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AZİZ NESİN
Bırak olmasın mezar 

taşımız, bir okul bahçesine 
gömsünler bizi çocuklar 

koşsun üzerimizden.

TÜRKAN SAYLAN
Eğer bir yerlerde bilime, 

demokrasiye, barışa, aydınlığa aç 
bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, 

sönmeye hakkın yoktur, ışıyacaksın! 
Ölüme saniyeler kalsa bile...

Aslında her insan bir 
romandır ve biraz 

kahramandır. Gün gelir 
anlar ki, harcadığı tek şey 
hayalleri değil, zamandır.

ATIF YILMAZ
Sinemamızı her tarafı delik deşik 
bir gemiye benzetirim. Yönetmen 
bu geminin kaptanıdır. Sonucu 

belli olmayan bir yolculuğa çıkacak 
kaptan. Bütün güvencesi inançlı, 

çalışkan tayfalarıdır.

CENGİZ AYTMATOV
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ALİ KILIÇ

Yılın belki de en çok iple çekilen dönemi, aralık ayının sonu olur. 
Önce gelenekselleşmiş bir alışkanlık olan yılbaşı gecesi hazırlıkları 
başlar. Henüz ev ekonomisinden bihaber çocuklara yılbaşı 

sofrasında eksiklik yaşatmamak için markette baba, mutfakta anne iyice 
terler. Hindi yoksa tavuk butları tabaklara dağıtılır, şen şakrak sofraya 
oturulur.

Yaşanılan yıldan bir sonrakine adım atarken 12 ay boyunca istif edilen 
dilekler, beklentiler yeni bir yıla boylu boyunca serpiştirilir. Sonra da 
baba, amorti bile vurmamış olan piyango biletini yırtarken, içindeki 
‹cız’ı gözlerine taşımamaya özen gösterip, "seneye inşallah!” der. Yılbaşı 
gecelerinde evlerin çoğunda yaşanan görüntü budur. Daha çoğunda ise ne 
sofrada et, ne de cepte bilet bulunur...

Hepimiz isteriz Norveç halkının refah düzeyine ulaşmayı, İsveçliler 
gibi gülerek, Japonlar gibi saygın yaşamayı... Sınırlar aşarken, pasaport 
sayfalarının didik didik edilmesi kadar sinir bozucu bir muamele olamaz. 
Hele gençlerimizin “gelecek” denince “yurtdışı” karşılığını vermeleri 
kadar karamsarlık yüklü bir umutsuzluk örneği, ülkesini ve halkını seven 
her birey için yıkımdır. Düşünün; 2021’in son günlerinde yaşanan dolar 
yükselişi üreticiden tüketiciye bütün ülkeyi şok etti. Hâlbuki bırakın 
yükselişini, doların değer kaybetmesini bile gündeme getirmeyecek bir 
Türkiye inşası mümkündür.

Dalında çürüyen domatesin başında kara kara düşünmeyen çiftçimizin, 
hayvanlarına verecek saman peşinde koşmayan köylümüzün, ürettiklerini 

raflara dizmekte sıkıntı yaşamayan işletmecimizin, alışverişlerde veresiye 
defterini açmak zorunda kalmayan esnafımızın ve bakkala girerken 
başını dik tutan tüketicimizin yaşadığı bir Türkiye elbette mümkündür. 
Kundaktaki bebekten bastonla parklarda vakit geçiren yaşlılarımıza kadar, 
bu ülkenin her bireyine dokunacak bir siyaset üreten Türkiye inşası ütopya 
değildir. Ama dokunacak; çarpacak bir siyaset değil...

Başka ülkelerdeki yaşıtları dünyayı daha yakından tanıyıp, genel 
kültür hazinesini zenginleştirmek için çok rahat bir şekilde Türkiye’ye 
gelebilirken, gençlerimizin yurtdışına “kaçış yolu” aramaları elbette çok 
acıdır. Ancak yatağa aç giren en son çocuğumuzun da karnı doyunca, 
eminim gençlerimiz geleceğe umutla bakacaktır. Bu atmosferi onlar, 
çocuklar, yetişkinler, kısacası 84 milyon için oluşturmamız gerekiyor.

Ne mutlu bir yerlerden ikramiye tutturana... Ama ne onur, 84 milyonun 
mutluluğu için kafa yorana... Açık zihinler tıkanmadan gençlerimizin 
engel dolu yollarını açmalıyız ki geleceği görebilelim. Tarlamızın bereketi, 
fabrikamızın üretimi canlanmalıdır. Cumhuriyet’imizin kuruluş yıllarında 
olduğu gibi ilk kez görüyormuşçasına traktöre yapışmalı, dişlileri 
döndürmeliyiz. Aynı heyecanı toprağımıza, fabrikamıza sahip çıkarak bir 
kez daha canlandırmalıyız. Sen-ben demeden hepimiz elimizi taşın altına 
koymalıyız. Zor olmadığını göreceğiz. Başka Türkiye yok...

Tek tek çıkış yolu arayarak değil, el ele vererek umutlarımızın 
yeşereceği, beklentilerimizin gerçekleşeceği bir sürece girebilmemiz 
dileğiyle, yeni yılınız kutlu olsun...
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Japon küçük kız Sadako dedi ki: “Keşke 
şu bombayı atmasalardı. Keşke benim 
yaşımdaki binlerce çocuk ve anneleri babaları 

ölmeseydi. Keşke kentimiz yıkılmasaydı. Keşke 
ben kâğıttan bu kuşları yapmasaydım…”   

6 Ağustos 1945 sabahı saat 08.15’te 
Hiroşima’ya atom bombası atıldığında, Sadako 
2 yaşındaydı. Ölmedi... Savaşın bitiminden on 
yıl sonra Sadako hastalandı; radyasyon sonucu 
lösemi… Japonya’da bir inanca göre kâğıttan bin 
adet turna kuşu yapmak, insana şans getirirdi. 
Sadako, “origami ” sanatının en popüler ürünü 
olan kuşlarını yapmaya başladı. İnanıyordu ki 
bin kuş yaparsa mutlak iyileşecekti... Ailesi, 
hastane yetkilileri ona, bin kuşu çoktan 
tamamladığını hiç söylemediler. O hep bin 
adet kuş yapmaya çalıştı… Sadako’nun küçük 
bedeni kâğıt kuşları yapmaya sekiz ay dayandı. 
Onun ölümünden sonra okul arkadaşları 
Sadako’nun ruhunu özgür kılmak için kâğıttan 
kuşlar yapmayı sürdürdü. Japonya’nın her 
köşesinden dört bin okul, kâğıttan turna kuşları 
yolladı Hiroşima’ya, bir daha yeryüzünün hiçbir 
yerinde, hiçbir çocuk, atom bombasından, 
radyasyondan ölmesin diye.

Hiroşima’daydım ve Sadako’nun kuşlarını 
okşa okşa, bir türlü doyamadım. 

•••
Uganda’daydım. İç savaş biteli birkaç ay 

olmuştu. Başkent Kampala’dan uzaklaşmış 
“Kuveka”, “Mahancu”, “Bamba” adlı köylere 
ilerliyorduk. Her köyün girişinde tezgâhlar 
vardı. Tezgâhlarda sıra sıra raflarda kafatasları 
sergileniyordu. “Bütün ölülerimizi bulmadan 
onları gömmeyiz” diyorlardı. Ulaştığım her 
yeni yerleşimde, çocuklar bana muntazam 
bir İngilizceyle son altı aydır yaşadıklarını 
anlatıyordu, ben de sakin sakin not alıyordum.

Tüm halkın ama özellikle çocukların seferber 
olup ormanlarda çalılıklarda kafatası arayıp 
topladıklarını…  Etin kemikten nasıl ayrıldığını…  
Çürümüş etin nasıl koktuğunu…  Etler çürüyüp 
kurda kuşa yem olduktan sonra bile kemiklerin 
çevresinde zincirlerin, demir halkaların, 
prangaların nasıl sapasağlam kaldığını… Hepsini 
anlattılar. Benim anlatamayacağım kadar açık 
seçik anlattılar.

Mahancu köyünden ayrılırken, bir kadın 
aracıma kadar bana eşlik etti. Tam cipe binmek 
üzereyken şöyle dedi: “O gördüğün yüzlerce 
kafatası içinde yedisi oğullarımdı. Ama 
hangileri… Bilemem ki… Bütün kafatasları 
birbirine benziyor.”

Adını bilmediğim o kadına sarıldım. Saatlerce 
birlikte ağladık. 

•••
Buenos Aires’teyim, Arjantin’de. Kentin 

ünlü Mayıs Meydanı’ndayım. Tam karşımda 
Casa Rosa, Pembe Ev. Onun önünde o koca 
meydan…  Bu meydan Arjantin politikasının 
atardamarı. Millet, İspanyol sömürgesi 
olmaktan çıkıp, bağımsızlığını bu meydanda 
ilan etti. Peron, bu meydanda kutsandı ve 
balkon konuşmalarını yaptı, Eva Peron da öyle… 
Askeri cuntalar, tanklarını ilk önce bu meydana 
sürdüler. Direnenler önce bu meydanda isyan 
ettiler… 1976 -1983 yılları arasında ülkenin 
üzerinden silindir gibi geçen faşist diktatörlük 
kuralı bozmadı. O dönemde muhalif kim 
varsa, öğrenciler, gençler, işçiler, solcular hepsi 
hapishanelerde, zindanlarda, stadyumlarda, 
kışlalarda, toplu mezarlarda yok edildiler.

Anneler, çocuklarına ne olduğunu öğrenmek 
için bu meydanda toplanmaya başladı.  Önce 
sadece 7 kişiydiler. Her perşembe başlarında 
beyaz eşarpları, göğüslerinde evlatlarının 
fotoğrafları, meydanda yürümeye başladılar. 
Çocuklarını arıyorlardı. “Kirli Savaş” diye 
adlandırılan bu faşist diktatörlükte resmi 
kayıtlara göre on bin genç; insan hakları 
kuruluşlarına göre 30 bin genç “kayboldu”. 

Plaza de Mayo Anneleri, çocuklarını aramayı 
diktatörlük sona erdikten sonra da sürdürdü. 
Her perşembe o meydanda katillerin bulunması, 
cezalandırılması için hesap sordular. Evlatlarını 
asla bulamadılar! Ama yine de Arjantin 
Ordusu’nun, Arjantin halkından özür dilemesini 
sağladılar… Yıl 1995’ti…

Mayıs Meydanı’ndayım. Yere beyaz eşarpların 
sureti çizilmiş. Her bir beyaz eşarbı okşuyorum, 
her birine sarılıyorum… Onlara mı, yoksa bizim 
“Cumartesi Anneleri”ne mi… Bilemiyorum… 
Beyaz eşarplı annelerin yanına… Dünyanın 
her yerinden çocuklarını arayan annelerin sesi 
ekleniyor.   

Buenos Aires’teyim. Kulaklarımda “Beni bul 
anne!” çığlığı... Dilimin ucunda Nevzat Çelik’ten 
üç dize:

“annem yıldız kayıyor içinden dilek tut  
koşuyor sana kısa pantolonlu çocuk  
gözünde gözümde gözlerinde bin umut”

•••
Sevgili okurlar, 
Bir yılın daha sonuna geldik… Madem bu 

yazıların genel başlığı, “Yeryüzü Yurdum Benim” 
(aynı zamanda son kitabımın adı- SİA Yayınları)  
sizlerle dünyanın üç ayrı kıtasından, yaşadığım 
üç olayı/anımı paylaşayım dedim. 

Yeni yılda tek bir isteğim var: Her tür 
şiddetten arınmış bir dünya! 

Bir de Uzak Doğu bilgelerine sığınarak sık sık 
başvurduğum bir duam var. Farzedin yeni yıl 
duası: 

“Tanrım, bana, değiştirmek istediklerimi 
değiştirebilmem için güç ver.

Değiştiremeyeceklerim için sabır ver.
İkisi arasındaki farklı anlayabilmem için 

bilinç ver.” 
Bana ve herkese...

Hepinize daha güzel bir yıl diliyorum.
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AYŞEN ŞAHİN

Betül’den çok hoşlanıyordu Faik.
Beni ne zaman çay sırasında görse onu 

soruyordu:
-Betül ne yapıyor? Gözleriyle öyle güzel güzel 

bakıyor mu?
-Evet Faik, kör olmadı kadın, hâlâ bakabiliyor.
Nasıl soracağını bilemediğinden içinden 

geçen öylece diline vuruyordu:
-Nasılsın? Betül nasıl? Ayak bilekleri bugün 

de ince mi?
-Betül’ü gördün mü bugün? O kızıl ipek 

saçları yağmurda buklelenmiş mi?
-Selam, Betül’le mi geldiniz bugün işe? Kaşe 

kabanı incecik beline oturmuştur şimdi onun, 
değil mi?

Kocaman bir fabrikanın bambaşka 
bölümlerinde çalışıyorduk, benim arada Betül’le 
işim oluyordu, görüşüyorduk. Faik depoda 
görevli olduğundan bizden oldukça uzakta 
kalıyordu. Çay molasından çay molasına, 
binlercemiz arasında Betül’ü görecek diye 
kafası baykuş gibi neredeyse 270 derece dönüp 
duruyordu. Mazlumun şansı kıt olur; Betül pek 
çay sevmez.

Betül gerçekten güzel kadın, başı hep dik, 
omuzları dik, sırtı dik, hayata bir başkaldırı gibi 
yürür fabrika koridorlarında, yolda. 

Kendini hayatın grisine teslim etmez. Elleriyle 
ördüğü hırkaları rengârenk hep; kırmızılar, 
morlar, zümrüt yeşiller, hareli ela gözlerine, kızıl 
saçlarına hep çok yakışır, yakıştırır.

Buruk bir neşe sabitlenmiş gibi yüzüne, ne 
konuşursan konuş hafifçe gülümser dinlerken; 
müstehzi değil asla. 

Karşısındaki anlamaya çalışan, 
sorgulamayan, yargılamayan gözlerle, içini 
görmek ister gibi derin bakar.

Dudağının kenarındaki çizgiler “Ben dostum.” 
der inceden.

Faik’teki yangını anlamak kolay.
Faik benden yardım dileniyordu aslında ama 

söze giremiyor, açıkça söyleyemiyordu. Biliyordum 
ki Betül’le ikisini yan yana getirebilsem neredeyse 
omuzlarında taşıyacak beni.

Fabrikada sendika mücadelesi vardı. 
Betül insanlarla öyle bir konuşuyordu ki ikna 
olmamak için kör, sağır olmak lazımdı.

İşten atılmalar bekleniyor, o güne hazırlıklı 
olalım diyordu.

Büyük boy pankart bezi, boya alacak, önlük 
bastıracaktık.

Faik’e dedim ki “Betül’le cumartesi sabahı 
malzeme almaya gideceğiz, sen de gel 
istersen?”

Depoda nöbet günüymüş, vardiyasını 
değiştirdi bir şekilde. Değiştiremese yıllık 
izinden kullanacaktı, öyle heyecanlı.

Cumartesi sabahı buluştuk üçümüz. Faik 
nikâha gider gibi giyinmiş, gittiğimiz yer 
Eminönü.

Siyah kunduraları öyle bir boyamış ki sanırsın 
rugan. Beyaz gömlek giymiş, ütüsü bozulmasın 
diye herhalde buluşana kadar kollarını hiç 
önünde birleştirmemiş.

Üzerinde yün bir ceket var. Her zamanki 
gocuğunu giymemiş. Ayaz böğrüne 
vuruyor olmalı, önü açık. Ama yangınından 
hissetmiyordur kesin. 

500-600 metre yürüyüp tramvaya bineceğiz. 
Sohbet açmaya çalışıyorum, sonra adımlarımı 
yavaşlatıyorum ki ikisi yan yana kalsın, 
aralarında konuşabilsinler.

Faik gözünü alamıyor Betül’den, önüne değil 
yanına, ona bakıyor hep. Düşebilir bile yürürken.

Betül anlatıyor; bu mücadele beklenenden 
uzun sürebilir, bazılarımız bir süre işsiz kalabilir. 
Onların işe iadesini sağlayana kadar bir 
dayanışma fonu oluşturmamız lazım. Çocuğu 
olanlar var, eğitimlerinin aksamaması lazım. 

Faik hak veriyor, sonuna kadar beraber 
yürüyeceğini anlatmaya çalışıyor. Aklını 
toparlayıp dinleyebilmek için kalbinin ve 
beyninin büyük bir savaş verdiğine eminim. 
Ağzından çıkan cümlelerin yavaşlığından ne 
kadar emek vererek konuştuğu anlaşılıyor.

Hiç acelemiz yok, bütün gün bizim. 
Durağa yaklaşmışken, uzaktan tramvay 

görünüyor. “Hadi yetişelim.” diyor. Faik. 
Koşuyoruz üçümüz de.

Ne gerek var? Beklesek 5 dakikaya yenisi gelir, 
zaten normal hızla yürüsek ancak varırız.

Soluk soluğa biniyoruz. Nefesimiz 
kalmadığından konuşamıyor, kaba soluklarla 
dikeliyoruz tramvayda.

Kumaş seçiyoruz, pazarlık yapıyoruz. İşçi 
eylemi için olduğunu inatla söylüyor esnafa 
Betül.

Kuruş kuruş topladıklarımız, buna karşı çıkan 
birinin cebine girmesin istiyor.

Esnafın tavrından belli oluyor fikri. İndirimi 
geçtim, bu kumaşı ayırtmıştı biri diye satmayan 
bile var.

Bir dükkân buluyoruz, gençten bir oğlan var 
tezgâhta. “Abla pankart bezi olacaksa, boyayı 
çok emmeden tutan güzel bir parça bezim var.

Boyutları yeterse alın sizin olsun, zaten 
topun sonu kalmış, kısa parça kumaş, kimi 
bulacağız başka onu alacak?” diyor.

Faik, inceden kıskanıyor çocuğun 
Betül’de uyandırdığı coşkuyu, parmakları kıpır 
kıpır oluyor ellerinde.

Önlük kumaşı, pankart bezi, boya, karton 
bardak, kiloluk çay, şeker...

Yükleniyoruz. Yükün çoğu Faik’te, bizdekiler 
de gücümüzü zorluyor.

Dönerken “Tramvay geliyor, koşalım.” diyor 
yine Faik ve ardına bakmadan elinde koca 
poşetlerle koşmaya başlıyor.

Elimiz ağır, koşamıyoruz biz. Birden binip 
gidiyor Faik. Tramvay camından, şaşkınlığının 
yüzünde oluşturduğu şapşallığı izliyoruz 
önümüzden geçip giderken.

Bir sonraki tramvay gelmiyor. Biri 

FIRSAT
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kendini bir önceki durakta raylara atmış, 
“Dayanamıyorum!” olmuş son sözü. Biz 
otobüsle dönüyoruz.

Faik’in Betül’ü eve bırakma hayalleri suya 
düşüyor. 

Fırsat işte böyle kaçırıldı o gün…
İşbaşı günü, çay molasında gittim yanına.
“Faik, neden ardına bakmadan koştun?” 

dedim.
“Ben fırsat kaçırmaktan çok korkarım.” dedi. 
“Çocukken yatılı lise sınavına gideceğim gün 

köyden ilçeye giden ilk minibüsü kaçırdım, 
ikincisi gelmedi. Liseyi dışarıdan bitirmem 7 sene 
sürdü. Tarlada çalıştım, tarım işçisi toplamaya 
gelen kamyoneti kaçırırsan açsın. Bu fabrika iş 
başvurusu açtığı sabah 6’da buradaydım, çünkü 
biliyorum yetişemezsen sıranın sonundaki elindeki 
kâğıdı bırakamayacak bile. Dün cebimde 300 
vardı, mesaiye bıraktılar döviz bürosu kapandı, 
alabilseydim bugün 390 olacaktı. Biz hayatta 
bekleyerek ne zaman fırsat yaratabilmişiz ki? 
Ben bana bir adım yaklaşana hızla koşarım ki 
kaçmasın. Bilemedim, öyle alışmışım. Koştuğum 
için kaybettiğim ilk fırsat bu. Ama yine olsa yine 
koşarım gibime geliyor. Kendime kızıyorum. 
Refleks gibi bir şey benim için bu.”

O hafta beklenen oldu. Betül dâhil 35 kişi 
işten çıkarıldı. Pankartı astık, önlükleri giydik, 
fabrikayı terk etmeme eylemi başlattık.

Üretim bantları durduğu gün, bizi ziyarete 
gelen işçilerin etrafını polis sardı.

Demir kapının içinde ve dışında kalanlar 
olarak kavuşmaya çalışıyorduk.

Her şey kısacık bir sürede oldu, gazdan göz 
gözü görmüyordu.

Betül’ü bir polis belinden kavrayıp ayaklarını 
yerden kesti, kapının uzağına savurdu. Yüzüstü 
yere düştü, kızıl saçlarının ardından ince biz kan 
sızdı betona.

Yerden kaldırmak için saçlarını eline doladı 
biri, diğerleri iki koluna yapıştı. 

Nasıl olduysa Faik, birkaç saniye içinde 
fabrikanın büyük sürgülü demir kapısının 
üzerinden uçtu ve polislerin üzerine yığıldı.

Kameralar çalışıyordu, basın da gaza maruz 
kalmıştı, çığlıklardan duyamadım Faik’in 
başına yumruklar inmeden önce Betül’ü yerden 
kaldırmaya çalışırken ne dediğini. Betül’ü 
tutuyordu, sımsıkı etten bir duvardı, kendi 
başını korumaya bile kalkmadı.

İkisini gözaltı aracının camında gördüm, 
Betül başını Faik›in omzuna koymuştu, 
başındaki yaraya çekiştirdiği kazağının kolunu 
bastırıyordu Faik, kanı durdurmak için.

Faik’in patlayan burnundan akan kan 
Betül’ün saçlarına damlıyordu.

Akşam haberlerinde duydum Faik’in ne 
dediğini:

“Seninle yan yana olmak için bir fırsat daha 
kaçıramam Betül.” diyordu.

Alt bantta “İş, aş ve aşk mücadelesi” 
yazıyordu.

387 gün uğraştık, biz kazandık, hepsini.
Altın alınacak gibi değil, yaşam zor, sade bir 

nikâh yetti, düğünleri olamadı.
Mücadeleye devam.

AYLİN ÜNAL

Güneşin en donuk saatleri. Ağaçların 
dalları ısınmak için sallanıyor sanki. 
Sis var ıslanmış çakılların üzerinde, 

uykulu gibi şehrin hali. Dün geceden yağmış 
yağmur. Gün ışığı değene dek camlara, 
misafir olmak için yalvarmış kapıda. Ancak 
açan olmamış tabii. Uzaktan seyri daha 
caziptir çoğu zaman. Rüzgârlar bugün daha 
bir nemli. Sanıyorum yağmurla olan uzun 
randevudan sonra biraz daha yumuşamış 
bizlere. Hâlbuki ondan merhamet bekleyen 
kim? Aylarca gözlüyoruz kışı, olur da kar 
yağar belki diye.

Yorgun bir ruhu var, havasında ciğeri 
yakan dumanın sert kokusu var. Erkenden 
gelen karanlığı şenlendiren özensiz ışıkları 
var. Yalnızca kar özlemi yok bu gözleyişte, 
içten bir tebessümün yanında nemli 
bakışları var, rahat günlerden kaçışları; 
sorumluluklarla dolu günün sonunda sıcak 
bir oda arayışı var. 

Yorgun, durgun fakat şefkat bekleyen bir 
çocuk gibi. Ayak izleri var sisli kaldırımların, 
çamurlu yolların, kar kaplı dağların 
arasında. Andırıyor varılmayı bekleyen bir 

yeri. Hüzünlü tavırlarıyla düşünceye boğuyor 
insanı, ancak oyunlar saklıyor her bir köşesi.

Her daim farklıdır kışın sesi. Bazen 
kulağı çınlatan bir uğultu, bazen soğuktan 
çatırdayan camların sesi. Kendi içinde 
hep keyifli oyunları var. Sabahın köründe 
uyanmaya karşı inatla, doğan günü 
bekletiyor çaresizce. Sıcak bir şeyler içmeye 
heveslendiriyor durup dururken. Kendini 
sevmeyen insanlar bile sarıyor kollarını 
kendine. Dönüp dolaşıp kaybolan ışıkların 
arasında eve dönme telaşıyla koşturmak 
ve rüzgâra direnirken yürümeyi unutmak 
başka. Zaman zaman hissedememek 
bedenini ve en somurtkan kimseleri dahi 
dans eder gibi görmek bambaşka.

Kış, şefkat bekleyen bir çocuk gibi 
özünde. Bir avuç kuru toprak var ellerinde. 
Öylece bekliyor sevilmeyi. Kolları uyuşmuş 
olmasa daha geniş kucaklar eminim 
insanları. Eminim övünüyordur erkenden 
göstermekle yıldızları. Bir duman gibi 
tütüyor rüzgârın uğultulu hissi. Başını 
okşamasanız da olur, yalnızca dinleyin biraz, 
her gece camınıza gelen o gizemli sesi.

CAMLARI KIRAN GÜNLERIN AYAK IZLERI
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HAKAN AKDOĞAN

Kendimi aradığım yeri bulduğumda, bunu 
fark edemeyecek olmanın kırılganlığı 
yola devam etmemi sağlıyor. Kendimi 

aradığım yeri bulduğumda, bulduğumu 
anlayamayacağımı biliyorum. Bu benim sürekli 
devinim içinde olduğumun da kanıtıdır. Kendini 
arama deviniminin bitişsizliği… Kendimi 
aradığım yer devinimin kendisi, bir mekân değil. 
Yol mekân mıdır? Yolda olan kişi, kendisini 
arıyorsa, yol zaman, beden de mekân olmaz 
mı? Devinimde kendini aramanın dayanılmaz 
güzelliği… Kendimi aradığım yerin sabit 
olarak bulunamayacağım bir yer olduğunu 
anlamanın yorgunluğu… Sürekli arayıp sürekli 
bulamamanın “bulmak” demek olduğunu 
çözmenin tedirgin sevinci… 

“Öl!” diyesim var, “Öl ki ardından yazılar 
yazayım.” Ölümüne duyduğum istek, yazıya 
duyduğum istektir. İçimdeki bütün ölüler, 
yenilerini talep ediyor. İçimdeki ölü sayısı 
arttıkça daha hevesli düşüyorum yola. 
Öldürdükçe oyun büyüyor. Arzularımı 
gerçekleştirmenin yolunu bulduğumu 
düşünüyorum. Kendi gerçekliğini üreten ve 
durmadan genişleyen bu devasa yapının istediği 
gibi, sahip olmadığım her şeye sahipmiş gibi 
yaşıyorum. Sentetik gösterinin büyüsüyle 
simülasyonu genişletiyorum. Yoldaymış gibi 
yapıyorum. Anlıyormuş gibi yapıyorum. Kendimi 
arıyormuş gibi… Bu çok mühimmiş gibi…  Büyük 
büyük cümlelerle okurun gözünü boyayıp… 
Neyse. Yorgunum. 

Yorgunum bu çelişmeden. “Yolda olmanın 
ihtişamını konforlu alanından aşağılayan 
insanlar…” ile başlayan bir cümle yazmaya 
kalkışıp siliyorum. Kendimi anlatırken onları 
anlatmanın çekiciliğine kapılıyorum. Kendimi 

onlarla tanımlıyorum. Yanılıyorum. Böyle 
elimden kaçırdıklarımla şekilleniyor yazı. Sonra 
siliyorum. Sildiklerimden başka bir yazı çıkar. Bu 
ikilik beni zorluyor. Hangisi gerçek düşüncem? 
Bu okuduklarınız mı, sildiklerim mi? İkisinin 
ortalaması mı? Siz yorulmadınız mı söylemek 
isteyip de söyleyemediklerinizden? Dudaklarınıza 
ve dilinize takılı hukuk, din, ahlak, vicdan, gramer 
filtresinden sıkılmadınız mı? Böyle bir yazıda soru 
sorup durmak saçma değil mi? 

Bir imayım ben. Bir ima hatası. Deri değiştiren 
bir kelebek kadar arızalı. Kozadan çıkan kadife 
kanatlı bir yılan kadar yanlış anlaşılmış. Kendisini 
anlama umuduyla kendisini anlatmaya girişmiş 
ama ikisini de becerememiş bir yumak. Bulanık, 
koyu, cılk… Yaraya baktıkça uyanıyorum. Bakmak 
körlüğe dönüşüyor. Körlük ise görmenin kendisine. 
İçe dönmenin can yakıcılığı… Kendimden bile 
sakladıklarımı fark ediyorum. O kuytularda 
ilerledikçe ayaklarım takılıyor. Herkesin eşsiz 
olduğunu düşünmesi için kurulmuş düzeneği 
görenlere tanılar koymak da o düzeneğin 
körlerinin işi değil mi? Hesaplanmamış bir 
dışlanmışlık… Tasarlanmış bir yok sayılma… Bir 
hastalık değil bu. Sistemin ürettiği öznenin kod 
bozumu. Evcilleştirilmeye itiraz. 

Gövdemi terk eden her kelimeyle 
büyüdüğümü hissediyorum. Büyüdükçe 
eksiliyorum. Eksildikçe çoğalıyorum. Kendimi 
bulacağım yer kendimden eksilttiklerim. İnsan 
önce varsa ve sonra kendi seçimleriyle kendisi 
oluyorsa, ben kendimden vazgeçtiklerimle 
kendim olmak istemediğimi düşünüyorum. 
Ben doğmamışım ki! Beni fırlatıp atmışlar 
yeryüzüne. “Kendin doğ!” demişler. Doğmaya 
çalışıyorum hâlâ, kendimden, kendime rağmen, 
kendime doğru, kendimden eksilttiklerimle. 

Kendimi aradığım yolda kendimden 
bıraktıklarımmış yüklerim, doğuştan gelen. Ben 
kalanmışım. Benden eksilttiklerim benmişim. 
Kalanı anlatan terk ettiklerimmiş.

Dünyayı sevmeyi ben de bilirdim eskiden. 
Herkesin hoşlanacağı betimlemeler yapmayı. 
Güneş şöyle doğardı, böyle batardı, denizden 
gelen iyot kokusuydu, dalgaların kıyıya 
vurmasıydı falan. Uzun uzun bakışan karakterler 
üretmeyi, herkesin arzuladığı sevişme sahneleri 
yazmayı. İdealize edilmiş kurgular düşünüp 
okuyanları gündüz düşlerinde gezdirmeyi. 
Sevilmenin formülünü bulmuştum: Uyuyanları 
dürtmeden, sığlığın konforunda boğulmalarına 
alet olmak. İtiraz ediyorum. Sığlığın konforunda 
boğulmaktansa derinliğin güzelliğinde 
boğulmayı teklif ediyorum.  

Diyorum ki; 6 milyon kişiyi ben yaktım 
fırınlarda. 72 milyon kişiyi ben bombaladım. 
27 milyon Hintlinin açlıktan ölmesine neden 
olan benim. 15 milyon Kızılderili benim 
ellerimde can verdi. 5 milyon Vietnamlı 
hak etmişti ölmeyi. Katil benim. Her birinin 
acısını hissediyorum içimde. Nanking’de 80 
bin kadına tek başıma tecavüz ettim. 100 bin 
Aborjin çocuğu ben söküp aldım ailelerinden. 
Habeşistan’da 800 bin kişiye ben sıktım 
hardal gazını. Fena can verdiler. Bosna’da, 
Ruanda’da, Hocalı’da, İran’da, Irak’ta, Sudan’da, 
Cezayir’de, Darfur’da, Ebu Gureyp’te, Filistin’de, 
Kore’de, Afganistan’da ben vardım. Hepsi 
benim yüzümden. Hiroşima’da, Nagazaki’de, 
Çernobil’de doğan altı parmaklı çocukların, 
altıncı parmakları benim. Coronavirüs benim. 
Bütün kötü insanlar benim. Bütün kötülükler 
benim. Bütün lekeler bende. 

Ben ötekiyim.
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Aklınla mı, hayal etme yetinle mi 
yazıyorsun diye sorsalar, yanıtlamakta 
güçlük çekerim.

Sanırım sanatın bütün alanlarında ürün 
verenler için aynı güçlük söz konusudur.

“Her ikisiyle de” diye yanıtlamak belki en 
doğrusu…

Fakat o zaman da öncelik-sonralık sorusuyla 
karşılaşacağız.

Sanatsal yaratıda öncelik hangisinde?
Akılda mı, hayal etme yetisinde mi?
Sorulara büyük olasılıkla farklı farklı yanıtlar 

gelecektir…
•••

Kendi payıma yanıtlayacak olursam, önceden 
konu belirleyerek yola koyuluşum enderdir.

Ya da şöyle söyleyeyim:
Konu belirlediğinizde bu sizi daha çok aklın 

ağır bastığı epik (anlatısal) şiire yöneltecektir.
Zaten bu yöntemle yazarken hedeflenmiş 

olan amaç da budur.
Gerçi hayal etme yetisi, aklın yönetiminde 

yazılan şiirde de sürecin büsbütün dışında 
değildir. 

Fakat bu tür şiirde akıl, hem öncü hem 
de sürekli olarak denetleyen konumunda 
olduğundan, duyguların, sezgilerin alıp başını 
gitmelerine pek fazla izin vermeyecektir…

Başka türlü, konudan sapılması, kurgunun 
bozulması tehlikesi vardır çünkü…

•••
Buna karşılık, hayal etme yetisinin 

öncülüğünde yazılan şiirin de bir “tema”sı ve 
kurgusu olacaktır kuşkusuz.

Akıl, yapılan işin büsbütün dışında değildir.
Devinmekte olan şiirsel sürecin tümüyle 

denetim dışı kalmasına göz yummak 
istemeyecektir…

Fakat imgelemin (sezgilerin, hayal etme 
yetisinin) kazandırdığı dizeler de sıklıkla aklın 
denetiminin dışına çıkacaktır…

Bu, zincirlerinden o kadar boşalmış olmasa 
da, gerçeküstücülerin “otomatik yazı” dedikleri 
yazma tekniğine yaklaşan bir süreçtir.

