt 
verebilirdi:

-Yıllardır 
“savaşsız, 
sömürüsüz 

bir dünya” 
istemiyor 

muyduk? Savaş’sız 
dünyayı ben hallettim 

gidiyorum, sömürüsüz 
dünyayı da siz çözün artık!

Onun için her şey 
söylenebilir ama en 
kapsayıcı olanı ise 
aşağıdaki cümle olabilir:

-Savaşta ve barışta 
gazeteci: Savaş Ay!

Savaşta ve barışta 
gazeteci: Savaş Ay
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Birileri gerçeklik algımızla oynuyor. 
Deneyimlerimizi, elle tutup gözle 
gördüklerimizi alıyor, sanal yansımalara 

dönüştürüp bize hayal satıyor; kendi hayalini 
satabileceğini de söyleyerek.

Gerçek hayatın tüm zorluklarından arınmış, 
tüm kusurları yok olduğu, dileyip de asla 
sahip olamayacağımıza inandığımız ne varsa 
ayağımızın altına serildiği bir dünya, hatta 
bir evren düşünün. İstediğiniz evi bırakın 
istediğiniz şehri satın alabiliyorsunuz, güzellikte 
birincisiniz, daimi gençlik için iksir bulmanıza 
gerek yok, hatta süper güçleriniz var ve önünüze 
geleni deviriyorsunuz. Bunların tümü gerçek 
dünyada değilse de bir meta evrenin sanal 
dünyasında kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Şimdilerin popüler tartışma konusu, 
“Metaverse” adı verilen bu evrenleri artık 
çoğunuz işitmişsinizdir. Söz konusu meta 
evrenlerin internetin geleceği olduğuna 
inanılıyor. Her şeyin mümkün olduğu, üç 
boyutlu dijital ortamların biz kullanıcılara 
dayanılmaz hayatlarımızdan kaçma fırsatı 
sunduğu bu evrenler, bir kitabı da yeniden 
gündeme getirdi. Türkçeye “Parazit” adıyla 
çevrilen, Neal Stephenson’ın 1991 tarihli “Snow 
Crash” adlı romanının metaverse fikrinin 
ilham kaynağı olduğu iddia ediliyor. Türkçe 
baskısı tükenmiş kitap ancak ikinci el olarak 
bulunabiliyor.

Hepsine Hükmedecek Tek Yüzük
Meta evrenlere dönersek, kafası bu işe 

çalışan dijitaller ardı ardına kendi evrenlerini 
yaratırken yarışa Facebook, Microsoft, Google 
gibi devlerin girmesiyle birlikte çok kısa vadede 
değil ama yakın gelecekte ortam epey ısınacak 
gibi.

Mevzubahis dijital tröstler tüm bu evrenleri 

kontrol edebilecek tek bir evren yaratma 
amacıyla yola çıkıyor. Ne kadar bildik bir hikâye 
değil mi? Hepsini kontrol edecek tek bir yüzük 
peşindeler. Neredeyse “Matrix” ile “Lord of The 
Rings” evrenleri güç birliği yapmış, diyeceğim.

Buraya kadar yazdıklarımdan dijital dünyayı 
çok bildiğim zannedilmesin. Ben de çokları 
gibi “anlamaya” gayret eden, bir yarı dijital 
meraklıyım sadece. Blok zincirinin çalışma 
prensibini daha yeni kavrayabildim, ama 
şimdiden bu yeni distopyada kendimi bir avatar 
olarak görmeye başladım bile. 

Aslında henüz metaverse kavramıyla 
tanışmamışken, benzer bir evreni evdeki Z 
kuşağı birey sayesinde öğrenmiştim. Dijital 
çağın içine doğan kızım, bilhassa pandemi 
döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden edindiği 
arkadaşlarıyla bir uygulama üzerinden avatar 
kimliğiyle sohbet ediyor, “konsere gidiyor,” “film 
izliyordu”. Misal vereyim; Koreli bir arkadaşları 
avatar kimliğiyle, sanki bir animasyonun 
içindeymiş gibi evinden piyano resitali 
verdiğinde, diğerleri de – yine avatar halleriyle 
– izleyici olarak yerini alabiliyordu. Fal taşı 
gibi açılmış gözlerimle ürkütücü bir dünyanın 
üstümüze üstümüze geldiğini düşündüğümü 
hatırlıyorum. 

Geleneksel sosyal medyayı – buradaki 
geleneksel sözcüğünü TV, vb. için kullandığınız 
günler daha dün sayılır – köhneleşmiş, 
hatta yaşlanmış gören yeni kuşakların, meta 
evrenlerdeki sınırsız tecrübelerden sonra hakiki 
dünyanın meseleleriyle nasıl baş edeceği, 
neleri hayatından çıkarmayı göze alacağı da 
tartışmaların diğer boyutu. Örneğin odasında, 
masasının başından bizzat kendisi olarak 
sahaya çıkıp futbol oynayan bir kimse, gerçek 
stadyum tecrübesini yaşamak isteyecek mi? Ya 
da kendi hâlihazırda süper kahraman olmuşken 

Batman’in ne yaptığı umurunda olacak mı?
Peki, sinema ya da müziğe ne olacak? Ya 

kitaplar? Belki de bir kesim geleneksel olana 
daha sıkı sarılacak ve bir de buradan ayrışacağız. 

Metanomics
Metaverse ve NFT aynı zamanda etkileyici – 

diğer yandan kafa karıştırıcı - maddi “fırsatlar” 
sunan, hacmi giderek büyüyen devasa bir sanal 
ekonomi. Adı da var: Metanomics. 

