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

NECATI CUMALI
Ben sabahları severim 

oldum bittim, 
Sabahları, çocukları, 
bütün başlangıçları... 

HALIL CIBRAN
Bir tür kavuşmadır hatırlayış. 

Unutuş, bir tür özgürlük..

Umutsuzluk yok. Gün gelir 
gülde açar bülbülde öter

PIERRE LOTI
Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden 

en çok büyüleyeni yine sensin..

SEZAI KARAKOÇ
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KÜRŞAT BAŞAR

Yıllar önce, üniversite yıllarımda bir 
süre Avusturya’nın Salzburg kentinde 
kalmıştım. 

Öğrenci bütçesiyle ancak küçük yerlerde pizza, 
sandviç gibi şeyler yiyebiliyorduk. 

Salzburg; Mozart’ın kenti, Avrupa’nın en lüks, 
en havalı yerlerinden biri…

Her şey ateş pahası… 
Ben ancak artırabildiğim parayla gidebildiğim 

kadar klasik konsere, operaya gitmeye çalışıyorum 
ama ona da yer bulmak neredeyse imkânsızdı. 

Arkadaşların torpiliyle babalarından bedava 
bilet uydurmaya çalışıyorduk. 

Doğrusu çocukluğumdan beri yemeğe 
düşkünlüğüm yok, o yüzden çok da umurumda 
değildi ne yediğimiz. 

İlk kez orada “alternatif yiyecek” diye birşey 
duymuştum. 

Aslında duymuştum demem doğru değil. Bir 
sabah bir arkadaşım evine kahvaltıya davet etti. 

Malum bizim kahvaltı anlayışımız peynirler, 
yumurtalar, zeytinler hatta börekler, sucuklar gibi 
abartılıdır. Oralarda böyle bir şey beklemiyorum 
ama önüme bir bardak kahveyle ne olduğunu tam 
anlamadığım bir tür cips kondu. 

Bozuntuya vermeden bir tanesini ağzıma attım. 
Bu kurutulmuş muz cipsiydi. 
Pek öyle yemek isteyeceğim türden bir şey değildi. 
Kısaca berbat bir şeydi. 
Sonra bunun yeni başlayan organik, alternatif 

ürünlerden olduğunu öğrendim. O tarihte bile 
fiyatı tahmin edeceğimden çok yüksekti. 

Bazı küçük marketlerde satılan bu ürünlerin 

ambalajı bile en sade şekilde yapılıyordu ama en 
havalı şarküterideki ışıltılı ambalajlı ürünlerden 
bile pahalıydı. 

O sıralar bizim organik, alternatif, sürdürülebilir 
yiyecek gibi kavramlarımız yoktu. Hatta vejetaryen 
sözcüğünü bile pek az kişi duymuştu. 

Sonra bir başka arkadaşım da haftasonu için 
ailesinin dağdaki evine davet etti. 

Soğuk ama güzel bir sabah 
epeyce yol gittik. Karların içinde 
öğle saatlerinde eve varınca 
doğal olarak acıkmıştık. 

Hemen sofraya 
oturttular bizi. 

İnsan böyle bir yerde 
ateşte kızartılmış etler, 
patatesler filan hayal 
ediyor ister istemez. 

Ama pek öyle bir koku 
yok evde. 

Anne masaya kocaman bir 
tencere getirdi. 

Bu hayatımda ilk kez gördüğüm 
brüksel lahanasıydı. 

Tabii bozuntuya vermeden bir iki tane yedim. 
O kadar tatsızdı ki tuz, biber istedim. 
Anne-baba bana garip garip baktılar. 
Meğerse tuz, şeker, un gibi hiçbir şey evde 

bulundurulmuyormuş. Ekmek istedim. O da 
yokmuş.

Ben tabii yine bizdeki usül, başka yemekler 
geleceğini bekleyerek lahanaya pek bulaşmadım. 
Sonra arkadaşım kulağıma eğilip (herhalde halimi 

anladı ki) başka yemek olmadığını söyledi. 
Bu anlattığım günlerde, bizde, tuzsuz, şekersiz 

şeylerin ancak hastalar için olduğu düşünülürdü. 
Hatta hatırlarsınız, böyle bir yemek gelince 
“hastane yemeği gibi olmuş” denilirdi. 

Doğrusu ev sahibi bize bir tencere sade suda 
pişmiş lahanayı yedirince aklıma bunlar geldi ama 

evdekiler hasta değildi. Aksine, bunun sağlıklı 
yaşam için gerekli olduğunu anlatıp 

durdular. 
Köyde lokanta ya da öyle fast 

food yerler yok. 
İki gün brüksel 

lahanası, brokoli, fasulye 
yedikten sonra kente 
dönünce paraya kıyıp 
doğruca Avusturya’nın 

ünlü şinitzelini yemeye 
koşmuştum. 
Aradan neredeyse 40 yıla 

yakın zaman geçmiş. 
O soğuk Avusturya kışında biri 

bana 40 yıl sonra bütün bunların Türkiye’de 
de moda olacağını, herkesin bu kavramları 
kullanacağını, televizyon programlarında böyle 
yemek tarifleri verileceğini söylese herhalde çok 
gülerdim. 

Son zamanlarda sağlıklı yaşam takıntımızın 
(tabii daha çok yemekle bağlantılı olarak ve 
epeyce de sözde) nerelere geldiğini gördükçe, 
‘acaba biz de çok zenginleştik ve geliştik mi yoksa 
bâri alamıyoruz, seyredelim havasında mıyız’ diye 
düşünmüyor değilim.

O sıralar bizim 

organik, alternatif, 

sürdürülebilir 
yiyecek gibi 

kavramlarımız yoktu. 

Hatta vejeteryan 

sözcüğünü bile pek 

az kişi duymuştu.
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YAŞAR SEYMAN

Sen, Virginia Woolf, bize neler yazdın, neler 
söyledin…
Kitaplarında, konuşmalarında, derlediğin 

yazılarında, elimize yol haritamızı çizmek için 
yollar, kavşaklar, dönemeçler gösterdin. Bizden 
önceki kuşaklar da biz de, bizden sonraki 
kuşaklar da sözlerini kulaklarına küpe edecekler.