Ben, yine kendi adıma konuşacak olursam, 
bu türden şiirlerimde de, aklımı ve hayal etme 
yetimi, aynı yarışta koşmakta olan iki yarış atı 
gibi düşünürüm…

•••
19. yüzyıl romantik İngiliz şairi Shelley’nin 

“Şiirin Savunusu” adlı denemesinde bu konuda 
dâhice denebilecek açıklamalar var.

Dilimize çevrilip çevrilmediğini bilmediğim 
bu uzun yazıyı bütünüyle okumak için 
internetten indirdim.

Fakat “Devrimci Romantizm” adlı çok değerli 
kitabın (Versus Yayınları, M.Blechman, çev. 
B.Çölgeçen) bazı sayfalarında Shelley’nin ünlü 
denemesinin bir özeti yer alıyor.

Shelley, aklı bir irdeleme yetisi olarak 
tanımlıyor.

İmgelem ise,  onu “hatalarımızın kaynağı” 
olarak gören kartezyen (akılcı, pozitivist) 
felsefenin düşündüğünün tam tersine ,“eyleme 
yol gösteren temel yeti” dir…

Bu dünyadan otuz yaşında (1792-1822) 
ayrılmış olan P.B.Shelley, “eylem” kavramını, 
şiirsel yaratının da ötesinde, insana ve topluma 
ilişkin etkinliklerin bütününü kapsayan bir 
“erdem eylemi”, bir “aydınlanma etiği” olarak 
kavrıyor…

Shelley’ye göre, bu erdem ve etik, “akla 
uygun düsturlar” dan çok, “şiirin esinlediği 
daha yüksek bir kimlik duygusu”nun 

sonucunda gerçekleşir…
İmgelemin uyandıracağı güzellik ve adalet 

arzusu bozulduğunda, insan ona ahlâksal 
eylemi esinleyen yetiden koparılmış demektir…

Daha açık bir deyişle, bizi ahlâksal eyleme 
yönelten itki, akıldan çok, şiirsel esinin 
kazandıracağı güzellik ve adalet duygularıdır…

•••
Yaşamlarımızda dar ve sığ bir yararcılığın, 

sanat alanında ilkesiz,  derinliksiz ve süslemeci 
anlayışların egemen olduğu günümüz 
dünyasında ve sanatında, var oluşlarının anlamı 
tüketime ve birkaç sözcüğe indirgenmiş insan 
topluluklarının belki bir kez daha şairlerin (ve 
bütün sanatçıların) öncülüğüne gereksinimi 
var… 

Çünkü sanatçı, sahip olduğu hayal etme 
yetisiyle, güzellik ve adalet duygularını, şu anda 
içinde bulundukları çamurdan arındırarak bir 
kez daha yükseklere taşıyabilecektir…
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HAYDAR ERGÜLEN

Erol Evgin: Eski Türkiye’nin hariciyecileri 
“monşer” ilan edileli beri, bu sıfatı taşımak 
bir şeref oldu aslında. Nerde eski monşerler 

mirim? Hafif Osmanlı tarzları da yok değildi 
ama Cumhuriyet’e aittiler ve onlara şu ya da bu 
biçimde sataşanlardan, saldıranlardan hiç kuşku 
yok ki kat kat kıymetliydiler! “Beyefendi” şarkıcı 
diye de anılacaktır, anılıyordur ama “monşer”i 
duyunca aklıma diplomatlar kadar başka 
biri de geliyor: Erol Evgin. Bir albümünü alıp 
dinlememişimdir de ne tuhaf söylediği şarkıların 
pek çoğu mırıldandıklarım arasındadır ve 
şarkılarının sözleri de yüzünden okunabilir. Yüzü, 
gözleri, gülüşüyle ondan yayılan ışık şarkılarına 
da yansır ve yaz sesiyle söylediği uçucu, kalbimize 
dokunmadan önce dudaklara, gözlere, alnımıza 
da dokunan yumuşak renkli anılar belleğimizde 
yer eder. Kaç kuşaktır hepimizin kulağında bir 

Ses Denizi, Keder Nehri
Erol Evgin şarkısı ve hepimizin belleğinde o 
şarkıyla çektirilmiş bir yaz fotoğrafı vardır.

Öyle bir fotoğrafını görmüş olabilirim, 
görmesem de Erol Evgin’in sesinden bahriyeli 
tınılar çalınmıştır kulağıma. Enine mavi-beyaz 
çizgili bahriyeli tişörtüyle “Erenköyü’nde Bahar”ı 
da yaşamıştır, yüzünü rüzgârın yaktığı bir Ada 
çocuğu değilse de, Süreyya Plajı’nda denize 
girmiştir gençliği. Bağdat Caddesi’nde fener 
alaylarına apartman komşusu olarak katılır, 
Taksim’de 29 Ekim kutlamalarında Cumhuriyet 
sevincini de yaşatır. Cumhuriyet sevincidir sesi. 
İlhan Berk’in “Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi 
yüzün” dizesinin sese taşınmış hali de sayılır. 
Yüzdeyüz cumhuriyet sesi. Sanki müzik devrimi 
de yapılmış ve alfabesini de o okuyor gibi. Köy 
Enstitülü değil ama olsa Kent Enstitülü olurdu, 
hatta Kadıköy Enstitülü, Yaz Enstitülü. Batılı. 

Papyonundan ötürü değil yalnızca. Avrupa’dan 
çok Amerika’daki salon şarkıcıları gibi. Klasik. 
Aynı şarkıları yıllarca söyleyebilir ve eskidikçe 
tazelenen, güzelleşen şeyler olur bunlar her 
söylediğinde. Mimar. Belki bu yüzden fazla 
düzenli, ölçülü, simetri duygusu yoğun, çizgiden 
taşmıyor. Düşüncelerini doğrudan söylemiyor 
ama yüzüme bakın anlarsınız diyor gibi. Bakınca 
anlaşılıyor. Dinleyince de anlaşılıyor. Öyle 
“nezahetli” bir ses… Der demez hemen ş’leri 
çınlayan sözcükleriyle ince bir duman gibi 
geçmeye başlıyor şarkı: “İşte Öyle Bir Şey”. 

Bir tesellinin sevince dönüşme anında çıkan 
ses. Bir ayrılığa yeniden kavuşma ümidiyle 
durmanın saflığı. Ne olduğunu henüz bilmeyenler 
ya da henüz adlandırmamış olanlar için aşkın 
şakacılığı. Erol Evgin’in 1976’da 45’liğe okuduğu 
“İşte Öyle Bir Şey” işte. Arkayüzünde de “Sevdan 

POTPURİ-3
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MUALLA ALPAYDIN

Olmasa” şarkısı. O şarkılardan işte, şarabi 
diyelim, yıllandıkça taze şarap gibi köpüren ve 
içimizden mi yoksa dışımızdan mı söylediğimizin 
fark etmediği ortak şarkılardan. “İçelim 
güzelleşelim”le de iyi gider, yalnızca “söyleyelim 
güzelleşelim” demek de yeter. Şarkının gerekçesi 
sözlerinde kazılıdır zaten: “Hani eski bir resme 
bakarken/Hani yılları sayar da insan/ Hani gözleri 
dolar ya birden/İşte öyle bir şey”. 

İşte öyle başladı. Türk Pop Müziği ya da hafif 
müziğinin unutulmaz söz yazarı-besteci Çiğdem 
Talu-Melih Kibar ikilisine Erol Evgin de eklendi, 
ardından da, söyleyen Evgin olduğu için onunla 
anılan ve popüler olan diğer şarkılar geldi: “Bir de 
Bana Sor”, “Etme Eyleme”, “Söyle Canım”. Evgin 
“Modern Türk Müziği” demiş şarkılarına. Batılı 
ama alafranga biri değil, müzikte “gelenekten 
yararlanma” ya da “geleneği uyarlama” 
sorunlarına kafa yormamış da olabilir, yine de bu 
onun “Modern” ve “Türk” sözcüklerini yanyana 
getirip müziğini böyle tanımlamasına 
engel değildir.  

“Deli Divane”, “Hep 
Böyle Kal”, “Aldım Başımı 
Gidiyorum”... Efendiden 
bir çocuk, efendiden 
bir ses, efendiden 
bir tutku. Sinemada 
“Altın Çocuk” Göksel 
Arsoy’du, müzikte 
de neden Erol Evgin 
olmasın! 

Esmeray: 1974 
Kıbrıs Çıkartması aynı 
zamanda bir Esmeray 
çıkartmasıdır. 20 Temmuz günü 
gerçekleşen harekâttan bir gün 
önce siyahbeyaz TRT televizyonumuz olağan 
yayınını kesip, Barış Manço’dan Cem Karaca’ya, 
Ersen ve Dadaşlar’dan Selda’ya, 70’lerin 
Anadolu Rockçıları, Türkçe Sözlü Hafif Müzik 
sanatçılarını, sanki yılbaşı nostalji programı 
gibi ardarda sunmaya başlayınca bir şeyler 
döndüğünü anladık. Ama bu bir askeri darbe 
hazırlığı ya da öncesi olamazdı, çünkü daha 
yeni çıkılmıştı 12 Mart rejiminden ve seçimlerde 
en yüksek oyu alan CHP, hükümet kurmak 
için yeterli milletvekili sayısına ulaşamayınca, 
genel başkan Bülent Ecevit çareyi, başında Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ın bulunduğu MSP ile 
koalisyon yapmakta bulmuştu.

Eskişehir’deki küçük evimizde kardeşim 
Kemal’le bir yandan televizyonu izliyor, 
bir yandan da olağandışı bu gelişmenin ne 
olabileceğini konuşuyorduk, ben 18’dim o 17. 
Galiba Esmeray’ı da o esnada gördük. Fark 
ettik demeyeceğim, çünkü ışık doğudan gelir 
denildiği gibi, ben onu şiir doğudan gelir diye 
anlıyorum, ses de ışıktan önce geliyormuş! 
Esmeray’ın önce sesi geldi, sonra nerdeyse 
tüm ekranı kaplayan yüzü. İyiliğin damlaması, 
zeytinin yağının damlaması gibi ışıltılı bir şey 
olmalı. Güz, yağmur kılığında damlar önce. 
Aşkın damlaması heceyledir. Hece hece, kesik 
kesiktir. Çalışkanlığın damlası da çalışkandır, 
alında birikir, gözlerin üstünden, çeneden 

mühürlenmiş dildeki sözcükler
gidenin sustuğudur 
ve iç çekişidir yalnızlığın 
paylaşılmayan 

kasırganın söylediğidir 
saatlerin göstermediği 
kayıp anlardır 
vurup kaçan 

mühürlenmiş dildeki sözcükler 
tarihin ağırlığıdır 
ve yüküdür yaşamanın 
taşınamayan

aşağıya iner ardarda. Esmeray’ın sesi de 
kederden damlıyor gibiydi. Nasıl bir kederdi ki 
bunca yormuştu sesi ve ağırlığından ancak yavaş 
yavaş, parça parça çıkıyordu ağızdan. Ezgin ve 
üzgündü. “Unutama Beni” diyordu: “Boğazında 
düğümlenen hıçkırık olayım/unutma beni/
unutama beni/...Gözünden damlayamayan 
gözyaşın olayım/unutma beni/unutama beni”.

Sesi bir keder nehri gibi koyuydu, ağır 
akıyordu o yüzden, ışıklı bakışları durgun akan 
nehirde altın yansımalar yapıyordu sanki. Zeytin 
mi üzüm mü? Zeytin diye kalmış aklımda hem 
ses renginden hem simsiyah ve bol kıvırcık 
saçlarının bile kapatamadığı ışıklı bakışlarından. 
Zeytinin ışığı da öyle değil midir bir karaya çalar 
bir yeşile, döner durur gölge oyunları yaparak 
komşu ağaçların gövdesinde.

Kederin bir lezzeti var muhakkak. Öyle olmasa 
şiir niye, müzik niye, ses niye? Şiir de müzik de 
kederin lezzetini duyurur, öyleyse tadını çıkarmak 

gerekir der gibi sürdürüyordu Esmeray: 
“Gölgen gibi adım adım/her 

solukta benim adım/ben 
nasıl ki unutmadım /sen de 

unutma beni/unutama 
beni”.

Sitemin bunca 
kederli olabileceğini 
o seste gördüm, 
görülmeyecek gibi 
değildi, koyuydu, 
tarazlıydı, sitemliydi, 

kimsenin sağ 
çıkamayacağı bir gece 

gibi ölümcüldü. “Buğulu 
ses” diye anıldı sonraları, bana 

kalırsa “karabüyülü bir ses”ti.
“Ben senin sesine baksam iyileşirim” diye 

bir dize yazmıştım evveleski. İnanırım, insan 
insanın sesine bakıp iyileşir, iyi hisseder. 
Esmeray’ın adı da güzel, esmer ay, şahane, 
sesinin esmerliğiyse ne akşamdan ne aydan 
ne geceden kalma, aşktan ayrılığa kalma bir 
esmerlik ki, kömür gibi kara, zeytin gibi acı. 
Ayrılık gibi koyu da diyeceğim ama hiçbir şey 
aşk kadar koyu olamaz! İsteyen karanlık da 
diyebilir, sanıyorum Dante “İlahi Komedya”da 
“mutlu karanlık” diyor aşk için.

Meğer 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Çıkartması 
yapılacakmış ertesi gün. Biz de kardeşimle, 
İsmail Cem’in genel müdürü olduğu o güzelim 
TRT’de yalnızca bir kezliğine yapılan Toplu İğne 
Hafif Müzik Yarışması’nın birincisi Esmeray’la 
tanışacakmışız bu vesileyle. Tabii sonradan 
öyküsünü öğrendik, o sırada ayrı oldukları eşinin 
yazdığı sözlermiş bunlar, buluştular mı yeniden 
bilmiyorum ama sanki Esmeray bize söylemiş, 
“unutama beni” demiş gibi, unutmadık onu 
unutamadık. Sonra başka şarkılar yaptı, birini 
daha hatırlıyorum, “Gel tezkere gel tezkere 
bitsin bu gurbet/evde bacın anan yüzüne hasret/
yolunu gözleyen yârin yüzüne hasret” dediği 
güzelce bir şarkıydı. Esmeray’dı, koyu söyledi, 
genç gitti ve Sezai Karakoç’un dizeleriyle andık 
onu: “Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla/O gitti 
bize ağlamak kaldı kala kala”.

Aynı şarkıları 
yıllarca söyleyebilir 

ve eskidikçe 
tazelenen, 

güzelleşen şeyler 
olur bunlar her 
söylediğinde.
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KÜRŞAT BAŞAR

Her kuşak kendisinden sonra gelen yeni 
kuşağı eleştirir, yaşlandıkça geçmişte 
her şeyin daha iyi olduğunu düşünmeye 

başlar. 
Belki de çoğu zaman biraz değiştirilmiş, 

güzelleştirilmiş bir çocukluk nostaljisiyle 
hatırlarız bazı şeyleri…

Kaybolup gitmiş zaman, bir manzara resmi 
çizen ressamın o manzarayı olduğundan güzel 
çizmesine benzetirim bunu…

Kirli yapraklar, telefon direkleri, şu uzaktaki 
çirkin ev sanki bir filtreden geçirilmiş gibi 
ressamın fırçasında silinir, bize mükemmel bir 
kompozisyon sunar. 

Geçenlerde bir tatil kasabasında yaşlıca bir 
hanım bana uzun uzun oranın eskiden ne güzel 
olduğunu, şimdi nasıl bozulduğunu anlattı 
durdu. 

Evet gerçekten de yeni yapılar, kalabalık bu 
kasabayı çirkinleştirmiş ama ben de çocukken 
gitmiştim birkaç kez ve pek de dediği gibi 
hatırlamadım. 

Üstelik o zaman sular bile doğru dürüst 
akmıyordu. Evler buz gibiydi. Bir telefon edip 
acil bir şey bildirmek isteseniz, bakkalda 
jetonlu telefon için yalvarmanız gerekirdi. 

Hastalansanız buradan en yakın kasabaya 
gitmek o virajlı yollarda epey uzun sürerdi. 

Şimdi herkes Z kuşağından söz ediyor. 
Yirmili yaşlarında ilk köşe yazılarımı 

yazarken ünlü bir yazar, Özal gençliği diye 
adlandırdığı gençlere veryansın eden bir yazı 
kaleme almıştı. 

Bu gençlerin artık okumadığını, sanatla 
ilgilenmediğini, köşe dönmek ve gezip tozmak 
dışında bir dertleri olmadığını büyük bir 
endişeyle ve epey ağır bir üslupla anlatmıştı. 

Bu kuşağın gençlerinin saç biçimiyle bile alay 
etmişti. 

Ben de kendisinin o yaşlarda çekilmiş bir 
fotoğrafını yayımlamıştım. Tıpkı Elvis Presley’e 
benziyordu bu fotoğrafta ünlü yazar. 

Şimdi kendimi de yakalıyorum zaman 
zaman. Yeni kuşağı eleştirirken, kendi o 
yaşlarımı bazen unuttuğumu fark ediyorum. 

Üstelik bu kuşağı yaratan biziz yani daha 
önceki kuşaklar...

Bizim onlara bıraktığımız mirasın üzerinde 
yürüyorlar. Yabancı bir gezegenden buraya 

gelmediler. 
Örneğin bir arkadaşım, “Bizim zamanımızda 

hepimiz kitap okurduk, bunlar yarışmalarda en 
ünlü klasikleri bile bilmiyor.” dedi. 

Hayır, ben farklı kentlerde orta eğitimimi 
tamamladım. Sınıfta bir ya da iki kişiydik kitap 
okuyan, müzikle ilgilenen…

Şu anda çılgınca kitap basılıyor Türkiye’de. 
Hatta bunları gerçekten satın alanlar kim diye 
merak ediyorum. 

Hatırlayın 80’li yıllarda “roman ölüyor” 
tartışmaları vardı. Bir ünlü eleştirmen, 
“Türkiye’de futbol kadar roman var.” demişti. 

Bir kuşağı toptancı bir anlayışla eleştirmek 
de zaten doğru değil. Çünkü çok farklı 
tiplemeler var aynı kuşağın içinde. Bazı 
genel çıkarımlar yapabilseniz de yaşadıkları 
yerden, içinde oldukları sosyal çevreden, gelir 
gruplarına kadar birçok farklı etken var onları 
belirleyen. 

Bir yanda anne babalarının, çevrelerinin 
istediği gibi olmaya çalışan gençler var, bir 
yanda rap dinleyip isyan edenler, bir yanda 
çalışıp eve katkıda bulunmaya çalışanlar, 
bir yanda yeni dünyanın taleplerini izleyip 
kendisini ona uydurmaya çalışanlar…

İnternet ilk başladığında bilgiye erişim 
açısından bulunmaz bir fırsat olduğunu 
düşünenlerden biriydim. 

Düşünün ki gazeteciliğe ilk başladığım 
günlerde söyleşi yapacağım biri hakkında bilgi 
edinmek için iki üç sahaf, bir iki kütüphane 
dolaşmam gerekirdi. 

Çok sevdiğim toplulukların plaklarını, ya 
yurtdışına gidenlere yalvarıp ya da koleksiyonu 
olanlardan edinip dinlersek çok mutlu olurduk. 

İnternet hızla gelişirken bilgiye erişim de 
giderek kolaylaştı. 

Ama garip bir şey oldu. 
Çok kolay erişilen bilgi, çok kolay 

kaybolabiliyor galiba. 
Her şey bize hazır verilmeye başlandı. Öyle ki 

“10 Kasım için instagrama neler yazabilirsiniz?” 
diye siteler var. Evlenme teklifi için değişik 
fikirler, sevgiliye söylenmeyecek sözler, aklınıza 
gelecek her şey artık birilerince hazırlanıp size 
sunuluyor. 

Bir plağı alıp uzun uzun kapağını inceleyip 
dinlemek yerine artık 2 buçuk dakikayı 
geçmeyen mp3 formatına tıkıştırılmış şarkılar 
dinliyoruz.

Ve belki bu yeni kuşak için hatta onların 
peşine takılmış bizler için de en büyük 
tehlike; kimsenin artık hiçbir şeye tam olarak 
odaklanaması. 

Woody Allen’ın “Deconstructed Harry” diye 
bir filmi vardır. 

Orada Allen, bir gün birdenbire odak 
noktasını kaybeder ve her şeyi flu görmeye 
başlar. 

Bu yeni durum bana hep o filmi hatırlatıyor.
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YAŞAR SEYMAN

Umudu yeşerten sanattır. En muhteşem 
anlatıcı da…

İnsanı, doğayı, hayvanı, olayları en 
güzel, en kalıcı sanat anlatır.

Öyle anlatır ki yürek telleri titrer, zihinlerde iz 
kalır, geleceğe ışık tutar.

Bazen günlerce bir şairin dizesi ile gezinir 
insan...

Sanat öyle etkili, öyle nahif, öyle yumuşak bir 
güçtür ki sizi dünyaya taşır.  

Yıl 2020, Berlin
Tüm kadın hakları savunucularına, 8 Mart 

öncesi yollar görünür. Böyle bir Berlin dönüşü 
başladı ülkemizdeki korona kasırgası… 

10 Mart Birleşmiş Milletler ‘Kadınlara Yönelik 
Şiddete Son Kampanyası’nın Ankara’daki bölge 
toplantısında, yedi kentten gelen kadınlarla 
buluştuk. Henüz ülkemizde salgın fırtınası 
esmiyor, takvimlerimizdeki işaretli etkinliklere 
koşuyorduk. 

Takvimler 13 Mart 2020’yi gösterdiğinde 
ansızın evlere kapandık.

Herkes şaşkın, herkes çaresiz, herkes binlerce 
soru ile yeni yaşama uyum sağlamaya başladı. 
İlk slogan virüs için on dört altın kural olsa da ilk 
yaşamsal slogan “Evde kal, kitapla kal” oldu.

Yıllarca kitap okumayı bırakanlar bile yeniden 
kitapla buluştular. Kitaplara sığındılar. Kitap, 
müzik, çevrimiçi toplantılarla, yenidünya 
düzenine her geçen gün alıştık. Başına bir olay 
gelmeye görsün, insan neye alışmıyor ki…

Kültür ve sanat bu salgında en büyük 
kurtarıcı ve umut verici oldu. Kitap satışları 
internet üzeri artış gösterdi. Sanatı ve 
sanatçısını koruyan ülkeler, sanatla moral 
buldu. Çellosunu, gitarını eline alan balkonuna, 
bahçesine çıkıp konu komşuya moral veren 
dinletiler sundu. 

Ülkeler arası yardım paketleri şairlerin dizeleri, 
yazarların özlü sözleri ile yollandı. Çünkü koca 
dünya bir hastaneye dönmüştü. Eve kapanma 
uzun sürünce yaşam kavgası başladı. Dinletilerle 
ekmek parası kazananlar öylesi zor bir yaşam 
savaşı vermeye başladı ki, bunalımla üretim 
yoldaşı gitarlarını, flütlerini satmaya başladılar. 
Ardından daha acı olan intiharlar geldi. 

Bu virüsle salgın öyle bir yayıldı ki dünya 
sarsılırken, insanlar dayanışmanın önemini 
kavradı. Meğer virüs öncesi yaşadığımız sıradan 
bir yaşam kesitinin ne denli değerli, güzel, aranır 
olduğunu gördük. Yoksul, varsıl, makamlı, 
makamsız herkes salgın karşısında eşitlendi. 

Öyle radikal bir virüstü ki yıllarca 
anlatamadıklarımızı bir çırpıda anlattı. Bizi 
sevdiklerimizden kopardı. Herkes bireysel 
yaşam derdine düşüp, bireysel çareler üretip, 

bireysel çıkışlar arasa da çözümün toplumsal 
dayanışmadan geçtiğini kavradı. 

Bu ucu görünmeyen karanlık günler sonunda 
süreç gösterdi ki sanattır sığınılacak liman. 
Kitaptır, müziktir, tiyatrodur, sinemadır. Bir 
romanla çıkılacak yolda, derdini unutmak, 
yaşama sarılmak, direnmektir yaşamak. 

Uzun bir demlenme sonunda insanlar sanatla 
direnç tazelediler. Dünyayı, ülkeyi, doğayı, 
sanatın gücüyle kavradılar. Daha bilinçli, daha 
cesurca düşüncelerini dillendirdiler. Böylesi 
günlerde tanıdım İstasyon Dergisi’ni, sanat 
deryasında bir damla olma isteğiyle yazmaya 
başladım.

İstasyon Dergisi’ni çıkaran Maltepe 
Belediyesi sanki İbn-i Sina’nın sözünü şiar 
edinmişti:  “Bilim ve sanat takdir edilmediği 
yerden göç eder.” Bu göçe Ali Kılıç’ın ve Maltepe 
Belediyesi’nin gönlü izin vermedi. İstasyon 
Dergisi, sanatla ayrılıklara değil buluşmalara 
yol aldı. Kalemler şölenine tanıklık tatlı bir 

düşe dönüştü. Bir düş kurun, düşünüze inatla 
sarılın, vazgeçmeyin, gün gelir düşünüz yorulur 
ve siz başarırsınız der gibiydiler. Ayrıca İstasyon, 
sanatta değerbilirlik göstererek, gölgede kalan 
sanatçılarımızı, genç kuşaklarla buluşturdu. 
Kültürlerin yüzünün birbirine dönüklüğü 
bilinciyle evrensele dostluk köprüleri kuruldu… 

2022’ye aylar kala insanlar, düzene, yaşama 
karşı daha bilinçli, daha cesur düşüncelerini 
dillendirdiler. Değişim ve dönüşüm adımları 
atıldı. Toplumsal dönüşümlerin dinamikleri 
bilendi. Çeliğe su verildi. Sanat buluşmanın, 
umudun, yükselişin, sevincin, zaferin durağı 
oldu. Birliğin ve beraberliğin ayırdına varıp 
örgütlü dayanışmayı kutup yıldızı seçtiler. 
Sanatın gücüyle anlatılmayan sorununun 
olmadığı ufukta ışıl ışıl ışıldadı.

Schiller diyor ki: “Sanatlar, özgürlük 
tarafından emzirilince büyürler…” 

Kültür ve sanattır bizi dünyaya taşıyan, 
umudu yeşerten, yaşamı şölene dönüştüren.
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NURTEN GEROĞLU

80’lerin başında henüz küçük bir kız 
çocuğuyken, yanaklarımı avuç 
içlerimin arasına sıkıştırıp büyük 

yolculuklara çıktığımı hatırlıyorum. Gerçek ve 
hayal arasında kendime edindiğim yer, benim 
için mesut zamanların dipnotları şimdi. Bir sözle, 
bir şarkıyla, Yeşilçam’ın umut veren filmleriyle 
o notları karıştırıyorum artık. Sahne kurar, 
organizasyon yapar ve konser başlatırdım; 
“Sen Sezen’sin, sen Ajda.” az sunuculuğunu 
yapmadım onların. Kimsenin gönlü kırılmasın 
Sezen’ler değişirdi, mahalledeki kızların biri 
dışında hepsinin Sezen olmuşluğu var yani.  O kız 
hep ‘Ümmü Gülsüm’ olmak isterdi...

Son yaptığımız yolculuğun şaşkınlığı ve 
heyecanı daha dinmeden ilham perisi yanımda 
belirdi. “Sana bir sürprizim var!” dedi. İlk 
defa duygularını saklamaya çalışmıyordu. 
Gözlerinin içindeki uzun soluklu bir tebessümle 
bana bakmaya devam ediyordu. Şaşkınlıkla 
“Ne sürprizi? Ne oluyor?” dedim. “Hazırlan 
Kahire’ye gidiyoruz.” dedi. O an aramızdaki 
bağın her geçen gün daha da kuvvetlendiğini 
fark ettim. Tahran yolculuğumuzun dönüşünde 
çocukluk yıllarımdan, hayallerimden, o yıllarda 
oynadığımız oyunlardan bahsetmiştim. 
Kahire’ye gideceğimizi söylediği an anladım. 

Ümmü Gülsüm’ü görmeye gidiyorduk…

Kerpiç tuğlaların yumurta akı ve kille birbirine 
bağlandığı, hanelerin birbirine gayrinizami 
uzaklığı, tek katlı küçük bahçeli evlerin olduğu 
yoksul bir köye geldik. Ufka baktığımızda 
bir yalnızlık, bir unutulmuşluğun ortasında 
gibiydik. Zamanın hangi kesitinde, hangi 
yaşanmışlığa şahit olduğunu kestirmek çok zor 
burada. Yola çıkarken duyduğum heyecan hayal 
kırıklığına teslim etmek üzereyken kendini, 
ilham perime şaşkınlıkla “İyi ama burası Kahire 
değil.” dedim.  Gülümsedi... “Evet değil, önce 
sana bir şey göstermek istedim. Gel benimle.” 
dedi ve yürümeye başladı. Köyün sokaklarında 
çok az insana rastladık. Biraz devam ettikten 

sonra insanların meydanda toplandığını 
gördük. Kalabalığın arasından geçip en öne 
geldiğimizde anladım ki kaside okuyan 10, 
en fazla 12 yaşlarında bir çocuğu pür dikkat 
dinliyorlardı. İlham perisinin gözleri yıldızlandı, 
kasideye kalp atışları ritim tutuyordu.  “Kim 
bu çocuk?” diye sordum. “Dikkatli bak.” diye 
cevap verdi.  Uzun uzun baktım, sesini dinledim 
ve “Bu o!” diye haykırdım.  “Peki neden erkek 
gibi giyinmiş, tavırları neden erkek gibi?” diye 
sordum. “Kadın olmayı, bir kadının sesini 
duyurmasını, sahneye çıkmasını ayıplıyorlar da 
ondan.” dedi.  Buradan dünyaya baktığımızda 
hemen kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz ve 
batımız aynı coğrafyanın, aynı ortak kaderini 
yaşamakta.  Bizim Afife, Afife’lerimiz geldi 
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aklıma. Ümmü Gülsüm de güneşi batmayan 
diyarların ışığını ataerkil kostümlerin içinde 
aramakta… 

Bir küçük kız çocuğunun dünyayı sarsacak, 
kralları kendisine hayran bırakacak, sahneye 
fırlayan hayranlarının ellerine ayaklarına 
sarılacağı, insanına umudu taşıyacağı, 
ülkesinin en büyük kültür elçilerinden biri 
olacağı o fantastik yolculuğunun ilk adımlarına 
şahit olduk. O şarkı söylerken coğrafyadaki 
tüm devlet başkanlarının aynı saatte konuşma 
yapmamaya özen gösterdiği, hem krallığın 
hem cumhuriyetin saygısını kazandığı, Mısır’ın 
4. Piramidi olarak dünyayı kendisine hayran 
bıraktığı o muhteşem yolculuk…

Küçük kız çocuğunun sesinin derinliğine dalıp 
gitmişken, ilham perisi omuzumdan hafifçe 
tutup “Gidelim mi?” diye sordu. “Olur, 
gidelim.” dedim. Bir kıtanın aşağısından 
yukarısına binlerce yıl umut, hayal ve yaşam 
taşıyan, insan medeniyetinin gerdanında 
eşsiz bir mücevher gibi parlayan Nil’in 
kıyılarında sanki sonsuzluğa bestelenmiş bir 
ezgi duymaktasınız. Suyun sesi, rengi, hızı 
başka hiçbir yerde bu denli mühim olmadı. 
Çölün ortasından, deltaya uzanan bu hayal 
kıvrımları kuma dokunsa yeşertiyor.

İlham perisiyle Kahire’nin sokaklarında bir 
süre dolaştıktan sonra Ümmü Gülsüm’ü 
görmek üzere konser verdiği alana girdik. 

En ön koltuklarda yerimizi aldık. İnsanlar 
tüm zarafetleriyle, henüz sahneye çıkmamış 
sanatçılarını sanki sahnedeymişçesine 
heyecanla bekliyordu. Sonra o sahneye 
adımını attı. Kıyafeti, yürüyüşü, elindeki 
mendili, ışıltısı ve enerjisiyle bir dünya 
divası sahneye çıktı. Protokolde bulunan 
devlet başkanları dâhil hemen herkes ayağa 
kalktı ve onu dakikalarca alkışladılar. 
Alkış sesi dinmiyor, seyircilerin coşkusuyla 
Ümmü Gülsüm henüz hiç şarkı okumadan 
sahnede büyüyordu. Orkestrasıyla bir küçük 
tebessümle selamlaştı ve ilk keman sesiyle 
hemen herkes nefesini tutup yerlerine oturdu.  
“Gittiğin günler için beni sana geri götür. Bana 
geçmişten ve yaralarından pişmanlık duymayı 
öğret…”

Soluksuz dinlediğim konserin ortalarında 
ilham perisinin de hayranlıkla gözünü 
sahneden alamadığını fark ettim ve “Aynı 
senin gibi, değil mi?” dedim. Şaşkınlıkla 
“Ne demek istiyorsun?” diye sordu.  “Ümmü 
Gülsüm’e ilham vereni aramaktan daha 
önemlisi halkına verdiği ilhama şahit olmak 
ilham perisi. O kendi halkının ilham perisi 
değil mi?” dedim. İlham perisinin hayranlıkla 
sahneden ayırmadığı gözleri bir sahneye, bir 
insanlara bakmaya başladı. Nefes alışından 
bile heyecan duyuyorlardı. Aşktan, umuttan, 
birliktelikten bahseden şarkıların ahengine 
kendilerini bırakıp Ümmü Gülsüm’le 
büyüyorlardı. “Bunları sonra konuşuruz, 
konseri dinleyelim.” dedi. Şimdi sorsam inkâr 
edecek ama sanırım biraz kıskandı. Çünkü 
şahit olduğumuz gözle görülebilen, duyulan, 
hissedilen bir ilhamdı…

Gözlerimi açtığımda beni Kahire’ye götüren 
yağmur dinmiş, güneş bulutların arasından 
yüzümü arıyordu. Yine kahvem yarı yarıya 
dolu fincanımda soğumuştu. Pikaptan 
gelen cızırtı sesini fark ettiğim an yerimden 
kalktım ve geçen sene şans eseri bir mezatta 
bulduğum Ümmü Gülsüm plağını tekrar 
dinlemek için pikabın iğnesini başa koydum. 
Kendi coğrafyamdan daha güneye uzanan 
bir gerçekliğe şahit olmanın heyecanıyla 
yenilediğim kahvemi yudumlamaya başladım. 
Tahran’da Furuğ’un, Kahire’de Ümmü 
Gülsüm’ün yolculukları aslında kadının 
var olma mücadelesine atfedilmiş birer 
film gibiydi. Her şeyden önce, her şeyden 
fazla kadın olmanın zor olduğu coğrafyada 
birbirinden farklı iki sanatın buluştuğu 
çatı aynı yerinden damlıyordu... Ümmü 
Gülsüm yaptıklarıyla, kazandığı saygınlıkla, 
sanatıyla ve mücadelesiyle elbette kadının 
bu coğrafyadaki en büyük ilhamlarından 
biri oldu. Onun şarkılarıyla savaşlar barışa, 
sevdalar kavuşmalara, ötekileşmeler 
birlikteliğe koştu. Onun şarkılarıyla bir 
millet, milli servetin önemini, kültür ve sanat 
mirasının kıymetini daha çok özümsedi. Ve 
Ümmü Gülsüm... O dünyanın divası, Mısır’ın 4. 
Piramidi, halkının umut vereniydi…
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SERHAN ASKER

Sonradan bir müzik dehası oldu..  Ancak.. Çocukluğunda iki büyük 
sevdası vardı: Piyanosu ve Constantia Gladowska’sı... Piyanosuyla 
dünyayı selamladığında henüz  12’sindeydi.  İlk bestesini 

Gladkowska için yaptığında ise 16 yaşına yeni basmıştı. Ah işte o savaşlar 
yok mu... Savaş, onu 20 yaşında yurdundan etti.