Son verilere göre, Dünya çapında yaklaşık 
2,5 milyar insan farklı meta evrenlerde 
gerçekleşen ticari faaliyetlere dâhil oluyor.  
Bu hacmin gerçek dünyada çok ciddi sosyal, 
teknolojik ve ekonomik değişiklikler yaratacağı 
aşikâr. Yükseliş bu seviyede devam ederse, 
sinema ve müzik endüstrisinin toplam 
satışları birleştiğinde dahi rakamlar oyun 
endüstrisinin tek başına elde ettiği gelirin 
altında kalacak. Ayrıca, 2030 yılına kadar yapay 
zekâ ve VR endüstrisinin küresel Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla’sının 1,5 trilyon dolar artırması 
bekleniyor (Bu paragraftaki verileri Rupendra 
Brahambhatt’ın Interesting Engineering’de 
yazdığı makaleden aldım).

Bildiğimiz bir şey var ki insanlar -ya da 
insanlığın büyük bölümü- simülasyonların 
içinde yaşamayı sevdi ve ucu bucağı belirsiz 
potansiyel için savaş çoktan başladı. Büyükler, 
küçük evrenleri ele geçirirken birbiriyle 
savaşacak. Bize de gönüllü olarak ya da 
bilmeyerek kimin neferi olduğumuzu “seçmek” 
kalacak. Düğmelerle idare ettiğimiz/edildiğimiz 
anlık memnuniyet çağında, nur topu gibi 
yenidoğan distopyamızın kitle psikolojisini, 
tatmin duygumuzu nasıl etkileyeceğini zaman 
için yaşayarak öğreneceğiz. 

Diğer yandan gerçek dünyanın hâlâ bize 
sürprizler vaat ettiğini de unutmamak gerek.
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BİLGE ÇOLAK

n Çok zor şartlarda kazanıldı bu vatan… 
Oldukça az mühimmatımız vardı, Türk askeri 
kimi zaman aç yattı ama hiçbir zaman pes 
etmedi. Türk askerinin içindeki vatan sevgisi 
sayesinde özgürüz… Size, bugün çok soru 
sormayacağım. Çünkü sizden dinlemek 
istiyorum Ata’mı… Siz küçükken büyükleriniz 
size, Atatürk ile ilgili anı veya anılar 
anlatıyor muydu? Sizin en etkilendiğiniz 
hangisiydi? Çocukluğunuzda bayramlar nasıl 
kutlanıyordu?

Ben, Şişli Terakki Lisesi mezunuyum. 
Görüşlerinde çok net olan, müthiş 
Cumhuriyetçi olan büyük bir okulun, büyük 
bir vakfın öğrencisi olma şansına eriştim. 
Bizim okulumuzda müthiş törenler yapılırdı ve 
büyük bir kutlama yapılırdı; Bir güne değil, bir 
haftaya yayılarak yapılırdı. Her türlü etkinlik 
yapılırdı; spor etkinlikleri, tiyatro ve sanat 
etkinlikleri, edebiyat etkinlikleri… Ben, çok 
heyecanlanırdım. Edebiyata olan tutkumdan 
dolayı muhakkak edebiyat, şiir yarışmalarına 
katılırdım. O yarışmalardan derece almak beni 
çok mutlu ederdi. Atletizm etkinliklerimiz 
olurdu. Ben, sekiz yaşımdan beri koştuğum 
için, bir atletizm tutkunu olarak atletizm 
yarışmalarına katılırdım. Değerli babam 
rahmetli Hayrettin Oytun Söğütlügil, küçücük 
yaşımdan beri spor koçumdu aynı zamanda. 
Ben şu anda elli bir yaşındayım. Bahsettiğim 
dönem, aşağı yukarı kırk sene öncesi. Bir 
haftaya yayılmış, büyük kutlamalar halinde 
bütün milli bayramlarımız; büyük bir birlik, 
beraberlik, ulusal coşkuyla ve bir millet olmanın 
ve bunun ne kadar zor kazanıldığının idraki 
içerisinde kutlanırdı. Bu, okullarımız tarafından 
bize çok net bir şekilde aktarılırdı. Andımızdan 
marşımıza kadar hepsini; sonuna kadar 
okurduk. Böyle değerlerle yetiştik. Bu değerlerle 
yetiştiğim için kendimi çok şanslı addediyorum. 
Aile içerisinde; amcazadesi olduğum büyük 
zat, Ulu Önder’imiz, Başkumandan’ımız 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz;  evde, 
akrabalığımızdan kaynaklanan çok güzel, 
çok kıymetli, çok insani yani bir kumandan, 
tarihi değiştirmiş bir lider olma vasfının 
çok daha ötesinde, bir insan olarak aslında 
yüreğinde baba sevgisi yaşayan ve en yakın 
akrabalarına, özellikle babaanneme gerçekten 
bu baba sevgisini göstermiş biri… Çünkü 
benim babaannem; Bursa Şehir Komutanı 
olan dedemiz Söğüt, Yunan istilasında şehit 
edildiğinde -soyadımız oradan gelmektedir, 
Söğütlügil- babasız kalmış. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk; yeğenine yani babaanneme resmen 
babalık etmiş. Çok insani bir şekilde, insani 
taraflarıyla, yüreğinin, sevgisinin, coşkusunun 
ne anlama geldiğini ifade eden öykülerle 
anardık Ata’mızı. Ama bunu sadece 30 
Ağustos’ta, 23 Nisan’da, 29 Ekim’de yapmazdık. 
Bizim ailemizde bu, bir gelenekti. Atatürk, 
sevgi ve saygı ile anılırdı. Bütün kandillerde, 
okunan bütün Yasin-î Şerif’lerde Ata’mızın 