Biliyorum ki, 20. yüzyılın en önemli 
yazarlarındansın.

Hiç okula gidememen, evinde eğitim alman 
çok ilginç.

Bunu yazanlar şu vurguyu da unutmuyorlar: 
Londra’da 1882 yılında dünyaya gelen 
Virginia Woolf, İngiltere’nin seçkin ve 
entelektüellerinden oluşan geniş bir aile ve 
çevreye sahipti. İyi eğitim görmüş olman 
büyük şans deseler de onlara katılmayıp okula 
gitseydin diyorum. Okula gitme eyleminin 
yerini hiçbir şeyin tutamayacağını yaşayarak 
bilenlerdenim.

Romanlarını, denemelerini, yazılarını büyük 
bir dikkatle okudum. Çoğaldım, sevdim, 
etkilendim.  Feminist ve modernist bir yazar 
olarak dünyaya seslenmen, kadın yazınında 
bizlere ışık olman alkışlanası, şükran duyulası 
bir eylem.

Sen Virginia Woolf! Kalemiyle yüzyıllar aşan 
kadın, sen benim kelamımda da kalemimde hep 
var oldun. Sen, kutup yıldızım oldun.

“Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve 
boş zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der 
diye düşünmeden yazın!”   

“Kendin Ait Bir Oda” kitabını bitirdiğim gün 
bunun mücadelesini vermeye başladım. Abarttım 
mı, haddimi aştım mı? Aslında söz konusu kadın 
hakları olduğunda hep haddimi aştığımı itiraf 
ediyorum. İyi ki de haddimi aştım. Yoksa emek 
dünyasındaki, toplumsal yaşamdaki sorunların 
çözümünde nasıl yol alabilirdik. Kiralık evlerde 
oturduğumuz yıllarda, kendime ait bir odam 
olsun dedim. Odanın biri oğluma, biri bana 
çalışma odası olacak evlere baktım ve kiraladım. 

Gittiğim konferanslarda bunu anlattım. 
Yazmalı Anadolu kadınları şaşkın şaşkın 
bakarken coşkulu konuşmamı sürdürdüm. 
Kendinize ait oda zorsa, kendinize ait saatlerin 
mücadelesini verin dedim. Ne diyor bu kadın 
demediler, çünkü sözün sana ait olduğunu bir 
hakkı teslim ederken; takındığım özgüvenle 
dinleyenlere öyle güzel aktardım ki seni örnek 
aldığımı öğrendiler.

Bugün görüyorum ki bir kadın yazar, mutfak 
masasında bile yazsa eninde sonunda kendine 
ait bir odası oluyor. Çünkü yazma eylemi koca 
bir yalnızlık… Kâğıdın, kalemin sahibi iken 
iletişim devrimi sonrası bilgisayarın tuşlarında 
kalemin yok, kalem olan parmaklarınla 
yazıyorsun.  

Mutfak deyince o güzel sözün kalemime 
dolanır: 

“Bir evin, mutfaktan sonraki en güzel yeri 
kütüphanesidir.”

Önce kitaplarınla buluştum. Bazen 
“Dalgalar” bazen de “Deniz Feneri” oldun. En 
çok da “Kendine Ait Bir Oda” ve de  “Yazarlık 
Dersleri”. Hep başucumda oldu. 

“Ustaca yazabilmek çok dikkat ve çaba 
ister. Ahengi korumak, gerekli yerlerde aralar 
vermek; hece, sözcük ve tümce 
tekrarları ile etkiyi artırmak- 
hepsi de karmaşık bir ifadeyi 
okuruna net bir şekilde izah 
etmek isteyen yazarın 
görevidir.”

Bu muhteşem önerini, 
sözlerini içselleştirmeme 
karşın hep neden o nehirle 
aktın diye sormadan 
edemedim.

İki mektup yazıp, ceplerini 
taşlarla doldurup, nehrin 
sularına kendini sessiz sitemsiz 
bırakman hiç aklımdan çıkmadı. 

Eşine Leonard’a yazdığın mektup 
birlikteliğinizi ne de güzel anlatıyor:

“Sevgilim, yine çıldırmak üzere 
olduğumdan eminim. Yaşadığım o 
korkunç anlara geri dönemem artık. Bu 
kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya 
başladım, hiçbir şeye odaklanamıyorum. 
Bu yüzden yapabileceğimin en iyisi 
olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. 
Sen bana verilebilecek en büyük mutluluğu 
verdin. Benim her şeyim oldun. Bu korkunç 
hastalık beni bulmadan önce birlikte 

bizim kadar mutlu olabilecek iki insan 
daha düşünemezdim. Artık savaşacak 
gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğimin 
farkındayım, ben olmazsam rahatça 
çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de 
göreceksin. Görüyorsun bunu bile düzgün 
yazamıyorum. Okuyamıyorum. Söylemek 
istediğim şu ki, yaşadığım her mutluluğu sana 
borçluyum. Bana hep sabır gösterdin, çok iyi 
davrandın. Demek istediğim bunları herkes 

biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, 
o kişi sen olurdun. Bir tek senin 

iyiliğinden eminim, onun 
dışında her şey beni terk 

etti. Hayatını mahvetmeyi 
sürdüremem. Birlikte 
bizim kadar mutlu 
olabilecek iki insan daha 
düşünemiyorum.”

Takvimler 28 Mart 
1941’i gösterirken biri eşin 

Leonard Woolf diğeri Vita 
Sackville- West’e olmak üzere 

iki veda mektubu yazdın. Bastonun 
ile Ouse Irmağı’na yürüdün. Ceplerini 

seni suda batırmaya yetecek kadar taşlarla 
doldurduktan sonra ırmağın soğuk sularına 
kendini bıraktın... 

Kadınları nehirlere benzeten, kadınların 
yaşamlarını yazarken onları ülkelerinin 
nehirleriyle okyanusa uğurlayan ben, senin 
nehirle bu son akışını sevemedim.   

Gönül meclisimin nadide incisi Virginia 
Woolf, o çok sevdiğim sözünle yazımı 
noktalamak istiyorum:

“Ne hoş bir güzelliği vardır, hafif adımlarla, 
dünyadan gülümseyerek geçenlerin.”