Çarlık Rusya’sı doğduğu toprakları işgal edince, soluğu Paris’te aldı.  
Piyanonun dâhi çocuğu, 39 yaşında ölene kadar memleketi Varşova’nın 
hasretiyle yanıp tutuştu.

O, Frederic Chopin’di...

“BENİ PARİS’E, KALBİMİ VATANIMA GÖMÜN”
Vasiyetini ablasına söyledi. “Ölürsem bedenim Paris’e, kalbim ise 

Varşova’ya gömülsün.” Acılı abla Ludvika o vasiyeti yerine getirdi.. 
Chopin’in kalbi şu anda doğduğu kent Varşova’da Kosiciol Swietego 
Krzyza Kilisesi’nde bir sütunda...

Tarih boyunca her millet savaşlardan çok çekti.. Ve de ne yazık ki 
çekmeye devam ediyor.. Bu trajediyi en çok yaşayan coğrafya ise şimdiki 
Polonya..  Son yüzyılın en büyük belalarından Adolf Hitler, orada bir ırkı 
ortadan kaldırmak için neler yapmadı ki.. Ama gelin görün ki kaderin 
cilvesi insana neler yaşatıyor... Anlatayım:

VARŞOVALI CURIE’YE  
DUACI NAZİLER!

Varşova’nın Chopin’den başka bir yüz akı daha var: Madam Curie... İki 
dalda Nobel kazanmış tek bilim insanı.. Fizik ve Kimya dalında.. Yaşamını 
laboratuvarda geçirdi. Hem de laboratuvar ortamının hayatına mal 
olacağını bile bile. Yoğun radyasyondan kan kanserine yenildi. Radyum, 
Polonyum ve radyoaktiviteyi buldu.. Tıp tüccarları onun buluşlarının 
patent hakkı için milyon dolarlarla sıraya girdiğinde o, “Hayır. Ben bunları 
para kazanmak için değil, insanlık için yaptım.” dedi...

İşte o Hitler ve askerleri, Polonya işgali sırasında yaralandıklarında 
ya da hasta olduklarında, Madam Curie’nin tıp dünyasına kazandırdığı 
yöntemlerle tedavi edildi. Savaş devam ederken ağır bir hastalığa 

yakalanan Hitler’in akciğer filmleri, Varşovalı Curie’nin bulduğu 
makinelerle çekildi.. Hayat, yok etmeye çalıştığınız ırktan birisinin 
buluşuyla sizi ölümden kurtaracak kadar büyüleyici bir tezatlıktır...

STADYUMDA NAZİZME ÖFKE..
Müzik, bilim, savaş ve nazizmden bir stadyuma geçiyorum...
1944 yılındaki Nazi suçlarını hatırlatmak isteyen Legia Varşova 

taraftarları, geçtiğimiz senelerde çılgın bir koreografiye imza attı.
Koreografinin altında “Varşova ayaklanmasında Almanlar, çoğu çocuk 

160 bin insanı öldürdü.” yazıyordu.
İşte bu görsel şov beni o gün hem Chopin hem de Madam Curie’nin 

yaşamına savurdu.. 
Varşovalılar güzel oyunun mekânında hem atalarına selam çaktı, hem 

de savaşın ve ırkçılığın sevimsiz yüzünü bir kez daha dünyaya anımsattı.

“ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER”
Elbette ki savaşları, soykırımı yorumlamak tarihçilerin işi... Kaldı ki 

2. Dünya Savaşı’ndan seneler sonra Almanya Başbakanı Willy Brandt, 
Varşova’daki Soykırım Anıtı’nın önünde diz çökerek özür diledi.. Ama 
yaralı yürek Varşovalılar o günleri bir türlü unutamıyor işte... Tıpkı bizim 
Irak, Afganistan, Filistin, Suriye ya da dünyanın bir başka bölgesinde 
bombalarla yaşamdan koparılan milyonlarca çocuğu unutmadığımız gibi..

O BESTE HEM ZWEIG’A HEM ORTADOĞU’YA
Unutmamak da tarihi bir görev değil midir? O koreografi, tarihle 

futbolun görkemli kucaklaşmasıdır.. Naziler, nasıl en dramatik hatıraları 
tarihe acımasızca bıraktıysa, Varşovalılar da o acıları böylesine görkemli 
şovla gözümüze soktu, Varşova Stadı’nda... Chopin’in savaşlara inat 
“Çiçekler Arasına Saklanmış Toplar (bombalar)” diye bestelediği 12 
numaralı bestesinin muazzam tınılarıyla..

O beste Hitler’in insanlık dışı felaketlerini protesto için eşiyle birlikte 
canına kıyan Stefan Zweig’ın isyanını da betimliyor, şimdinin acılı 
coğrafyası Ortadoğu’da.. Aradan yüzyıllar geçiyor ancak masumların 
hayattan koparılması bitmiyor... Bu dünya adam olmaz!
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AHMET TELLİ

Edebiyatımızın seçkin bir yazarı, sinema insanı 
Onat Kutlar’ı yitireli 26 yıl olmuş. 30 Aralık 
1994’te The Marmara Oteli’nin pastanesinde 

patlayan bomba yaralanmasına, 11 Ocak 1995’te 
de ölümüne yol açtı onun. Geride şiirleri, öyküleri, 
denemeleri, portre ve sinema yazıları kaldı.

Çok yönlü biriydi Onat Kutlar, yazılarının 
yanı sıra sinemamızın köşe taşı sayılabilecek 
“Yusuf ile Kenan” 1979, “Hazal” 1979, “Deli Kan” 
1981, “Hakkâri’de Bir Mevsim” 1982 filmlerinin de 
senaryolarını yazdı. Dahası, Türkiyeli okurun yoğun 
ilgisiyle karşılanan İranlı şair Furuğ’un şiirlerini 
Celâl Hosrovşahi ile birlikte Türkçeye kazandırdı. 
(Sonsuz Günbatımı-1989) Bu kitaptaki şiirler özgür 
koşuk gibi görünse de, geleneksel İran şiirinin 
sesleri gezinir alttan alta. Sanırım, Füruğ şiirlerinin 
ilk çevirisi de bu kitaptır.

Onat Kutlar, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
dünyada ve Türkiye’de uç veren yeni, avangard ve 
imgeye yönelen sanat anlayışlarının şiirde İkinci 
Yeni, öyküde “50 Kuşağı”, sinemada “Yeni Dalga” 
diye adlandırılan ortamında bulur kendisini. İlk 
kitabı “İshak” (1959), 50 Kuşağı öykücülerinin 
anlatımı bağlamında değerlendirildi. Kitaba 
1960 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü verildi. 
Dönemin eleştirmenlerince de önemsenen 
kitap için Behçet Necatigil, “Edebiyatımızda 
Eserler Sözlüğü”nde şöyle der: “[Onat Kutlar] 
hikâyelerinde renkli-şiirli bir anlatım kullanmış, 
masal öğelerinden, rüya mantığına giren 
gerçeküstü öğelerden ustaca faydalanmış(tır).” 
Denebilir ki, 50 Kuşağı öykücülerinin Varoluşçu 
felsefeden edindikleri imgesel düşünüşle 
oluşturdukları edebiyat ortamının dilidir bu 
(Dönemin diğer öykücülerinden bazıları Erdal 
Öz, Ferit Edgü, Demir Özlü, Orhan Duru, Yusuf 
Atılgan, Adnan Özyalçıner’dir). 

İshak’ın ikinci basımının (1977) önsözünde, 
kendisini Kafka ve Camus’ye yakın bulanlara 
karşı “Ne kadar kötü okuyorlar Yunus’u, 
Orhan Kemal’i, Yaşar’ı (Kemal)” diye sitemde 
bulunur. Devamla, “İshak, bir Anadolu 
kentindeki gerçeklerin ne yorumudur ne de 
çözümü.” der. Belli ki, kitabının edebiyat 
cinsinden değerlendirilmesini ister. İshak’taki 
öykülerin bazılarında öne çıkan alegori, 
dönem öykücülerinin de sık sık başvurduğu 
bir yöntemdir. Onat Kutlar bu anlatımı 
denemelerinin birçoğunda da kullanmıştır 

ki, denemelerinden oluşan ikisi, “Yeter ki 
Kararmasın” ve “Bahar İsyancıdır” adıyla 
kitaplaşmıştır.

1960’lı yıllar, deneme türünün de çok önemli 
yıllarıdır. Bu bağlamda Orhan Burian’dan, Vedat 
Günyol, Mermi Uygur, Sabahattin Eyüboğlu’na 
kadar birçok ad sayılabilir. Bu kuşağın devamı 
sayılabilecek adlardan biridir Onat Kutlar. Gezip 
gördüğü yerlerle ilgili izlenimler, filmler, kitaplar 
yazıların çıkış noktaları olur. Her birinde edebiyat 
tadını buluruz bunların. Sözgelimi, Yugoslav 
yönetmen A. İliç’in “Balyoz” adlı kısa filminin şiirsel 
tadını Onat Kutlar’ın bu film üzerine değinisinde de 
buluruz. Neydi film: Civciv fabrikasında, sağlıksız 
görülüp çöpe itelenenler arasında siyah bir civcivin 
yaşama tutunuşu. Yumurta kabuklarından oluşan 
çöplerin arasından bu siyah civciv güçlükle çıkar, 
sonra güneşli bir sokakta koştuğunu görürüz onun. 
Etkileyici, zihinde iz bırakan filmin Onat Kutlar’ın 
yazısıyla iç dünyamızı da umuda ve direnmeye 
yönelttiğini duyumsarız (İlgi duyulursa bu film 
internette bulunabilir).

“Sinema Şenliktir”deki yazılar da sinematografik 
olanla yani görsel olanla zihinsel olanı buluşturan 
şiir tadındaki yazılardır. Benzerini Ülkü Tamer’in bu 
bağlamdaki yazılarında da bulabiliriz.

Ülkü Tamer demişken, Onat Kutlar da onun gibi 
Anteplidir ve Antep’e özel bir sevgisinin olduğunu 
izleriz (Tamer’in Allaben Öyküleri’ni analım 
burada). Kutlar, hukuk eğitimini bırakıp felsefe 
eğitimi için Paris’e gitmiş, orada da eğitimini 
tamamlamadan bırakmıştır. Paris, Onat Kutlar’da 
ne kadar çekim merkeziyse Antep de öyledir. 
Öyle olduğunu anlıyoruz yazılarından. “İnsanın 
anayurdu çocukluğudur.” der Ülkü Tamer; Onat 
Kutlar da çocukluğunun geçtiği Antep’e belki bu 
yüzden bağlıdır. Ülkü Tamer’le yakınlığı sadece 
Antep değil, sinemadır aynı zamanda. Nitekim 
Sinematek Derneği’nin kurucularındandır o. 

70’li yıllarda çok önemli filmleri Sinematek’te 
izleyen bizler o mekânın büyüsünü hâlâ arayıp 
dururuz. Sinematek, 1965-76 yılları için kültürel 
bir göstergedir aynı zamanda. Kentlerin ruhunu 
inşaatlar değil, sanat ve emek mücadeleleri 
belirliyordu.

Onat Kutlar’ın bir gazetede yazar, ressam, 
müzisyen, yontucu gibi birçok sanatçı üzerine 
yazdığı yazıların hepsi portre değerindedir. 
“Gündemdeki Sanatçı” adıyla kitaplaşan bu 
yazılarda da edebiyatın cevheri olan sıcaklığı, 
samimiyeti buluruz. Fotoğrafa bakar gibi değil, 
ele aldığı sanatçının iç dünyasına doğru yolculuk 
gibidir bu yazılar. Gözlem ve yaşanmışlığın bileşimi 
de denebilir.

Onat Kutlar’ın şairliği için Mahmut Temizyürek 
şunları belirtiyor: “Kutlar’ın edebî uğraşları 
arasında şiirin özgül ağırlığı, öbürlerine verdiği 
emek kadar güçlüdür. İshak’ın gölgesinde 
kalmamıştır şiiri; İshak’ta yeşeren imgeler, 
görsellikten yeni bir duyarlık devşiren anlatı, 
şiirinde daha da yoğunlaşmıştır. Her şiirine 
gizlenmiş bir öykü olsa da şair başka bir yapı, başka 
bir mimari deniyor şiirlerinde.”(K24, 9.1.2017)

“Pera’lı Bir Aşk İçin Divan” (1981) ve bu kitabı 
da içeren “Unutulmuş Kent”te toplanan (1986) 
şiirler, İkinci Yeni’ye eklemlenebileceği gibi, tuyuğ, 
rubai, hoyrat ve gazel gibi Doğulu şiir birimlerini de 
kullanmıştır şair. Bir örnek:

“Uyanıyor yeniden gül farkında mısın?
Uyanıyoruz yeryüzünü okşarken parmakların
Sen bir ağaç olmanın önsezisiyle yeniden
Ve ben gövdene yeniden rüzgâr olmanın”
Nâzım’ın ve Cendrars’ın o çok bilinen ve sevilen 

tren yolculuğu gibi kapsamı itibarıyla zengin ve 
geniş olan “Nâzım’dan ve Cendrars’dan Sonra” 
adlı şiir de Onat Kutlar’ın soluk aldığı coğrafyanın 
devinimini içerir ve tabii insanlarının…

Her okuyuşumda bana ayrılığın, hüznün, 
yalnızlığın, insan kalabilmenin ne olduğunu 
anımsatan “Günlük Şiirler” ise “Turnalar Semahı”nın 
yanında David Darling’in çellosunu aklıma 
getirir. Bertolt Brecht’in “Sevenler” şiirine yaptığı 
gönderme ve ondan alıntıladığı bölümden sonra 
şöyle devam eder şiir:

“… nicedir ısıtmayan parlak ayın
   az değişken dilimleri altında yürürken sordum 

kendi kendime: 
Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere

Ne zamandır yalnızsın? Bilmem, denize ve 
ayışığından

   yapraklar kesen şiire sormalı bunu
daha yazılırken bir anıya dönüşen şiirlere
Sordum kendi kendime:
Ne yapılabilir çamurdan? Heykel.
Acılardan? Aşk.
Yoksulluklardan bir devrim bile yapılabilir
Ama hiçbir şey  
Hiçbir şey yapılamaz ayrılıklardan
…
Ama hiçbir rüzgâr dolduramaz boş kalan yerini
Bir yaşamdan ötekine
Birlikte uçan turnaların yerini
Gökyüzünde”
Onat Kutlar’ı yitireli 26 yıl olmuş; eksikliğini 

hissedenler de var bu ülkede.
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SABAH
Güneşin tepede mızrak 

olup saplandığı, asfaltın 
çakmak taşı gibi tüttüğü, 
horozbina balıklarının 
“Yandım anam!” diye 
bağırarak köprüdeki 
balıkçıların kucağına atladığı 
bir temmuz sabahı Eyüp 
Efendi, istasyon caddesinde 
sırtında küfesiyle volta 
atarken, günün ilk treninin 
düdüğünü duyup koşturdu 
garın içine doğru. Bir yandan 
kalabalıkta birbirlerinin 
içinden geçen yolcuların 
arasından sıyrılmaya 
çalışırken, bir yandan da 
eliyle gömleğinin yakalarını iki 
yandan açıp garın içine doğru 
esen yelin lezzetini tatmaya 
uğraşıyordu. “Küfeciii! Küfeciii!” 
diye seslendi bir adam arkasından. 
Kent soylu havalı, ince yüzlü fakat 
hayli yıpranmış soluk bakışları olan, 
kahverengi ceketli, kırklı yaşlarda sırık 
gibi bir adamdı. Yanına yaklaştı.

“Eyüp Efendi siz misiniz?” diye 
sordu adam.

- Benim.
- İstasyon şefi söyledi. Leon 

Bey’i tanırmışsınız. Ben kendisinin 
Erzurum’dan ahbabı olurum.

Besimeli Eyüp, zamanında 
Fener’de, Sabataycıların 
meskenlerinden birinde ikamet 
ederdi. Yıllar yılı tadilat görmemiş, 
cilası dahi sürülmemiş, tahtakurularının 
duvarlarında göbeklerini tuta tuta 
gezindiği, seher vakti hurdacıların akbaba 
gibi tavaf ettiği gacur gucur kereste 
bir köşkte, Yahudi bir manifaturacı ve 
zevcesine hizmetkârlık yapardı. Kâh 
yazın sıcaktan dilleri iki karış dışarda 
dolaşan sübyan, köşkün bahçesindeki 
malta eriklerine dadandı diye peşlerinden 
sütlüceye kadar koşturur, kâh Bahçekapı’ya 
efendisinin ayakkabılarını boyatmaya gider, kâh 
tabana kuvvet der Cağaloğlu’na kadar yürür, iki 
top kumaş alır, iskarpinlerini kaldırımlara sürte 
sürte dönerdi.

Seneler sonra gene o günleri anımsamış 
olacak ki küfesini indiriverdi sırtından pürtelaş.

- Tanırım tabii. Hem de yakinen tanırım. 
Nerede kendisi? Neden gelmedi? 

- Leon gelemedi. Hava değişimi yaramadı 
zannedersem. Sık sık ateşlendi. Bünyesi zayıf 
düştü. İnce hastalık dediler. Kaybettik maalesef. 
Sizlere ömür.

Yavaşça boynunu eğip ensesini okşadı Eyüp 
Efendi. Ellerini terli saçlarının arasında şöyle bir 
gezdirip çenesini sıvazladı. Adamın bohçasını 
alıp küfesinin içine koydu; ardından da koluna 
girip garın dışına doğru yürüttü.

ÖĞLE
- Esasen buraya gelmemi vefatından evvel 

kendisi tembihlemişti. Raşen Hanım’a vefat 
haberini vermemi vasiyet etti.

- Beklemiyordum desem yalan olacak. Adınız 
ne demiştiniz?

-Aren.
“Heh Aren Bey. Efendim malumunuz 

varlık vergisi kanunu çıkınca, Leon Bey malı 
mülkü ne var ne yoksa haraç mezat satıp, 
kendisine tahakkuk ettirilen 12 bin lira vergiyi 
denkleştirmeye çalıştı. Lakin ne mümkün. 
Yok paraya giden mülklerinin geliri doğruca 
maliyeye, kendisi de dosdoğru Aşkale’ye gitti. 
Ben de geçim derdine çareyi yine en iyi bildiğim 

işi yapmakta, yarımadayı arşınlamakta buldum.”
“Eşi Raşel Hanım, kocası gidince bir müddet 

daha bu muhitte ikamet etti. Nohut oda bakla 
sofa bir hane, mezarlık manzaralı bir balkon, bir 
somya bir çekyat ile münzevi bir hayat sürdü. 
Tasarruftan ödün vermedi. Yanaklarından yaşlar 
aktı diye şükretti de saksıdaki menekşeleri 
doyurdu. Hele gelin de sizle şu aşağıdan 
geçiverelim, hem menzili kısaltmış oluruz.”

Köprüaltı sokağından geçerlerken ihtiyarlar 
efkârlı efkârlı nargilelerini körüklüyor, kısa 
pantolonlu oğlanlar trabzanlardan kafalarını 
geçirmiş, gelip geçen gemilerin anaforlarında 
savrulan sandalları seyrediyorlardı.

“Dert kime söylenir Aren Bey? Dinleyene 

ÖMER AYKUT
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söylenir. Hanımefendi yıllarca bu muhitin 
derdini dinledi; kaderine ortak, şeytanına 
hortlak oldu. Yılana el bastı da yeri geldi 
yaralarına tabip oldu, fakat beşeriz ya işte 
nihayetinde yine nankör oldu. İhtişamı, alımıyla 
mahalledeki beylerin aklını çeler; efsunlu 
bakışları, göz süzüşleriyle gönül tellerini titretir, 
onları yoldan çıkarıverir maazallah diye selamı 
sabahı kesti herkes.”

Eyüp Efendi yürürken hem lak lak ediyor hem 
de gömlek cebinden çıkardığı mendille alnında 
birikip yanağına doğru süzülen ve çenesinden 
şıp şıp damlayan terleri siliyordu. Tünele 
vardıklarında kocaman bir oh çekti.

“Bakın şu füniküler ne büyük konfor değil mi? 

İnsan bu sıcakta bu yokuşu tırmanayım dese yolda 
üç tane gömlek değiştirir. Şimdi buna bir ucundan 
bindiğiniz vakit diğer ucundan fırlatıyor sizi. 
İnsanın havsalası almıyor. Lakin korkmayasınız 
sakın! Zamanında bu işin feriştahları gelmiş de 
onlar yapmışlar hesabını kitabını.”

İki adam tünel meydanından çıkınca 
kavurucu bir sıcağın hücumuna maruz 
kaldılar tekrar. Kendilerini Sofyalı’ya atana 
dek bezgin bezgin yürüdüler. Dar sokaklara 
vardıklarında nihayet apartmanlar onlara 
siperlik etti de biraz olsun ferahladılar. 
Eyüp Efendi, Oryantal Pasajı’nın önünden 
geçerken meslek alışkanlığıyla şöyle bir içeri 
girip kendini gösterdi, fakat meyhanelerin 
kapalı kepenklerinin önünde başlarının altına 
pabuçlarını koymuş kestiren sandalcıları 
görünce vaktin henüz erken olduğunun ayırdına 
vardı.

“Efendim şimdi buraların bu tenhalığına 
aldanmayın. Asıl akşam göreceksiniz buraları. 
Kubbealtı’ndaki dükkânlarını kapatan varlıklı 
tüccarlar ve sarraflar bir köşede içkilerini 
yudumlarken, onlara kendilerini beğendirmeye 
uğraşan çürük fahişeler de diğer yanda 
darbukacılar ve kemancılarla ritim tutturup 
çengilerden rol çalmaya uğraşırlar. Teşbihte 
hata olmaz ama bu densiz ayyaşların ve işsiz 
güçsüz zirzop takımının, gelip geçerken Raşel 
Hanım’a da tebelleş olmuşluğu vardır birkaç kez. 
Neyse ki hanımefendi bunlara pabuç bırakmadı. 
O zirzop takımındakiler de ağızlarının payını 
almış oldular böylece.”

Asmalı’dan aşağı sarkıp Tarlabaşı’nın ardına, 
Piyalepaşa’ya doğru tıngır mıngır, sallana sallana, 
kollarını savura savura ilerledi iki adam. Sokak 
aralarında dolanan şerbetçilerin nidalarını, 
pencerelerden yükselen keman gıcırtılarını 
ve sabi yakarışlarını işittiler bir müddet. 
Mazgallardan tüten dumanları, lokantalarda 
kaynayan kazanları seyrettiler yürürken.

“Ne diyorduk Aren Bey? Hah! Görüyorsunuz 
ya buralar öyle mühim şahısların oturacağı 
meskenler değil. Gün doğumundan tan 
ağarışına dek bir iaşe ekmeğiyle idare eden 
kalender insanlar. Raşel Hanım, Fener’de kirada 
oturduğu evi bırakıp buraya, şimdi varacağımız 
eve taşınınca üstündeki maddi külfet de biraz 
olsun hafifledi. Üç beş terzilik işlerinden 
kazandıklarıyla kendi yağında kavrulan 
HÜRRİYET oldu. Arap’ın yahnisi gibi her gün 
pişirdiği iki kepçe bulgura kaşık salladı da yine 
de namusuna halel getirmedi. Ne harama el 
sürdü, ne yere dökülene tamah etti. Gelgelelim 
eski zamanlardaki acarlığı da kalmadı tabii. 
Her rastladığımda daha solgun ve iştahsız 
görüyorum onu. Ömrünü, ebedi ve acı bir 

intizarla takas etmiş bir heyula gibi dolanıyor. 
Parmağı kesilse cerahat akacak sanki.”

Eyüp Bey, bitişik nizam, bodur, basık 
apartmanların arasında dahi kaybolmuş; soluk 
sarı renkli, üç katlı köhne bir binanın önünde 
durdu. Küfesini tekrar indirip bohçayı adama 
teslim etti.

“İşte efendim. Hanımefendinin hanesi 
burası. Burada yollarımız ayrılıyor. Dua edin 
de dönüşte yağlı bir müşteri bulayım. Ha eğer 
beni arayacak olursanız, ya eski Hattatlar 
Medresesi'nin kapısında, ya Arap Camii'nin 
bahçesinde ya da Yedikule İstasyonu civarında 
kelle gezdiriyorumdur. Haydi, kalın sağlıcakla!”

AKŞAM
Adam uyandı. Boğazı tahriş olmuş da 

yutkunmaya korkuyormuş gibi yüzünü ekşitti. 
Üstünde yattığı yer yatağına,  döşemelere, 
köşedeki kolu kırık koltuğa, boyası çatlamış 
duvara baktı. Sonra yerinde doğrulup masada 
titreyen muma, iskemlede oturan kadına baktı. 
Kadının elindeki mektuba, iskemlede asılı 
ceketine baktı.

Raşel Hanım, ince yapılı uzun yüzlü bir 
kadındı. Çenesinin ortasında ufak, küçümen bir 
gamzesi, el bileğinde belli belirsiz bir yağ bezesi, 
boynunda zarif bir gerdanlık gibi uzanan çıkık 
köprücük kemikleri vardı. Tepesinde topladığı 
kızıl saçları yer yer tokasından kurtulmuş alnına 
ve şakaklarına düşmüştü. Mektubu okurken tir 
tir titreyen göz bebekleri mum ışığında parlıyor, 
fakat göz pınarları dolup da taşmıyordu. 
Metanetli ve vakurdu. Burnundan derin bir 
nefes verip kocasının katladığı yerlerden katladı 
kâğıdı. Mumun cılız ateşinde yavaş yavaş eritti. 
Eritti ve erirken seyretti.

- Epey uyudunuz. Acıkmışsınızdır.
- Evet. Tren yolculuğundan mı yoksa Eyüp 

Efendi’yle yaptığımız gezintiden mi bilmem.
- Gelin öyleyse. Biraz bulgur, biraz da kendi 

yaptığım küfe şarabı var. Buyurun oturun.
Adam, kadının karşısındaki iskemleye oturdu. 

Kadın, adama bir lokma ekmek bir kadeh de 
şarap uzattı.

- Buranın insanı bir tuhaf. Taşı bükenin su 
olduğunu biliyorlar bilmesine ama yine gidip 
Allah’a şükrediyorlar. Kirazın kurtlanmışını, 
armudun çürümüşünü seçiyorlar ama gökten 
inenle dalda biteni ayırt edemiyorlar. Devlete 
“baba”, toprağa “ana”, insana da “besleme” 
diyorlar.

Saçındaki kopçaları çıkardı tek tek. İlkini 
masanın üstüne koydu. İskemlesini gıcırdatarak 
kalktı yerinden. Bir diğerini yer yatağının üstüne 
bıraktı.

- Ölülerini gömüyorlar da kabirlerini 
bulamıyorlar. Toprağı ekiyorlar ama dikenini 
yolamıyorlar.

Üstüne giydiği entarisinin askılarını 
omzundan sıyırdı, soyundu dökündü. Adamın 
biraz evvel kalktığı sıcacık yer yatağına 
yüzükoyun uzandı.

Balığın irisini, kadının dirisini arzuluyorlar 
ama ne faniyi yaşatmayı ne ölüyü diriltmeyi 
beceriyorlar.
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Büyük düşünür Carl Sagan, 
insanoğlunun barbarlığını R 
kompleksine (reptilian complex) 

bağlıyor. R harfi ingilizce “reptile” 
kelimesinden geliyor: Yani sürüngen. 
İnsanoğlunun beyninin altında yer alan 
“beyin sapı”, sürüngen dönemimizden 
genetik izler taşımakta. Hiyerarşi ve 
sahip olma duygularımızın kaynağı 
burada. Aynen dinozorlardaki ya 
da timsahlardaki gibi “Ben senden 
üstünüm!” kavgaları ve “Burası benim 
çöplüğüm!” mücadeleleri veriliyor.

•••
Belalı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar 

durmadan birbirini öldürüyor, savaşlarda 
kitleler imha ediliyor, kafalar koparılıyor, 
çoluk çocuk paramparça ediliyor. İnsanlık 
tarihimiz şimdiden iki büyük dünya savaşı, 
ölüm kampları, atom bombaları gördü. 
Arthur Köstler, “modern tarihin miladını 
6 Ağustos 1945 olarak belirlemeliyiz.” diye 
yazmıştı. “Çünkü bu tarihte insanoğlu ilk 
defa bir kitleyi imha etti!” 

Köstler, atom bombasının ilk kullanımını, 
modern barbarlığın miladı olarak belirliyor 
ve bundan son derece acı duyuyordu. Zaten 
vicdan acısı yüzünden ve insanoğlunun 
delirdiğine inandığı için de yaşamına 
son verdi. Bu dünyanın ve insanoğlunun 
saçmalığına daha çok dayanamadı.

•••
İnsanlık tarihi, hayvanları canlı canlı 

yemekle kahramanlık gösterdiğini 
sanan canavarlar da gördü ki bu bir “tür 
bozulması”dır. Demek ki insanoğlu Köstler’in 
inandığı gibi, beynindeki bir gelişme 
bozukluğu yüzünden delirmiş durumda.

•••
Bir de sürüngenlikten kurtulma 

mücadelesi verenler var. İnsanoğlu, beyin 
sapındaki ilkel sürüngen içgüdülerini, 
hiyerarşi ve sahip çıkma mücadelelerini, neo 
cortex denilen, gelişmiş beyin yapısındaki 
bilgiyle, kültürle, inançla aşmaya çaba 

gösteriyor. Bilim, kültür, felsefe ve inanç 
tarihi, aslında bu çabanın görkemli geçmişini 
oluşturuyor. Bir anlamda insanın insan olma 
mücadelesi. Tasavvuftaki “nefsi yenme, 
benlikten kurtulma” kavramını böyle 
anlamak mümkün. Bu çağda da sürüngen 
ya da insan olma arasında tercih yapmak 
zorundayız.
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NEBAHAT AYHAN

Sevilmeye teşne… Alnı ışık, 
ruhu âli, emeği yüce… Bir 
masaldır ya her ömrün 

hikâyesi, yazan da Âli olunca 
kendi kendine açıp solmaz 
Anadolu çiçekleri. 

Çarpık bacaklarıyla 
koştururken ardından o 
uçmaktaki devin; daha başka 
aşklar, geniş sevdalar için 
açılmıştı nefesi, fikri, can evi 
hayatta en çok babasını seven 
Can YÜCEL’in. 

Seven Can, sevilen Âli olunca 
meraklanmıyor değil insan 
‘’Umudu nasıl yeşertti?’’ diye. 
En son teftişine çıkana değin 
neferliğini yapmıştı eğitimde 
adaletin, merhametin, eşitliğin… 
Laik, demokratik, çağdaş, bilimsel ve karma 
eğitim gerçeğe dönüşen hayaliydi Hasan Âli 
YÜCEL’in.

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişiydi 
‘’Can’’ gözünde ve her nedense aceleydi işi. 
Öyle ya hiç de kolay değildi genç cumhuriyetin 
kör karanlıklara itilmeye çalışılan eğitimi..

1938-1946 yıllarında MEB’de bakan olan 
Hasan Âli YÜCEL, 17 Aralık 1897’de İstanbul’da 
doğmuş; dördünde Yolgeçen Mektebi’ne; 
altısında Topkapı’da Taş Mektep’e; dokuzunda 
Mekteb-i Osmanî’ye gönderilmiş; beş yıllık 
okulu 1911’de başarıyla bitirmişti. 

‘’Hâlâ tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet’’ 
olan yerde “İntikam Olsun” da yazılacaktır 
elbette. Henüz bir öğrenci de olsa yazan 
sorumluluğun yegânesidir tek vatan. Ve 
yeşertilmeli hep çelik gibi bir yürekle. 

Son sınıfta 1.Dünya Savaşı nedeniyle 
askere alınıp 2 Aralık 1918’de terhis edilince 
Darülfünün Hukuk Fakültesi’ne kaydolur ve 
hocasıyla anlaşamadığından öğretimini yarıda 
bırakır.Türk Sesi  gazetesini çıkarır. Bir yandan 
da Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe Şubesi’ni, 
Cağaloğlu’ndaki Yüksek Öğretmen Okulu’nu 
bitirir.