ruhu ve Ata’mızın anıları, bizim ailemize kattığı 
manevi değerler muhakkak anılırdı. Benim 
ailemdeki erkeklerin o jenerasyonunun hepsi 
şehit. Bir tek dedem hayatta kaldı, o da Kuleli 
Askeri Lisesi’nden mezun. Bizim en büyük 
özelliğimiz, benim en çok anımsadığım ve 
kendi çocuklarıma da uyguladığım… Mamafih 
şu anda o sistemden çok çıktık çünkü bizim 
zamanımızda sadece TRT vardı ve İstiklâl Marşı 
ile açılırdı, Anıtkabir’deki törenler ile açılırdı 
ve öyle kapanırdı televizyon. Şöyle bir gelenek 
vardı: Ben, ailenin en büyük çocuğu olarak 
bunu, sadece bir eylem olarak yapmanın çok 
ötesinde kalben ve resmen yüreğim boğazımda 
atarcasına heyecanlanarak uygulardım; biz, 
her İstiklâl Marşı’nda, dedemiz tarafından 
“hazır ol” duruşuna kaldırılırdık. “Hazır ol”da 
ve büyük bir saygı içerisinde İstiklâl Marşı’mız 
bitene kadar ayakta, dimdik beklerdik. Bunun 
hiçbir kaçarı yoktu. Dedemin söylemesine 
gerek kalmazdı. Bir göz dokunuşuyla bizi 
kaldırırdı. İki katlı bir evde; hep beraber, ailecek 
yaşıyorduk. Bu geleneği, hâlâ sürdürmeye 
gayret ediyorum. Kaldı ki şimdi yüzlerce 
televizyon kanalı var. Küçüklüğümdeki o anı, 

benim yaşamıma nakşolmuştur. Şimdi buradan 
yola çıkarak küçüklüğümüzde yaşadığımız her 
şey, Ata’mızla ilgili öğrendiğimiz tüm bilgiler; 
kendi ailemizden, kendi okullarımızdan, 
eğitim kurumlarımızdan ya da toplumumuzda 
akan, yaşayan dengeden bir ulusa nasıl sahip 
çıkıldığını; o ulus meydana gelirken ne tür 
zorlukların çıktığını, ne türlü meşakkatli ve 
imkânsız denebilecek yollardan geçildiğini 
görmüş ve yaşamış bir birey olarak ben, şu 
anda sadece ve sadece şunu söylemeliyim; 
Ata’mızın sevgisi; millet-vatan sevgisi; millet 
ve vatan içerisindeki birliğimiz, beraberliğimiz; 
ulusumuzun kuruluşundaki, vatanımızın 
kurtarılmasındaki o tam bağımsızlık noktasına 
gelene kadar geçirdiğimiz süreçte yaşanılan 
tüm zorluklara, tüm edinimlere saygı duymak 
zorundayız. Bu saygıyı da sadece kelimelerle 
değil, sadece dilde değil, gönülde ve bunu 
birebir idrak eden, bunun bilincine vakıf sağlıklı 
bireyler olarak bu saygıyı, yapıcı ve geliştirici 
birtakım eylemlere dönüştürebilmemiz 
gerek. Bütün kazanımlar; eğer siz onları bir 
eyleme dönüştüremiyorsanız, kazandığınız o 
kaynağı geri dönüştürüp o tecrübeye, edinime 
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BURCU ARSLANveremiyorsanız bir yere kadar sizi besler. 
Hayat, bütünüyle bir paylaşımdır. Ata’mızın 
da Kurtuluş Savaşı’nda temel olarak aldığı çok 
önemli bir kavram vardır. Şimdi temenniler 
kısmına geçersek… Altmış, yetmiş yaşına 
gelip Nutuk okumayan bir insan da olabilir. 
Bu; ayıp değil, kayıp değil. Önemli olan; bunu 
yapabilmek, başarabilmektir. Ben, Nutuk’u üç 
kere okudum ve tekrar okuyacağım. Çünkü her 
okuduğumda bir konuyu veya durumu, daha 
farklı algılıyor ve tespit ediyorum. Bu, bana çok 
şey kazandırıyor. Umarım, vatanımızın bütün 
bireyleri; sadece bir kere değil, birkaç kere 
Nutuk’u okurlar. Dünyaya mal olmuş çok büyük 
bir tarihi lider… Ben, bu yaşımda edindiğim 
tüm tecrübeler ve aldığım bütün eğitimler 
sonunda bir rezüme yapmak istiyorum size. 
Bizim Ata’mız diye söylemiyorum; gerçekten 
bambaşka bir lider… Daha keşfedemediğimiz 
çok büyük özellikleri olan, çok büyük maneviyat 
derinlikleri olan, sadece bir askeri deha 
olmasından öte, liderlik dehası olmasının 
ötesinde müthiş bir kalp çakrası, inanılmaz açık 
olan muhteşem bir ruhtan bahsediyoruz. Dünya 
düzenini değiştiren bir varlıktan bahsediyoruz, 
tek bir insandan bahsediyoruz. Belki milyonda 
bir defa geldiğini de biliyoruz… Kurtuluş 
Savaşı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dehası; bütün manevi yönleriyle, bütün askeri 
ve analitik yönleriyle, geleceğe odaklanmış 
lider vasıflarıyla şekillendi ve Kurtuluş Savaşı’na 
ilk önce o inandı. Kurtuluş Savaşı, büyük 
bir strateji örneğidir hepimiz için ve bunun 
tamamı Nutuk’ta yazıyor. Nutuk’u okurken 
kazanabileceğimiz o kadar çok deneyim 
var ki… Sadece tek bir kitapta, Nutuk’ta, 
onlarca senenin deneyiminin, kazanımlarının 
özetlenmiş aktarımını buluyoruz. Nutuk’u 
önemle tavsiye ediyorum çünkü hepimiz 
okudukça sahip olduğumuz bilgilerin ve 
bunlardan daha üst farklı kazanımların ne 
kadar kıymetli olduğunu anlayacağız. Çok 
kıymetli bir eserdir. Çok fazla vaktimizi de 
almıyor. Televizyonun ya da sosyal medyanın 
önünde geçirdiğimiz zamanı, Nutuk’u okuyarak 
geçirirsek bir haftada bitirilebilecek bir eser. 
Her Türk okumalıdır, diye düşünüyorum. 
n O kadar kıymetli bir eser ki… Çünkü o 

yılları, bizzat yaşamış biri anlatıyor. Bir de 
Atatürk gibi ulu bir önder anlatınca daha da 
kıymetli oluyor tabii… Ben eminim, sadece 
Türkler değil, yabancılar da okuyordur 
Nutuk’u. Çünkü yabancılara da örnek olmuş 
bir lider aslında Atatürk. Ama ne yazık ki 
günümüzde, milli bayramlarımız ve dini 
bayramlarımız tatil olarak görülüyor. 