Kadınları nehirlere benzeten, kadınların yaşamlarını yazarken onları ülkelerinin nehirleriyle okyanusa uğurlayan ben, senin nehirle bu son akışını sevemedim.   

5



ULAŞ GEROĞLU

Tam yirmi sene oldu limandan ayrılalı. 
Kaptanın heyecanlı, şimdikinden genç 
hevesiyle yardımcılarına haykırışı 

aklımdan çıkmıyor; “Sancak Alabanda!”  
Ve limandan gövdesini ayırmış gemimizin 
bodoslaması ufkun sağına…

Bir eylül yorgunluğu, bir şubat yılgınlığı, arafta 
kalmış zamanlara saklanmış faili meçhullerin 
çaresizliği, örnek olmasını beklediklerimizin 
birbirleriyle fütursuz kavgaları, tencereden 
kaçan nimetler, karşılığı ödenmemiş emekler, 
ezilmiş hayallerle koştuk limana. Bizim gemimiz 
bir keşif gemisi olacaktı. Bir yerlerde güneş 
daha iyi ısıtıyor, kar daha güzel izleniyor, 
yağmur daha bereketli akıyordu ya, kim 
söyledi bunları bilmem ama koştuk gemiye 
umutla. Tam pansiyon bir yolculuk vadedilmiş 

olsa da yolcuların kamaralarından gelen 
kokularla karaya bağlılığımız aşikârdı bizim. Alt 
kamaralarda birbirine karışan haşhaşlı çörek, 
etli ekmek, sıcak tandıra sarılmış otlu peynir 
ve içinde hiçbir şeysiz buram buram kokmayı 
başaran kömbeyle bağlıydık toprağa. Kuzeylimiz 
cebinde fındık, güneylimiz çantasında 
narenciye, batılımız torba torba otla çıktı 
yolculuğa. Kaptanın menüsüne karıştık, büyük 
sofralarda buluşup demli çaylarla hasbihal 
ettik. Dışarısının uyutan maviliğinde seyir 
halindeydik…

Kaptan yola çıkmadan kendi gerçekliğimizin 
değişebileceğine öyle inandırdı ki bizi, ucuz 
bir ütopya romanının kahramanı gibiydi. 
Aslında olması gerekenleri anlatmaktan 
başka bir şey yapmasa da kendimizi o ucuz 

ütopik romanın içindeki kahramanlar gibi 
hissediyorduk. İnanmayanlar, güvenmeyenler, 
önceki yolculuklardan daha farklı olmayacağını 
düşünenler ve her şeyin kaptanla değişeceğine 
inanalar, hepimiz çare yok aynı geminin 
yolcularıydık artık. 

Yolcuların arasından sözüne güvenilir, hatırı 
sayılır ve çoğu kimsenin tanıdığı kişiler 
yolculukla ilgili günlük olağan bilgileri 
paylaşmak, gidişatı anlatmak üzere günün belli 
saatlerinde kaptandan aldığı bilgileri bizlerle 
paylaşıyordu. Ağır yol ileri seyreden geminin 
gündemi hep ama hep hararetliydi…

İlk günlerindeki heves, heyecan biraz dinince 
başkalaşmalar başladı. Ortak sofralarımızda 
eksilen yüzler, kamaralarımızda boşalan 
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yataklar görmeye başladık. Geminin üst 
katlarına taşındılar. Güvertemizden yukarıya 
çıkmak geminin yasakları arasındaydı. Orada ne 
oluyor, neden merdivenlerde güvenlik önlemleri 
olması gerekenden fazla bilmiyorduk. Fakat 
aramızdan an be an birileri üst kamaralara 
çıkıyor, bunun kararını kaptan ve yardımcıları 
veriyordu. Ara ara bu insanlar ana güverteye 
bizlerin yanına geliyor ve yolculukla ilgili 
olumlamalarını paylaşıyorlardı. Gerçi son 
günlerde onları da göremez olduk. Aslında 
kafamızı kaldırırsak görüyoruz tabii, hep 
aşağıları kolaçan eden o gözlerle çarpışıyoruz. 
Giyimleri, konuşmaları, zevkleri değişmiş her 
birinin. Sanki bu uzun yolculuk için kaptan 
kendisine has özel bir sınıf yaratmış gibi…

Demir aldığımız ilk günlerin bebekleri şimdi 

birer delikanlı oldular. Biz bu yolculuğa onlar 
için çıkmamış mıydık? Hani onlar serpilirken 
umutla, aidiyetle, hayalleriyle kimliklerini 
inşa etsinler demiyor muyduk? Kendilerinden 
önceki kuşakların gıpta edeceği bir geleceğe 
ait olacaklardı hani? Öyle olmadı... Şimdilerde 
bir masal gibi dinliyorlar karada yaşadığımız 
o günleri. Saksılarda yetişen çiçekleri, geniş 
düzlüklerde hürce açarken düşlüyorlar. Sırf 
dümeni tutan kaptanın seçtiklerinin ayrıcalıklı 
olmadığı, hak edenin hak ettiği yere gelebildiği 
zamanları anlatıyoruz onlara. Kendilerini 
konduramıyorlar, hayallerinin bile ötesinde 
kalıyor sözlerimiz. Her şeye rağmen bir şeyler 
öğretmeye çalışıyoruz onlara. Gerekliliğine 
inanmasalar da çırpınıyorlar. Bir gün diyoruz, 
bir gün sizin zamanınız geldiğinde, elbet bir 
limana yanaşacağız diyoruz, hazır olmalısınız 
diyoruz. Bir de gemiden ayrılanlarımız var. Kendi 
şanslarını yaratmak hayaliyle bir bilinmeze 
kulaç atan gençler. Nicesi ayrıldı gemiden. Kim 
suçlayabilir onları? 