İstiklal Savaşı’nda cephe haberleri 
gazetesinde önceliklidir. 25 yaşında Refika 
Hanımla evlenir. 19 Aralık 1922’de İzmir Erkek 
Muallim Mektebi'nde Türkçe ve Edebiyat 
Öğretmenidir. Bir grup meslektaşıyla 
Muallimler Birliği ve Türk Ocağı’nı kurar. 
Mustafa Kemal’le 2 Şubat 1923’te tanışır. 
1926’da Can ile Canan; 1936’da Gülümser doğar. 
“Yazı ve Dil Sorunları” üzerine yoğunlaşan bir 
müfettiş; Mustafa Kemal’le ülkeyi denetleme 
gezisine çıkan 33 yaşında bir kıvılcımdır.

Kayseri’de Mustafa Kemal’le girdikleri 
bir sınıfta öğrencilerin önünde YÜCEL’in 
yazdığı ders kitabını görürler. Mustafa Kemal, 
kitabı inceler ve YÜCEL’e Arapça terimlerin 
bolluğundan kaynaklı kitabın anlaşılmaz 

olduğunu, bu sorunu çözmeyi düşünüp 
düşünmediğini sorar.

 YÜCEL, dilde sadeleşmenin ve dil 
birliğinin merkezi-kurumsal çalışmalarla 
oluşturulabileceğini bildirir. 

Yine Mustafa Kemal’in “Türk milleti ne 
zaman kendini kurtulmuş sayabilir?” sorusuna  
“Paşam, Türk milleti ne zaman kurtarıcı 
arama ihtiyacını duymayacak hale gelirse o 
zaman kurtulmuş olur.” der. Mustafa Kemal 
“Bu çocuğun ileri attığı, üstünde bizi derin 
derin düşündürmeye değer bir fikirdir.” der ve 
kendisine takdirlerini bildirir.

1932’de TDTC kurulduğunda Etimoloji Kolu 
Başkanlığına getirilir. “Aklıyla Batı’da, gönlüyle 
Doğu’da bir düşünce adamı”dır Hasan Âli. 
1930’lu yıllarda sanat, edebiyat, felsefe ve bilim 
üzerine yazar.

1932’de, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’ne 
atanır ve öğretim üyesi İsmail Hakkı TONGUÇ’ 
la güzel projelere imza atarlar.

1933’te Maarif Vekâleti Orta Tedrisat Umum 
Müdürlüğü’ne atandığında düşüncelerini 
“Türkiye’de Orta Öğretim”le açıklamıştır. 
1934’te CHP’den İzmir Milletvekilidir. 
 İNÖNÜ’nün desteğiyle eğitimde yenilik 
hareketi başlatır ve gerçekleştirir.  
 1.Neşriyat Kongresi’nde Batı’yı tanıma 
zorunluluğunun altını çizmiş, “Bu zorunluluk, 
bizi geniş bir tercüme seferberliğine davet 

ediyor.” demiştir. Bu düşünceyle kurulan 
Tercüme Heyeti, kısa sürede dünya edebiyatı 
klasiklerinden 496 eseri, özellikle önemli 
filozofların eserlerini, dile çevirir.  
 1940’ta Köy Enstitüleri; 1942-43 öğretim 
yılında, bu okullara öğretmen, yönetici, 
gezici başöğretmen, ilköğretim müfettişi ve 
kesim müfettişi yetiştirmek için, Hasanoğlan 
Köy Enstitüsü bünyesinde YKE kurulmuş; 
karanlığa yaydığı bu ışıktan korkanlar 1942’de 
suikast düzenlemiş; Hasan Ali bu saldırıdan 
kurtulmuştur.

1944’ten sonra yılda ortalama 2000 
öğretmen yetiştirmiş; 1946’da yine aydınlıktan 
korkanların eleştirileri nedeniyle kapatılmıştır. 
 1946’da bakanlık görevinden, 1950’de CHP’den 
istifa eder. 1950-1960’ta Cumhuriyet’te 
“Köşemden" seslenir; 26 Şubat 1961’de 
İstanbul’da enfarktüsten vefat eder. Cenazesi, 
2 Mart’ta Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa 
verilir.

Eğitimde her nereye dönülse bir izi; her ne 
yapılsa bir yöntemi; her ne düşünülse bir öncesi 
olacaktır Hasan Âli…

Ve tam da onun söylediği gibi hala bir 
kurtarıcı beklemekte Anadolu’nun yaban 
çiçekleri.

Ruhun şad olsun dünya denilen okulun 
başarılı müfettişi,

Ruhun şad olsun ışığı ruhundan eğitim 
neferi…
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NASUH MAHRUKİ

Yeni yılı karşılamak bütün kültürlerde çok 
önemlidir ve bu günde büyük kutlamalar 
yapılır. Yılbaşına, insanlar hatta devletler 

günler öncesinden hazırlanır. O gün insanlar 
geçip giden eski yılı mutlulukla uğurlar, yeni yılı 
umutla karşılarlar. Birbirlerini kutlar, hediyeler 
alıp verirler, iyilik ve mutluluk dileklerini iletirler. 
Her şeyin daha iyi olacağına dair umutlarını dile 
getirirler. O günde yerler, içerler, geç saatlere 
kadar eğlenirler, aile, eş, dost ve yakınlarıyla 
birlikte mutlu ve neşeli vakit geçirerek yeni yılı 
umutla ve güzel duygularla karşılarlar…

Son yıllarda Muazzez İlmiye Çığ gibi, 
Anadolu’nun eski dillerini ve Orta Asya 
halklarının kültür ve geleneklerini bilen bilim 
insanlarından öğrendik ki, dünya çapında 
kutlanan bugünkü yılbaşının kökeninde, eski 
Türklerin “Nardugan Bayramı” geleneği var. Eski 
Türkler, gündüzün geceyi yendiği, yani gecelerin 
kısalmaya, gündüzün uzamaya başladığı 21 
Aralık’ta, kutsal Akçam Ağacı’na bağladıkları 
kırmızı kurdelelerle dileklerini, isteklerini, 
yeni yıldan beklentilerini ifade ederlermiş. 
Nardugan’da insanlar evlerini temizler, en iyi 
elbiselerini giyer, ağacın etrafında dans edip 
şarkı söylerlermiş, yaşlılar ziyaret edilirmiş, 
aileler bir arada olur, özel yemekler yenirmiş... 

Bugün bütün dünyanın benzer duygularla 
yaşadığı yılbaşı, eski yılın iyisi ve kötüsüyle 
geride bırakılıp artık yeni bir yıla, büyük 
umutlarla kucakların açıldığı gündür. Türkiye’nin 
2021 yılı ise, Cumhuriyet tarihinin en olağanüstü 
ve en zor yıllarından biri oldu maalesef. 2021 çok 
zor geçen 2020’yi arattı. Enflasyon yüzde 40’lar, 
yüzde 50’ler gibi akıl almaz seviyelere ulaştı, 
iflaslar günlük hale geldi. Devlet bile iflas etti 
aslında. Yoksulluk, Cumhuriyet tarihinin en üst 
seviyelerinde ve artık açlık var ülkemizde. Böyle 
giderse kıtlık bile olabilecektir...

Yetmezmiş gibi, iktidar mensuplarının 
arabalarından inanılmaz miktarlarda, balya 
balya paralar, karakol basacak kadar silahlar 
ve uluorta uyuşturucular çıkmakta hatta sık 
sık, hâlâ kime yollandığını öğrenemediğimiz 
tonlarca uyuşturucu yakalanmaktadır. 
Türkiye’miz artık Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun 
bir numaralı uyuşturucu tedarikçisi haline 
gelmiş durumda. Türkiye’mizin hiç bilmediğimiz 
inanılmaz bir karanlık yüzü olduğunu ve bu 
karanlık yüzünün artık aydınlık yüzüne kafa 
tutabilecek seviyelere geldiğini gördük. 

Türkiye gerçekten çok zor günlerden geçmektedir, 
ancak yine de bu çok zor günlerin sonuna 
yaklaştığımız da bir gerçektir. Alım gücü her 
gün eriyen halk, gözlerinin önünde her şeyin 
daha kötüye gittiğini ve her geçen gün daha da 
yoksullaştığını, buna rağmen iktidar mensuplarının 
bu duruma bir çözüm bulmaktansa saçma 
sapan şeyler anlatarak çözüme dair hiçbir şey 
söyleyememelerini artık kaçınılmaz olarak 
görmekte ve dramatik sonuçlarını yaşamaktadırlar. 
Çözümü de zaten bu dibe vurma hali getirecektir. 
Keşke yaşayarak öğrenen bir toplum olmaktan 
kurtulabilseydik, yine de buna şükür…

Yine de bugünlerin hepsinin geçeceğine inancım 
da, güvenim de tamdır. Türk milleti, tüm bu 
dertlerini çözebilecek kabiliyettedir ve bunları 
çözecek birikime de, kadrolara da, kurumlara 
da sahiptir. Gerçeklikten koparıldığı ve 
amansızca soyulduğu bu uzun yılların sonunda 
geldiğimiz yer, evdeki halıları, tabloları, 
mobilyaları bile satmış, iflas etmiş müflis 
tüccarın durumudur. İktidar mensupları ve 
yandaşlar hariç herkes; ülke ve toplum, bireyler 

ve şirketler hatta devlet giderek yoksullaşıyor, 
çaresizliğin pençesinde kıvranıyor, anormal 
sayılarda iflaslar yaşandı, yaşanıyor. Artık 
aç insanlar var ülkemizde, oysa dünyada 
kendine yeten 7 ülkeden biriydi Türkiye benim 
çocukluğumda ama bugün yoksulluk intiharı 
diye bir kavram girdi hayatımıza; yoksulluk 
intiharı…

Her şeye rağmen Türkiye, bu zorlukları 
savuşturacak ve bu yaşadığı zorlu sürecin 
tecrübeleri ışığında, yolunu yeniden Atatürk 
Türkiyesi’ne, Cumhuriyet değerlerine 
döndürecek ve sorunlarını teker teker 
çözecektir. 2021 ne kadar zor ve sıkıntılı 
geçtiyse, 2022’nin de o kadar güzel, umut dolu 
ve başarılı geçmesini diliyorum ve biliyorum ki, 
2022 ve sonrasını elbirliğiyle güzelleştireceğimiz 
ve ülkemizi, bütün bu bize hiç yakışmayan 
sıkıntılardan kurtaracağımız günler artık hiç de 
uzak değil…

Herkesin yeni yılını kutluyor ve herkese nice 
güzellikler getirmesini diliyorum…
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CANAN ASLAN
“Sadece geçerken hızlıymış zaman…” 
Sevgili Erdal Güney, o muhteşem şarkısının bir dizesinde bize böyle 

sesleniyor. 
Zaman… Bazen su gibi akıp gider, nasıl geçtiğini fark etmeyiz bile. 

Bazense dakikalar geçmek bilmez. Evet, görecelidir zaman; sanırım bu 
konuda aklımıza gelen ilk ve tek isim “Einstein” olacaktır.

On yedinci yüzyılda Newton kütle çekim yasasını ortaya atarak, 
kütle çekiminin cisimlerin kütleleriyle doğru orantılı olarak arttığını 
söylemişti.

Einstein ise yirminci yüzyılın başında, sanılanın aksine kütle 
çekimi diye bir kuvvet olmadığını, gerçekte bu olaya uzay-zaman 
bükülmesinin neden olduğunu söyledi. Uzayı tanımlayan üç boyuta 
(uzunluk, derinlik, genişlik) dördüncü boyut olarak zamanı da ekledi 
ve uzayı, gökyüzü cisimlerinin varlığıyla çevresini saran bir kumaşa 
benzetti. Buna “uzay-zaman” adını verdi. Bu dev gökyüzü cisimleri 
ağırlığı oranında uzayda bükülme yaratıyordu. Diğer gökyüzü cisimleri 
ise kütlesi büyük olanın yapacağı bükülme de fazla olacağından 
kütle çekim etkisi büyük olanın etrafında dönüyorlardı. Einstein 
bu teoriye “Genel Görelilik Kuramı” adını verdi. Gökyüzü cisimleri 
sadece mekânsal (uzay) bükülme yaratmıyor, zamansal bükülme de 
yaratıyorlardı. Buna göre kütlesi daha fazla olan uzay-zamanı daha 
fazla büküyordu. Yani kütlesi büyük olanın, kütlesi daha az olana 
oranla zamanı daha yavaş akıyordu. 

O zamana kadar mutlak olan bir zaman kavramı vardı. Oysa Einstein 
zamanın mutlak olmadığını, onun bir boyut olduğunu ve göreli 
olduğunu ortaya koydu. 

Tüm bu araştırma ve teorilerin bize aktarmak istediğini Bursa 
Cezaevi’nden bir şiir ile anlatıyordu Nâzım Usta:

Ben içeri düştüğümden beri, güneşin etrafında on kere döndü dünya. 
Ona sorarsanız: “Lâfı bile edilmez, mikroskobik bir zaman.” 
Bana sorarsanız: “On senesi ömrümün.”

Bir kurşun kalemim vardı, ben içeri düştüğüm sene. 
Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. 
Ona sorarsanız: “Bütün bir hayat.” 
Bana sorarsanız: “Adam sen de, bir iki hafta.”

Dördüncü boyut olarak bizi belirleyen zaman kavramı üzerine 
düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor gerçekten. Bir akışın içinde 
olmak…

Bu konuya Yalın Alpay’ın ifadelerine başvurarak devam edersek, 
şimdiki zaman her an geçmişin bir parçasına dönüşüveriyor ve 
hafızamızda yerini alıyor. İnsan sadece anı yaşıyor ve diğer zamanları 
ise tahayyül ediyor. Geçmiş; anılarda, bir yazıda ya da bir filmde 
kalırken, gelecek; önümüzde bir beklentiler ve olanaklar manzumesi 
olarak duruyor. 

Bu olanaklar sadece tekil bir kişinin çabasına bağlı değil, diğer irade 
sahibi aktörlere de bağlı olarak değişiyor. Her şey birbiriyle ilintili, tıpkı 
uzaydaki gök cisimlerinin hareketleri/döngüleri gibi… Bir gök cismi 
kendi etrafında dönerken başka bir gök cisminin de etrafında dönüyor. 
O da başka bir gök cisminin… Bu durum tüm galaksiye yayılıyor ve 
çoklu bir durumu oluşturuyor. 

Bizler dar bir alanın içinde aynı zamanda sürükleniyoruz. Zaman bu 
çoklu olan olayın bir anı içine sıkışıyor ve biz her şeyin bizim etrafımıza 
döndüğünü zannediyoruz. Oysa biz bu çoklu sistemin içinde bir kum 
tanesiyiz. 

İşte… Koca galaksinin içinde bulunan ve bizim üzerinde yaşadığımız 
Dünya gezegeni Güneş’in etrafındaki tam turunu tamamlamak üzere.

2021 yılına ait olaylar belleğimizde yerini alırken, 2022 yılında 
olacaklar ise olanaklar manzumesi olarak tahayyülümüzde belirmeye 
başladı bile. 

Elbette ülkemiz ve tüm insanlık için daha adil, daha paylaşımcı bir 
dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. Bu mümkün dünyanın tahayyül 
olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştüğü zamanlar dileğiyle…
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ERCAN KESAL
25 Şubat 1980 Kazan,  
Gençlik Merkezi

Hava buz gibi. İnsanın içi titriyor. Üzerimde, 
geçen hafta uçaktan iner inmez Moskova’dan 
aldığım kalın ve kürklü bir mont var. Yine 
de titremekten kendimi alamıyorum. Dün 
Moskova’daydım. Şimdi de 800 kilometrelik tren 
yolculuğundan sonra bu güzel kentteyim işte. 
Kazan’dayım...

Burası bir gençlik merkezinin yatakhanesi. 
Tarkovski’nin karısı Larissa ile kalmakta olduğu 
533 no’lu odanın kapısındayım. Larissa bir süredir 
hasta ve burada Dr. Murşarapov’un tedavisinde. 
Galiba iki ay daha sürecek tedavisi ve Andrey’in 
de onunla kalmasını istediğini, bu yüzden yanına 
çağırdığını biliyorum. 

Titrememin, soğuktan mı yoksa 
heyecandandan mı olduğunu karıştırıyorum bir 
an. Derin bir nefes alıp, çalıyorum kapıyı. Nasıl 
bir duyguyla söylendiğini bilmemin mümkün 
olmadığı bir “Gir!” sesi geliyor içerden. Yavaşça 
açıyorum kapıyı.

Odaya girdiğimde, bir divanın ucuna oturmuş 
düşünceli bir tavırla pencere tarafından dışarıya 
bakıyordu. Üzerinde eski bir kazak… Keskin ve 
kemikli yüzü, sımsıkı kapalıymış gibi duran ince 
dudakları ve alnının üzerine yavaşça dağılmış 
kumral saçlarıyla karşımda oturan adam Andrey 
Tarkovski. Ülkesindeki yöneticilerin, yaptığı 
filmlerden çok hazzetmeseler de en son çektiği 
filme kendi sinema tarihlerinin en büyük desteğini 
vermekten çekinmedikleri, şimdiden efsane 
olmuş Andrey Tarkovski…

Uzun zamandır röportaj teklifimin olumlu 
sonuçlanmasından duyduğum memnuniyet ve 
heyecanla bir süre odanın kapısında dikildim.

Sorularım hazırdı ama yine de şöyle bir 
geçirdim içimden…

“Oturun lütfen!” dedi yerinden hafifçe 
kıpırdanarak. Sonra, eskiden beri tanışıyor ve bir 
süredir de sohbet ediyormuşuz gibi gülümseyerek 
devam etti konuşmasına,

“Daha önce de, Maşa’yla birlikte, 12 Aralık’ta 
gelmiştim buraya.  Üç günlüğüne…” 

Bir süre daldı sonra; o günleri anımsamaya 
çalışıyor gibiydi.

“Çok seviyorum bu kenti. Filmlerim gösterildi. 
Yedi konuşma yaptım. Salonda yığınla insan 
vardı.” dedi, kendi kendine konuşur gibi. 

“Projeksiyon çok kötüydü ama.” dedi, tatsız bir 
ifadeyle. 

Bir süre sustuk karşılıklı. Bu arada divanın 
hemen yanındaki ahşap masanın kenarındaki 
sandalyelerden birini çekerek çoktan 
oturmuştum. Röportajlarındaki gerilimli ve 

karşısındakini sorgulayan tarzından eser yoktu. 
“Bu iyi!” diye geçirdim içimden.
Yüzü aydınlanarak döndü birden ve 

konuşmasına devam etti:
“Projeksiyon kötü ama ilgi müthişti!”
Bir an, sanki orada olmamın onu çok fazla 

ilgilendirmediğini düşündüm.
“Sorularınız hazırsa, başlayalım!” dedi sonra.
Evet, artık başlayabilirdim.
“İlk sorum sinemayla ilgili…” dedim, sonra 

kızdım kendime, girizgâhı aptalca bularak. Neyle 
ilgili olacaktı ki zaten!

Sizce sinema niçin bu kadar güçlü bir sanat? 
Nereden alıyor bu gücü?

“Sinema çok güçlü, doğru söylüyorsunuz.” 
dedi, hemen. Sonra da devam etti:

“Diğer sanat formlarının aksine, sinema 
zamanın akışını yakalayıp tutabiliyor çünkü. Onu 
durdurabiliyor, neredeyse sonsuza dek ona sahip 
olabiliyor. Kelimenin tam anlamıyla, zamana 
damgasını vuran tek sanat dalı. Düşünebiliyor 
musunuz, aynı film makarasını sonsuz kere 
izlemek mümkün. Bu yüzden bir zaman matrisi 
gibi. Evet, evet bu yüzden sinemanın, ‘zamanın 
heykeltraşı’ olduğunu söyleyebilirim.”

Konuşmanın hemen başında ökseye tutulmuş 
bir güvercine dönmüş, hayranlıkla anlattıklarını 
dinliyordum.

“Ne dersiniz?” dedi, dikkatlice yüzüme 
bakarak.

Koşulsuzca salladım kafamı.
“Bence sinema, yeni bir evren yaratmanın, 

gizli hakikatleri keşfetsinler diye başkalarına da 
gösterdiğimiz büyüleyici bir dünya yaratmanın 

özgün bir yolu. Evet, kesinlikle böyle…” diye 
bitirdi cevabını.

Ama, film yaparken “insanları memnun 
etmeyi düşünmediğinizi” ya da “bunun dikkat 
ettiğiniz en son şey olduğunu” söylüyorsunuz. 
Gerçekten, sinemada izleyicinin fikri sizi hiç mi 
ilgilendirmiyor? Eğer, öyleyse filmlerinizi kimin 
için yapıyorsunuz?

Bir süre sustuktan sonra; doğru ifadeyi bulmuş 
olacak ki genizden gelen, parlak etkileyici bir ses 
tonuyla konuşmaya başladı. Sesi aceleci ve inanç 
doluydu.

“Benim işim halkı kendime çekmek, benimle 
ilgilenilmesini sağlamak değil ki! Böyle olsa eğer, 
bu onların zekasına değer vermediğim anlamına 
gelirdi.  Halkın budalalardan oluştuğunu 
sanmıyorum. Ama, sık sık da şu gerçeği 
düşünüyorum; bütün vaat ettiğim sadece bir sanat 
eseri olsaydı eğer, hiçbir yapımcı beş kuruş bile 
harcamazdı.  Her hâlükârda, herkes tarafından 
anlaşılmayı temel önemde görmüyorum. Sinema 
bir sanat formuysa eğer; (burada biraz durup 
tekrar bakıyor ve onaylayıcı bir mimik arıyor 
sanki yüzümde. Yavaşça eğiyorum kafamı.) 
böyle olabileceğinde sanırım hepimiz hemfikiriz. 
Başyapıtların tüketim malı olmadığını, hem 
yaratıcılığın hem de içinden çıktıkları kültürün 
bakış açısından, bir dönemin ideallerini ifade eden 
zirve noktaları olduğunu unutmamalıyız.”

Belki tam burada sevdiğiniz ve başyapıtlar 
ürettiğini düşündüğünüz yönetmenleri 
sormalıyım? Ne dersiniz?

“Film yönetmek, Olimpos tanrılarına özgü 
bir serinkanlılığa meyletmektir. Bu yüzden, 
Bresson’dan çok hoşlandığımı söyleyebilirim. 
Ama en çok Dovjenko’yu severim. Biraz daha uzun 
yaşasaymış, başka birçok ilginç şey yapabilirmiş 
bana kalırsa. Sevdiğim birkaç yönetmen daha var 
ama sıralamaları şimdilik değişiyor: Dovjenko, 
Bunuel, Kurosawa, Antonioni, Bergman, hepsi 
bu kadar. Ve tabii Vigo, çünkü günümüz Fransız 
sinemasının babası. Ne kadar yağmalandığını 
görmek rahatsız edici ama sahip olduğu her şeyi 
çalmadılar daha!’’

Oyunculuk ve oyuncularla ilgili bir sorum var 
şimdi de… Birçok oyuncu filmlerinizde rol almak 
istiyor. Birçoğu için bu en büyük düşlerden birisi 
bu. Oyuncu sizin için ne ifade ediyor? Ondan tam 
olarak ne bekliyorsunuz?

“Oyuncunun tek görevi yaşamak ve yönetmene 
güvenmektir. Çünkü o, filmi oluşturacak parçaları 
bilemez. Yönetmen, onun varlığından filmin 
konusunu en açık şekilde ifade eden anları seçer. 
Bu yüzden oyuncu, kendine engel çıkartmamalı, 
eşsiz, hatta neredeyse Tanrısal olan özgürlüğünü 
abartmamalıdır.”

Sette onlardan ne beklersiniz, ya da şöyle 
sorayım: Neye zorlarsınız onları?   
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“Oyuncularıma hiçbir zaman belli bir rol 
anlayışını zorlamaya kalkmam ve onlara 
olabildiğince özgürlük tanımaya hazırım, yeter 
ki çekim çalışmalarından önce temel tasarımdan 
bağımsız davranabileceklerini bana ispatlamış 
olsunlar…”

Bu söylediklerinizden, nasıl bir oyuncu 
yeğlediğinizi anlamalıyım?

Divana biraz daha yaslandı, bir süre düşündü 
ve belki sert olacağını bilse de söylemekten 
vazgeçmeyeceği anlaşılan bir vücut diliyle 
konuşmaya devam etti:

“Geleneksel Stanislavski eğitiminden geçmiş 
her oyuncu için sorulması zorunlu addedilen, bana 
ise son derece saçma gelen ‘neden, niçin ve hangi 
temel düşünceye dayanarak’ sorularını sormaya 
kalkmayan oyuncuları yeğlerim. Bütün film 
boyunca kendilerini yapılan filmin bağlamından 
kopararak kendi rollerinin yönetmenliğini 
yapmaya kalkışanları profesyonel bulmuyorum. 
Benim için bir oyuncunun profesyonel olması 
için ona anlatılan oyun kurallarından herhangi 
birine hızla, en doğal haliyle ve her şeyden önce 
görünür bir çaba harcamadan uyabilmesi gerekir. 
Her doğaçlama duruma kendiliğinden ve bireysel 
olarak tepki gösterebilmelidir. Ben, yalnızca böyle 
oyuncularla çalışmayı seviyorum. Diğerleriyle 
çalışmayı anlamsız buluyorum, nasıl olsa onlar 
yalnızca az çok basitleştirilmiş ‘genellemeleri’ 
oynarlar. Belki de iki gruba ayırabiliriz tüm 
oyuncuları: Senaryonun dramatik olarak kurduğu 
bir sahneyi oynayanlar ile oyunculuklarıyla 
karakterin ruhunu canlandıranlar. Doğrusunu 
söylemek gerekirse yazılması imkansız olduğu için 
yazılmamış rolleri oynayanlar. İşte benim ideal 
oyuncularım bunlardır…”

Hep sormayı düşündüğüm bir soru var, 
unutmadan onu sormak isterim. Bildiğim 
kadarıyla siyah-beyaz filmi daha çok tercih 
ediyorsunuz. Sizce, onu renkli filme üstün kılan 
nedir?

“Siyah-beyaz filmler gerçekliğin özünü daha 
iyi temsil ederler. İçkin anlamı daha iyi ifade 
ederler. Renkli filmlerde öyle olmuyor ama. 
Renkli sinemanın daha sıradan, daha vulgar 
olduğunu söyleyebilirim. Sinema estetik açıdan 
kötü bir dönemden geçiyor. Rengi, çıkmaz bir 
sokağa benzetiyorum. Siyah-beyazın avantajı 
ifade gücünün son derece yüksek olması ve 
seyircinin dikkatini dağıtmamasıdır. Bugün renkli 
film tümüyle ticari bir fenomen haline gelmiştir. 
Sinemada renk yoluyla yeni bir görme biçimi 
yaratılmaya çalışılan bir dönemden geçildi, ama 
bir yere varılamadı. Sinema, çok parlak, cilalı bir 
hale geldi; bu da benim bu koltukta seyretmekte 
olduğum filmin, öbür köşede, başka bir koltukta 
oturan bir insanın gözünde hayli farklı bir hale 
büründüğü anlamına geliyor.”

Bir de, senaryo ile ilgili düşüncelerinizi merak 
ediyorum doğrusu. Ya da şöyle sorabilirim: Sinema 
ve edebiyatın ilişkisine dair ne söyleyebilirsiniz? 
Sizce nedir senaryo?

“Hemen baştan söyleyeyim: Senaryo benim 
için hiçbir zaman özel bir edebi değer taşımaz. 
Asla! Bir senaryo ne kadar filmselse, edebi başarı 
sağlama umudu o kadar azdır. Bu yönüyle pek 

çok tiyatro oyunundan farklı bir konuma sahiptir. 
Ayrıca, bugüne kadar gerçek bir edebi düzeye 
ulaşmış bir film senaryosuna hiç rastlanmamıştır. 
Bir senaryo, edebi bir eserin bütün güzelliğini 
ve büyüsünü taşıyorsa, o zaman düzyazı olarak 
kalmaya devam etsin. Ancak eğer biz, bu eserin 
her şeye karşın, gelecek filmimizin edebi temelini 
oluşturmasını istiyorsak, o zaman önce bu metni 
bir senaryoya dönüştürmek gerekir, yani filmin 
çekilebilmesini sağlayacak gerçek bir temele.”

Yazan-çizen biri olarak, senaryo konusunda 
söylediklerinden hayal kırıklığı yaşadığımı fark 
etse de ısrarla ve dozunu artırarak sürdürdü 
edebiyat eleştirisini:

“Bir senaryo başından itibaren filmin ayrıntılı 
bir proje tanımlaması ise, yani tek içerdiği şey, 
neyin nasıl çekileceği ise, o zaman da elimizde 
tuttuğumuz şey, yapacağımız filmin bir tür 
tutanağından başka bir şey değildir ve edebiyatla 
uzaktan yakından hiç bir ilgisi yoktur.”

Burada biraz durup, hınzırca gülümsedi:
“Kusursuz edebi bir biçim almış bir senaryonun 

tek işe yaradığı yer, yapımcıyı yapacağınız 
filmin kârlı bir yatırım olduğuna ikna etme 
aşamasındadır, sadece o kadar!’’

Epeyce sızlıyordu içim. Enikonu senarist 
kimliğime darbe indirilmiş gibi geliyordu 
söyledikleri. Belki onu biraz rahatsız edecek bir 
soruyla intikamımı alabilirdim:

Modernizmle ilgili olarak nerede duruyorsunuz 
peki?

Birden, yüzüne hafif bir karanlık çöktü. Bir süre 
başını eğip, cevabına uygun metaforu arar gibi 
durdu öylece. İçimde, biraz önceki eleştirinin tatlı 
bir intikamı! 

Dertlenir gibi konuştu sonra:
“Bir ayağı bir teknenin kenarında, bir ayağı 

da başka bir teknenin kenarında olan bir adam 
gibi duruyorum. Teknelerden biri dümdüz ileri 
gidiyor, öbürü de sağa dönüyor. Yavaş yavaş suya 
düşmekte olduğumu anlıyorum. İnsanlık şimdi 
tam bu durumda. İnsan kendi kendini kandırdığını 
anlamazsa, geleceğinin çok karanlık olacağını 
düşünüyorum.’’

Sanatın buradaki yeri ve rolü nedir o zaman?
“Sanat, insana manevi bir varlık olduğunu, 

sonunda geri döneceği sonsuz genişlikte bir ruhun 
bir parçası olduğunu hatırlatmak için var olması 
gereken bir şey. Bu sorularla ilgileniyorsa, kendine 
bu soruları soruyorsa manen kurtulmuş demektir 
zaten… Sanatçı insanların fikirlerini toplar ve 
yoğurur. İnsanların sesidir.”

Sanatçının sorumluluğunu soracaktım zaten. 
Ama cevabını verdiniz sanki?

Daha söyleyecekleri varmış belli ki; beni hiç 
duymamış gibi devam etti konuşmasına:

“İnsanlar Tanrı’ya benzer yaratılmıştır. İçimizde 
sanatsal bir tohum taşıyorsak eğer-herkes 
doğuştan bu tohumu taşır- yeteneğimizi heba 
etmemeliyiz. Onu kendi malımız gibi görmeye 
hakkımız yok. Sanatçının önüne sürülen taleplerin 
bilincinde kalmak istiyorsak, bunu unutmamamız 
gerekiyor. Belki dışardan bakınca bu bir çatışma 
olarak görünüyordur, sanatçı ile halk arasında 
bir çatışma. Zevkler, çıkarlar, istekler ne olursa 
olsun, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi dikkate almadan 

hizmet etmemiz gerekiyor. Çünkü neden burada 
olduğumuzu unutmazsak, bu büyük ölçüde zıtlık 
olmaktan çıkacaktır, çünkü sanatçı insanların 
sesidir; kendisi bunu kuvvetle reddetse dahi.”

Kendinizi bu konularla ilgili, fazlasıyla görevli 
hissediyorsunuz, ne dersiniz, yanılıyor muyum?

“Evet, her birimizin içinde olan o özgün 
insanilik ve ebedilik üzerinde düşünmeyi ve 
teşvik etmeyi görevim sayıyorum. Ne yazık 
ki bu sonsuzluk ve öz, insanın kendi yazgısını 
kendi elinde tutmasına karşın sık sık görmezden 
geliniyor. Birtakım aldatıcı idealler peşinde 
koşulması yeğleniyor. Ancak gene de geride 
insanın varlığını inşa ettiği ufacık bir kırıntı 
kalıyor: Sevme yeteneği. İşte bu kırıntı insan 
ruhunda, hayatını belirleyecek bir yer işgal 
edebilir, varlığına anlam katabilir.”

Sorun ne o zaman? İnsanlığın sorunu ne?
“Yeterince olgun değiliz. İnsanoğlunun tarihi 

incelemesi gerekiyor. Tarihten öğrendiğimiz bir 
şey varsa, o da bize hiçbir şey öğretmediğidir. 
Çok karamsar bir noktaya varıyoruz. İnsanoğlu 
hatalarını defalarca tekrarlıyor. Korkunç… Başka 
bir muamma! Tarihin daha yüksek bir düzeye 
geçmesi için çok önemli bir manevi seferberliğe 
girmemiz gerektiğine inanıyorum… En önemli şey 
bilgilenme özgürlüğü. İnsanoğlu sınırlanmadan 
bilgi edinmeli. Tek olumlu araç bu. Sınırsız gerçek, 
özgürlüğün başlangıç noktasıdır…”

Birkaç sorum daha vardı ama nedense tüm 
sorularımın cevabını almış gibi hissediyordum. 
Akşam, dışardaki kar beyazlığını griye çevirmiş, 
odanın açık perdelerinden içeriye kurşuni 
gölgeleriyle çökmüştü. Odanın içindeki tuhaf 
sessizlik, kapının yavaşça açılıp içeriye birinin 
girmesiyle son buldu. Gelen Larissa’ydı. Andrey’e, 
Dr. Murşarapov’un onları beklediğini söylerken, 
bana da nazikçe röportajın artık bitmek zorunda 
olduğunu hatırlatıyordu. Kayıt cihazımı ve 
defterlerimi toparlarken, Tarkovski birden ayağa 
kalkarak meçhul bir yere cevap verirmiş gibi 
konuşmaya başladı:

“Benden hesap, yalan söylediğimde sorulsun. 
Sinema sanatının bariz otantikliğini istismar 
ederek, yani bu sanatın en inandırıcı etkileme 
biçimlerinin yardımıyla gerçekliğe yatkınlık 
iddiasını ortaya atıp aslında herhangi bir amaçla 
bunu saptırmaya yeltenirsem, işte o zaman 
benden hesap sorulsun!”