Bizim zamanımızda o tatillerin önemi şuydu: 
Biz, sadece çocuklar olarak gitmezdik törenlere, 
ailecek giderdik. Bütün bir gün o törenlere 
katılırdık ve o coşku; sadece zihinlerimize değil, 
ruhumuza da nakşolurdu. Kurtuluş Savaşı’nın 
geneline baktığımız zaman, yapılan bütün 
savaşların tamamını değerlendirdiğimiz zaman; 
bu süreçte ben, Sakarya Meydan Muharebesi’ni 
daima bambaşka bir yere koyarım çünkü orada 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, stratejik zekâsını 
öyle bir sergilemiştir ki… “Hattı müdafaa yoktur, 
sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” 
ruhu ile başlamıştır. O dönem, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan çıkılmıştır: 23 Ağustos 1921’den 
bahsediyorum. 13 Eylül 1921’e kadar Sakarya 
Meydan Muharebesi sürdü. Türk ordusu, 
Yunan birliklerini püskürttü. Fakat arkasından 
gidemedi. Arada tam bir senelik bir zaman var. 
Yani 26 Ağustos 1922’ye kadar… O bir senelik 

zamanda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
biricik Ata’mızın, bu vatan için, tam bağımsızlık 
için ne kadar kararlı olduğunu ve nelere göğüs 
gerdiğini hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Meclis 
ile karşı karşıya geliyor çünkü. Meclis, Mustafa 
Kemal’in uygulamak istediği stratejiye karşı 
çıkıyor, çünkü iki yüz yıl boyunca Büyük Taaruz’a 
kadar hiç saldırı savaşı yapılmamış, sadece 
savunma savaşı yapılmış. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, bu savaşı ancak ve ancak taarruz ile 
bitirebileceğini biliyordu ve burada, o müthiş 
dehası devreye giriyor. Bir sene boyunca 
beklemenin çok büyük bir kazanım olduğunu 
biliyordu fakat o bir sene boyunca Meclis ile çok 
çatıştı. Tam muharebe öncesinde, mayıs ayında, 
başkumandanlığını elinden aldılar. Ondan sonra 
tekrar, büyük bir konuşma yaptı ve geri kazandı 
başkumandanlığı. Bir ordu, başkumandan 
olmadan bir taarruz savaşını nasıl meydana 
getirebilir? 

Stratejinin en büyük odağı, manevi dehası 
yani kalp gücünün yarattığı o büyük dehaydı.  
Atatürk, çok şeffaf görürdü. İnsanları, 
toplumları; perdesiz ve çerçevesiz görebildiği 
için iman gücünün yani bir savaşı alabilmek 
için gösterilecek motivasyonun, arzunun ve 
bir ulusun tam bağımsızlığa ulaşabilmesi için 
gösterilecek azmin gücünü çok iyi biliyordu 
ve bunu Türk halkında gördü. Dolayısıyla, 
o bir sene içerisinde milleti, orduya destek 
olabilmesi için azim ve maneviyat içerisinde 
hazırladı. Aslında bu, orada büyük bir 
stratejidir. Ön planda olmadan milletin bunu 
sahiplenmesi... Yani bir milli birlik ve beraberlik 
içerisinde bu zaferin ve ülkeyi tam bağımsızlığa 
kavuşturabilmenin inancını; milletimizin sadece 
zihnine değil, yüreğine de yerleştirdi, bu kadar 
yokluk içerisinde.

Burada kurulan muhteşem bir savaş stratejisi 
var. Savaş stratejileri, aslında çok çekici. Çünkü 
zihnin nasıl çalıştığını ve nasıl sonuca ulaştığını 
bize gösteriyor. Ata’mızın, aslında muhteşem 
bir stratejisi var bu savaş için ve bu bir sene 
içerisinde buna hazırlanıyor. Çünkü Yunan 
birliklerinde bir “algı yanıltma stratejisi” yapıyor. 
O bir sene içerisinde, milleti bütünüyle manevi 
olarak hazırlarken diğer bir taraftan da milletin o 
manevi azim içerisinde Meclis’e vereceği destek 
ve Meclis’in de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bu 
stratejide inanmasıydı. Çünkü Meclis, bu saldırıya 
karşıydı ve kazanamayacaklarını düşünüyorlardı. 
Fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor: 
“Tarihin bütün sorumluluğu bendedir.” Böyle 
bir azim ve inanç olabilir mi? Bu, onun bireysel 
davası değil. Türkiye’deki bütün liderler arasında 
kendine, vatanından bir karış parça almamış tek 
liderdir Mustafa Kemal Atatürk.  Bağımsızlık 
savaşımız için Rusya’dan, Hindistan’dan destek 
geliyor ama Atatürk, öyle bir algı stratejisi 
uyguluyor ki… Bütün birlikler, her gece, mermileri 
kağnılarla taşıyorlar -kağnıların tekerlekleri ses 
çıkarmasın ve iz bırakmasın diye bezli, kumaşlı- 
güneye çekiliyorlar. Fakat öyle bir algı stratejisi 
uygulanıyor ki; gündüz vakti, bütün süvariler 
kuzeye doğru koşuyorlar. Yunan birlikleri; Türk 
ordusunun, onları kuzeyden vuracağına kanat 
getiriyor. Ondan sonra 26 Ağustos 1922 günü, 
çok büyük bir topçu dehası olan İsmet İnönü 
Paşa’mız, ilk topçu atışını yapıyor. Öyle bir 
vuruyor ki Yunan toplarının olduğu mevzileri… 
Bu, inanılmaz bir dehadır ve inanılmaz bir 
matematik bilgisi gerektirir. Bu süreç, 30 
Ağustos’a kadar devam etti. Ondan sonra 9 
Eylül’de, İzmir’imizde, bayrağımızı göndere 
çektik.
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DENİZ ÖZEN