Ayrılıktan bahsetmişken bizleri şaşırtan 
gençlerimiz değildi elbette. Onları 
anlayabiliyorduk fakat bizi bu yolculuğun 
gerekliliğine inandıran, hayal satan ve bu 
yolculuğun varsa bir rotası o rotayı çizenlerin 
ayrılışlarına anlam veremiyoruz. Hâlâ... Her 
biri filikalarına atlayıp terk ettiler gemiyi. 
Kaptanın yakın dostları, yoldaşları, inandıkları, 
ortakları ve hatta akrabaları dahi bu kadar 
zaman içinde bir bir terk ettiler gemimizi. Hepsi 
kendi küçük teknelerinin kaptanı oldular. Bazen 
gemimize yakın bir manevra yapıyorlar ve en 
kestirmesinden karaya çıkmayı vadediyorlar. 
Yolculara kendi döküntü tekneleriyle bir 
yolculuk teklif ediyorlar. Komik oluyorlar, 
tuhaf oluyorlar, çok irrite ediyorlar… Bizim 
kaptan da komik adam aslında, bu kişiler için 
söylenmedik hakaret bırakmadı. Kaptana 

göre hepsi düzenbaz, hepsi çıkarcı, hepsi 
vurdumduymaz. Kaptan böyle konuşmaya 
başladığında bazen haykırmak istiyorum, “İyi 
ama kaptan, hepsi senin yanındaydı, bizim 
gemimizin mimarları!” demek istiyorum 
diğerleri gibi. Tabii o diğerleri geminin makine 
dairesine yakın soğuk, güverteye çıkışı olmayan 
kamaralara gönderilmeselerdi! Fiziki hürriyetim 
artık vicdani hürriyetimden tatlı gelmiyor. Bizim 
kamarada gece lambaları söndürmeden çokça 
homurdanıyoruz dostlarla. 

Bazen yolcularla sessizleşiyoruz. Birbirimize 
bakıyoruz, çok şey söylemek istiyoruz ama 
sessizleşiyoruz. Amaçsızlaştığımızı hissediyoruz, 
aynı şeyleri, aynı kişilerden, aynı sözlerle 
işitiyoruz. Nasırlaştı hislerimiz. Kendi gemimizin 
mecburiyet mahkûmları gibiyiz. Başımızda 
kırbacını şaklatan biri olmasa da her gün 
doğumundan batımına ruhumuzu incitiyorlar. 
Sanki mahkûm olduğumuz küreklerimiz var, 
çatlamış ellerimizle terlettiğimiz, yapışkan 
kürekler. O küreklere inandırılmış insanlar var. 
Birileri elimizden kürekleri alıp, prangalarımızı 
çözmek istiyor ama kaptana sonsuz bir biat var. 
Ne zaman fark edecekler bilmem ama o biattır 
işte başımızda şaklatılan kırbaç. 

Nâzım’ın şiirinde zeytin fidanları, on yıldan 
sonra hâlâ fidandır ve çocuk kalır. Acaba 
karadaki zeytin fidanları 20 yılda ne kadar 
serpildiler? Geçtiğimiz bu yirmi yılda geride 
bıraktıklarımız ne kadar kıymetlendiler? Ne 
çok az kişiyiz merak eden. Kimimiz bir liman 
bulmaktan bile korkarken, ne zor şimdilerde 
yolculuğumuzun en başına, ilk güne gitmek ve 
sormak hesabını bunca zamanın.

 Dün gece birkaç arkadaş güvertenin yasaklı 
saatini deldik ve geminin en önünde sohbete 
daldık. Gökyüzü şafağa hayli uzak, yıldızlar 
olağan parlaklığıyla mehtabı süslüyorlar. Ufka 
dikildiğinde gözlerimiz derin bir karanlık, 
engin maviliğin karanlığı. Sohbetten sonra o 
karanlığa dalıp gittik dostlarla. İçlerinden biri 
omuzumu sıkarak heyecanla “Şu nedir?” diye 
sordu. Sol elinin işaret parmağı ile dikkatimi 
çekmek istediği geminin iskele tarafında yanıp 
sönen bir ışık hüzmesiydi. Hepimiz heyecanla 
ayağa fırladık ve iskele tarafına koştuk. 
İçimizden biri karanlığı delen bir sesle “Kara!” 
diye haykırdı. Geminin kaptanını yirmi yıldır hiç 
öyle telaşlı ve endişeli görmedim. Ne yapılması 
gerektiğini bilmiyormuşçasına yardımcılarına 
baktı kaldı. Niyetlerini anlamak zor değil, artık 
değildi. Karayı görmezden gelmek istediler 
ve fakat bizim haykırışımıza uyanan yolcular 
kamaralardan bir bir güverteye akın etmeye 
başladığında yapılabilecek bir şeyin olmadığını 
da biliyorlardı. Yirmi yıldır kaybettiklerimizi inşa 
etme umudunun heyecanı artık tüm gemiyi 
sardı. Kaptan hiçbir emir vermeden kaptan 
köşküne doğru küçük, kırılgan, çözülmüş diz 
bağlarıyla yürümeye başladığında bir sesle gece 
aydınlandı. “İskele alabandaaa…”  Ve gemimizin 
bodoslaması ufkun soluna…
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AHMET TELLİ

Gazeteler ve TV kanalları aralık ayında şu 
haberi verdiler; “Son dakika: İstanbul 
Boğazı Ahmet Telli adlı tankerde yaşanan 

arıza sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı.  Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma 
ekipleri müdahale için bölgeye gönderildi.”

Adımı taşıyan ilkokuldan haberim vardı. 
Hatta adaşım olan okurlarım da olmuştu kitap 
imzaladığım. Ama adımla denizlerde cevelan 
eden bir geminin olduğunu bilmiyordum, 
öğrenmiş oldum. Üstelik “gemicik” falan değil, 
basbayağı büyük bir şey bu gemi, tankermiş. 
Geminin gazetedeki fotoğrafına bakıyorum, 
adım kocaman harflerle yazılmış; mal 
başkasının şan benim(!) Yine de harflerin bu 
kadar büyük yazılmasında bir görgüsüzlük var 
gibi ya da bana öyle geldi. Birkaç tanıdığımın 
telefonda “deryada gemilerin var” tarzında 
şakalarına da eyvallah dedim. 