“Tamam!” dedim yavaşça, “Çok teşekkür 
ederim, her şey için…” 

Öne doğru kararlı bir biçimde uzattığı ince, 
kemikli elini kuvvetlice sıktım.

Sonra yavaşça çıktım dışarıya… Hava iyice 
kararmıştı. Kazan’dan Moskova’ya gidecek tren 
için çok fazla vaktim yoktu. Karların içinden 
istasyona doğru yürümeye başladım… 

*Benim için, bir yönetmen olmanın ötesinde 
düşünür ve felsefeci olan Tarkovski’yle, yaşarken 
karşılaşma şansım olsaydı eğer, bu soruları 
sorardım. Ama, hiç olmazsa cevaplarını, 
“Mühürlenmiş Zaman”, “Şiirsel Sinema” (J. 
Gianvito), “Zaman Zaman İçinde” kitaplarından 
ve yayımlanmış diğer söyleşilerinden biliyordum. 
Onları alıntılayarak, pekâlâ bir kurmacaya 
yerleştirebilirdim. Öyle yaptım ben de!
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MARİO LEVİ

Şimdi bir ses çok uzaklardan geliyor. Bir 
Edip Cansever şiiri... Uzun ve derin bir tarih 
duygusundan damıtılmış gibi... “Hisarlı 

balıkçı ağlarını ayıklıyor/Ağları pembeden hüzne 
giden/Dip sularında mercanlar gibi koyulaşan (...) 
İstavritler kıpır kıpır dibinde sandalının/Balık dedin 
mi, oynamaz gözleri hiçbirinin, tertemiz/bir resim 
gibi/bakarlar insana/Günlerce bakarlar, bıraksan 
yıllarca bakarlar belki/ Gözlerin gibi senin, yıllardır 
unutamadığım/Ve bu yüzden olacak düşünemedim 
şimdiye kadar/bir balığın ölebileceğini.” Ne 
görülmüştü de yazılmıştı bu dizeler? Cevap elbette 
yazanında kaldı. Ama uyandırdıkları kendimize 
göre yol almamızı sağlayabilir. Kendi sularımızda 
elbet. Bir daha kendi sularımızda... Küçük balıktır 
istavrit. Şehrin yerlilerindendir üstelik. Kıyıdan 
olta sallayan amatör balıkçıların yüzünü güldürür 
çoğu kez. Oltacılar başka gezginlerdir. Aylaklardır 
da biraz. Sabahın çok erken saatlerinde başlayan 
bir günün, rüzgârlar ve deniz kokusuyla geçtikten 
sonra, dolu bir kovada bitmesi o sevinçlerin 
yaşanmasına yetmez mi? Neden yetmesin? Taze 
istavritin ızgara gördükten sonra ne kadar lezzet 
kazandığını boş yere mi söyledik? Sırtı yeşil ve 
lacivert menevişli uskumrunun Boğaz sularından 
neredeyse tamamen çekilmesinin ardından itibarı 
da artmıştır üstelik. Balıkçılar bu yokluğunda çirozu 
ondan da yapmaya başlamadılar mı artık? Tabii ki o 
bildiğimiz çirozun yerini tutmaz elde edilen. Gerçek 
İstanbullu da hâlâ o uskumru tadını arar. Yaşayan, 
bir hikâyenin ve resmin uyandırdıklarından 
vazgeçememiştir ki... Uskumru, havaların 

ısınmaya başlamasıyla, nisan veya mayıs ayında 
Karadeniz’e dönerken, en yağsız kaldığı dönemin 
hatırlanmasıyla başlardı o hikâye… Çiroz yapacak 
balıkçılar için en uygun dönemdi bu… Avlananlar 
ayıklanır, tuzlanır, kuyruklarından iplere bağlanarak 
güneşte ve rüzgârda kurumaya bırakılırdı… 
Çocukluğumdan kalma anılar… Balıkçılarda iplere 
dizilen o çirozları hiç unutamadım. Özellikle de 
Sarıyer’dekileri... Neden? Bunun cevabı yok işte. 
Tam burada bir başka resim canlanıyor zihnimde. 
Bu sefer kokusuyla ama. O da unutulmayanlar 
arasında. O çirozlarla yapılan salatanın hazırlık 
safhası olmuştur bende asıl kalan. Balıklar alınır, 
iplerinden koparılır, ocağın alevlerine tutularak 
kızartılır. İyice kızardığına kanaat getirildikten sonra 
yağlı kâğıdın içine sarılır ve sert bir cisimle dövülür. 
Bıçak sırtı, havan, çekiç, ne isterseniz. Etlerinin 
kılçığından ayrılması için... Bu arada o etler 
parçalanır. İstenen de budur zaten. Sonrası onların 
bir iki saatliğine sıcak sirkede bekletilmesidir. Bu 
safhanın ardından bir iki saat da oda sıcaklığındaki 
sirkeye konmaları gerekir. Ama bu sefer zeytinyağı 
ve biraz dereotu ilavesiyle... Çiroz salatanız 
hazırdır. Lezzeti hakkındaki yorumlar kişiden 
kişiye değişebilir elbet. Ama ben size kokudan 
söz etmiştim, değil mi? Size kokuyu veren bu 
hazırlık safhalarıdır. Onu size anlatmam mümkün 
değil işte. Yine yaşayarak anlatmanın sıcaklığına 
ve efsununa geliyoruz. Uskumru bize şimdi ne 
oyun oynadı, görüyor musunuz? Hatıralar sizde 
hikâyeleri uyandırınca... 
Sait kimi öpmüştü aslında?

Buraya istavritten gelmiştik. Sait Faik’in 
karşısına bir gün çıkan da istavrit midir yoksa? 
Sonuçta o da şehrin kıdemli aylaklarındandır. 
Üstelik bu aylaklıktan müthiş hikâyeler devşirebilen 
ve çıkarabilen aylaklarından. Gündelik hayatını 
paylaşmayı tercih ettikleri, adanın balıkçıları 
bu gerçeğin farkına varmamış, ne gam. Rivayet 
edilir ki o günlerin birinde küçük bir balık takılmış 

oltasına. Gezginimiz bu balığı oltasından çıkardığı 
gibi öpmüş ve denize atmış. Ait olduğu yere bir 
başka deyişle. Bunu gören yanındaki Rum balıkçı 
da “Ne yapıyorsun Sait? Balık öpülür mü hiç?” diye 
sormuş. O da cevaben “Olsun... Şimdi denizde 
benim öptüğüm bir balık var.” demiş. Nasıl? Balığı, 
denizi, doğayı sevmek başka nasıl dile getirilebilir? 
Bu sevgi insanı da sevmek değil miydi biraz? Öyle 
ya, bir insanı sevmekle başlamıyor muydu her şey? 
Varsın bu hikâye de balığı sevmekle başlasın. O 
satırların neden yazıldığını da anlatmak için yeterli 
değil miydi bu duygu?

Orhan Veli’nin Işıltılı Denizi
Denizi sevmek uyandırdığı özgürlük hayalini 

sevmek de miydi biraz? Sait Faik’le nerdeyse 
kardeş gibi gördüğüm bir başka aylağın o dizeleri 
bize daha başka ne anlatabilirdi? Orhan Veli, o 
sabahın ışıltılarında hangi umuda doğru yürümek 
istemişti? Hangi hüzünle? Hangi sarhoşlukla? “Gün 
doğmadan,/Deniz daha bembeyazken çıkacaksın 
yola./Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında,/İçinde 
bir iş görmenin saadeti,/Gideceksin/Gideceksin 
ırıpların çalkantısında./Balıklar çıkacak yoluna, 
karşıcı;/Sevineceksin./Ağları silkeledikçe/Deniz gelecek 
eline pul pul;/Ruhları sustuğu vakit martıların,/
Kayalıklardaki mezarlarında,/Birden/Bir kıyamettir 
kopacak ufuklarda”. Şiir, bir coşku seli gibi akar 
üstümüze bu dizelerin ardında. Ben burada da kesif 
balık kokusu alırım. Deniz yine yapacağını yapmıştır. 

Bir başka küskünlük hikâyesi mi?
Sonrası mı? Sonrası yine şehri terk eden balıkları 

hatırlamak mıdır? Bazı balıklar özgürlüklerini 
mi kazanmak istemişlerdir? Gidiş bir başka 
düşünülmek istenmeyen ihtimali mi akla getirmeli 
yoksa? Boyu bazen iki metreyi bulan kılıç balığı, 
Boğaz’ın en lezzetlileri arasındaki yerini almamış 
mıydı bir zamanlar? Boğaziçi dalyanlarında 
avlanırlardı onlar da. Evliya Çelebi, Beykoz 
dalyanlarında avlanışlarını nasıl da ballandıra 
ballandıra anlatır. Bilenler 1935 yılından sonra 
zıpkınla avlandıklarını söylüyor. Özellikle de bahar 
aylarında. Havalar ısınıp da su yüzüne çıktıkları 
için… 1970’lere kadar o da. Sonra da hiç Boğaz 
yüzü görmemişler. Sebebini varın, siz düşünün 
artık. Şimdilerde Çanakkale Boğazı’na kadar gelip 
Marmara’ya girmeyi reddettikleri söyleniyor. 
Özgürlük arayışı mı dersiniz artık, bir kırgınlığı 
dile getirme kaygısı mı? Kim ne derse desin, tek 
bildiğimiz, o lezzetli etinden yapılan defne yaprağı 
kokulu ızgara şişin tadına doyum olamadığı… 
“Zokayı yutmuştum ben bir zaman/ah dilim yaralı/
konuşamam.” diyor Birhan Keskin. O da kim bilir 
neler hissetti bu dizeleri yazarken. Ben onlarda 
hep derin bir acının izlerini gördüm. Buraya aniden 
koymak istememin sebebi bu muydu? Kim ne 
isterse düşünecek artık.

İhtimaller bitmez
Balıklar bize hoyratlığı da anlatıyor elbet. 

Şehirlilik bilincinden yoksun fırsatçıların 
verdikleri zararları da… Onlar hakkında anlatmak 
istediklerimiz bu yüzden öyle kolay bitemez. 
Kim bilir başka dizeler günü geldiğinde neleri 
hatırlatacak artık. 

Biz yine de yeni bir yılın yeni ihtimalleri 
doğuracağını umut edelim. Hayat akmaya devam 
edecek. Tüm ölümlere rağmen. 

Balıkların tekrar eden yolculuklarının da bu şehri 
anlattığını söylemenin tam zamanı şimdi.
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NAZIM ALPMAN

Bizim özel ve güzel ülkemizde bazı 
kavramlara biraz geç alışılıyor. Ama 
sonunda içselleştirmeden de olsa bolca 

telaffuz edilir hale geliniyor. Buna da şükür tabii…
Mesela “İnsan Hakları” konusu, bunların içinde 

en fazla mesai yapılan kavram oldu yıllar boyu… 
Üzerinde enine-boyuna çalışıldı. Ölçüldü biçildi. 
Belli noktalarda karar kılındı. Sonunda ilan edildi:

-Henüz erken, halkımız buna hazır değil!
Yukarıdaki bakış açısına göre, halkımız 

düzenli olarak güvenlik kuvvetlerinden dayak 
yemek, işkence görmek, köylerinin yakılmasını 
arzu etmek gibi taleplerde bulunuyordu!

Eh devletimizin güvenlik kuvvetleri de ne 
yapsın? İsteme istemeye -hepsi kastı aşan fiiller 
şeklinde- hem gözaltında hem de kamusal 
alanlarda eline geçirdiği vatandaşları anasından 
doğduğuna pişman ediyordu.

İnsan haklarının demokrasiyle doğrudan 
ilişkisi vardı. Demokrasileri gelişmiş ülkelerde 
insan hakları alanında fazlaca sorun çıkmıyordu. 
En baştan ülke yönetimleri “teslim bayrağını” 
çekmişlerdi.

Ne zaman?
İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra dünya 

devletleri, bireylere tanınan hak ve özgürlükler 
konusunda birleşmişlerdi. İnsan Hakları Bildirisi, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu 
tarafından 1948 yılının Haziran ayında hazırlandı. 
10 Aralık 1948’de BM Genel Kurulu Paris’te 
toplandı ve bu bildiriyi kabul etti. Bu birleşimde 

altı sosyalist ülke “çekimser” kaldı. Son derece 
politik gerekçeleri vardı: “Burjuva sınıfından 
olan insanların çıkarlarını koruduğu, işçi sınıfının 
egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı 
gerekçesiyle…” denilerek çekimserliklerini 
açıkladılar. Biri şeriatçı diğeri ırkçı iki ülke (Suudi 
Arabistan ile Güney Afrika Birliği) dışında kalan 
bütün dünya ülkelerinin oylarıyla kabul edildi, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi!  

Türkiye bakımından ise İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, Bakanlar Kurulu kararıyla 27 
Mayıs 1949’da Resmi Gazete yayımlanarak 
arşive kaldırıldı. Beyannamenin “emredici” 
niteliği daha sonraki yıllarda “meşruiyet” 
kazanacaktı!  

Ülkemizde insan hakları en fazla muhalefet 
partilerinin gündeminde olageldi. İmzalandığı 
tarihte muhalefette olan Demokrat Parti, insan 
haklarını ve demokrasiyi çok seviyordu! 14 Mayıs 
1950’de iktidara gelince memleketin aydınları 
“Oh be!” diyeceklerini zannediyorlardı. Zaten 
partinin adı “Demokrat” idi. Demokrasiyi de 
haliyle o getirecekti. On yıllık iktidarında getire 
getire askeri müdahaleyi getirdi.

Demokrasi gelmeyince, haliyle insan hakları 
da arz-ı endam edemiyordu. Bir yandan Avrupalı 
olmak için yanıp tutuşan sermaye partilerimiz 
vardı, öte yandan fikirleri nedeniyle hapislerde 
yatan aydınlarımızın, yazarlarımızın varlığı 
devam ediyordu. Avrupa sık sık “hadi artık şu 
insan hakları meselesini halledin!” diyordu. 

Ancak bizim ülke henüz “hazır” değildi.      
Zamanla, halkımız bu hakların tam anlamıyla 

bilincinde olduğunda bazı değişiklikler 
yapılabilirdi.

Bazı tuhaf Avrupalı siyasetçiler bizim özel 
ve güzel ülkemizin devamlı olarak değişmeden 
yerinde kalan iskele kazığı ebatlarındaki 
insan hakları hassasiyetimizi bir türlü 
anlayamıyorlardı. Her uluslararası formda 
soruyorlardı:

-Vatandaşlarınıza neden işkence 
yapıyorsunuz?

Batılılar bizi bölüp parçalama gayretlerini 
insan hakları kisvesi içinde durmaksınız 
tekrarlıyorlardı: İşkence yapmayın!

Tamam, yapmayalım da özel ve güzel ülkemiz 
bölünsün mü? Ha?

Belli mesafeler alındı…
Polis okullarında insan hakları dersleri 

okutulmaya başlandı. Bu dersleri alıp mezun 
olan genç polisler, 1992 yılında Dolmabahçe’den 
Karaköy’e doğru yürüyüşe geçtiler:

-Kahrolsun/ İn-san hak-la-rıııı!
Sonunda bakıldı ki, elden fazla bir şey 

gelmiyor. Bu ülkenin demokrasi genlerinde 
şiddet, işkence, kaba kuvvet hep varolagelmiş…

O zaman ne yapalım, denilerek yakın tarihin 
içine gömülüp elde avuçta olanlar sergilenme 
yoluna gidildi. 10 Aralık bir kenara ayrıldı, diğer 
günlerin adı konuldu:

-İnsan Haklama Günleri!
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

Gaz lambasının, dünyayı küçücük odalara 
sığdırdığı, uykuları korkulu bir hayale 
çevirdiği zamanlardı. Akşamlara 

kadar toprak yollardan, buğday tarlalarından, 
yalınayak çocukların meraklarından kalkan 
tozlar, sabahlara kadar ince bir yorgan 
gibi örterdi yatakları. Puhu kuşları taşların 
başına, delice kuşları bahçedeki akasya 
ağacına konardı. Yıldızlar, yıldızlar… Hangimiz 
bilebilirdik bir ömür ışıyıp duracaklarını. Yazı 
iki kere sarıya boyayan harman yerleri, birer 
güneş ocağıydı. Yorgun atlar, sineklere yenik 
düşmüş öküzler, traktörlerden hatırlıydı henüz. 
Dünyanın bütün ırmaklarından büyük olan 
Saray Çayı, bedenimizin ilk karıncalı aynasıydı. 
Köyün içinden geçen Ankara-Sivas yolu, 
gündüzleri ayrı uzaklara giderdi, geceleri ayrı… 
Uzak kasabaları köy köy gezdiren çerçiler mi 
getirmişti ilk plastik kapları? Ya o transistorlu 
radyo, geceleri yalnız uzun dalgayı çeken. 
Kahire o zamanlar girdi evimize, İstanbul o 
günlerde, Ankara, Erivan o yalnızlıkta. “Sierra 
söylerken bülbüller susar” diye kendini öven 
radyomuz kuşkusuz radyoların birincisiydi ve 
babama bir inek parasına mal olmuştu! 

Akşamlar, biçilmiş ekin kokularıyla gelirdi; 
sesleri banka kredisinin faiziyle yükselen 
babalarla, etekleri yemek derdine düğümlenmiş 
annelerle gelirdi… Güz, altın salkımlarında 
yaz güneşleri, üzüm kağnılarından bir büyülü 
zamandı. Okul zamanına birkaç masal, birkaç 
kısas-ı enbiya hikâyesi, birkaç bahçe yolma 
kalmıştı. Ey elma bahçelerindeki kırmızı zaman, 
iyi ki dallarınızdan düşmüşüm, yoksa nasıl 
öğrenirdim kadınların güzelliğini... 

Dedem ölmemişti. Babam benden gençti 
henüz. “Dağlar, dilsiz ustalardır ve suskun 
öğrenciler yetiştirirler.” diyen Goethe’yi 
okumadan, bu iki insandan öğrendim kuyuların 
dilini. Annem, ahırdaki ineklere, bahçedeki 
domateslere biberlere ve çocukların açlıklarına 
iliklenip çözülen bir sedef düğmeydi. Evlerden 
birer tanrı suretinde çıkıp, daha yalnız birer 
tanrı olarak dönen erkekler, kahvelere 
camilerden daha sadıktılar ve çocuklarından 
çok merak ederlerdi “ajans haberlerini.” 
Hiçbir şey yapmadan, günde on kez hükümet 
yıkıp hükümet kurmayı; yüksek sesli devlet 
sevgisinin, ters yüz edilmiş bir yalan olduğunu; 
kendinden başka kimseye inanmamanın 
mağrur yalnızlığını; sevmek arzusuyla aldanma 
korkusunun nasıl bir cehennem yarattığını; 
duvar diplerinde tanrı diye yağmura nasıl dua 
edildiğini onlarda gördüm. Yıllarca küfrettikleri 
devrimcilere, Deniz-Yusuf-Hüseyin’in 

idamlarından sonra, derin bir mahcubiyet ve 
saygıyla nasıl ağladıklarını da gördüm onların. 

“Ben, bir başkasıdır.” diyen Rimbaud’yu 
bilmiyordum henüz. İnsanın ben’inin, 
dünyanın bütün insanlarından, doğanın bütün 
varlıklarından oluşan bir mucize olduğu, o 
günlerden kalma bir gizli bilgi olmalı: İshak 
Amca, Seton Amca, Ohannes Amca, Dudu 
Teyze, Minas, Daniel, Urıpen, Mikail, boyalı 
yumurtalar… Bizi terk etmemişlerdi henüz. Ben 
bugünkü yaşımda, onlar o günkü yaşlarında, iyi 
yürekli bir tanrının zamanında buluşsak bir gün, 
şimdi üstünden asfalt yol geçen maşatlıkta, 
nasıl bir keder, nasıl bir sevinç olurdu acep… 

Ve sonra yağmurlar… Bulutlar ipe dizilmiş 
boncuklar gibi inerdi yere ve ayaklarımızdan 
sırtımıza doğru yağan çamura dönerdi bir 
solukta. Sonra karın uzun, beyaz tarihi… Çöl 
ve deniz, kitapların uzak masallarıydı ama kar 
alınyazımızdı. Evler, bahçeler, dağlar ve yataklar, 
hele de ayın halkalandığı gecelerde, bir ıssızlık 
çanı gibi sesler verir, sesler alırdı. Kar olmasaydı, 
bozkırın yalnızlığı eksik kalırdı. Toprağın iki uzun 
rengi vardı; sarı ve beyaz… Kadınlar, erkekler, 
çocuklar, bu iki rengin sarkacında, bir baş 
dönmesi halinde yaşarlar ve ölürlerdi.

Seslerin harflere döndüğü yer olduğunu 
çok sonraları anlayacağım bir yeni dünyaydı 
okul. Siyah önlük, kurşun kalem, bir küçük 
tahta çanta, karatahta ve tebeşir. Amerikan 
yardımı süt tozunun, belleğimi bugün bile ayağa 
kaldıran bulantı günleri. Öğretmenimiz nasıl da 
her şeyi biliyordu! Öğrendiği her yeni cümleyle, 
küçücük hayatını hem biraz daha sevip, hem de 
o hayattan biraz daha uzaklaşacağını, o yaşlarda 
hangi çocuk bilebilir ki… Haritalar, bugün bile 
bir giz gibi alır aklımı. Uzun kış gecelerinin 
masalları, şehirler yollar ırmaklar dağlar ovalar 

olarak, sınıfın duvarında asılı duruyordu. İlk 
yolculuklarımı, bu mavi sarı kahverengi yeşil 
işaretler arasında yaptım ben, kirpiklerimle 
gidip kirpilerimle gelerek. 

Ve bir gün, çocukların ve kitapların tanrısı, 
henüz üçüncü sınıftayken, bir sandık dolusu 
kitabı önüme boşaltıverdi. “Denizler Altında 
20.000 Fersah”, “Tom Sawyer’in Maceraları”, 
“80 Günde Devr-i Âlem”, “Hz. Ali ve Hayber 
Kalesi”, “Kerem ile Aslı”, “Pollyanna”, “Pinokyo”… 
Şehrazat’ı ve Şehriyar’ı, Binbir Gece Masalları’nı 
bilmeden sevdim. Jules Verne bendim. Mark 
Twain ben. Hz.Ali, Aslı’nın Kerem’i… Robinson 
Crusoe değil ben kuruyordum ıssız adayı. Köy, 
küçüldükçe küçülüyordu! Ben, 68 kuşağına 
doğru büyüdüğümü bilmeden büyüyordum.

Yozgat bir kar kentidir/ Sürmeli bir türküdür/ 
Serttir soğuktur küçüktür./ İki dağın dudağına 
kısılmış/ İncecik bir sudur/ İçinde zamandan 
başka her şeyin aktığı.../ Güneşi bir nazlı 
konuktur yazlar içinde/ Ömrü çiçeklerin rengi 
kadardır./ Ağaçları çatılardan yüksek/ Avluları 
evlerinden geniş/ Bir rüzgâr kentidir Yozgat/ 
Çam kokuları, bıçkın delikanlılarıyla/ Yıllardır 
kesilmeden esen/ Yoksullukla düşlerin iç içe 
büyüdüğü/ Dar sokaklar eğri evler boyunca...

Kadını bir eski zaman resmidir/ İşin ve 
konuşmanın tutkun aynasında/ Erkeği odalar 
dolusu ağırlık.../ Duruldukça rengini bulan sular 
gibi/ Çocukların büyüdükçe büyüklere benzediği/ 
Bir taşra kentidir Yozgat/ Zor inanıp güç değişen.../ 
Durur zamanın alnında donuk/ Bir basma entarinin 
eteğinde/ Soluk, eski desenler gibi...

Günler içinde bir gün/ Dokundu parmakları 
hayatın/ Ufkumun bunalan perdesine.../ Fırınları 
sinemaları minareleriyle/ Hareket ülkesi bir 
kent simgesi olarak/ Yozgat, girdi ömrüme... 
(Yolculuk kitabından)

28



“Behçet Necatigil’in şiirleri saksı 
çiçekleri gibi gelir bana.” diyordu 
Cemal Süreya, “Beşiktaş’ta, Fatih’te 

ya da İstanbul’un başka bir bucağında birçok 
katlı ahşap evlerden birinin önce sokağa, sonra 
İstanbul’a, daha sonra da yeryüzüne açılan bir 
penceresine koyulmuş bakımlı saksı çiçekleri. 
Yağmur yağınca, kar yağınca, soğuk olunca eve 
sığınır, sokaktan kurtulamaz. Hava açtı mı, 
gök güzel bir mavilik edindi mi taçyapraklarını 
sokağa uzatır, bu sefer ev bırakmaz.” 

Necatigil ise, çizilen bu tabloya şu dileğini 
eklemek istedi: “Şiirime beni ben eden 
eşyalardan, evlerden, insanlardan silinmez 
gölgeler düşsün; ortak yaşamalardan yerli bir 
hava girsin isterdim.” Dilediği gibi oldu; “ev” en 
temel, en esas, en çekirdek yaşantı ve yaratım 
mekânına dönüştü onun dilinde. Somuttan 
soyuta, görünenden görünmeyene doğru açılan 
mikro evrenin atom parçacığı gibiydi onun “ev”i. 
“Odası dünyadan büyük” diyenler bile vardı.

Bu boyutta ilk kez çatılıyordu Türkçede. Yahya 
Kemal, uzak atalardan derlenmiş “çift ruhlu” 
şatafatlı imparatorluk evinde; Ahmet Haşim, 
penceresinden ay ışığı giren, içe kapanık, “tek 
ruhlu” loş evinde; Nâzım Hikmet, “bahçesinde 
ebruli hanımeli çiçekler açan ev”den kaçarak 
daldığı yeryüzü kadar geniş “tek ruhlu” evinde; 
Necip Fazıl, flâneurlüğün özgür yalnızlığında 
gençlik yıllarının yağmurlu kaldırımlarında 
hissettiği “kadın kokulu” ve “çift ruhlu” evde; 
Dağlarca, çocukluğunun naif Allah imgelemiyle 
yüklü tansıklı evinde; Orhan Veli’gil, evin 
önündeki sokağın sevimli bıçkınlığında, İkinci 
Yeni şairleri kapısı Laleli’den Dünyaya doğru 
açılan yerde kurmuşlardı şiirlerini. Ama 
hiçbirinde yaratma mekânı Necatigil’inki denli 
açık, geniş ve merkezde değildi. “Şiirlere bir 
insan evden bir şey katmadan/ Nasıl girer, 
şaşıyorum” diyordu. Şiir de bir evdi şaire; ikinci 
hayatını kurduğu, yaşadığı ev.

Necatigil, ev imgesini kendini bilmek için 
de bir laboratuvar gibi kullanmıştı. “Evlerle 
savaşımız savaşların en çetini.” demişti. Ev 
kavramı karşıtını da, evsizliği de kapsamaktaydı. 
“Evler” adlı şiirin son parçasında evsizleri, 
mekânı tarumar edilmiş yoksulları anarken 
gözettiği, sanatın gizli kalbi, sessizlerin payıdır. 
“Evler”in son parçası, çoğu şiirinde olduğu gibi 
tam bir şah beyit havasındadır:  
Şu dünyada oturacak o kadar yer yapıldı,  
Kulübeler, evler, hanlar, apartmanlar  
Bölüşüldü oda oda, bölüşüldü kapı kapı  
Ama size hiçbir hisse ayrılmadı  
Duvar dipleri, yangın yerleri halkı,  
Külhanlarda, sarnıçlarda yatanlar.

Necatigil, dünya gerçeğine, çağının çiğliğine 
evden de bakılabileceğini gösterdi. Evet ama 
ev de pek tekin bir mekân değildi ona göre. 

MAHMUT TEMİZYÜREK

Necatigil: Evlerle savaş 
savaşların en çetini

Bu çiğ uygarlıktaki (“kaygan, kaypak, kırıcı, 
hoyrat, nobran, sahte, çıkarcı, çokgen ruhlu” 
çiğ uygarlıkta) evin asla mutlak bir mabet 
olamayacağını, dahası bir mahpusluğa, 
gönüllü tutsaklığa (“Panter” ve “Zebra” 
şiirlerindeki gibi) dönüşebileceğini yazıyordu. 
Mülk düşkünlüğünün çürütücü çiğliğini 
duyuruyordu. Kentli olmak uygar olmaktı, evet 
ama o burjuva ruhlu, insanı insana yabancı 
kılan kent uygarlığını pek sevemedi. “Beyler!” 
diye sesleniyordu: “Kesilir uğultu /Silinir arazi/ 
Gider tapu, beyler!” Bu insan yiyen çiğ düzenin 
ahlakına, değerlerine uyumlu, çıkarcı, faydacı 
herkese diyordu: “Beyler!”

Necatigil’in, çağının yıkıcı gerçeğini topyekûn 
karşısına alan bir şair olduğu “Uygarlık 
Raporu” şiirinde de apaçıktır. Bu uzun şiirinde 
insanın büyük evine, doğaya yaptığı korkunç 
zulmü betimler. Türkçedeki ilk yeşil manifesto 
denebilir bu şiire. Dünya denen canlı evinin 
artık yaşanamaz hale gelmesinin şiirsel çığlığını, 
sanırım Türkçede ilk ondan duyduk. Şiirin son 
dörtlüğü şöyledir: 
Çökerttin doğayı beni de fırlat  
Uzaya mı, boşluğa mı ve sonra  
Başlasın buzul çağı çev”ren  
Fosil, taş, çimento yığınlarında. 

•••
“Ev ve Ben”; Necatigil dilinde “Bu-Ben”. Şairin 

işlediği iki tematik cevherdir bu sözcükler. 
Diyordu ki: “güzel şey, diyebilmek: ben, benim!” 
Yunus Emre ve Mevlana hayranı Necatigil, 
kendisine kendisi nasıl görünüyorsa kamuya 
da öyle görünmek gerektiğini yazar. Ama 
bunun zorluğunu hatırlatır, “zor”un çilesindeki 
emeğin mutluluğunu da vurgular. Yukarıda 
“çift ruhlu” ya da “tek ruhlu” adlandırmaları 
onundur; dahası “çokken ruhlu” dedikleri 

de vardır. Sanatçının ruh sayısı diyordu bu 
adlandırmaya. Kastı şuydu: sanatçının yapıtıyla 
yaşamı arasındaki farklılık olması (çift ruhlu) 
ya da olmaması halleri (tek ruhlu). Kendisi “tek 
ruhlu”lardandı. Şair ve yazarlara, “ya yazdığın 
gibi ol, ya da yazın senin gibi olsun”, diye 
seslenmeyi de görev bildi. “Abdal” derecesinde 
görülen bir bilge-şair idi. “Bile/Yazdı” kitabı 
şiirsel bilgelik yazılarını içerir. 
 
Bilgelik, bilgi sahnelemek midir? Asla! Bu 
konuya fazlasıyla titizlenirdi. “Şair, bilir ama 
bilmezden gelir.” derdi. Ama öznel deneyimleri 
de fazlasıyla genellemek onun edebi tutumu 
olmadı. Öğütlerinden anladığım şudur: İmgeye 
bilimin kavramlarıyla bakılabilir elbet ama 
bu yolla onun ruhuna ancak yaklaşılabilir. 
Çünkü imge bir bilgi, bir kavram değildir; o bir 
eterdir, uçar uçurur; kavramsa jilet gibi keskin. 
Şiirsel imge, tinsel evrende bir varlık aurası 
yaratabiliyorsa, odur esas olan.  
Şiir ona şöyle beliriyordu: “Birdenbire parlayan 
bir açılış bir sevinç ya da bir heyecan bir 
sarsılma! Benim şiirim bu tür sarsılma ve 
heyecanların eseri sonucu oldu.”  
Şaire şiir böyle belirse bile, o ilk ham heyecan ilk 
ham sarsılma ile mi kalıyor? Şiir nasıl son halini 
buluyor? O ham heyecanı, o ansızın beliren 
sarsılmayı ruhunda, zihninde ve dilinde yeniden 
ve defalarca deneyimlerdi; eğer, büker, tartar, 
yontar ve sonunda ortaya çıkanla helalleşip 
dünyaya bırakırdı şiirini. Bundan sonrası o şiirin 
kendi serüveniydi. Anlaşılır ya da anlaşılmaz; 
artık o şiirin kaderidir. “Gençken herkes şairdir.” 
diyordu; “Aslolan kırk beşinde de şairim 
diyebilmektir.” Son günlerinde, hasta yatağında 
bile şiir çalışıyordu. Aç parantez 16 Nisan 1016; 
kapa parantez 13 Aralık 1979.
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İZZET ÇAPA

Öyle afili toplumsal gerçekçi cümleler kurmayı 
da pek beceremem ama…

Devrimcilik gençlik günlerimden kalan, bir baba 
fırçasına mağlup hüzünlü bir macera…

Ama mesela herkes sıcacık evlerde, kocaman 
sevgilere uyansa yarın sabah…

Aileyle, dostlarla neşe içinde geçen bir geceden 
sonra olmaz ya olsa mesela…

Partilerin sloganlarında kalmasa adalet; hakça 
bölüşse herkes, bütün memleket…

Dünyanın bir yanında kar mutlulukla 
beklenirken, diğer yanda yolları tıkamasa…

Bir tarafta ışıl ışıl evlerde oynarken çocuklar, 
öte yanda kimse mahsur kalmasa…

Bir zamanlar milletçe gece saat on ikide Zeki 
Müren’i beklerdik, sonra dansöz…

Daha çok ortak paydamız vardı sanki o yıllarda 

bizi bir araya getiren, birleştiren…
Şimdilerde aynı evde herkes başka başka 

tellerden çalar oldu, dünyalar apayrı…
Televizyonun ekranı bile tarih oldu; telefonun 

ekranında artık gözler, hayaller ayrı…
Özlüyor insan, hele de benim yaşıma gelince 

ailece geçirilen o yılbaşı gecelerini…
Benim mi tadım yok, yoksa hiçbir şeyin eski tadı 

mı kalmadı, bilmiyorum…
Ama diyorum yarın sabah mesela o günlerden 

bir tatla uyansak dimağımızda…
Eski günlere dönmek mümkün değil ama keşke 

gelecek günler o lezzette olsa…
Kadınlar sokaklarda yürürken korkmasa, kadına 

şiddet denilen lanet son bulsa…
Dönmez dilim toplumsal meselelere pek, 

bilmem beceremem öyle yazmayı ben…

Ama diyorum yeni sene bize müjdelerle gelse, 
eskiye dair ne varsa kötü alsa götürse…

Ama doğru düzgün bir adam olsa, evde kapıdan 
değil bacadan girerdi değil mi Noel Baba…

Biz yine var gücümüzle hayal kurmaya devam 
edelim, bu sene olmazsa bir başka yılbaşına…

Her şey kötü gidebilir...
Nefes almak bile güçleşebilir...
Ve fakat siz daima umutlu, daima gelecek 

günlere inanan, bir gün mutlaka daha 
güzel bir dünya kurulacağı hayalinden asla 
vazgeçmeyenlerden olunuz...