Kalkıp aynada bir daha baktı kendine. 
İçine sinmişti bu mor fitilli. Altına spor 
ayakkabısı, üzerine de kapüşonlusunu 

giyecekti. Olmuştu ya, güzeldi. Eğilip bir daha 
yakından baktı aynaya. Bu defa kaşlarını düzeltti. 
Makyaj yapsa mıydı ki? Yok yahu, akşam akşam ne 
makyajı?

-Alo! Yolda mısın Betül’cüm? Yok vakit var 
zaten, 21 dediydik. Tamam tamam giyindim ben 
hazırım. Gel bir kahve içer çıkarız. Ne heyecanı? Yok 
yahu, iyiyim ben, hadi bekliyorum!

Cebini kontrol etti, mesaj yoktu. Her şey 
tamamdı. İçinde tarif edemediği bir his. Bu uçuş 
uçuşluk geçsin istiyordu. 

“Elma çayı yapacağım, bayılacaksın.” demişti 
Sinan. “Tarçınlı. Hem tanışalım artık, yeter üç aydır 
yazdığımız.” 

Sinan. İsmini tekrarlamak bile ipil ipil ediyordu 
içini. O da heyecanlı mıydı ki? Nasıl biriydi? Yakışıklı 
mı? Babacan mı? Abisi olsa yanında “Ee adam 
ciddi mi? Onu söyle.” derdi. “Neyse ki Betül dışında 
bilen eden yok, gelsin de çıkarız.” diye mırıldandı 
yatak odasından çıkarken. Koridordan geçip, tam 
banyonun orada göz ucuyla aynaya baktı bir daha. 
“Mor yerine siyah mı giyseydim?” diye düşündü. 
“Farklı bir algı olmasın şimdi akşam akşam mor 
pantolon. Siyah da olmaz ki yastaymış gibi. Hem 
tombiklerin rengi değil mi o? Amaan Zuhal iyisin 
işte! Bir de kıza yalan söylüyorsun, iyiyim falan. 
Heyecandan ölüyorsun. Sa-kin-leş! Belki de 
görünce diyeceksin ki “Aa tamam anımsadım! 
Nihayetinde geçen yaz aynı kamptaymışsınız, 
tanışmasanız da. Hadi geç otur artık. Elma çayını 
ne büyüttün yahu!”

Kendi iç sesiyle konuşmaktan yorulmuştu. Attı 
kendini koltuğa. Yığılıp kaldı. Cidden yorulmuştu. 
Nasıl kibar centilmen biriydi yazarken. Her akşam 
yatmadan yolladığı şiirlere ne demeliydi. Ya 
yazdıklarından farklıysa? Aklının en derinlerine 
attığı tedirginlik, kuşkuyla birlikte gelmeseydi 
iyiydi. Korkuyordu da. Âşık olmaktan mı, nefret 
etmekten mi görünce? Ne garip! Aynı ipte salınan 
iki cambaz gibiydi aşk ve nefret! Bir o, bir diğeri 
kalbimizi avuçlayıp duruyor.

İbini dibini didiklemişti Sinan’ın. Her şeyden 
konuşmuşlardı, ondan, kendisinden, hayattan, 
dünyadan, hayallerden, gerçeklerden... Hatta 38 
yaşında olmasına rağmen evlenmediğinden. O ise 
en son nişanlısından neden ayrıldığını anlatmıştı 
uzun uzun. Bohçalarını açıp dökmüşlerdi yani 
ortalığa. Tüm bunlardan hoşlanmıştı. Aşk değil 
miydi “Hadi buluşalım!” dedirten. “O halde 
endişeye mahal yok Zuhal’cim.” diyerek gülümsedi 
kendisine. İçi serinledi bir “oh” dedi, “tamam”. 

Zaten plan şuydu; Betül ile birlikte gidecekler, 
arabayı evin olduğu sokağa park edecek, Betül 

inmeyecek, Zuhal’in mesajını bekleyecekti. Ama 
her şeye rağmen bir saat arabada kaldıktan sonra, 
sorun yoksa yedek anahtarla arabayı kilitleyip 
taksiyle eve dönecekti.

İyi ki Betül vardı hayatında, ona güvenirdi. 
Cesur kızdı. Her türlü yanında olduğunu bildiği 
dostlarındandı. Kaç yıldır kendilerine sesli 
söyleyemediklerini birbirlerine söylerler, çözüm 
ararlar, dertleşirler, bazen sabahlarlardı da. 

Hah arıyor; “Geldin mi? Açıyorum dur!”
-Ta ta ta taam! Kızım büyük buluşmaya hazır 

mısın? Zuhal? E böyle misin yani?
-Evet. Ne var ki? Kötü mü olmuş?
-Çok sıradan. Bana geliyormuşsun gibi. Hadi 

biraz makyaj yap, böyle olmaz.
-Ay yok! Akşam akşam. Tamam işte elma çayı 

içip geleceğim. Ne makyajı, isterik tipler gibi!
-Heyecanlısın seen! Bak bunlar benim olayım 

biliyorsun. Gerilim-korku filmleri benim işim! 
Yok be gördüm ben Sinan’ın yazdıklarını, absürt 
bir adam değil o bence ama olayın kendisi tabii 
aksiyonlu mu aksiyonlu. Dışarda da nasıl tatlı 
bir rüzgâr var. Sen bu kapüşonluyla üşürsün bak 
diyeyim. Montunu giy kızım, geldi kasım ayı. Hava 
ısırıyor bak diyeyim.