Ad benzerliği ile ilk kez karşılaşmıyordum 
elbette. Birkaç anım var bununla ilgili. Bazılarını 
not etmişim. Şöyle:

1981 kışında Ankara Emniyeti’nin 5. 
katındayım. Faşist darbenin kâbusu çökmüş 
üstüme. Emniyet’e alınanların hemen hepsi 
solcu, devrimci. Hücreler “lebalep”, koridorlar 
da öyle. Koridorda bulunanların gözleri bağlı 
ve onlara yemek, su yasak. Bunu belirten 
bir kâğıt da sırtlarına iliştirilmiş. Her akşam 
gardiyanlık yapan polislerce yoklama yapılır. 
Adı okunan “burda!” diye bağırır. Alçak 
sesle “burda” dersen hakaret eder polis, 
çok yüksek sesle bağırırsan “ne lan, anırma 
öyle!” diye yine aşağılanırsın. Bir akşam 
yoklamada adım okununca “Burda!” diye 
ünledim. Tam o anda koridorlardaki birinin 
sesi: “Ulan bu faşistin işi ne burda?” Kendime 
küfredilmiş gibi hissediyorum o an, ama 
yapabileceğim bir şey de yok. Konuşmak yasak 
çünkü. Buna rağmen koridordaki sese bir şey 
diyen olmadı. Hücredekilerden biri fısıldıyor 
kulağıma “Aldırma ağabey, sağ sendikalardan 
birinde yönetici var senin adını taşıyan, seni 
o sandı.” Biraz dinginleşiyorum; nasıl olsa 
ona kim olduğumu söyleyen biri çıkar diye 
düşünüyorum, öyle de oluyor bir süre sonra.

•••
Herhalde ad benzerliği nedeniyle 

gadre uğrayan çok olmuştur ülkemizde. 
Mahkemelerde sırf bu yüzden dramatik hatta 
trajik hadiseler yaşandığına dair haberler 
duymuştum. Benzer olmasa da yaklaşık bir 
durumla karşılaşmıştım ben de. Bir gün, üstelik 
yakın geçmişte, mahallemizdeki karakoldan 
ifadem alınmak üzere bir çağrı aldım. Neyse 

ki zapturaptla götürülmüyorum 81 yılında 
olduğu gibi. Üstelik karakolda ifademi alacak 
olan polisin iletişim bilgileri de var. Avukata 
danışıyorum, “sakın ben olmadan gitme.” 
diyor. Pandemi günleri, avukat da uygun zaman 
aralığı arıyor. Ben merakıma yenilerek gittim 
karakola. Önüme konulan sosyal medyadan 
alınan belgeye göre Cumhurbaşkanına 
hakaret etmişim. Ad benim adım, fotoğraf 
benim fotoğrafım. Ama laflar benim değil, 
benim üslubum hiç değil. Yanlışlığı kayda 
geçirtiyorum, sayfanın “hayran sayfası” 
diye bilinen sayfa olduğunu da belirtiyorum. 
Öyleyken, dava açılıyor hakkımda. Üç duruşma 
sonunda sosyal medya sayfasının bana ait 
olmadığına yargıcı ikna edebiliyoruz. 

•••
Bir defasında yine sosyal medya hesaplarının 

birinde adımdan bahsederek “Onun kitaplarını 
çöpe attım, bir daha okumayacağım.” diyor ve 
hayal kırıklığından söz ediyor birisi. Niyesini 
merak ediyorum; sosyal medya işlerini bilen 
arkadaşlarım öğreniyor nedenini. Meğer 
Cumhurbaşkanının davetine katılanların 
gazetedeki fotoğraflarındakilerden birini bana 
benzetmiş. Muhalif bilinen benim, orada ne 
işim varmış. Sosyal medya işlerini iyi bilen 
arkadaşlarım devreye girerek o davetliler 
arasında olmadığımı anlatılıyor kitaplarımı 
çöpe atan kişiye. İkna da oluyor. Ama o 
kitaplarımı çöpe atanın sosyal medya sayfasını 
görenleri ne yapacağız? Fena bu sosyal medya 
işleri; çok fena kötü kullanılırsa. 

•••
Bitmiyor sosyal medya sayfalarındaki 

serüvenim: Bir adaşım ölmüş, ben sanılıyorum. 
Şiirlerime, kişiliğime ilişkin güzel değiniler 
oluyor. Kısa sürede anlaşılıyor benim olmadığım 
ve bitiyor övgüler. Biraz daha sürseydi diye 

düşünüyorum. Acaba ne gibi değiniler yer 
alacaktı o sayfalarda.

•••
Cep telefonum çaldı. Sesi tanıdık değil. Yanlış 

numara deyip kapatmak istedim, buna fırsat 
kalmadı: 

-Aloo, kimsin! diyor orta Anadolulu bir ses.
-Kimi aradın, diyorum. 
-Ula gardaşım, siparişini neden almıyon? 
Adımı söylüyorum, yanlış numarayı 

arıyorsunuz diyorum. 
-İyi ya adın Ahmet Telli, bizdeki gayıt da bu, 

diyor. 
-Yok, diyorum; aradığınız ben değilim. 
-Gıvırtma gari abicim, işte çekin, adın çekte 

yazılı. 
Belli ki yine adaşım olan bir tüccar nedeniyle 

cebelleşiyoruz telefondaki sesle. Anlatıyorum; 
çek kullanmadığımı, söylediği siparişle bir 
ilgimin olmadığını, telefonu kontrol et diyorum, 
ikna olmuyor; çeki avukata vermekten falan 
bahsediyor, kapatıyorum telefonu. 

•••
“Şehit Ahmet Telli İlkokulu”nun fotoğrafını 

gördüm Google sayfalarında. Daha başka 
adaşlarımı da. Ama İstanbul Ataşehir’deki 
“Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi” 
gerçekten adını benden alıyor. Bununla onur 
duyuyorum. Ataşehir Belediyesi’nin hakbilir 
davranışı beni hep duygulandırdı. Hayatıma 
sunulmuş çok değerli bir hâtıradır bu.