İnanın ben öyleyim...
Ne bu memleketten ne dünyadan, ne de 

insanın yüreğindeki iyilikten asla umudumu 
kesmeyeceğim...

Hepinize, hepimize iyi seneler dostlar...
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FADİME USLU

Son yıllarda sanatın işlevine yeni bir 
kategori daha eklendi: Terapi. Bir terapi 
olarak sanatı okumak, öncelikle 

onun dilini çözmeyi, duygusuyla 
düşüncesine eşlik etmeyi beraberinde 
getiriyor. Bu işlev, süreç içerisinde 
bir yönteme dönüştü. 
Eserin görünen yüzünde 
görünmeyen yüzlerinin 
aranmasını, anlam 
bağlantılarının eşlikçisiyle 
yeniden üretilmesini, bu sırada da yorumcuyla 
eşit düzeyde olmayı arzu eden bir yöntem bu. 
Örneğin, tamamlanmış bir resme bakarken 
görüntüdeki anlamı, anlamın etki alanını renk 
düzeni, ışık programı, perspektif yasaları gibi 
birtakım teknik bağlantılarıyla değil, izleyen 
kişinin hikâyesiyle gerçekleştiriyor. Yöntemin 
amacı açık: Kişinin imgelemindeki anlam 
yolculuğunun kanallarını açmak. Yöntem aynı 
zamanda, insanın içinden çıkamadığı sorunlar 
karşısında sanatın sağaltım gücünden destek 
umuyor. Sanattan iyileştirme gücü talep ediyor. 
İyilikten, güzellikten söz etmesini bekliyor. Sanatı 
başlı başına bir umut haline getiriyor bu bakış. 

Goethe, bir goncada bitkinin bütün özelliğinin 
bulunduğunu söyler, bize. Bir cümle de 
böyledir: Bedene ait bilgileri taşıyan minicik 
hücreye benzer. Tek bir cümle, sadece yazarının 
düşünce ve duygu dünyasının derinliğini değil, 
konuşulduğu zamanda olan biteni bütünüyle 
anlatabilir. “Başın öne eğilmesin, aldırma gönül 
aldırma” dizesi Sabahattin Ali’ye de kendinden 
sonraki kuşaklara da baskıya karşı koymak 
için bir kalkan olmuştur. “Bu da gelir bu da 
geçer, ağlama” cümlesi, türküsünün ezgisiyle 
toplumsal travmaların tesellisidir. “Efendim, 
yanık ağızlara acı verir gülmek” dizesi ise bütün 
savaşların halk cephesindeki özeti gibidir. 

Cümleler, ülkelerin kültüründen, düşünme 
biçiminden izler taşır. Dante’nin “İlahi 
Komedyası”ındaki bir dize dilimize şöyle 
çevrilmiş: “Ve daha kirişin titreşimi bitmeden 
hedefi vuran bir ok gibi.” Aynı dizenin Çincedeki 
karşılığı işe şu: “Ok vurdu hedefini, yaydan 
çıktığı anda.” Dizede neden – sonuç ilişkisi 
nettir. Sadeliği, kesinliği, ahengindeki tavrı Çin’e 
özgüdür. Hızı dolayısıyla okuru eylemin içine 
çeker. Türkçedeki karşılığında, okuru sonucun 
ya da nedenin içinde bulunmaya değil, sürecin 
seyircisi olaya çağıran bir tavır vardır. 

Kamusal sanat eserlerinin tavrı, düşünme 
alışkanlığımızı doğrudan etkiler. Mona Lisa’yı ele 
alalım. Sadece Leonardo da Vinci’nin değil, resim 

sanatı tarihinin en popüler resimlerinden biridir 
bu. Resimde önce portreye yönelir gözümüz. 
Portrenin ayrıntısı öylesine incelikle işlenmiştir 
ki, bu figür geri plandaki doğa kesitinin önüne 
geçer. Doğa kesitinde de portrede de dinginliğin 
içinde insanı tedirgin eden bir şeyler vardır. 
Birbirine zıt değerler bir aradadır çünkü. Doğanın 
konumlandırılma biçimi, renk tonları, fırça 
vuruşlarıyla içtenlikle ciddiyeti, sükunetle tedirgin 
edici kasveti bir araya getirmiştir da Vinci. 

Bir şey hem iyidir, hem kötüdür; bir şey ne 
bütünüyle iyidir, ne de bütünüyle kötüdür fikrinin 
estetik biçime bürünmüş halidir, Mona Lisa. 
Tıpkı, Sebastião Salgado’nun altın madeninde 
çalışan emekçileri görüntülediği fotoğraflarda 
olduğu gibi. Bu fotoğrafta cinsiyetin, yaşın 
kaybolduğu bir yüz hem gülümsüyor hem derin 
bir hüzün taşıyor; hem bir çaresizlik içinde 
hem de görüntülenmekten mutluluk duyuyor 
gibi. Mona Lisa’nın elleri sükûnetle birleşirken, 
fotoğraftaki figür meydan okurcasına ellerini 
belinde birleştirmiş. Mona Lisa, adıyla var olmuş, 
bir tablo. Oysa fotoğraftaki figür rastlantısal bir 
obje. O sadece Serra Palada’nın Perá eyaletindeki 
altın madeninde çalışan bir işçi. Bence, modern 
dünyanın Mona Lisa’sı. İki portre de bulundukları 
doğa kesitiyle görkemli bir uyumu paylaşıyor. 
Salgado’nun fotoğrafının arka planındaki sayısı 
belli olmayan işçiler, politik gerçeğin çok daha 

kıyıcı üslubuna bürünmüş hâli. Bu manzara bizi 
Orta Çağ Avrupa’sının skolastik felsefesine, gotik 
katedrallere, katedral kapılarındaki cehennem 
rölyeflerine götürüyor. Katedrallerin dış yüzeyi, 
özellikle taç kapıları korku uyandırmak için 
yapılan kalabalık cehennem tasviri, belgeleme 
işlevi görmediği için Salgado’nun “Altın Madeni” 
fotoğraf serisinden daha az korkutucu. Madende 
çalışan işçiler düşüncenin değil, gerçek yaşamın 
cehennemindeler çünkü. 

Salgado sömürünün hikâyesini seriyor gözler 
önüne. Katedraller gibi. Ama katedraller birer 
aracıdır. Kitlenin duygularına seslenerek, 
kitle bilinci üzerinde ezici bir tahakküm kuran 
kilisenin tesellisidir aynı zamanda. Baskıdan 
sonra kurtarıcıyı umut eden bir önermesi 
vardır. Umut, içi boş bir teselli haline gelirse 
kalıcı körlüğe neden olur. Kıyıcı, ezici gerçeğe 
tesellisiz bakabildiğimizde onun üstesinden 
gelebilmenin yollarını da arayabiliriz. İnsan aynı 
yere aynı biçimde bakarsa bir süre sonra baktığı 
şeyi görmez olur. Sömürüye de aynı biçimde 
baktığımızda onu içselleştirme riskiyle karşı 
karşıya geliriz. Sömürüden, baskıcı düşünceden 
özgür olmak için sanat bir kurtarıcı, bir sığınak 
gibi görülebilir. Sanatın güzelliğinde yatıştıran, 
teskin eden bir şeyleri bulmayı ümit edebiliriz. 
Güzellik, doğruluğun dürüstçe işlenmesiyle 
oluşuyor. Güzelliğin bizi iyileştirebilmesi, gerçeği 
görme cesaretimizi tetiklemesiyle ilgili, bence.
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BİRCAN USALLI SİLAN Halil Ergün…
Dostum o benim…
Severim onu…
En çok da egosunu terbiye edişini severim. 

İnsanlarla dostluğunu, gönül adamı olmasını…
Bir de dönemin değil, kalbinin adamı 

olmasını. Kendi doğrusunun arkasında aslanlar 
gibi dimdik duruşunu. Kıvırtmayışını… 

Sanat dünyamızın çok yönlü sanatçılarından 
biri… Tiyatro,  sinema ve dizi oyuncusu. Şair 
ve iyi bir türkü yorumcusu (Güzel türkü söyler 
gerçekten. Dinlemişliğim, efkârlanmışlığım 
“Nur ol, hadi bir de şu ‘Uzun Gecenin Gecesi 
Olsan’ı söylesen.” demişliğim çok olmuştur)...

Bakmayın siz onun kimliğinde yaşının 76 
görünmesine… Bana göre o halen kuşların 
arkasından koşan, köpeklerle yaramaz çocuklar 
gibi koşuşturan, karıncalar yuvalarına götürsün 
diye onların yoluna ekmek kırıntıları koyan, 
kafesteki kuşları azat etmek için bekleyen bir can… 

Bugün kompartıman arkadaşım, Halil Ergün.
“Hava soğuk açmayalım camı.” dememe 

aldırmadan “Azıcık ucundan açalım bari.” 
diyor kocaman gülümseyerek. Gülümsemek, 
içten ama yüreğinin de katılımıyla bu eylemi 
gerçekleştirmek çok kıymetli… “İyi bari açalım 
hadi biraz camı.” diyorum ben de.
n Halil! (Okurlarım yanlış algılamasın 

ismiyle hitap etmemi… Aramızda nasıl 
konuşuyorsak konuşma dilimizin, yazı diline 
yansıyan hali bu.) Anılarını yazmanın zamanı 
gelmedi mi? Paylaşmak istemiyor musun 
yaşadıklarını? Mahir Çayan ile arkadaşlığını? 
Deniz Gezmiş’i?

İstiyorum elbette. İstemez miyim? Anlatırken 
yeniden kendimi o günlerin içinde bulmak, 
heyecanlanmak, o coşkuyu yeniden yaşamak 
istemez olur muyum? Benim de siyasal yaşam 
içinde çektiğim acılar, verdiğim kavgalar, 
dirençlerim var elbette. Öğrencilik yıllarım, 
birlikteliklerim, hapishane günlerim, işkencelere 
tanık oluşum, maruz kalışım var. Tiyatro 
kuruşum, kaç tiyatroda sahneye çıkmışlığım, 
hem de tiyatrocu dostlarım… Arkasından 
sinemaya geçişim. Sinemada tam 70 film 
yapmışım. Kasabam, eşraf bir ailenin çocuğu 
olmam, çok çeşitli yaşanmışlıklarım var. 
Senelerce hapishanede yattım. O kadar çok şey 
var ki anlatacağım. Anılarımı yazmam için pek 
çok öneri geldi aslında. Ancak ben nehir söyleşi 
gibi yapmak istemiyorum yaşanmışlıklarımı. 
Roman tadında olsun istiyorum. Elbette soru 
cevaplar olsun ama haber tadında değil, bilgi 
vermek gibi değil, roman tadında anlatılsın 
yaşadıklarım. O lezzet olsun istiyorum.

İsmet Abi (İsmet Ay) yıllar önce bir 

sohbetimizde -onun da o kadar yaşanmışlığı 
vardı ki- “Yazacaksan ya tam yazacaksın ya da 
yazmayacaksın.” demişti. O aklımda yer etti 
sanıyorum, onun için bu kadar zaman bekledim 
yazmak için.
n Dizilerin, filmlerin ve varlığın Türk halkı 

için önemli. Sokakta seni gördüklerinde, 
yanına geldiklerinde nasıl davranıyorsun?

Oldukça cömerttim bu konuda. Yanıma gelen, 
bana sarılmak isteyen kim varsa aynı karşılığı 
benden de alıyor. Maskeler iniyor, eller tutuluyor 
ve fotoğraflar çekiliyor. Ben böyle besleniyorum, 
böyle sağlıklı kalıyorum. Allah bana bunu kısmet 
etti. Ben şöhret olmak, han hamam sahibi olmak 
için girmedim bu dünyaya. Hayatı anlatırken, 
sanatın fonksiyon noktasında bir maceradan, bir 
siyasal seçimden geliyorum. 
n Sinema desem sana?
Sinemaya bir görev olarak girdim. 

Hapishaneden çıkmıştım, Yılmaz Güney çağırttı 
beni “İzin” filmini çekmem için. Kameranın sesini 
çok sevdim. On günlük izne çıkan bir mahkûmun 
hikâyesiydi. Hatta bir palto hikâyesi vardı orada. 
O paltoyu bulmak için ne uğraşmıştık. Kadir’e 
(İnanır) bile gitmiştim palto için. Ondakiler 
uymamıştı. Ben hapisten çıkmış, kasabadan 
gelmiştim… Ne günlerdi… 

(Gülümsemesi bal mı döküyordu yoksa acı 
saksı biberi tadında mıydı bilemedim.)

Ben çok iddiası olmayan filmlerde bile büyük 
heyecanla çalıştım. Yönetmen oyuncusuyum 
zaten. Dünyayı o kurar, ona danışırım. Süreç 
içinde daha iyi tanırsınız birbirinizi. O seni 
yontar ya da senin de sunduklarını biriktirir. Film 
çekmek benim için bir lezzetti. O, dünyayı doğru 
anlamak ve anlatmaktı.

Sinemaya ilk girdiğim an bu işten tatmin 
olmadan çıkmayacağım dedim ve girişim o 
duyguyla oldu. Kalışımı da hep bu duygu sağladı.
n Tiyatro desem?
Ankara’da öğrenciyken, Vasıf Öngören, 

Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile 
birlikte sahibi olduğum Ankara Birlik Sahnesi’ni 
kurmuştuk. “Asiye Nasıl Kurtulur?”u oynadık. 
İstanbul’da Dormen’de oynadık. Turneler, 
oyuncular… Asiye’de kabadayıyı oynamıştım… O 
alkışlar halen kulağımda, yüreğimde kabul edilir 
olmanın güzelliğini yaşadım ben. Bu meşhur 
olmaktan çok daha kıymetli bir durum.
n Ya şimdi tiyatro yapman için öneri 

gelse?
Geliyor… Ve aklım yatmıyor değil. Sahneyi 

çok seviyorum. Belki tek kişilik, belki çok kişiyle... 
Tiyatro denince halen kalbimin çarpma sayısı 
hızla artıyor.
n Anı biriktirmeyi seviyorsun, biliyorum.
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Evet, mesela “İzin” filmindeki o meşhur 
paltoyu saklıyorum. Bol fotoğraf, haberler, 
kitaplar, senaryoları hep biriktiririm. Ama 
en kıymetli sakladığım şey, Bilge Olgaç’ın 
yangın çıkan evinden kalan yanık bir tablodur. 
Hayatımın dönüm noktasıdır Bilge. Hiç 
anlaşılmamıştır, anlatılamamıştır Bilge.
n Sana net olarak şunu sormak istiyorum; 

sanatçının görevi ne olmalı? Sanatçı topluma 
mesaj vermek zorunda mı? Sanatçı toplum 
yaralarına merhem olmak zorunda mı yoksa 
sanat, sanat için mi yapılmalı?

Ben sanatın, sanat için yapılmalı meselesine 
hayatım boyunca inanmadım. Sanat bizzat 
toplumun ta kendisidir. Çünkü film de şiir de, 
roman da hatta bir tablo bile hayatı ve insanı 
anlatır. İnsan ilişkileri anlatılır. Hayatlar anlatılır 
eserlerde. Sevinç, kahır, kavga insanı değerleri 
anlatır sanat... Hayatın sana yüklediklerini bu 
eserler içinde izlediğinde, ona yandaş olursun, 
ağlayarak ya da gülerek deşarj olursun. Ya da 
değişimi izleyerek, ona katılarak ortak olursun 
bu sanat eserinin yaşattıklarına. Sanat var 
olduğundan bu yana antik çağdan itibaren 
insan meselelerini anlatır. Toplumsal gelişme 
budur. İnsanlaşmak, başka insanların hayatına 
katılmaktan geçer. Tek başına insan olmak nedir ki?
n Empati senin hayatının neresinde? 

(Benim hayatımın her noktasında ve 
bu yüzden sormak istiyorum bu soruyu 
herkese.)

Ben insanı seven insanlardanım. Bütün 
insanlara önyargısız yaklaşırım. Hatta şunu 
da söyleyebilirim; eskiden çok keskindim 
tavır olarak… Şimdi gelişen şartlar, ilerleyen 
yıllar şunu getirdi ki; benim dışımda da doğru 
söyleyen vardır, benim dışımda da iyilik düşünen 
insanlar vardır. Meseleyi artık yalnızca kendimle 
açıklamamayı öğrendim artık. Mesela sanat 
çevresinde sert tavırlar, unsurlar oldu. Şimdi 
meseleye öyle bakmıyorum ki. Kendi şartları 
içinde, kendi objektif koşulları içinde var olmuş 

insanlara saygım ve sevgim var. Aynı estetik 
kaygıyı paylaşmasam bile…

Ama beni yaralayan, beni hamallığa çeken 
insanlarla ilişkimi de sürdürmemeyi öğrendim. 
Gençken bunu bilmiyorsun ama yaş aldıkça 
görüyorsun ve daha önemli öğreniyorsun nerede 
kullanıldığını…
n Senin asıl meselen ne?
Benim asıl meselem, hayat elbette. Yaşamak… 

Çünkü doğa ve doğanın dili beni delirtiyor. 
Tanrısal bir şey var. Sizi kuşatan yeryüzü, 
gökyüzü, çiçekler, toprak, orman, sabah, akşam 
düşünsene. Bahçedeki çiçekler, kedim, köpeğim, 
kuşlar, sabah açıp akşam kapanan çiçekler… 
Hepsinin bir dili var. Empati dediğin şey önce 
doğa zaten. Bu kadar ciddi biçimde doğacıyım ve 
tarla çocuğuyum. Oralardan çok şey öğrendim. 
Hayatı öğrendim. Annem müthiş doğa kadınıydı. 
Ama benim kendi bahçem vardı. Kendi düzenim, 
konuştuğum doğa… Kerpiç duvarların dipleri 
enginlerle doluydu… Sebzeler, meyveler, bağların 
bahçelerin dilini biliyorum ben. Yıldızların dilini 
biliyorum… Doğayla böyle bir empatim var ve de 
elbette doğanın bir parçası olan insana büyük 
sevgim var. Doğa benim en büyük aşkım ve 
doğayla sarmaş dolaş olmayı, onunla bu yaşamı 
sürdürmeyi çok seviyorum. Belki halen bu yüzden 
illaki bir bahçem olsun derdindeyim… Filmlerimde 
doğru şeyler paylaşmanın telaşındayım…

Hayatı konuşmanın sonu yok elbette iki 
sayfalık söyleşide… Yakında belki de beraber 
daha uzun uzun sohbetimiz olacak Halil 
Ergün ile… Onunla ÇASOD’u (Çağdaş Sinema 
Oyuncuları Derneği), filmlerini, dizi önerilerine 
niye eskisi kadar sıcak bakmadığını konuşmak 
yerine, kalbine gitmeyi istedik ikimiz de, siz 
İstasyon okurları için…

Ama ben çektiği 70 film içinden en çok 
sevdiklerimi sıralamak isterim elbette; 
“Böcek”, “Mum Kokulu Kadınlar”, “Yol”, “Kaşık 
Düşmanı”, “Şalvar Davası” ve niceleri…

“Yaprak Dökümü”nde Cüneyt Gökçer’in 
rolünü üstlenirkenki tedirginliğini ve sonraki 

başarısını hep çok sevdim…
Hangimiz sevmedik ki?
Şiirlerini çok severim. Sizler zaten 

biliyorsunuz ama ben, bana en çok “Ohhhhhh 
be…” dedirteni paylaşmak istedim sizlerle…  
Ve halen ağlamasını çok seviyorum. Gerek 
güzel bir söz karşısında, gerek doğa karşısında 
ağlamasından etkileniyorum…

Halil ile bu tren yolculuğu bana çok iyi 
geldi…

Kırılmış Dalın Hikâyesi
Kara kış gibi ayrılık
Gönüller har ateşe dönmüşken
Sıcacık bir yuva olmuşken
Kapıyı pencereyi açmayacaksın
Ya sen üşürsün ya da o
Biri illa çekip gidecek,
Bir de yalnızlık var tabii
Yağmur misali yağar hüzünler
Şemsiye kâr etmez illa ıslanırsın
Sığınacak bir yer ararsın, bulamazsın
Bulsan bir dakika duramazsın, ısınamazsın
İlla onun gibi bakacak, gülecek
Sesi de aynı olsun
Hatta aynı kişi olsun
Sonra anlarsın
Sen sığınacak bir yer aramıyorsun
Sen onun gönlünde buz tutmak istiyorsun
O olmazsa hayatı yarım sayarsın
Çünkü bütün şarkıları, şiirleri
Gülünecek en güzel anıları
Kurulacak en güzel hayalleri
Onunla kurmuşsun
Bir bardak çayın sefasında
Bir parça simidi bölüşmüşsünüzdür
Kısacası artık içinize işlemiştir
Bir yerde karşılaşınca
Kalbiniz yerinden çıkar adeta
Gözlerinden aynısı hissettiğini anlarsınız
Artık bir araya gelmeniz çok zordur ama
Sahte gülümsemenizi atar
Evi barkı olmayanlar gibi
Az önce dayak yemiş gibi
Başınızı eğer ve gidersiniz
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KENAN BAŞARAN

Yarım gibiydi. Önümdeki bilgisayarın 
kapağını birden şak diye kapatıp, ayağa 
kalktım. Üzerime bir baharlık mont 

aldım. Kapıyı çekip çıktım evden. Telefonumu 
almadım. Biliyorum, akşama kadar defalarca 
çalacak. Onlarca da mesaj gelecek. Artık 
insanları en çok “mesaj geldi sesi” mutlu 
ediyormuş. Bir süre mesaj falan gelmezse, 
depresyona girenler oluyormuş. Herkes 
telefonuyla evli.

Ben bugün telefonumu boşadım. Koltukta 
bıraktım. Daha merdivenleri iniyorken, 
çaldığını duydum. Çalsın. Gece gündüz çalıyor. 
Oysa bu meret ilk çıktığında, “geç oldu” diye 
çaldırılmazdı. Şimdi saatsiz sepetsiz…  E çünkü 
biz de her daim “çevrimiçi”yiz.

Sokağa indim. Ellerim cebimde, başım dik 
yürüdüm. Uzundur böyle yürümemiştim. Biraz 
tuhafıma gitti. Sokağıma yabancı gibiydim. 
Gelen geçeni, esnafı falan gördüm. Ama 
çoğunun başı öne eğik, telefonlarında...   

Caddeden önce minibüse binmek geldi 
içimden, vazgeçtim. Aşağı doğru devam 
ettim. Köprüden geçerken alttan tren 
geçti. Halkalı’dan gelip Gebze’ye gidiyordu, 
Haydarpaşa’ya uğramadan. Sokaklar tıklım tıkış. 
Eşik atlanmış. Herkeste bir boşvermişlik. Bilim 
insanları demişti zaten. İnsan fıtratı işte. Ya 
suratları? Gri. Maskeler saklayamıyor.

Yürüdüm salına salına. Dükkânlar, mağazalar, 
seyyarlar… En çok da kuryeler. Modern hayatın 
ulakları motokuryeler! Şehrin en anarşistleri. 
Tüm kuralları çiğniyorlar. Ters yönden geliyorlar, 
kaldırıma çıkıyorlar. Yani içimizden geçiyorlar, 
komik sesli kornalarına basarak: “Dit, dit!” 
Kızdım ama bir an sadece. Hemen duyar kastım. 
Öyle ya, evlerde “Nerede kaldınız?” diye telefon 
telefon üstüne arayan ve siparişleri iki dakika 
geç gelirse açlıktan öleceğini sanan müşteriler 
var. Satıcı da taahhüt vermiş; “Şu kadar dakkada 
men dakka dukka”.

Kuryeye kızgın moddan anlayışlı moda 
geçtim çarçabuk: “Ne yapsın, işinden olur 
yoksa.” Hadi geç kardeşim geç, içimden geç: 
“Dit, dit!”

Yirmi dakikada iskeleye ulaştım. Kuralları 
çiğnemeden. Kimsenin yoluna çıkmadan ve 
kimseye omuz atmadan, efendice yürüdüm. 
Rıhtım ana baba günü: Otobüsler, minibüsler, 
taksiler, hususiler ve gevrekçi simitçiler… Kıyıya 
yanaştım iyicene. Denize baktım iyicene. Yok, 
pek bir tesiri olmadı. Havam değişmedi. On 
santimden sürekli bilgisayara bakan gözlerim, 
uzak uzak hakiki mavilikleri, Windows masaüstü 
sahili sandı sanki. Dahası maskeye alışık boğaz 
ve burun da tuz kokusunu pek duyumsamadı.

İnsanlara döndüm. Malumdu: “Selfi boylum 
al yazmalım.” Ucuz esprime kendim de 
gülmedim.

Önünden geçtiğim simitçi “Verim mi abi, sıcak 
sıcak?” dedi. Ebrar geldi aklıma: dedim “Olabilir.” 
Ama peşi sıra dedim, “Olamaz.” Simitçi elini her 
yere değdiriyordu. Bunu söylemedim. İçimden 
geçirdim. Simitçiyle arama sosyal mesafe 
koydum. Bir ucuz espri daha.

Martılar? Kurda kuşa Covid bulaşmıyor. 
Bu kez oldu, aldım bir gevrek. Parça pincik 
edip, martılara attım. En pis Boğaz kuşları, 
kesinlikle martılar. Onlar simit kavgası verirken, 
beklediğim huşuluk gelip konmadı üzerime yine. 
Saat çeyreğe geliyordu. Hadi ver elini Beşiktaş, 
öylesine. Lakin önce akbile yükleme gerek. Üst 
üste iki defa “Girdiğiniz para geri verildi.” dedi. 
Üçüncüsünde beğendirdim liramızı. Ah ulan, 
düşmeye gör! Akbil makinesi bile…

Vapura biner binmez çay almakta tereddüt 
etmedim. Bir klasik... Geçtim arka güverteye. 
Çayımı yudumlarken kafamda “İstanbul’u 
dinliyorum…”

Şiir: Orhan Veli
Müzik: Zülfü Livaneli
Bak bu iyi geldi.

Yeminli…
Ne yalan demeli, aldırmadım “Maskenizi 

çıkartmayın!” diyen hoparlöre. Ceza levhasının 
önünde sigara için adama da kızmadım. 
Herkese karşı içimde bir motokurye toleransı 
vardı. Sen de çiğne, çek içine... Ama bana dert 
oldu o sigara içme cezası. Salak salak içimden 
hesap yaptım, kaç dolar eder diye. Artık çok 
etmiyormuş. Hatta iki dakika sonra çok daha az 
ediyordu!

İşte sağda Kız Kulesi, solda Topkapı Sarayı, 
sol önde Süleymaniye, biraz sağa doğru 
Galata Kulesi… Her yer Vedat Türkali sanki: 
İstaaanbuulll…

Vardım Beşiktaş’a… Yürüdüm, yürüdüm, 
yürüdüm, hiç durmadan. Kabataş üzerinden 
Karaköy’e… Uğramadım Galata’nın yeni 
portuna. Henüz içimdeki muhalefet ateşi 
sönmedi oraya karşı. Zamana ihtiyacım var. 
Yeni Galata köprüsünden Sirkeci… Köprünün 
ortasında bi yerde durup, elbet balıkçılara 
hayıflandım. Eminönü’nden yine vapur yapıp, 
döndüm muhitime. Daha da laçkalaşarak aynı 
yollardan eve geldim. Maskeyi çöpe attım, elimi 
yüzümü yıkadım. Hemen ocağa çayı koydum, 
kendimi güç bela üçlü koltuğa attım. Yo, yalnız 
yaşıyorum.

Telefon çaldı. Elimi cebime attım. Yoktu! 
Telaşla arandım. Koltuktaydı. Telefonu 
almadığımı unutmuşum. Bundan ötürü 
kendimden umutlandım. Hâlâ böylesi de 
mümkünmüş.

Dokundum ekrana, şifremi girip kaydırdım. 
Evet, onlarca cevapsız arama ve mesaj…

Israrla arayanlar mesaj da atmış.
-İyi misin, neredesin?
-Niye açmıyorsun?
-Hayatından endişe ediyorum?
Birkaç saatliğine telefonsuz, basit bir 

gezintiye çıkmıştım. Bu yüzden dostlarım 
hayatımdan endişe etmişti…
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Eski fotoğrafları çıkardım çekmeceden. 
Tanıdığım, tanımadığım, hayal meyal 
hatırladığım, unutulmuş ya da hafızamda 

hiç yer etmemiş insanların, mekânların, 
zamanların seyrine daldım. İyi ki fotoğraflar 
var. Şehrin belleği gibi benimkinin de kolayca 
silinebildiğini fark ettim. Hatıralarla daha sık 
görüşmek gerekiyor belki de, lakin hayat bunun 
için fazla çetin. 

Siyah beyaz ama bir o denli renkli görüntüler 
arasında gezinirken dünyadaki ilk fotoğrafıma 
rastladım. Uzun uzun bakıp düşündüm. Daha 
birkaç aylık bir bebekken, Kocasinan Caddesi 
üzerinde, penceresinin altında kırmızı boya ile 
“Oligarşi Mezara Halk İktidara!” yazan evimize 
aşağı yukarı yüz metre uzaklıkta bulunan, Vatan 
Caddesi ile Oğuzhan Caddesi’ni birleştiren 
köşede yer tutmuş Lunapark Gazinosu’nda 
konserdeyiz ailece. Aile derken çekirdek 
olandan epey genişiz fotoğrafta. Sevdiğim, 
sevmediğim kim varsa masanın etrafına 
toplanmış. Çakıl Gazinosu’na da gidermişim 
meğer aynı kadroyla, onu da yeni öğrendim. 
Herkes itinayla giyinmiş, süslenmiş, yüzlerde 
tatlı bir telaş. 

Hâlbuki memleket zor günlerden 
geçmekteydi. Zor günleri ezelden beri bitmeyen 
memlekette geceleri gündüzlerden daha 
zordu. Silah sesleri hiç eksik olmuyordu. Baba 
ya grevde ya lokavt var ya da… Arada bir de, 
yol arkadaşlarının da izniyle geceden bilet 

kuyruğunda. Çünkü ertesi gün Fener’in maçı var. 
Bense hep lunaparktayım. 
Uzak geçmişime dair çokça anım vardır, 

Lunapark Gazinosu ve oyun parkıyla ilgili. 
Ürkek ve üstüne fazla düşülen bir çocuk oluşum 
sebebiyle binemediğim dönme dolabın ve 
tehlikeli görülen başka eğlence aletlerinin buruk 
ukdesini saymazsak, mekândaki cıvıltılı neşeyi, 
koşuşturmayı, heyecanı şu an bile iliklerime 
kadar hissediyor, gayriihtiyari gülümsüyorum. 
Eski filmlerde üşenmeden lunaparkı arıyorum. 
O günlere ve bilhassa gazinoya ait pek çok 
eğlenceli, güldüren anekdot anlatılırdı eş dost 
arasında. Hepsi hâlâ kulağımdaymış meğer.

Gazinonun yıldızlarından Serpil Örümcer’e 
âşık bir tanıdığımızın şarkıcıyı izlerken 
heyecandan sigarasıyla kendini tutuşturması 
bitmek bilmeyen mizah konusuydu. İlk 
kol, bacak kırıklarını Vatan Caddesi’ndeki 
lunaparkta yaşamış çocukluk arkadaşlarımın 
alçılarıyla övüncünü de unutamam. O vakitler 
kırık bir kola sahip olmanın tuhaf bir üstünlük 
hissi vardı. 

Lunaparkın dışındaki dünyada hüznün sokak 
sokak gezindiği sabahlar yaşanırdı. Anne-
babaların eve gelmesinin başka bir anlamı 
vardı. Lakin lunapark oradaydı ve sanki dünyayı 
neşeye boğarak kurtaracaktı. Çocukluk işte. 

Memleket korku tünelinden geçiyordu. 
Tünelin ucunda 82 Anayasası. Tünel fevkalade 
karanlık bir yere çıkıyordu. 

Sonra… Sonra var olan hüzünler büyüdüler, 
yanına yenileri eklendi. Aynı birbiri ardına 
eklenen işgalci beton bloklar gibiydiler. Bir gün 
lunapark kapandı dediler. 

Neşem kaçtı, haritama bir çizik daha attım, 
bunu da kaybettik, diyerek. 

Annemin ilk gittiği sinema gibi, benim ilk 
gittiğim yer de silindi haritadan bir gün. Biri 
düğün salonu şimdilerde, birinin yerine heyula 
gibi bir bina dikildi. Hep güzel hatıralara vesile 
olmuyor güzel yerler. Kadın cinayetleriyle ilk 
tanışmam da bir sinema salonunda olmuştu. 
Annemin çok korktuğunu anımsıyorum. Ben 
çocuktum, ufacıktım. 

Öğrencilik yıllarımızda, deniz kıyısında 
sohbete daldığımız, simidin yanına bir bardak 
çay içtiğimiz yere girmek bugünlerde yasak. 
Bakmak bile sakıncalı. 