-Betül arabadan inip eve gireceğim, evden çıkıp 
arabaya… Üşümem ben!

-Belki sahile inip yürüyelim diyecek. Kasımda 
aşk başkadır bak. Hahahaha!

-Yok artık daha neler? Ya bir saat diyorum bak 
Betül dalga geçme. Anlaştığımız gibi bir saat 
bekleyeceksin. Hadi çıkalım!

“Hava gerçekten soğukmuş. Haklıymışsın, bir 
yağmur eksik valla.” diyerek arabaya bindi Zuhal.

-Hazır mıyız efendim? Kaptanınız yol boyunca 
dinleyeceğiniz müzikleri gündüzden ayarladı. Betül 
uzanıp sesi açarken, Leman Sam’ın sesi yükseldi; 
“Hey yıllar yenilmedim size/ Umutlarım yine aynı/ 
Sessizlik geceyi sarsa da/ Her gün bir yarın var yaaa!”

İki kadın gülüştüler. Araba gecenin karanlığında 
Üsküdar›ın dar sokaklarına süzülürken şanslarına 
yollar da boştu. Erkenden adresteki sokağa 

vardılar. Eski ahşap köşkün ışıkları sönüktü. Adresi 
bir daha kontrol ettiler, burasıydı. Betül; “İn sen, 
ben park edecek bir yer bulayım.” deyince Zuhal 
inip ilerdeki banka doğru yürüdü. 

Sinan ile barınak sayesinde tanışmışlardı. Yuva 
arıyoruz diye Tıfıl’ın fotoğrafını görür görmez ikisi 
de tweetin altına “ben istiyorum” diye atlamışlar, 
sonra Sinan jest yapıp, “Tamam siz alın, ben başka 
bir köpek edinirim.” demişti. Sonrasında başlayan 
mesajlaşmalar, yerini yetmeyen mesaj kutularına 
bırakınca uzun mailler yazmaya başlamışlardı. Hiç 
görmeden yazışmak çok cazip gelmişti Zuhal’e. 
Ne ses, ne görüntü… Dört aydır sadece gönderilen 
sözcükler vardı. 

Geceyi yırtan bir fren sesi. Kapı çarpması, 
böğüren bir adam sesi, hatta yükselen bir küfür! 
Hepsi şu ağaçların oradan geliyordu. Betül’ün sesini 
duyar duymaz fırladı Zuhal. “Bir saniye beyefendi, 
bağırmayın lütfen.” Adamın sesi yaklaştıkça 
netleşiyordu bangır bangır; “Kadın değil misiniz? 
Hepiniz aynı bok işte! Siz kim şoför olmak kim, 
ters yöndesin teers” diye bir de elini kaldırdı. Zuhal 
“Noluyorsunuz yahu, tutanak tutulur, tamam 
çağırın polisi.” deyince, “Çağırdım zaten Allah 
kahretsin sizi! Gitti cipin boyası.” diye bağırıyordu 
adam. Zuhal, Betül’e sarılıp, “İyi misin sen?” 
derken polis sirenini duydular. Çok çabuk gelmişti. 
Adam inen polise “şikâyetçiyim efendim” diye 
seslenirken, polis de; “Beyefendi adınız ne? Ruhsat, 
kimlik önce.” diye yanıtladı. “Sinan ben. Sinan 
Karaçay, ruhsatı getireyim.” diyerek uzaklaşan 
adamın sesini duyan Betül ve Zuhal göz göze kala 
kaldılar birkaç saniye. “Allah’ın sevdiği kuluymuşuz 
resmen, hadi kızım hadi, ben ruhsatı getireyim de 
gidelim şuradan bir an önce.” dedi Zuhal. Sinan’ın 
akbabalar gibi bağıran yırtılan sesini ve yüzünü 
inceledi arabada sonra. Dağlaşan sözcüklerin hepsi 
tek tek yıkıldı. Gece bitti. 

Betül arabaya gelip çalıştırdığında, Sinan elinde 
bir poşet yeşil elmayla köşke doğru yürüyordu.

Araba çalıştığında ise şarkı kaldığı yerden devam 
ediyordu; “Her gün bir yarın var yaa!”
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n Sevgili Eren, biz seninle çok eskilerden 
tanışırız. Şair baba, dilci annenin kızısın. Çok 
geniş bir edebiyat çevresi içinde büyüdün. İlk 
sorumda, seni ben tanıtmak yerine Eren Aysan 
olarak sen kendine dışarıdan bakarak nasıl 
anlatmak istersin?

Sorunda yüzde ellilik yanıtı vermişsin Halil İbo. 
Geride kalan yüzde elliyi evde tutmamak adına 
şuracıya yazayım: Uzağa bakmayı sevdiğimden 
bozkıra gönül vermiş bir Ankaralıyım. Son 
zamanlara ise bu şehri terk-i diyar etme düşü 
kuruyorum. Anısı olmak istemiyorum sokakların. 
Öte yandan ekmeğimi bu şehirde kazanıyorum. 
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nden 
mezunum. Uzun zamandır Devlet Tiyatrosu’nda 
çalışıyorum. Mezun olduğum bölümde dersler 
veriyorum. Çocukluğumdan beri yazmaya ve 
güzel yazana sevdalıyım. Kendim de bir şeyler 
karalıyorum. Bugüne kadar biri şiir, biri deneme, 
biri inceleme, iki de roman olmak üzere altı kitap 
koymuşum masanın üstüne. Onlara dair ise, okur 
karar verir.
n Kuşatılmışlık ve acının tarihini sorsam sana 

kişisel tarihinde nereden başlamak istersin?
Bu kederli ülkede acılardan payımızı alarak 

yaşıyoruz… Sen de ben de… Kiminin üstüne hüzün 
daha fazla çöküyor, kimi yakasını bir şekilde 
kurtarmaya çalışıyor. 12 Mart’ı yaşamadım ama o 
dönemde cezaevine girmiş bir babanın çocuğuyum. 
12 Eylül’de çok küçüktüm. Pavese, “Geçmişi değil 
anları hatırlarız.” der. Gerçekten de anılar dizgesi 
değil, zihinsel parçalar üşüşür zihnimize. İşte 
çocukluktan kalan o anların büyük bir kısmını 
unutmayı tercih ederdim. Herkes, benim ilk büyük 
acıyla karşılaşmamın,  Sivas Katliamı’nda babamın 
öldürülüşü olduğunu düşünebilir. Ama gördüğün 
gibi çok daha eski…