Mehmet H. Doğan, önemli bir 
eleştirmenimizdi. Onun da adaşı olan sağcı bir 
edebiyat insanı vardı ve bu yüzden Mehmet 
Doğan, adının ortasına bir H harfi koyarak 
kendini ayırmış oldu diğerinden. Benim ise bu 
vakitten sonra öyle bir şansım da yok. Bakalım 
daha neler göreceğiz. 
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NEBAHAT AYHAN

“Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm 
topluma karşı işlenmiş bir suçtur. 
Susanlar da bu insanlık suçlarına 

katılmış olur.” 
Ankara’nın yetiştirdiği çınarlardan biriydi 

halkın bağrında filizlenip köklenen Uğur 
MUMCU…

1962’de Cumhuriyet’te yayımlanan 
“Türk Sosyalizmi” adlı makalesiyle Yunus 
Nadi Ödülü’nü aldı. 1972-1974 yıllarında 
Patnos’ta Sakıncalı Piyade; 1975’ten sonra 
Cumhuriyet’te araştırmacı bir “Gözlem”ci; 
Anka Ajansı’nda bir çalışandı. 1977’den Kasım 
1991’e değin Cumhuriyet’te korkusuzca yazan, 
yazarken aydınlatan, aydınlatırken eriyen bir 
neferdi.

24 Ocak 1993’te Ankara’da bombalı 
suikastta yaşamını yitirmeden önce polis-
mafya-siyaset ağını araştırıyordu. Olay yeri 
incelemesinde delil bulunamadı(!) Dikkatle 
toplanması gereken delillerin süpürüldüğü 
savunuldu.

Uğur MUMCU, yeni bir güne radyoda pür 
dikkat dinlediği dünyanın hali pür melali; fakirde 
ne var, zenginde ne yok; gazeteler, okurlar, 
kitaplar, arkadaşlar, dostlar ve tabii ki müzikle 
başlardı.

Terör, tarikat ve bunca şey arasında severek 
dinlediği “Vivaldi”…

Boşuna olmasa gerekti bu sevgi, belki de 
benzerdi MUMCU’nun muhteşem ömrüne 
Vivaldi’nin Dört Mevsim’i…

“Vurulduk ey halkım, unutma bizi!”
Yük taşıyarak büyütülen delikanlıların mum 

ışığında bitirilen kitaplara dönüşüydü, birbirine 
benzeyen birbirinin kahramanı olan binlerce 
yoksulun o büyük kavgası.

Damarımızda gürlemekte hâlâ dinmeyen 

yükselmekte olan o çağıltı. 
Bizi sizde vurdular ey karayağızlar, unutmak 

ne mümkün sizi! 
Yüreğinde adaletin, eşitliğin güzelliğiyle 

işçileşen mimarlar, mühendisler, doktorlar, 
avukatlar ve yaşamın en güzel yıllarında yok 
edilmek istenenler; unutmak ne mümkün sizi!

“Keskin kalem”le aydınlanmaktayken 
parkalarınızdan sızan kızıllığınızı, buz tutan 
bıyığınızı; işkencecilerin acımasızlığına bırakılan 
ve solmayacak bahar çiçeklerine dönüşen, 
gözlerinden şelaleler dökülen direngen 
yürekli genç kızlar, unutmak ne 
mümkün sizi!

Dostane bir gülümseme 
ve mizahı yükselten kıvrak 
bir zekâ; çalışırken, 
öğrenirken, yazarken, 
anlatırken gülünecek taraf 
bulan ve arkadaşlarıyla 
bunu paylaşan hoşsohbet 
eğlenceli ama bir o kadar da 
“keskin kalem”, unutmak ne 
mümkün sizi!

Ödünsüz bir Kemalist, laik, 
demokrat, özgürlük savaşçısı, bölücülüğe, 
bağnazlığa, tutuculuğa, gericiliğe, yobazlığa 
karşı insan haklarının yılmaz savunucusu; 
sorgulayan, araştıran, bilimsel ve çağdaş bir 
eğitimden yana gerçek bir aydın, unutmak ne 
mümkün sizi!

Unutmadık Uğur’um, unutmadık sizi!
Yeniden doğarız ölümlerde ve doğarken nasıl 

çoğalırız söyleyemezler; ne de dilsizler!
Bu vatanın uğruna çağıldadığımızı bilirler 

ama duymazlar, duymak istemezler; ne de 
sağırlar!

Umut, Uğur, Ulaş, Deniz olurken çoğalırız, 

göremezler; ne de körler!
Vatan, uğrunda ölenlerle mühürlenmiş 

ve ölenlerce değerlenmiş, her anı geleceğe 
evrilmiştir. Anlamazlar ki… Ne de cahiller!

Korkarlar… Aydınlık korkutucudur 
karanlıktan beslenen ve çıkmak istemeyenler 
için. Ne de zifirbazlar, yalanbazlar, rantbazlar, 
madrabazlar!

Bilmezler; uğruna ölünen değil, uğruna 
doğulandır bu vatan ve herkes için özgürlük, 
demokrasi isteyendir asil olan üst insan.

Ve fakat bu kadim toprakların düşmanı 
yok değil. Birikimlerini talan eden, 

ormanlarını yakan, denizlerini 
kirleten, topraklarını satan, 

taşını oyan, madenlerini 
soyan, kumunu çalan, 

suyunu saklayan yok değil!
Yok yok deyip gelen, 

çok çok deyip gidenler 
ki gömseler de karanlığa 

başını deve kuşu misali, 
kabak çiçeği gibi ortada 

durmakta ve kararmaktalar hâlâ 
bunca aydınlığın ortasında.  

Ey, gazeteciliği sanat için sanat, siyasi 
işlevin bir parçası ve mücadelenin bir kürsüsü 
olarak gören, ülkesinin devrimcisi, ulusal 
bağımsız solcusu ve emekçilerin demokratik 
yollarla iktidara gelmesini isteyen sonsuz 
yürekli nefer, hâlâ yaşamaktasın!

Ey erdemleri açlığa, kültürü yozluğa, töresi 
goygoya kurban edilen vatan! Umutsuz olma; 
çünkü sen göğünle, alınla, yeşilinle “Uğur” 
dolusun, “Uğur” dolusun!

HALKIN UNUTMADI SİZİ!
Şimdi sabah ve çalmakta Vivaldi’nin Dört 

Mevsim’i!

Vivaldi’nin Dört Mevsim’i veyahut Uğur

Yüreğinde adalet ve 
eşitlik güzelliğiyle 
işçileşen mimarlar, 

mühendisler, 
doktorlar, avukatlar 
ve yaşamın en güzel 

yıllarında yok edilmek 
istenler, unutmak ne 

mümkün sizi!