Ezbere bildiğim yollar yerinde değil. 
Yüzünü ezbere bildiğim insanlar uzaklarda.
Bildiklerim hep uzak.
“Her şey değişiyor.” dedi kadın. “Lokalim 

kapandı. Patatesçi, bakkal… Hepsi gitti.”
Başımı kaldırıp ekrana baktım. Açık 

kalmış televizyonda, yabancı bir dizinin kadın 
karakterlerinden birinin sözleriydi bunlar.

Cevap verdim kendi kendime konuşarak, 
“Lunapark kapandı. Ciğercimiz, balıkçımız… 
Hepsi gitti.”

Her şeye bu kadar kolay uyum sağlamamız ya 
da sağlar görünmemiz saçma değil mi?

Her şey değişiyor, 
dedi kadın
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NEBİL ÖZGENTÜRK

“Doksana 1 kala” törenini unutmam 
mümkün değil! Fikret Otyam’ın 90’ına 
1 yıl kala Maltepe’de muazzam bir 

doğum günü kutlaması yapılmıştı… Başkan Ali Kılıç 
ev sahipliğinde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
da onurlandırdığı şenlikli, türkülü, konuşmalı bir 
yaş alma gecesi... Doğum günü kutlaması yapılacak 
kişi saygın ve ülkenin “muhteşem adam”larından 
biri olunca akan sular da durmuştu... Sunuculuğunu 
üstlendiğim bir törendi, belgeselimizi 
göstermiştik... Katılımcıların pek çoğu Fikret Abi 
üzerine konuşma yapıyordu ve Otyam, gözü buğulu 
halde dinliyordu, ne güzel anılar gelip geçiyordu 
bilemezsiniz... İyi ki o resimler yapılmış, iyi ki o 
fotoğraflar çekilmiş, iyi ki o yazılar yazılmış ve iyi ki 
70 yıl boyunca harcanan emekler, iyi ki insana dair 
olmuş… Gecenin bir yarısı bitmişti Fikret Otyam’la 
90’a 1 kala! Yaşarken anılmak, taçlanmak, neşe, 
sevgi, hüzün her şey vardı. Bir kez daha teşekkür 
etmeli ev sahibi Ali Kılıç’a ve bir kez daha ağzına 
sağlık demeli başta Kılıçdaroğlu’na, tarihe geçen 
konuşma yapanlara… Arşivlerde duruyor...

Fikret Ağabey artık bu dünyada yok ama onun 
hakkında edilen sözler ve konuşması “replik misali” 
uçuşuyor. O törenden iki yıl sonra kaybettik Fikret 
Abi’yi… Vasiyeti üzerine Hacıbektaş’ta gömülü... 
Işıklar içinde uyuyor…

•••
Işık demişken sahiden ışıklı bir adamdı Fikret 

Otyam... Sevecen bakışlı, dost canlısı, baba yarısı...
Benim de baba yarımdı gerçekten! Babamı 

2005’te kaybettikten sonra baba saydığım 3-4 
kişiden biriydi... Ki zaten son yıllarını geçirdiği 
Gazipaşa’dan Doktor Kamil Özdemir’in kızı 
Nehir’le evlenmeye karar verdiğimizde, geleneklere 
göre “isteme faslı”nda da başköşedeydi. Nikâh 
merasimimizde de Yaşar Kemal, Ara Güler, İbrahim 
Balaban’la beraber nikâh şahidimizdi…

Nikâhtan çok sanat gecesine dönüşmesi için 
de elinden ve sözünden geleni yaptı Fikret Abi... 
O nikâh gecesini başka bir zaman anlatırım! Bu 
arada… Sağ olsun eşi Filiz Abla’yla da, evlatlarıyla 
da hep dost kalacaktık yıllarca…

Fikret Otyam Usta’yı çok özlüyorum, babamı ve 
sevdiğim ve kaybettiğim diğer ustaları özlediğim 
gibi… 

Bu özlemde, aramızdaki dostluk ve abi kardeşliğin 
yanı sıra ülkeye dair emekleri, sanata ilişkin özeni ve 
insana verdiği önem de yatıyor tabii…

“İnsanca yaşadım diyebilirim” der ya şair… 
Otyam’ın insana ve ezilene verdiği değer zirve 
noktadaydı gerçekten… Baksanıza şu “insanca” 
geçen ömre…

•••
Ona göre insanı insan kılan iki şey vardı: vefa ve 

sevgi... 

Bunlara bir de barışı ekledin mi, işte o zaman 
yaşanır olurdu dünya...

Gördüğü insan manzaralarını hem yüreğine hem 
de makinesine kaydetti… 

Ve hem insanlarına hem de toprağına 
sevdalanmıştı. Yıllar yılı çileler çekmiş insanına ve 
bir ömür çorak kalmış toprağına… 

Evet, adı; FİKRET OTYAM’dı…
Neredeyse yarım yüzyıl önce Anadolu’nun yüreği 

ve omzu düşük insanının sesini aktardı bize, herkese 
ama daha çok Ankara’ya… Kimi zaman bu ses 
duyuldu. Ama çoğu zaman da kısık kaldı. 

Bu Anadolu elçisinin 50 yıldan fazla süren 
serüvenini anlatacağım sizlere… Biraz da kırık bir 
insan öyküsünü…

Eğer bir gün yolunuz Gazipaşa’ya düşerse 
yalnızlığının içindeki kalabalıkta bulursunuz Fikret 
Otyam’ı... Ya da o sizi bulur, bir sergide, hoyrat, 
ölüm kokan bir beyazla... Onlarca kitapta anlattığı, 
hala yüreğinden sızan bir sevdayla çıkar belki de 
karşınıza, Harran der, Güneydoğu der, barış der... 
Dokuma tezgâhıyla tuval arasında çoğaltılmış bir 
sevdanın öyküsünü anlatır size, Filiz’i, ceylanlarını, 
kedilerini, dostların yeri doldurulamaz nefesini... 

Bakmayın gözyaşlarının aktığına, kaçmayın 
dokunun, yaşlar, bir semahın, bir deyişin taşıdığı 
hüzündendir... Hele bir de rakı vaktinde çaldıysanız 
kapıyı...

Fikret Otyam, önce tuvale dokundurdu sevdayı, 
sonra objektife. Kalemi vefayı yüklendi… Sonra 
yine fırçada buluşturdu barışla sevdayı... Bütün 
bir dünyayı kocaman gülüşlerine sığdırdı... Ama 
orası başkaydı... Keşfettiği, dokunduğu, acısını, 
yoksulluğunu sırtlandığı orası...

Türkiye’nin sanat ve Cumhuriyet tarihi, “hüznün 
coşkusu ya da coşkunun hüznü” tadında öykülerle, 
gariplik ve tuhaflıklarla doludur sahiden! Şimdi 

anlatacağımız da, galiba tam bu türe ilişkin 
muhteşem bir örnektir…

1940’lı yıllar… Ankara Atatürk Lisesi’nin 
öğrencisi Fikret Otyam, bir müze gezisi sırasında 
tarih öğretmeninden sıkı bir hakaret işitir! Hakarete 
neden olan konu ya da suç(!) müzedeki Hitit 
Aslan Ağzı Heykelleri’ne Otyam’ın dokunduğu, 
yetmeyip tükürdüğüdür! Öğretmen, “Pis köylü, 
Anadolu taşrasından gelmiş serseri seni, nasıl 
tükürürsün!” diye öğrencisi Fikret’e yüklenmiş 
hatta ceza vermekle tehdit etmiştir... Durumun 
gerçek olmadığı çok sonra anlaşılacaktır ama 
Atatürk Lisesi’ne Aksaray kasabasından gelmiş 
olan Otyam, bu hakareti kaldıramayacak, okulu 
terk edip, “babaevi”ne dönecektir gözyaşı içinde! 
Bir iki yıllık içe kapanmanın ardından kendini Güzel 
Sanatlar Akademisi lise bölümünde bulacaktır...  Ne 
garip, aynı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kararıyla “Kemalist Türkiye’nin Serüveni” adı altında 
bir seferberlik başlatılmış ve genç Cumhuriyet’in 
aydın sanatçı ve bilim adamları bir bir yazılar 
kaleme alarak uluslararası çapta bir dergi 
yayımlamıştır… Orijinal adı, “La Turquıe Kemaliste” 
olan bu dergi sayesinde dünyaya sanattan ve 
bilimden çarpıcı başarı öyküleri sunularak adeta 
tanıtım sağlanacaktır. 

Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun de 
hocaları arasında bulunduğu Akademi’den 1952 
yılında mezun olur, ressamlığın sonsuz dünyasına 
adım atarken bir yandan da gazetecilik yapmaya 
karar verir… Öyle bir gazeteciliktir ki bu... Çarpıcı 
yıllardır, katkı dolu zamanlardır… Hemen söylemeli, 
kendine diyar olarak Anadolu’yu seçer, “gide gide” en 
uça, en Harran’a en Van’a gider... Hemen aktarmalı, 
Ulus’taki ilk yazısının başlığı da “Ben Hitit Aslan 
Ağzı heykellerine tükürmedim olur...” Vefa, sevgi ve 
barış dolu daha pek çok yazı ve gezi sürüp giderken, 

Gide Gide...  
Fikret Otyam Kalır...
Baba yarısı Fikret Abi’m…
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zaman zaman da tuvale dokundurur Anadolu 
sevdasını!  Objektif, kalem ve fırça aynı anda o 
işgüzar öğretmeninin hakaretine inat Anadolu’dan 
hiç ayrılmaz… Çünkü Anadolu’da keşfettiği, 
insanların bitmez tükenmez çileleridir, özellikle 
de ülkenin doğusunda olup bitenleri aktarmak bir 
başka vicdan ve insani borçtur… Bazen bir evliya gibi 
sırtlar hayatı, bazen Anadolu canlarının sesidir... Ve 
yaşadığı zamanların bir röportaj dehası olup çıkar 
Yaşar Kemal’le birlikte… Kalemine konuk olan ne 
varsa insana dairdir... Gözünüzü yumsanız, ete kana 
bürünüp dolaşıverir o bir parça kâğıdın üzerinde... 
Objektifine sığdırdıkları hayalleri zorlar, öylesine 
diri, öylesine gerçektir çünkü... Tuvaliyse o korkunç 
yalnızlığı taşır, beyaz ve biçare... Plastik icat olup 
da suyun plastiğe girmesine an kalmışken, şair 
hava bedava su bedava derken o bir damla suya 
hasretlerin safına geçer yani... Bugün “Türkiye’nin 
Gururu” diye söz ediliyorsa GAP’tan, yani Urfa, 
Harran insanını susuzluktan kurtaran, çölü vahaya 
çeviren projeden bunun gerisinde Otyam’ın imzası 
vardır suya yazılı... Bugün, Harran’da onlarca 
çocuğun adı Fikret’se, hayatta kattıklarının borcunu 
ödemesindendir... Kısacası, Otyam, Doğu’nun, daha 
da Doğu’nun ve Güneydoğu’nun şimdi  “bir yaraya 
bir acıya dönüşen meseleleri”ni daha o günlerden 
görür ve habere, Ankara Hükümeti’ne iletir... Duyan 
duyar ama bazen de sağır sultan duysa da Ankara 
kulak ardı eder…

Kısacası, Otyam sırtını hiç Anadolu’ya dönmez, 
hep vefa gösterir… Vefayı bir muska gibi yüreğine 
iğneler, sevgiyi yol arkadaşı beller…

Sonra… Sonra… Yıllar, ayrılıklar, aşklar, ödüller, 
acılar, mutluluklar, Ankara’dan Antalya’ya göçler, 
süregiden Anadolu resim sergileri…

2012 yılının Mayıs’ıdır... “Hatıra Defteri’nin 
sayfaları arasına eski zaman tarihli bir longplay’in, 
zamane deyimle bir plağın, deşifresi sıkışır! 
60’ların başında Fikret Otyam’ın organize ettiği 
muhteşem bir Türkiye çalışmasıdır… Fikret 
Otyam’ın sanat serüveni de denilebilir... Sırtına 
teybi almış Fikret Otyam, Âşık Veysel’den Melih 
Cevdet’e, Falih Rıfkı’dan Oktay Rifat’a 60’ların 
deniz derya sanatçılarına Anadolu insanını 
anlattırmıştır; Anadolu insanına sanatın bakışı ya 
da...  “Kendi Sesleri ile Türk Yazarları” başlığıyla 
yayınlanan plak, ABD Indiana Üniversitesi’nin 
plak serisi arasına girmiştir 1963’te,  bilim insanı 
İlhan Başgöz dostunun da çabalarıyla dün dünya 
üniversitelerinin kitaplıklarına ulaşmıştır... 
Devlet ve hükümetten destek almayarak işsiz 
zamanlarında kendini feda ederek!

Ve yine yıl 2012 Haziran… Anadolu’da orda 
uzakta bir köy...  Kayseri’nin Karaözü Köyü...  
15’lerinde “heykele tükürdü, pis köylü, Anadolu 
serserisi” diye hakarete uğrayıp okulu terk edip 
babaevine dönen, resim akademisine girip, Anadolu 
insanı için 70 yıl boyunca kalem ve fırça tüketen 
Fikret Otyam’ın dev bir heykeli dikilir... Köyün işlek 
meydanında… Bir vefa niyetine... 

•••
Ve Ağustos 2015…  Bu hayattan göçüp gider 

Fikret Otyam…
Fikret Abi… Geriye ne kalır… Sonsuzluğu kalır… 

Ölümsüzlüğü kalır… Eserleri kalır... Anıları kalır 
yadigâr…

DURU KIRILMIŞ

“İnsan denize benzer, derin yerleri de sığ 
yerleri de vardır.” der Cengiz Aytmatov. 
Bence haklıdır da. Sonuçta her insanın 

da katmanları, derinleri, sığları vardır.
Bu katmanlar en sığ olanıyla, dışarıdan 

gözükenle başlar. Her nasıl ki denizde 
derinliklere gittikçe daha farklı şeylerle 
karşılaşıyorsak, insanda da böyledir bu. Ama 
derine giderken dikkatli olmak gerekir. Çünkü 
insan da deniz kadar tehlikelidir bazen, fazla 
derinlik boğabilir insanı hazırlıksızsa eğer. Bu 
yüzden her bir adım özenle, yavaş yavaş tıpkı 
denizin sıcaklığına alışır gibi denizkestanelerine 
dikkat ederek atılmalıdır. Eğer insan acele 
ederse hiç tanımadığı, görmediği, bilmediği 
bir yerde, kaybolmuş halde bulabilir kendini. 
Sırf başta suyun sığ, ılık ve berrak; kumun ışıl 
ışıl, deniz kabuklarıyla dolu olması demek 
değildir ki derinleri de böyledir. İlerledikçe su 
soğur, kumların yerini sivri kayalar alır. Ancak 
bu böyle değildir her zaman; bazı insanların 
derinleri mercanlarla, çeşitli güzel balıklarla 
kaplı, suyu ılıkken bazılarınınki soğuk, sivri 

kayalı ve dalgalıdır.
Ama bu insanın suçu değildir, çoğu zaman 

derinlerdeki sivri kayalar birdenbire ortaya 
çıkmaz. İnsanın acılarını, yaralarını saklayan 
duvarlardır onlar deniz kıyısından göremezsin 
bunları, saklıdır çünkü kilometrelerce 
derinliklerde. Peki, biz ne yapmalıyız? Kaçmalı 
mıyız bu yaralı insanlardan, dışlamalı mıyız 
onları? Aslında tam aksidir bunun cevabı; 
çünkü o insanlar sivri kayalarını mercanlarla 
dolduracak insanları bekler ama çağıramaz 
onları, kayalar onun sesini de çalar çünkü. 
Ben derim ki takın oksijen tüpünüzü ve bulun 
o boğulmuş, kurtarılmayı bekleyen insanları, 
kendinizi boğmadan kurtarın onları.

Bu yüzden dikkat etmek gerekir, kimin 
derinine nasıl inileceğine. Uygun şekilde 
inilmezse eğer insanın kayaları denizden de 
sivri olabilir.

Kısacası dikkat etmek gerekir her adıma, 
aldanılmamalı sığdaki parıltıya, unutulmamalı 
ayrıca boğulmuş insanlar ve onların güzel 
mercanları da.
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“Mahallenin Muhtarları” dizisinin 
unutulmaz oyuncusu, sinema ve 
tiyatro sanatçısı Cihat Tamer’le, 

eski Bakırköy’ü, mahalle kültürünü ve bu yıllara 
olan özlemi  konuştuk.

n Cihat Bey, Bakırköylüsünüz değil mi?
Efendim, doğma büyüme Bakırköylüyüm. 
1960’lı yıllarda en çok sanatçı yetiştirmiş semtti, 
Bakırköy.

n 50’li, 60’lı yılların Bakırköy’ünü anlatabilir 
misiniz  biraz, Bakırköylü sanatçılarımızın 
adını da anmış oluruz hem. “Delisi çoktur.” 
dersiniz röportajlarınızda.
Evet, her seferinde söylerim, “Boşuna değil 
semtimizde Akıl Hastalıkları Hastanesi’nin 
olması.” diye, havasından mı suyundan mı 
bilinmez. Kimler yoktu ki, sanatçı abilerimizin 
de çoğu; Münir Özkul, Altan Erbulak, Suavi 
Tedü, Ahmet Mekin, Kenan Pars, Göksel Arsoy, 
Tarık Akan, Cem Karaca, Belgin Doruk ilk aklıma 
gelenler... 50’li 60’lı yılların sayfiye yeriydi 
Bakırköy. O zamanlar henüz yazlık kavramı 
yok sayılırdı, plajımız, temiz denizimiz vardı, 
Anadolu’dan yaz tatiline gelinirdi, sokaklar 
leylak ve ıhlamur kokardı.

n Biz sizi çok iyi tanıyoruz ama dergimizi 
okuyan, sizi az tanıyan  gençlere biraz 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
II. Dünya Savaşı yıllarında, 1943’te doğmuşum, 
çocukluğumdan beri tek amacım oyuncu 
olmaktı. Halk Evi’nde sahneye çıkmaya 
başlamıştım, 50’lerin sonlarında.

Münir Özkul, gelip beni izlemiş, profesyonel 
dünyaya adım atmamı sağlamıştı. Yıllarca 
“Devekuşu Kabare”de, Zeki Alasya ve Metin 
Akpınar’la birlikte oynadım.

n O yıllarda “tiyatrocu olmak istiyorum” 
diyen çocuklara bir şaplak gelirmiş genelde, 
nasıl bir aileydi sizinki, desteklediler mi?
Evet evet, kesinlikle desteklediler, bugün hâlâ 
saygı ve minnetle anıyorum anne ve babamı. 
Annemin sesi harikaydı, alaturka türküleri de, 

Amerikan müzikallerini de evde  söylerdi.  O 
yıllarda sinemanın etkisiyle moda olan Ava 
Gardner’ın, Marilyn Monroe’nun şarkılarını 
söylerdi, babam da iki enstrüman çalardı. Bana 
8 yaşında pompalı ağız mızıkası ve akordeon 
hediye etmişti, pek çok enstrümanı çalmaya 
başladım evde.

n O yıllarda mahalle kültürünü hâlâ yaşatan 
Bakırköy’e, eski adıyla Makriköy’e dönsek 
yine, azınlıkların yoğun olarak oturduğu 
semtlerdi değil mi, var mıydı çok arkadaşınız?
Tabii, hâlâ bugünlere gelen dostluklarım var, 
pek çok Rum, Ermeni, Musevi arkadaşım vardı; 
Yetvart, Niko, hâlâ görüşürüm.  Büyüklere 
saygının, küçüklere sevginin, yardımın, 
paylaşımın olduğu mahalle kültürü vardı. 
Türklerden daha Türktüler, bana Türkçe 
öğretenler vardı içlerinde. Kenan Pars mesela, 
Kirkor Cezveciyan’dır asıl adı. Düğmeci dükkânı 
vardı semtte, Ahmet Mekin’in tuhafiyeci 
dükkânı vardı, Göksel Arsoy havayollarında 
çalışırdı, hepsi bizim semtin çocukları. 
Yönetmen Sırrı Gültekin, onları sinemaya 
kazandırmıştı.

n 90’lı yıllarda büyük beğeni toplayan, 
yıllarca oynayan “Mahallenin Muhtarları” 
dizisinin ve bu konuyu işleyen başka dizilerin 
bu kadar tutulmasının nedeni neydi sizce?
Özlemdi nedeni bana göre;  yardımlaşmanın, 
paylaşmanın, saygının olduğu mahalle 
kültürüne özlemdi. Halk çok sevdi bu dizileri, 
çünkü hepimiz küçük semtlerde büyüdüğümüz 
için, bu dizileri de keyifle, hasretle izledik.

n Yazar Kandemir Konduk da öyle değil mi, 

Kadıköylü sanırım o da?
Evet, o daha önce Perihan Abla’yı yazmıştı 
zaten, Türk halkını, toplumu tanıyordu, halk 
da o yıllarda bu duygunun özlemini çekiyordu. 
O da Kadıköy’ün bir mahallesinde  yetişmiş. 
Bizim mesleğin en güzel yanı gözlemcilik, yazar 
da oyuncu da olsa... Küçük semtlerin o kendine 
özgü yapısı, yardımlaşan, koruyan, kollayan, 
menfaatsiz, karşılıksız yardımlaşma ve daha pek 
çok sıcak ve insani unsurlar.

n Şimdilerde olmayan değil mi?
Evet, ne yazık ki, şimdi karşılıksız hiçbir şey yok.

n Maltepe’de çektiniz hep değil mi 
“Mahallenin Muhtarları”nı?
Evet, Beşçeşmeler denen yerde, Arnavutköy’de 
denemiştik ama kalabalıktı, Maltepe o ruha çok 
uyuyordu. O kahveden herkes yaşamını yitirmiş 
şimdi, hiç kimse kalmamış. Bir simitçi fırını 
vardı, hâlâ gider simit yerim orada, çok güzeldir 
simidi, nostalji yaparım.

n Şu anda hangi oyunu oynuyorsunuz Cihat 
Bey?
İkinci Bahar’ı oynuyoruz, Trump Gösteri 
Merkezi’nde. Anadolu’ya turneler yaptık 
pandemi el verdiğince, çok ilgi görüyor oyun.

n Pandemiyi aşma sırrınız üretmek mi?
Evet, tabii. Pandemide biraz duraklasak da 
yeniden başladık şimdi. Salonlar doluyor, çok 
da yetenekli genç topluluklar, oyuncular var. Biz 
oyuncular şanslıyız, 78 yaşındayım, ölünceye 
kadar oynayabiliriz.

n Oyunda görüşmek üzere, teşekkür ederim.
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

Kentlerin, semtlerin ve mahallelerin belleklerinde sanatın yeri çok 
önemli bir olgudur. Kimi yerlerin gerçekleştirilen bir festivalle 
anılmak, kimi yerlerin bir heykelin estetiğinin hayata yansıması, 

kimi yerlerinse mimarlık üzerine adından söz ettirmesi gibi kaderi vardır. 
Resim, heykel, müzik, edebiyat, sinema, fotoğraf, tiyatro, mimarlık 
gibi disiplinler arası zenginliği de içinde barındıran yaşam alanları hem 
fazlasıyla takdir toplar, hem de konforlu hayat tarzı geliştirir. 

Maltepe’de de şu an bu yazıyı okuduğunuz “İstasyon Dergi” de dâhil 
olmak üzere, kent belleğine, tarihine katkı sunan kültürel ve sanatsal 
faaliyetleri her sene giderek artan bir şekilde gerçekleştirmeye devam 
etmekteyiz. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, Maltepe Sokak 
Festivali, Maltepe Kitap Fuarı, Maltepe Heykel Sempozyumu, resim 
sergileri, konserler, parklarımız, fotoğraf çalışmalarımız, 
Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin merkez ofisinin Maltepe’de 
açılması, kentin mimarisinde, caddelerinde ve 
sokaklarında estetiğe önem veren, kullanışlı, 
modern tercihler aradan yıllar geçtikten sonra da 
Maltepelilerin hatırlayacağı, kent bilincini ortaya 
koyan çalışmalar olarak anılacaktır.

Yaşadığımız günden örneklerle ileride yâd edilecek 
(umarım bu faaliyetler duraksamadan devam 
edecektir) günlere ufak bir selam vermiş oldum. 
Peki kentimizin, yani Maltepe’nin sanatsal geçmişine 
baktığımızda ne görüyoruz? Elbette ki gerçekleştirilen çok 
kıymetli çalışmalar olmuştur. Birçok sanatçımızın yüzlerce, 
binlerce çalışması bu tarihe damgasını vurmuştur. Bütün sanat dallarında 
emek vermiş bu ustalara saygılarımızı sunuyoruz. Geriye dönüp 
baktığımızda öyle bir proje ile karşılaşıyoruz ki… Hemen hemen hepimizin 

hiç unutmadığı, sokağımıza ve mekânlarımıza adını verdiğimiz, gelip 
geçenlerin “Aaa burası orası mıymış” dediği, tam on yıl Türkiye’nin en 
önemli televizyon kanallarında yayımlanan, toplamda 337 bölüm çekilen 
“Mahallenin Muhtarları”…

Samimiyeti, dostluğu, mahalle olma kavramını acısıyla, tatlısıyla 
evlerimize tüm sıcaklığı ile taşıyan dizi, bir döneme damgasını vurmuş 
ve izlenme rekorları kırmıştır. Senaristliğini Kandemir Konduk’un 
yaptığı; Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu, Nursan Esenboğa’nın 
yönetmen koltuğunda oturduğu; başrollerini Aydan Burhan, Erkan Can ve 
Cihat Tamer’in üstlendiği dizi, Maltepe’nin en güzel yerlerinden biri olan 
“Beşçeşmeler Meydanı”nda çekilmiştir. 

Değişen ve gelişen dizi sektöründe, artık dünyanın neredeyse 
tamamında Türk dizileri izleniyor. Gittiğimiz her ülkede 

bizim bile adını bilmediğimiz, oyuncularını tanımadığımız 
yapımlar bize anlatılıyor. Muhteşem İstanbul manzaraları 

eşliğinde seyircisine sunulan hikâyeler, ülkemizin ve 
şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Yapılan 
iş kendi içerisinde dev bir ekonomiye dönüşüyor ve 
turizme de ciddi katkı sunuyor. Belki de bu yapımların 
ilk tetikçileri olan “Mahallenin Muhtarları”, “Süper 

Baba” ve “Ferhunde Hanımlar” gibi çalışmalar da 
bizlerde nostalji yaratmasının yanında, o eski günlere 

derin bir özlem de uyandırıyor.
Belki bir hafta sonu erken kalkar, gelip Beşçeşmeler’e çay 

içer, simit yersiniz eski günlerin hatırına.
Mahallenin Muhtarları sıcaklığı ile
Kim bilir tarih sizi de yazar,
Simidiniz ve çayınız ile…

Belki bir hafta 
sonu erken 

kalkar, gelip 
Beşçeşmeler’e çay 
içer, simit yersiniz 

eski günlerin 
hatırına.
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KANDEMİR KONDUK

“Mahallenin Muhtarları” isimli dizimiz öncelikle orta sınıf 
denilen -ve bugün olup olmadığı tartışılan- halk kesiminin 
yaşantısını yansıtan, komedi yanı da olan bir diziydi. On 

yıl süren ve 340 küsur bölümün Maltepe’de çekilmesi, hem konuya 
yatkın atmosfer oluşturduğu için hem de Maltepe halkının sıcak, 
sevecen yaklaşımı nedeniyle çekim ekibi ve hepimiz için büyük bir şanstı. 
Evindeki vatandaştan Maltepeli esnafa kadar herkes ekibe kolaylık 
gösteriyor, yardımcı oluyordu. Sanırım dizideki konulara kendilerini yakın 
hissetmeleri de etkiliyordu onları. Örneğin, bugün ekranlardaki gibi, her 
bölümde tabancaların patladığı, peş peşe cinayetlerin işlendiği, kadın-
erkek herkesin kötülük düşündüğü bir dizi yapsaydık hem Maltepelilerden 
hem de Türk seyircisinden bu ilgiyi göremezdik. 

Bizim dizide Temel’in, Muhtar’ın, Şirin’in, Şoför Ali’nin, Kuaför Behiye’nin, 
Handan Hanım’ın, Deli’nin, Müzevir Müzeyyen’in yaptıklarını izlerken, 
sosyal sorumluluk çizgisinde de sözel ve görüntüsel mesajlar vardı. 
Örneğin, kitap okuma kampanyası, cüzzamla savaş, kadın hakları 

savunucusu KADER’in çalışmaları, alkol ve trafık kazaları,  Atatürk’ün 
kurduğu Türk Hava Kurumu için çalışmalar gibi, tam 104 tane konuya ben 
ve yazar arkadaşlarım Ece Yörenç, Yonca Akasya, Melek Gençoğlu, Giray 
Elmalı,  İrem Pekun, Hilal Çelenk yayımlanan bölümlerde değinirdik...

“Mahallenin Muhtarları” daha önce yazdığım “Perihan Abla” gibi ‘mahalle 
dizisi’ olarak anılır.  Oysa İstanbul’un dışında, bugün hâlâ Anadolu’nun 
yüzlerce ilçesinde, bu tür yaşamlar vardır. “İstanbul’da mahalle kültürü 
yok oldu”  diye düşünenler bugün bu tür bir dizi yapsalar, Anadolu’dan 
milyonlarca izleyiciyi kazanabilirler.

Yapımcılığını Hüseyin Apaydın’ın yaptığı “Mahallenin Muhtarları” 
dizisinde yer alan sanatçı dostlarımızdan ne yazık ki birçoğunu kaybettik. 
Hayatta olan sanatçılarımız; Cihat Tamer, Işık Aras, Erkan Can, Esra 
Akkaya, Kutay Köktürk, Sevil Üstekin, Gönül Edgüer, Alp Balkan, Filiz 
Taçbaş, Ayşe Demirel, Fulya Kumcu… Unuttuklarıma uzun ömürler 
diliyorum…
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“Mahallenin Muhtarları” çok önemli 
bir diziydi. Tıpkı o dönem çekilen 
diğer diziler gibi, bir mahalleyi 

anlatan ve bir mahalle metaforundan ülkeyi 
anlatan bir diziydi. Bir sürü değerlerin olduğu, 
değerlerimize sahip çıkıldığı, komşuluk ilişkileri, 
büyük-küçük ilişkisi, hep birlikte yaşama 
ilişkisi açısından çok önemliydi, “Mahallenin 
Muhtarları”.

Tabii ki bütün bunların yazarı Kandemir 
Konduk’tu… Kandemir Abi, bunların hepsini 
hesaplayarak yazdı, çizdi.  Bizler de oynadık. 
İçinde kötülüğün olmadığı, kötü hiçbir şeyin 
var olmadığı, olsa bile onun bir şekilde senaryo 
gereği mahalle tarafından bertaraf edildiği ve 
bunun gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. O açıdan 
“Mahallenin Muhtarları”, çok hümanist bir 
diziydi. Kavga yok, gürültü yok olsa bile bunların 
hepsi sonunda bir şekilde neşeyle ve güzellikle 
tatlıya bağlandığı bir hikâye… Şimdiki dizilerde 
bunun birçoğu yok. O açıdan “Mahallenin 
Muhtarları” çok önemli bir diziydi, dile kolay 12 
sene oynadık.

Konservatuvardan yeni mezun biri olarak 
Bakırköy Belediye Şehir Tiyatroları’nda 
oynuyordum. Uzun metrajlı bir dizide ilk defa 
başrol geldi ve kamera oyunculuğunu ilk olarak 
“Mahallenin Muhtarları”nda gerçekleştirdim. 
12 sene sürdü ve bugünkü kariyerimin temelidir. 
Bugünkü durumumu “Mahallenin Muhtarları”na 
borçluyum aslında. 

Artık mahalle kavramı da bitti bence. Belki 
birkaç yerde vardır ama o da yavaş yavaş bitmek 
üzere. Çünkü ben de bir mahalle kültüründen 
gelmekteyim. O zamanlar herkesin bir mahallesi 
vardı.  Aynı “Mahallenin Muhtarları”nda olduğu 
gibi herkes herkesi tanır, herkes birbirine yardım 
eder, kavga etseler bile her şey sonunda iyi biter, 
barışılır. Herkesin böyle bir mahallesi vardı.

Acıbadem Yıldızbakkal Mahallesi, benim 30 
yıllık öğrencilikten bu yana gidip geldiğim 
bir mahalledir. İstanbul’daki mahallem artık 
orası... Ama orayı bulana kadar İstanbul’da çok 
bocaladım. Daha sonra Acıbadem Yıldızbakkal 

benim mahallem oldu. Şu anda orada herkesi 
tanıyorum ve herkes de beni tanır. Köşe başında 
oturur, herkes oraya gidip gelir, hal-hatır sorulur 
ve herkes güleçtir. Beni de mahalleden sayarak 
içlerine aldılar. 

Kendi dönemimde güzel bir çocukluk 
geçirdim. Bu da mahallelerimiz sayesinde 
oldu. Böyle mahalleler tekrardan geri döner 
mi diye düşününce ilerleyen zamanlar için hiç 
sanmıyorum. Çünkü dünya ve ülke başka bir 
yere gidiyor. O kültürün kalmadığı bir yere… 

Çağ değişiyor, çağ başka yere gidiyor. Bunların 
hepsinin temelinde ekonomik nedenler var. 
Ekonomi ve aynı zamanda ülkenin yöneticileri… 
Dünyaya ayak uydurmaya çalışmak…  Her şeyin 
temeli, gidiyor geliyor sonunda ekonomiye 
dayanıyor. Ülkenin ekonomik şartları, ekonomik 
durumlarından dolayı mahalle kültürü ortadan 

kalktı. Şimdi ise kimse kimseyi tanımıyor. 
63 yaşında biri olarak, bu kültürü benim 
jenerasyonum ve öncesi bilir. Komşuların 
kapıları açıktı, biz içeri girer, ekmeğimizi yer, 
suyumuzu içerdik.  Ya da arkadaşımızın annesi 
kendi oğluna ne veriyorsa bize de aynı şeyleri 
verirdi. Bizler de yerdik. Mahallemizin içinde 
oynardık. O mahalleden dışarı çıkmazdık. Çünkü 
herkes birbirini tanırdı. Orada çocuklardan 
biri kötü bir şey yaptıysa, o haber annesine 
babasına gitmeden mahalle içinde o mesele 
halledilirdi. Biraz azarlanır, kızılır ama sanki 
kendi babasından azar işitiyormuş gibi 
samimiyetle yapılırdı. Bunların hepsi de tatlı, 
güzel, yumuşak, estetik bir biçimde olurdu. Bu 
kültür maalesef kalmadı.