Bununla birlikte, Sivas Katliamı benim için 
büyük bir kırılma noktası. Andre Gide’in ne 
zamandır aklımdan çıkmayan çok güzel bir sözü 
var, “Gerçeğin rengi gridir!” diyor. Tuttum o 
sözü yıllardır yüreğimi dağlayan Sivas yangınına 
yakıştırdım. Bir yangın düşünün, aradan geçen 
onca yıla rağmen için için yanıyor, külü hâlâ 
savruluyor, dumanı tütüyor. Bu nedenle salt 
gerçekliğin rengi griye bakarken her gün Madımak 
Oteli’nin içten yandığını hissedebiliyorum. 
Sanıyorum bu ülkede katliamın arkasındaki 
gerçek sorumlular, aymazlar yargılanmadıkça, 
kaçak olan provokasyoncular yakalanmadıkça bir 
metafor da olsa otelden gri bir duman yükselmeye 
devam edecek. Öte yandan yirmi beş yıl sonra 
gördüğüm, bu ülkede payımıza düşenin taziyeler 
içinde geçen bir ömür ve adalet arayışı olduğu... 
Bir cinayetin, katliamın zihinlerde “eskimesi”ne 
yetecek kadar uzun bir zaman geçti aradan. 
Peki, bir ailenin yaşamı, eşini, kardeşini, babasını 
öldürenlerin ortaya çıkarılmasını istemekle mi 
geçer? Bunu ummakla, bir parça da olsa ümit 
etmekle mi geçer? Bu yolda devlet katında, 
hukuk katında derin ve uzun bir mücadeleyle 

mi geçer? Geçermiş… Daha da fazlası varmış 
üstelik. Bu memlekette siyasilerin ve devlet 
yönetiminde yetkili mercilerde bulunanların sürekli 
olarak “şaka” yaptığını düşünerek akıl sağlığımı 
koruyabilirim. Peki ya vicdanımı? Haysiyet denilen, 
her defasında tırnaklarımı yedirten o değerli 
duyguyu ne yapayım? Toprağa mı gömeyim? 
Uçurumdan mı atayım? Denize mi salayım? 
Söyleyin, ne yapayım? Neden, bu ülkede “haysiyet” 
sözcüğü hep sistemli bir mazoşizm pratiğine 
dönüşür? Neden büyük devlet adamlarının 
uzaylıların bile şaşkınlıktan küçük dilini yutacağı 
açıklamaları karşısında, hep utanan taraf biz 
oluruz? Neden bir katliam, katillerle mağdurları 
yan yana getirilerek küçültülmek, aşağılanmak, 
hatta yok sayılmak istenir? Neden, “Öldürülenler 
masum muydu acaba?” yargısı sürekli olarak 
inceden inceye işlenir? Dahası kimi yayın 
organlarında, kanıtı olmayan bazı haberler tezgâh 
altından yayılmaya çalışılır? Sorular çoğaltılabilir. 
Üstelik Sivas bu ülkede ilk toplu aydın öldürümü 
değildi. Belli ki son da olmayacak. Beni daha çok 
yaralayan ise bu!
n Geçmişinde örnekleri bir hayli vahşet 

yaşanmış bir toplumuz. Toplumsal belleği her 
daim mağdurların çabasıyla mı oluşturabiliriz? 
Açık sorayım, şu yüzleşme konusunda devletin 
ketumluğunu nasıl çözebileceğiz ya da bu nasıl 
mümkün kılınabilir?

Bellek çalışmaları, sosyal bilimlerin son yıllarda 

gelişen, kendi disiplinlerarası alanını kuran ve 
büyük bir ilgi gören konusu haline geldi. Geçmişle 
yüzleşmenin tam bir tanımı yapılamıyor; öte 
yandan “yüzleşme” kavramı geçmişte yaşanan 
yakıcı, yıkıcı olayların tekrar yaşanmamasını ele 
alarak, iyileşme ve onarma üzerine düşünülmesini 
hedefliyor. Hemen her ülkenin bu konuyla ilgili 
farklı bir deneyimi var. Özellikle geçmişle yüzleşme 
konusunda başarıya ulaşmış ülkelerin ortak 
deneyimlerinden bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. 
Geçmişle yüzleşme sürecini yaşayan ülkelerin, 
genellikle baskıcı rejimden-otoriter yönetimden 
demokratik bir hayata geçiş yaptığı veya çatışma 
dönemleri sonrasında olduğu görülüyor. Bu 
süreçlerde geçiş döneminin ilk ve somut halkası 
adalet mekanizmalarının adamakıllı çalışması… 
Bir anlamda hakikat ve uzlaşma komisyonları 
kurularak, sıkıntılı geçmişte yaşanan suçlarla, hak 
ihlalleri ile yüzleşme gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 
Bu kimi zaman olumlu kimi zamandan da rayından 
çıkarak beklenmedik sonuçlara ve sorunlara 
dönüşülebiliyor. Ülkemizde ise böyle bir girişimin 
layıkıyla yapılamadığını belirtmeme gerek yok 
sanırım. Yüzleşmenin sorumluluğunu taşıyanlar 
iktidarlar… Ve kalbimizde, dünü aydınlatmayanlar, 
yarınları karartanlar arasında olmayı ilelebet 
sürdürecekler. 2009 yılında siyasi cinayetlerde 
yaşamını yitiren simge isimlerin yakınları olarak 
“Toplumsal Bellek Platformu”nu kurduk. İki temel 
talebimiz vardı: Siyasi cinayetlerde zamanaşımı 
kaldırılsın! Meclis araştırma komisyonları işlerlik 
kazandırılsın! Bu basit istekler kabul edildi mi? Tabi 
ki hayır! Şu anda Kutlu Adalı cinayeti konuşulurken 
geldiğimiz nokta… Elde var sıfır!
n Dünya, Covid-19 salgınıyla cebelleşirken, 