9



ŞÜKRÜ ERBAŞ

Bellek… İnsanın bilme, unutma ve anımsama 
yetisi. İnsanın, farkında olarak yaşama 
ayrıcalığı. Beş duyumuzla algıladığımız her 

şeyi kaydettiğimiz bir özel alan. Yaşadığımız her 
şeyi; zamanı, olayları, doğayı, toplumsal olguları, 
geçmişe ve geleceğe taşıdığımız, üç boyutlu hale 
getirdiğimiz, aralarında ilişkiler kurduğumuz, 
karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yaptığımız, 
böylece kendimizi ve dünyayı anladığımız, 
çoğalttığımız bir bilgi ve bilinç hali… Yaşamayı 
biyolojik ihtiyaçlar ve zorunluluklar alanından 
çıkarıp, etik, estetik, ideolojik, dinsel ve felsefi bir 
değerler silsilesine doğru taşıyan yetisi insanın. 
Bize hayal kurma, haz alma, acı duyma, sevinçten 
korkuya kadar pek çok heyecanı yaşama imkânı 
veren; bizi bedensel varlığımızın ötesine geçiren; 
estetik yaşantılar tasarlama ayrıcalığı veren, kısaca 
varlığımızı insan kılan bir büyülü özelliğimiz… 
Erken söylenmiş bir sonuç cümlesi sayılmazsa, 
ödülü ve cezası insanın. 

İnsanın doğumdan itibaren yaşadığı her şey; ses, 
dokunuş, koku, tat, renk ve biçim olarak algıladığı 
her şey, farkında olsun olmasın, onun belleğini 
oluşturur. Biz bu görünmez ve sonsuz kayıtla 
kavramaya başlarız dünyayı. Bu kaydın alanı ne 
kadar büyürse, bizim dünyamız da o kadar büyür. 
Bir başka ifadeyle, biz de o kadar büyürüz. Yaşantı 
yoluyla, kitaplar yoluyla ve daha pek çok kanaldan 
edindiğimiz bilgiler, bizim hayatla ilişkimizi 
belirleyen, ona niteliğini veren, bizi durmadan 
olup bitenlerle ilgili değerlendirmeler ve seçimler 
yapmaya götüren birisi yapacaktır. En sıradan, 
alışılmış, hiçbir yenilik içermeyen bir yaşantı bile 
olsa, biz bir değerlendirme ve seçim yaparız. Seçim, 
var olanın kabulü, sıradan olana kolayca katılma 
da olsa, bir seçimi içerir. Bize kadar herkesin 
yineleyip durduğu ama bizim ilk kez yaptığımız bir 
seçimdir bu. 

Bellek, bir anlamda insanın hayat bilgisidir. 
Bilgisinden de öte hayat bilincidir.  

Günlük yaşam, kendi akışı içinde bizi sonsuz 
görüntülerden, sonsuz ayrıntılardan oluşan bir etki 
altında tutar. Bunların çok büyük bir kısmı önceden 
tasarlanmamış, planlanmamış, rastlantısal 
etkilerdir. Evler, sokaklar, çalışma hayatının bizim 
irademiz dışındaki gerçekliği, çarşılar, güneşin 
doğuşundan bulutların seyrine, ağaçlardan diğer 

canlılara pek çok toplumsal olay ve ortam, doğa 
olayları ve varlıkları, hepsi de bizim irademizin 
dışında oluşan, ancak bizim imgelemimizi, duygu 
ve düşünce dünyamızı bir biçimde oluşturan 
yaşantı parçalarıdır. Bütün bunların oluşturduğu 
bellek, özellikle algı süreci itibariyle,  bizim 
rastlantısal belleğimizdir. Elbette bu bellek de bizi 
bir bilgiye götürür, bir bilinç oluşturur. Ancak böyle 
bir bilinçlilik; bizim önceden kurguladığımız, bir 
amaç olarak önümüze koyduğumuz, ona ulaşmak 
için çaba gösterdiğimiz, tarafımızdan arzulanmış 
ve tasarlanmış bir algı süreci ile başlamaz. Biz bu 
rastlantısal algılarla da değerlendirmeler yaparız; 
önceki algılarımızla bu “yeni” görüntüleri farkında 
olmadan karşılaştırırız;  buradan,  daha yeni 
görüntülere, yeni bilgilere varırız, belleğimize yeni 
halkalar ekleriz. Bu, insanın zihinsel süreçlerinin, 
algı ve değerlendirme ediminin doğasında olan 
bir kaçınılmazlıktır. Ancak bir sanat yapıtıyla 
kurduğumuz ilişkiden çok farklı olarak, ilk aşaması 
kesinlikle rastlantısaldır.

Bir sanat yapıtıyla kurduğumuz ilişki, gündelik 
hayatla kurduğumuz ilişkiden çok farklıdır. Bu 
ilişkide bilinçli, seçilmiş, tasarlanmış bir algı 
söz konusudur. İster sanat yapıtının yaratıcısı 
olalım, ister yaratılmış bir sanat yapıtının 
alımlayanı olalım, biz ayıklanmış, düzenlenmiş 

ve kurgulanmış bir dünyayla ilişkiye giriyoruz 
demektir. Bu, tam anlamıyla iradi bir ilişkidir; 
bilinçli bir eylemdir; kendi hayatımıza kendimiz 
tarafından yaptığımız bir müdahaledir. Bu 
müdahale tam anlamıyla bir farkında olma 
talebine dayanır, farkında olmayı içerir ve yeni bir 
farkında olma alanına açılır.  