Bunların yok olması ve kaybolması, ülkenin 
siyasi, ekonomik ve kültürel durumuyla 
doğrudan alakalıdır.

“BIR MAHALLESI 
OLMALI INSANIN”

ERKAN CAN
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN
ELBET BİR GÜN
Yetmişine merdiven dayamış bir ömür geçti geçecek,
Yeşilden sarıya yol aldı yapraklar, döküldü dökülecek
Kimi kara ruhlar sevinçten çıldıracak olsa bile,
Umarım, dostların gönlünde gölgemden bir iz kalacak

Zengin kültürel hayatlara örnek bir yaşam 
sürmektesiniz. Beş dilde şiir ve roman 
çevirileri yapmaya devam ediyorsunuz. Hiç 

de kolay olmayan bu işleri yapma sürecinizden 
bahseder misiniz?

“Zengin kültürel hayatlara örnek bir yaşam” 
dediniz, iyi dediniz. Ne yazık ki, kahrolası Covid-19 
belası kimi çalışmalarımızı kısıtlamaya zorluyor 
bizleri. Örneğin, 1993’te bir kaç arkadaşla birlikte 
kurduğumuz ve ilk başkanlığını, halihazırda 
genel sekreterliğini yürüttüğüm Varna Türk 
Kültür Derneği ve 1999 sonunda yeniden tescilini 
yaptırdığımız, 1949’da kurulmuş ve 1962’de 
yasaklanmış olan ve genel başkanı bulunduğum 
Varna Sabahattin Ali Halk Kültürevi’nin 
etkinliklerini gereği gibi yapamıyoruz. Özellikle 
katılım sınırlı kalıyor. İlgili sağlık önlemlerine 
uymaya özen gösteriyoruz. Dernek çalışmalarıyla 
başlamamın nedeni, onlara verdiğim önemdir. 
Halkın, kültürle ilgilenen, hele de edebiyat sevdalısı 
insanlarımızın nabzını bu çalışmalarda daha iyi 
yakalama olanağı var. 

Edebi çevirmenlik benim ikinci mesleğim oldu. 
Moskova Üniversitesi’nden pedagoji mezunuyum, 
uzun yıllar zamanın Doğu Almanya’sında felsefe 
hocalığı yaptım. 1965’ten beri iyi kötü şiir ve öykü 
yazıyorum. Çevirmenliğe de oralarda başladım. 
Ama emekli  olduktan sonra  edebi çevirmenliğe 
ağırlık verdim. Çok büyük sorumluluk duygusu ve 
ciddi çalışma ve araştırma gerektiren bir meslek 
olduğunu söyleyebilirim. Sofya Üniversitesi 
Türkoloji bölümünden de mezun olunca, bilgi ve 
deneyimim biraz daha artmış oldu. Çevirmenliğin 
her türü yalnız dil bilgisiyle sınırlı değil elbette. O 
ülkenin tarihini, edebiyatını, yaşam tarzını, gelenek 
ve törelerini bilmeden olmuyor bu iş. Çevirmen 
halklar, ülkeler arasında yıkılmaz köprüler kuran 
mimarlar gibidir, öyle olmalıdır.
n Sanatsal faaliyetlerinizin meyveleri ortada. 

Elbet bu görünen yanı. Ya dipte, içerde acılarla 
neler birikti? İçteki acılardan dem vursak biraz 
Rüstem Ağa’m.

Rüstem Aziz Karakurt
VARNA’DAN ÇOK DILLI SELAMIYLA DÜNYAYI KUCAKLAYAN

ZENGIN KÜLTÜREL HAYATLARA ÖRNEK BIR YAŞAM:

Ben soruna biraz farklı açıdan yaklaşayım. 78 
yaşına merdiven dayadım! Dipte, içerde acılar 
katmer katmer. Ama ben bunları bir yana itip, 
21. yüzyılda, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede, öz 
kimliğimizi, kültür ve geleneklerimizi korumakta 
karşılaştığımız sorunlarla ilgili iki örnek vereyim. 
Dikkat edilirse, milli azınlık, etnik azınlık, 
Türk azınlığı demedim. Bizlerin resmi devlet 
makamlarınca nasıl tanımlandığını görelim: 
1950’ye kadar bizlere “Türk Azınlığı” deniyordu. 
Ancak 1950–1965 yılları arasında “Türk Ahalisi” 
denildi. 1965–1976 yılları arasında Türk Kökenli 
Bulgaristan Vatandaşı olduk. 1976-1984 yılları 
arasında “Bulgar Türkleri” denildi. 1984-1989 
yılları arasında, yani Bulgarlaştırma döneminde 
Müslümanlaştırılmış Bulgarlar tabiriyle Bulgar 
soyundan gelme sayıldık. 1990 itibariyle 
günümüzde  anayasanın 36. maddesinin 2. 
fıkrasında “Anadili Bulgarca Olmayan Vatandaşlar” 
ifadesi bulunuyor. Şöyle ki, Bulgaristan’daki 
Türk varlığının tanımı gerçek duruma, somut 
şartlara göre değil, politik konjonktüre göre sık 
sık değiştirilmiştir. Diğer sorunlarımızın çoğu bu 
olgudan kaynaklanıyor.

İkinci örnek: Türkçe 1999 yılında kabul dilen bir 
kanunla halen mecburi seçmeli ders statüsünde 
haftada 4 saat okutuluyor. Türkçe okuyan çocuklar 
yabancı dil derslerine katılamıyor. Dolayısıyla, 
bu durum anadilimizde okuma-yazma bilenlerin 
giderek azalması, edebiyatımızın okunup 
benimsenmesine ağır darbeler vuruyor. Bu iki 
örneğe bu nedenle değinmek istedim.
n Ben burada konuyu radyo hayatınız ve 

bunun kültürel yansımalarını merak ediyorum 
sizin gözünüzden elbette.

Günümüzde Bulgaristan’da Türkçe basın 
ve yayın faaliyetlerinin son derece geri kalmış 
olması, ciddi sorunların bir diğeri. Birtek ulusal 
televizyondaki Türkçe haber bülteni var ki, o 
da genelde TV’nin Bulgarca resmi haberlerinin 
çevirisinden ibaret. Türkçe radyo program 
yayınlarının da son derece merkezi ve yetersiz 

kaldığı görülüyor. Sivil toplum kuruluşu kültür 
dernekleri ve kimi aydınlar tarafından son on yılda 
Türkçe veya Türkçe ve Bulgarca olarak yayımlanan 
8 gazete ve dergi çıkarılırken, bugün bu sayı son 
dönemde üçe düştü. “Kırcaali Haber” gazetesi 
değerli olsa da, ihtiyacı karşılayacak durumda 
değil. İki yıldır Filibe’de yayımlanan “Nöbettepe” 
edebiyat dergisi, hızla gelişiyor. Şumnu’da çıkan 
“Mozaik” dergisi yeniden yayına başladı. Güçlükler 
içinde mücadele veriyor her biri. 

Radyoculuğuma gelince: O zamandan beri 30 
yılı aşkın bir zaman geçti. Sosyalist dönemin son 
yıllarından 1987 ile yeni denilen eski kapitalist 
düzenin altıncı yılı olan 1993’e kadar Varna Radyo 
Televizyon Kurumu Genel Yayın Müdür Muavini 
görevinde bulundum. Bu arada bir süre, yedi dilde 
yayın yapan Yabancı Diller Servisi’ni yönettim. 
Çok zor bir dönemdi, politik durum gergindi. 
Gazetecilere siyasete katılmak, bu tür toplantı ve 
etkinliklere katılmak yasaklanmıştı. Bu durumda 
nasıl gazetecilik yapılır? Alnımın akıyla istifa edip, 
görevden ayrıldım ve Karakurt Tercüme Bürosu’nu 
açıp 1999’a kadar çalıştırdım. 

Radyo ve televizyon yayınlarının kültürel 
yansımasını sordunuz. Kamuoyunun odak 
noktasıydı yayınlarımız. Her şeye karşın, halkın 
kulağı radyo ve televizyonlardaydı. Çok dinamikti 
toplumun yaşamı. En rahat çalıştığım alan, 
kültürle ilgiliydi önceki görevimde. Yabancı diller 
servisinde biraz daha rahat çalışabiliyordum. Haber 
bültenleri, yorumlar, söyleşiler, canlı yayınların 
denetimi bende olduğundan, kültüre biraz daha 
ağırlık verebiliyordum. 1990’a kadar Bulgar 
isimleriyledik. Dayatılmıştı süngü gücüyle. Beni de 
Bulgar biliyorlardı.  
n İhtiyar delikanlı ağabeyim, şu günlerde 

çalışma masanızın üstünü merak etmekteyim? 
Neler var acaba okuyucularınıza, yani bizlere 
hazırladığınız yeni çalışmalardan?

Bulgarca bir romanın çevirisini tamamladım. 
Yanılmıyorsan, çevirisini yaptığım 53. kitap 
oluyor. Baskıya hazırlıyorum. “Doğum Lekesi” 
başlıklı müthiş bir aşk romanı. Osmanlı’nın 
Bulgaristan’daki son yıllarından günümüz Türkiyesi 
ve İngilteresine uzanan, özgün bir dille kader ve 
yeniden doğuş konuları sarmalında aşkı irdeleyen 
bir eser. Sanırım, gelecek yılın ilk aylarında 
baskıdan çıkar.

Başka bir çalışmam daha var ki, hayli vaktimi 
alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne komşu devletlerin 
edebiyatından birer öykü seçip Türkçeye 
kazandırmaya çalışıyorum. Ne yazık ki, ne Farsça 
bilirim, ne Ermenice, ne Rumca, ne de Arapça. 
Ama Türkçenin dışında Bulgarca, Rusça, Almanca 
ve Fransızca üzerinden o ülkelerin edebiyat 
sayfalarına ulaşıyor, araştırmalar yapıp eser seçiyor 
ve Türkçeye çeviriyorum. Bu zengin edebiyattan 
seçme yapmak en zor. Umarım, ayrı ayrı öyküler 
olarak, ya da bir kitap halinde piyasaya ulaşır.
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SEDA ŞANLI

Zaman anlaşılmaz biçimde çok çabuk geçiyordu, cümle sorunların 
yanına sos mahiyetinde ve üstelik hayatın kendisi zaten bir 
muamma iken. Bak işte dünya döndü dolaştı, başladığı yere geldi 

yine, salına salına. Ömürden yediğimiz bu bir yılda umduğumuz mu, 
bulduğumuz mu önemli ya da ah o eski günler mi, kah gelecek günler 
mi değerli bilemem. Yine sene sonu ve belki sonraki senenin planları, 
belki geçen yılın hesaplaşmaları, belki hayal kırıklıkları sohbetlerde yerini 
aldı.  Lakin benim beklentim yüksek olmadı hiçbir zaman. Ne hayattan 
ne kendimden... Ben sadece öylesine biriyim, sıradan bir âdemkızı, 
ayrıcalıklarım yok kader nezdinde. 

Ben sadece bir komşuyum, berikinin külüne muhtaç. Bazen dolu gidip 
dolu gelen tabaklar, bazen tatlı bir selam, hatta bazen muzip bir dedikodu 
iki kelam, yeter de artar.

Ben bir işçiyim, konfora hasret. Kaldırımlara inerken yağmurlar, 
çizmelerim çamurlu ve içimde korku.  Hanemde bekleyiş, kalbimde hüzün 
var. Emeğin peşinde direniş, soluğumda endişe var. Hak yerini bulsa, yeter 
de artar.

Ben bir dostum; sırrı tacımdır, adı şanımdır. Öngöremesek de geleceği, 
geçmişimiz bir, günümüz bir. Dalsam gitsem bir an sonsuz karanlığa, 
bilirim aydınlıktan uzanan o el çeker çıkartır beni feraha. Sırtımı yaslasam 
usulca, yeter de artar.

Ben bir evladım, yuvadan çoktan uçmuş. Mazinin sancısıyla, gelecek 
kaygısıyla kavrulurken ve ne yapacağımı bilmez iken ne geldi elimizden 
yalnızlıkları azaltmak adına?  Sofra başında bir sıcak muhabbet hepimize 
yeter de artar.

Ben bir kardeşim, nefesi nefesim, attığı her adımı içime dert. Tutsam 
elini bırakmasam, gözünden sözünden öpsem. Uzakta olunca hele, hiç 
bitmeyecek gibi hasret. Şimdi kapıdan girse, bir sarılsam, koklasam yeter 
de artar…

Ben bir eşim, diğer yarıma denk. Evde bir çift gülen göz, incelikli üç beş 
söz yeter de artar.

Ve ben bir kadınım, ömrü boyunca hep korkulu, hep mücadele, hayatı 
sanki bir kaçamak, biraz huzur yeter de artar…

Aynı zamanda ben bir huzurum, yıldızların göz kırptığı o bahar bakışlı gece…
Ben bir geceyim, durmadan ardına düştüğüm gündüze hasret…

Ben bir hasretim, sararan yapraklardaki gözyaşı…
Ben bir gözyaşıyım, ayrılıklardaki hüzün…
Ben bir hüzünüm, kapı eşiğinde beklenen ama  gelmeyen sevgili…
Ben bir sevgiliyim, deniz kenarında ay ışığındaki tuzlu öpücük…
Ben bir  öpücüğüm, genzini yakan, içine çektiğin koku…
Ben bir kokuyum, çiçeğin biri, belki bir hanımeli…
Bak işte bütün korkulara, endişelere ve  kedere rağmen açıverdim 

mis gibi. Çünkü ben bir insanım her şeyin ötesinde. Tüm sıfatlarımla, 
değerlerimle, hislerimle, etimle, kemiğimle ve olanca nefesimle…Her ne 
gelirse gelsin başıma, mükellefim yaşama bağlanmakla. Var olan naçizane 
bedenimle, belki tek elimle, hatta belki tek hücremle,  varsa hayata dair 
son bir umut, o sonuncu yaprak daldan düşene kadar, yükümlüyüm var 
gücümle savaşmaya devam etmekle.

Her geçen yıl, ömürden eksilen her sene,  zannetmesin ki benden 
çaldığını ve hatta kazandığını. Gelen yeni yıl, bin bir sayfa ekler hayat 
günlüğüne en nihayetinde. Pandora’nın kutusu da her zaman açılmaz 
kötülüğe. Benim de var elbet sığındığım sağlam kaleler, öykündüğüm 
efsaneler,  tutunduğum çelikten  hikâyeler.

Bu sene başıma gelen en iyi şeylerden biri “İstasyon Dergi”. Var olmasına 
vesile olan her kuruma, her kişiye ve emeği geçen herkese binlerce teşekkür. 
İstasyon çoktan yerini aldı mesela, hayatımdaki çelikten hikâyelerde. 
Dayanacağız, direneceğiz ve vazgeçemeyeceğiz ömrümüz yettiği üzere. 
Üstad Ahmed Arif’ in dediği gibi; umut ile, sevda ile, düş ile…

“Öyle yıkma kendini, 
Öyle mahzun, öyle garip... 
Nerede olursan ol, 
İçerde, dışarda, derste, sırada, 
Yürü üstüne - üstüne, 
Tükür yüzüne celladın, 
Fırsatçının, fesatçının, hayının... 
Dayan kitap ile 
Dayan iş ile. 
Tırnak ile, diş ile, 
Umut ile, sevda ile, düş ile 
Dayan rüsva etme beni.”
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BARIŞ İNCE

Küçük bıçağıyla üç hamlede kabuklarından 
sıyırdı, leğene attı. Çıkan şıkırtı sesi para 
çuvalına düşen yeni teklikler gibiydi. Bu 

küçük kara kabukların 3 bin tanesi 100 liralık 
yevmiye etmezdi. Damarlı elleri çalışırken 
kambur sırtını hafif düzleştirdi, bir bardak daha 
çay istedi. Tavşankanı… 

O gün abimi uzaktan izlerken de elinde çay 
bardağı vardı babamın. Soğuktu hava, çizmeleri 
hep çamurdu.

“Ben de gireceğim baba.” demiştim.

“Dur oğlum sen.”

“Abi, abi, abi! Beni de bekle! Bekle! Baba gireyim 
ya… Gireyim, gireyim!”

“Dursana lan hey, bak çay da gitti anasını...”

Tekneye alkama dedikleri file gibi şeyi koydular. 
İskelenin az ilerisinde dalacaklar, belli. Orası 
midye için tarla… İskelenin ucuna koştum. 
İnsanın heyecana ihtiyacı var. Abim fazla derine 
inmeden tekneye tutunarak demir midyelerini 
iskelenin ayağından söküverdi. Tekne onu 

tarlaya doğru çekti. Babam “daha ileri!” diyordu. 
Tarlanın ilerisinde daha derinde maden vardı 
ona göre. Abim onu dinledi. Kürekle tarlayı 
kazıdıktan sonra midyelerin membaına doğru 
ilerledi. Otların arasında taramayla alıverdi 
midyeleri. Su derinleşti. Bahriyeli Hasan, “Sen 
çık.” dedi. Abim dinlemedi. Babam mağrur 
izledi. Ne de cesur oğlan yetiştirmişti! Abim 
fileli torbalarıyla daldı, çıktı, daldı çıktı, daldı... 
Yüzme bilmeyen bir Kutlubeyli… Bizimkilerin 
Tınat Köyü dedikleri. Her sabah güneşin rengini 
alan evleri olan memleket hani…

Küçük bıçağıyla üç hamlede kabuklarından 
sıyırdı, leğene attı. Çıkan şıkırtı sesi para 
çuvalına düşen yeni teklikler gibiydi. Bu küçük 
kara kabukların 3 bin tanesi 100 liralık yevmiye 
etmezdi. Damarlı elleri çalışırken kambur sırtını 
hafif düzleştirdi, verdiğim çaydan bir yudum içti. 
Leğenin yanına bardağı koydu, bıçağı aldı, bir 
midye daha açtı.  

Kızı vermediklerinde de çay bardağını sehpaya 
bırakıp, “Oğlumun bu işi yapmasını ben de 
istemem tabii.” demişti. “Zor iş, ne yaparsın 
da, ekmek parası.” Müstakbel kayınpederim 
ayağını uzatınca, altı erimiş çorabına gözüm 
takılmıştı. Çorabını sakladı, altın dişli ağzını 
açtı adam, “Sonuçta kültürler de uymaz.” dedi. 
Mardin nereydi bura nereydi tabii. Gözümden 
yaş geldi, babam utanarak izledi. Ne de sulu 
göz oğlan yetiştirmişti. Bir gün balıkçı İhsan’ın 
önünde karşılaştım, tepsiden yedikçe yedi. 23 
kabuk saydım, “Çok saydın.” dedi. “O limonu bir 
tarafına sokarım.” dedim, dinlemedi. İnsanın 
intikama ihtiyacı var. Anamda da babamda 
da bende de küçük bıçak var. Kabukları nasıl 
aralarız yoksa. Kafasını yakaladım, ağzını 
araladım, üç hamlede altın dişini çıkardım. 
Herif ağzı kan içinde düştü yere. Kaçtım, 
deniz kıyısına doğru koştum. “Bu kadar suyla 

ne yaparlar Halil?” diye sormuştu abim ilk 
gördüğünde. O suya altını fırlattım. 

Çıktığımda 22’ydim. Önce anamın elini öpeyim 
dedim. Kapı açıldı. Her evin ayrı bir kokusu var. 
Bizim ev yazın çürük balık kokar. İnsanın kokuya 
değil insana ihtiyacı var. Kapıyı açan babamdı. 
Elindeki çay bardağını düşürdü. Sarıldı, öptü. 
Yapmazdı öyle şeyler ama yaptı. Tepeden 
tırnağa süzdü beni, ayakkabılarımı çıkarışımı 
bile gülerek izledi. Anam gitmişti! Leğenin 
önüne oturduk. Şıkırtılar arasında huzurluydu 
sanki. İlk kez sakallarının arasından gamzesi 
dikkatimi çekti. “Ben bu işi yapmayacağım daha, 
içeride karar verdim.” dedim. “Gidecek misin?” 
dedi. “Arada gelirim, yardım ederim.” dedim. 
İnandı sanki… İnsanın inanmaya ihtiyacı var. 

“Peki nereye gideceksin?”

“Mardin’e döneyim diyordum aslında.”

“Herkes gelirken mi?”

“Herkes dönsün diye.”

“Kafanı karıştırmışlar içeride, bulaşma o işlere, 
bulaşma.” dedi, sesi titreyerek. Bıçağı öbür 
eline alıp çayından bir yudum daha içti. Çamur 
bulaşmış paçalarına baktım babamın.

Küçük bıçağıyla üç hamlede kabuklarından sıyırdı, 
leğene attı. Çıkan şıkırtı sesi para çuvalına düşen 
yeni teklikler gibiydi. Bu küçük kara kabukların 3 
bin tanesi 100 liralık yevmiye etmezdi. Damarlı 
elleri çalışırken, kambur sırtını hafif düzleştirdi ve 
izledi. Kabukların üzerine bileğinden şıp şıp düşen 
koyu kırmızı damlaları… Tavşankanı. 

(“Kabuğu Kırmak” belgeselini hazırlarken 
yaşadığım hislerle yazılmış bir öykü.)
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DENİZ ÖZEN

Beyaza kesmişti sahil. Gemilerin 
lumbuzlarından sızan ışıklar 
eşliğinde, günü karşılamak 

için bu banka oturmuştu. Kara 
aldırmıyordu. Gece aldığı mesajdan 
sonra uyumamış, kardeşine ne yanıt 
vereceğini bilememişti Ceren. İrem 
öz kardeşi değildi, tüm ailesiydi 
onun. Birlikte büyüdükleri yetiştirme 
yurdunda hastalıkta da sağlıkta da, 
hem anne hem kardeş hem baba 
hem dede hem nine olmuşlardı 
birbirlerine. İkiciktiler. Bu hayatı 
birlikte kurmuşlar, ellerinden ne 
geliyorsa yapmışlar, okumuşlardı. 
İrem, üniversitede kalmış 
akademisyen olmuş Alp ile büyük bir 
aşk içinde evlenmişti beş yıl önce. 
Balıkesir’de yaşıyordu. 

Ceren yazılımcı olup piyasada, iş 
hayatında pişerek yıllarını geçirmişti. Ceren ne 
kadar delişmen umursamaz ise İrem o kadar 
düzenli dingin ve disiplinliydi. Hayatta tek 
başına büyüyenler aynı zamanda demirden bir 
zırhla dolaşırlar. Çokta belli etmezler hislerini. 
Ketum davranırlar; yalnızlığın her katmanını 
ayrı ayrı içtiklerinden… Gençken insanlara çok 
çabuk içini açan Ceren, yanlışının ceremesini 
fazlasıyla çekmişti. Aslında insanların onu 
kullandığını, işi düştükçe tatlı davrandığını, 
yoksa görünmez, silik biri olduğunu, çabuk 
vazgeçilen, yetiştirme yurdunda büyüdüğü için 
-nedense- güvenilmez bulunduğunu ve çokça 
aklıyla dalga geçildiğini, söylenen yalanların 
hepsinde “benden salaksın” mesajının yattığını 
canı kanaya kanaya öğrenip kendine de itiraf 
edeli epey olmuştu. Birkaç dostu vardı. Çok âşık 
olmadığı ama çok sevdiği bir sevgilisi ve onun 
tatlı kızıyla yaşıyordu. 

Hayata bu kadar katlanmamıştı İrem. Alp 
ilk sevgilisiydi. Bir yıl birlikte yaşamış, sonra da 
evlenmişlerdi. Beş yıldır İrem, Alp’ten yana hiç 
dertlenmemiş, çok iyi bir birliktelik olduğunu 
anlatıp durmuştu hep. Dün geceye kadar. 
Kısacık o mesaj Ceren’in aklını almıştı. 

“Alp ile tartıştık. Bana tokat attı. Evden 
çıkıyorum şimdi, şarjım bitmek üzere. Seni 
arayacağım!” 

İki saat boyunca ulaşılamayan telefon 
nihayet açılmış, İrem ağlayarak; “Oteldeyim, 
gecenin bir yarısı otobüsle yollara düşüyorum. 
Yarın sabah İstanbul’da iskelede bekle beni, 
çok yorgunum, biraz uyuyayım, sabaha ayrıntılı 

anlatacağım.” demiş, sonra da kapatmıştı.
Ceren pencerenin önünde dışarı bakarak 

kalakalmış, kalbi sızlamıştı. Alp’e olan öfkesi 
gittikçe yükselirken, bir sürü senaryo kurup 
yazmıştı sabaha kadar. Kafasında evde bir 
oda bile ayarlamıştı İrem için. Sabaha doğru 
öfkesinin yerini yağan karla birlikte dinginlik 
almış, yepyeni umutlarla kurduğu hayallerle, 
beresini atkısını takıp paltosunu giymiş, 
karanlıkta evden çıkmıştı. Yürümek iyi gelmişti.

Gri beyaz bir dünyaydı yer gök. Dünya 
bu renge bürünüyordu, her yıl aralığın son 
günlerinde. Pek seveni olmazdı. Sarışın güneşin 
yavuklusu çoktu da, bu gri beyazın Ceren gibi 
tek tük seveni olurdu.  

Ne deseydi ilk İrem’e. Nasıl üzgündür şimdi diye 
düşünürken yurtta çocukken düştüğünde kazağını 
başına geçirip, bağıra bağıra ağladığı geldi aklına. 
Boş bulunup gülümsedi çocuk hallerine. 

Alp’in İrem’e tokadı da neydi yahu? Hangi 
hakla? İnsan gibi konuşmak dururken... 
Okumuşuna da okumamışına da diyerek avukat 
arkadaşına mesaj yazdı; “Bir arkadaşımla seni 
ziyarete geleceğim bu sabah.” diye.

Yok öyle yağma! Gereği neyse yapılacak!
Tek tük insanlar vapur iskelesine doğru 

yaklaşıyorlardı. Sabah tüm haşmetiyle 
geliyordu işte. Sabahları çok severdi öteden 
beri. Her yeni günde başka bir sihir var gibi 
gelirdi. Tertemiz bir sandıktan çıkıveren mis 
sabun kokulu örtüler gibiydi sabahlar. Umut 
dolu. Neşeyle uyanırdı ne kadar az uyursa 
uyusun. Sabahın büyüsüne kendini koyuverirdi 

her seferinde. 
Büfeden aldığı çayla denize en 

yakın banka bıraktı kendini. Koca 
sahilde bir tek kadın kendisiydi 
karın altında. Çok insan vardı ama 
tedirgin değildi.  

Kendine soramadığı soruları 
vardı. Aklına geldiğinde hemen silip 
görmezden geldiği. Kendi hayatında, 
ilişkisinde yüzleşememelerini büyük 
bir bilgiçlikle aktarırdı “doğrusu 
bu” diye ötekine. Hele dertlenmeye 
görsün birisi. Oysa bu kibri içmesi 
için felsefeci, psikolog, yazar 
kişilerin sözcükleri yeterince zaten. 
Ama yok, illa ki Ceren anlatacak 
bilirkişi edasıyla. Farkındaydı 
yaptıklarının. Ama bu yanılgıya 
düşen birçok kadın değil miydi 
zaten?

İrem’e bu yanılgıya düşmeden bir 
şeyler yapmalıydı. Sarıp sarmalayan 
daha sıcacık, merhem olan şeyler…

İçine giremediği çemberlere 
sokmaya çalışmak değil. Yani o 
aynaya uzun uzun bakmadan, 
verip ona “uzun uzun bakmalısın” 
dememeliydi. 

“Anlam” hepimizin üzerinde 
oturduğu ağaç değil miydi ki; 
üzerinde yok olmak, ölmek 
istediğimiz. 

Çünkü anlamın kaydığı yerde 
kimyasallar devreye girerdi. E normalleşiyoruz. 
Muyuz? İdare mi ediyoruz?

“Mustafa Hakkındaki Her Şey” filminin o 
sahnesin de “Hepiniz idare ediyorsunuz beni değil 
mi? Öylesine idare ediyorsunuz!” derken Mustafa, 
sorusunun yanıtını kendisi vermiyor muydu, tüm 
öfkesini bastırarak hem de… Biraz da o hesap işte. 
Hepimiz idare ediyoruz birçok şeyi! 

Kendini sabahın köründe bu sahilde bulduran 
İrem kadar, anlam arayışı da değil miydi?

Karşıdan yanaşan ilk vapurla ayağa kalktı 
Ceren. Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuştu. 
Avuçlarının içine alıp hohladı birkaç kez. Ellerini 
tekrar ceplerine sokup ısıtmaya çalıştığında cep 
telefonu titredi avucunda. Whatsapp mesajı 
vardı 2 tane. Heyecanla İrem’i tıkladı. 

“Ceren’ciğim Alp ile barıştık biz, arkamdan 
otele geldi, sabaha kadar özür diledi benden, 
ağladı. Ben de ona tokat attım. İçimde kalırdı 
yoksa. Affettim!

Şimdi eve girdik tekrar. Bitiğim. Arayacağım 
okula gidince, öpüyorum çok.”

İşlerine yetişmeye çalışan insanlar, sabah 
mahmuru, vapurdan inenler binenler, yetişmeye 
çalışanlar...

Geçerken yan gözle tek başına bu karda 
buz tutmuş kadına bakıyor, şaşkın gözlerle 
uzaklaşıyorlardı. 

Ceren denizin üzerindeki karabatakları fark 
etmiş bakakalmıştı. 

“Bu ülke kadınlarının çoğu gibi bata çıka 
yaşayıp gidiyorlar işte!” diye mırıldanıp kalktı 
banktan.

CEREN
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“Haddinden fazla asabi birisin.” dedi 
telefonun yön bulma uygulamasında 

konuşan kadın, “Sevgi sende bir okşayıştan 
çok barbar bir yağma şeklinde tezahür ediyor. 
Şiddet, yerleşik topluma dönüşmeye meyilli 
konar-göçer bir kabile olmuş bedeninin 
çorak vadisinde. Hümanizmden falan değil, 
insanlara vurmanın getireceği sorumluluktan 
korktuğun için ha bire tavanları yumrukluyor, 
pencerelere kafa atıyorsun. Yığınlarla 
birlikte ahenkle hareket etmeye direndikçe, 
boynunu kasmaktan yorgun düşüp 
bayılıyorsun.” Kendimle ilgili gerçekleri robot 
aksanlı bir yazılımdan duymaya daha fazla 
dayanamadım. Hemen doktorun verdiği 
hapları aldım. Uygulamayı kapatıp önümde 
giden ejderhayı hışımla solladım. Yılbaşı 
alışverişi için bir an önce AVM’ye varmalıydım.

“Hayat kendi kendine akıyor ve bize etki ediyor. Biz de iyiliklerin 
karşılığını aldığımızı ve kötülüklerin bedelini ödediğimizi zannederek 

yaşıyoruz. Hani güzel şeyler olacaktı, hiçbiri olmadı. Yoksa oldu da nefsim 
mi tatmin olmadı?” diye sesli düşünüyordum ateş ölçtürme sırasında 
beklerken. “Öyle demeyin, ülkemizde güzel şeyler de ölüyor.” dedi 
önümdeki yeşil saçlı kadın. O, bunu der demez özel güvenlikçiler namlunun 
ucunu alnına dayadılar. Belli ki alışveriş alışkanlıklarımız ve tüketici 
davranışlarımız epeydir değişmişti. Adamlar hep bir ağızdan “Çabuk HES 
kodunu söyle!” diye bağırıyorlardı. Var olduğumuz an, zamanın ruhunda 
eritilip zorbalığın kalıbına dökülmüş soğuk bir tabancaydı.

DERYA ERKENCİ

Ülkemizde güzel 
şeyler de ölüyor

Yürüyen merdivenden çıkarken maskemin üzerine ikincisini taktım. 

Yüksek tavanından ters asılmış rengeyikleri sarkan, suni kar 

yağdırılmış meydanda güne uygun, benzersiz bir etkinlik vardı. Göğsünde 

yeni yıl yazan genç Noel Baba çocuklara hediyeler dağıtıyordu. Hemen 

yan tarafta daha büyük çocuklar, eski yılın yaşlı ve yorgun Noel Baba’sını 

beyzbol sopalarıyla dövüyordu. Ebeveynler, mutluluk gözyaşlarıyla 

evlatlarını izliyordu. “Bizde geçmişi öldürmek, gelenekselleşmiş bir yılbaşı 

eğlencesidir.” dedi bankoda duran hostes kız gülümseyerek. Zorlukla “Çok 

yaratıcı.” diyebildim düştüğüm dehşet denizinde debelendiğimi gizleyerek. 

“Yeni bir yıla girmek olsa olsa fragman olur, ben zaten yaza ermek için 

yaşıyorum.” diye ekledim birkaç adım gerileyerek.

Tekerlekli bir robot süpürgeymişim gibi mermer zeminde 
kayarak bütün mağazalara baktım. Aradığımı bulamadım, 

sanki hiç aramadım. Vitrin camlarında, gövdesini yitirmiş kesik 
bir baş gibi dolaştım. Kendimi her defasında –şık mankenler 
yerine- camdan yansıyan görüntüme bakarken yakaladım. 
O bana acıdı, ben ona acıdım. “Merhaba. Ben, Ruhi Bunalım. 
Nasılım?” Çıldırmış gözleriyle, timsah gibi sırıttı aksim. 
“İşsizsin ve beş parasızsın.” diyerek kendi buruk sesimle kendi 
sorumu yanıtladım. Yeni yıl, ben hariç her yere geliyordu. 
Burada ne zaman “Bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak” 
dense hep daha kötü günler yaşanıyordu. Fakat bu laf, içinde 
yüksek miktarda umut da barındırıyordu.
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İnsanca yaşadım diyebilirim 