sen bu süreci mutlaka yeni kitaplarla 
taçlandırmışsındır diye düşünmekteyim. 
Edebiyatımızda bence çalışkanlarımızdan 
birisin. Bu süreçte neler yaptın?

Başlangıçta gayet verimli bir sürecin içine 
girdim. Uzun zamandır yapmak istediğim yazıları 
sıraya koydum. Şimdiyse içinde olduğumuz 
koşulların getirdiği derin bunaltı sonucunda bende 
yaprak kımıldamıyor. İki küçük masal kitabı ( 
Cumhuriyet Yayınları’ndan çıkacak) kaleme aldım. 
Zeynep Altıok’la birlikte “Meyhaneler Kitabı” 
( Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkacak) sürecine 
girdim. Zahmetli ama eğlenceli bir serüvendi. 
Şimdi ise çekmecemde üç ayrı proje duruyor.  
Bakalım... Hayat izin verirse...
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İstanbul üzerine fazla düşününce, onu terk 
etmekten başka bir seçenek kalmıyordu geriye. 

Var olduğum dünden  beri buradaydım. Bütün iç 
acıları ve hatıraları bir dolmuşun ön konsoluna 
sığdırırdım. Bambaşka bir açıdan, mesela 
Galata’dan bakınca, bilinmez bir ülkede, ıssız ve 
gür ormanlarla kaplı bir yarımadanın ucunda, 
sakin ve sessiz bir mabet gibiydi Ayasofya. 
Geçmişti modamız, ilahi aşkımız köhnemişti. 
Melankolik tarzımızdan millete gına gelmişti. 
Herkesin istediği şimdiki zamanın hikâyesiydi. 
Neticede bir türlü kendisi gibi hissedemeyenler 
cumhuriyetinin pasaportunu taşıyorduk. Gelecek 
güzel günler bize vize vermiyordu. Soğuk bir 
mülteci kampıydı aşkımız. Hep tel örgülerin 
ardında sevişiyorduk.

Kan aranıyor bazen kelimelerle. Şehirde, satırların gücüyle külhanca 
omuz atıp kavga çıkartmak mümkün şahıs zamirleriyle, sırtında 

mecburi virgüllerden dikilmiş bir ceketle. Kendinden geçmek, şu manaya 
gelmelidir belki de: Kendin, yağmalanmış bir liman kentidir, kendinde 
kalmadan, içinden transit geçersin öylece. Ilık, bakır kırmızısı bir sonbahar 
gününde, dev bir bizon sürüsünün uğultusuyla ilerleyişini izlediğim 
karanlık şilep, namluya ağır çekimde yürüyen sinematografik bir mermi 
gibi Burgazada’nın batı ucunda kayboldu. Kendimden geçtim manzarayla. 
Rüyamda dejavu oldum. Rüyamda "Bu rüyayı daha önce görmüş gibi 
oldum." cümlesini kurdum. Uyandım. "Hep aynı rüya" deyip yeniden 
uyudum. 

DERYA ERKENCİ

Şimdiki  
Zamanın Hikâyesi 

Özgürlüğümü sorgulayan görüntüleri haklı çıkaracak şefkatler 

arayamazdım. Kendi toprağımda lanetlenmiştim, büyük insanlık 

idealinin dışına itilmiştim. Romantik demokratların son kalesi de 

düşmüştü. Soylu düşünceleri hayattan yalıtan, yanık bir film karesiydi 

artık Avrupa. Aydınlanmanın demir bakiresi, yıllar sonra Ragusa'da, 

sekiz yüz yıllık bir binanın penceresinde hayalet gibi yeniden çıktı 

karşıma. Koşup sıkıca sarılamadım, iri bir öküz oturmuştu sanki 

boğazıma. Rüzgârda uçuşan nemli bir bildiri gibi alnıma yapıştı. Kırmızı 

mürekkepleri süzüldü şakaklarıma. Sonunda onu tarihin akışında 

bulmuştum. Ajan Cooper, paralel evrende Laura’yı bulmuşçasına 

mutluydum.

İnsan, gitmekten başka bir şey düşünmezken, gerçekten gidip 
gidemeyeceğini bilemiyor. Ruhunu gezdiriyor da kıtaların 

üzerinde, bedeni bir türlü gidemiyor. İstanbul gibi bir şehirle 
vedalaşmanın büyülü gizemiyle yetiniyor. Dünün kederli 
tortusunu rüyalarla süzüp zehirli fikirleri ne kadar temizlesem 
de, içimdeki sevmek arzusu her sabah inzibatlar tarafından 
rehin alınıyor. Şehrin insanları, çaresizliği çok iyi anlatan bir 
görüntülü haberin, gerçeğin cebinden gasp edilmiş oyuncuları 
gibi sokaklarda yorgun yürüyor. Düşünceleri gölgelere 
dönüşüyor. Siyah kapüşonunun altına gizlenmiş kederli bir 
genç, Kavafis’i anıyor. Boş arsaya bakan apartmanın duvarına, 
badana fırçasıyla “Bu şehir arkandan gelecektir.” yazıyor.
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