İnsan belleği neredeyse bütün algılarını 
görüntülerle kayıt altına alır. Buradan, hayatın 
herhangi bir alanına ilişkin soyut formüllere 
indirgenmiş bir bilgiye varsa bile, özellikle bir 
sanat yapıtıyla ilişki söz konusu olduğunda, 
onun düşünce yürütme yeteneği, görüntülerle, 
resimlerle düşünce yürütmedir. Tam burada, 
resmin, fotoğrafın, karikatürün, heykelin, edebiyat 
metinlerinin, şiirin nasıl bir bellek oluşturduğuna 
kapı aralayabiliriz. Bunu yaparken alanı biraz 
daraltarak iki dalın üzerinde duralım: Sanatsal bir 
değer taşıyor olmak koşuluyla fotoğraf ve şiir… 

Bilinen olgu; fotoğraf, görüntülerle kurulmuş, 
görüntülerle kayıt altına alınmış bir metindir. 
Dış gerçeklik içinden sanatçısı tarafından 
seçilmiş bir durumun, ışık, gölge, açı, renk ve 
mekânla, o durumun içerdiği insani trajedinin, 
en tam uygunluğunun bulunarak kalıcı kılınması 
eylemidir. Doğal ya da toplumsal, hangi konu-
olay-olgu seçilmiş olursa olsun, fotoğraf 
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sanatçısı andığım tüm bu noktaların en iyi 
kompozisyonunu yakalamak durumundadır. 
Bunun için günlerce, saatlerce bekleyecektir, 
uğraşacaktır, pek çok güçlükler çekecektir. 
Ancak, seçtiği görüntünün anlık, geçici 
bir gerçeklik, bir başka ifadeyle, çok kısa 
bir sürede yitirilmiş bir bellek olmaktan 
çıkması için bu emek ve yaratıcı kaygı 
kaçınılmazdır. Çünkü sanatçı bize, yaptığı 
seçimle, kurduğu görüntülü metinle, hayata 
ilişkin bir önermede bulunmaktadır. Önerdiği 
sanatsal gerçeklikle bizi, zamanımızın dışına 
taşımak; böylece bize tek katmanlı, tek 
doğrulu, tek güzelli bir dünyanın olmadığını, 
olamayacağını duyurmak istemektedir. Kısaca 
bizi, gündelik hayatın tam bir hapishaneye 
dönmüş tek boyutlu belleğinden, üç zamanlı, 
çok katmanlı bir başka gerçeğe, halka halka 
büyüyen bir belleğe, dolayısıyla da sonsuzluğu 
gören, kavrayan bir hayat bilgisine 
götürecektir. Fotoğrafın oluşturduğu bellek 
sararmış, bir geçmiş hayıfı ve gelecek 
korkusu olan bir bellek değil, insanı hem 
hayatın içinde tutan, hem de bu hayatı 
güncel olanın dışına çıkaran bir bellektir; 
öyle olmalıdır.     

Şiire gelince… Benzer özellikleri taşımakla 
birlikte, fotoğraftan daha etkili olan yanı, 
insana sözcüklerle resim çizdirme özelliğidir. 
Fotoğraf, ne kadar kurgulanmış, gerçeklik 
bozularak kurulmuş olursa olsun, sonuçta 
resmedilmiş, sabitlenmiş bir görüntüyle 
bizi yeni görüntülere götürürken, şiir, 
ortada hiçbir resim yokken, o resmi bize 
dille, sözcüklerle yaptırdığı için, insanın 
imgelemini harekete geçirmede fotoğraftan 
daha etkilidir. Bizden, biraz daha fazla bir 
katılım ve çaba ister. Daha fazla bir dil sezgisi 
ve bilinci ister. İşlek bir hayal gücü ister. 
Daha gelişmiş bir soyutlama yeteneği ister. 
Soyut kavramları somutlayabilme bilgisi ve 
bilinci ister. Diyalektik bir görme ister. Daha 
geniş bir hayat bilgisi ister. Kuşkusuz bütün 
sanat yapıtları da bu donanımı bekleyecektir 
onunla ilişkiye giren herkesten. Ancak şiir tüm 
bunların en fazla billurlaştığı bir özel alandır. 
Böyle bir yaşantının bizde oluşturduğu bellek 
ise, bütün hücrelerimize işleyerek oluşmuş bir 
bellek olacağından gerçek anlamda kalıcı, bütün 
zamanları içeren, bizi durmadan yeni hayatlara 
götüren, verili olanla yetinmeyen, kısaca yakıcı 
bir farkında olma bilinci demektir. 

Böyle bir farkındalık iyi midir? Elbette 
iyidir. Bizim küçücük hayatlarımızı binlerce 
hayatı içine alan bir hayata çevirdiği için iyidir. 
Ömrümüzü sayılı yıllarla sınırlı bir ömür 
olmaktan çıkardığı için iyidir. Yaşadığımız 
zamanı halka halka büyüttüğü için iyidir. Bizi 
başkalarının hayatına sevgiyle kattığı için 
iyidir. Bizden sonrasını ve bizden başkasını 
anlama ve yaşama yetisi kazandırdığı için 
iyidir. Tüm bu özelliklerinden ötürü de acıdır. 
Ağırdır. Yaralı bir özgürlüktür. Kendine batan bir 
sevgidir. Bir incelik yenilgisidir. Bir mutsuzluk 
ve huzursuzluk bilincidir. Ancak, insanın insan 
olabilmesi için başka bir şansı da yoktur.

Onat Kutlar, kuşkusuz kültür 
hayatımızın maruf simalarından 
biridir. Yalnızca ödüllü filmlerin 

senaryolarına attığı imzalarla veya kurucusu 
olduğu “Sinematek” ile değil, kaleme aldığı 
şiir, öykü ve denemeleriyle de adını edebiyat ve 
sinema tarihimize yazdırmıştır.

Onat Kutlar, 25 Ocak 1936’da Alanya’da 
dünyaya gelir. Çocukluğu, İkinci Dünya 
Savaşı’nın yarattığı sıkıntı ve kıtlık ortamında 
geçen Kutlar’ın edebiyata merakı bu yıllarda 
baş gösterir, babasının da teşvikiyle şiirler 
yazmaya başlar. Bunu öykü yazarlığı takip 
eder. Yazar Nedim Gürsel’in babası, aynı 
zamanda Kutlar’ın Fransızca öğretmeni olan 
Orhan Gürsel’in de etkisiyle edebiyatla olan 
ilişkisi derinlere kök salar. “İshak” isimli ilk 
öykü kitabında bir araya getirdiği öykülerin 
nüvesi, çocukluğunun geçtiği Gaziantep’te 
oluşmaya başlar.

Onat Kutlar önce Gaziantep’te, daha sonra 
ise üniversite eğitimi için geldiği İstanbul’da, 
Demir Özlü, Ülkü Tamer, Cemal Süreya, 
Erdal Öz, Hilmi Yavuz, Adnan Özyalçıner gibi 
dönemin hatırlı edebiyatçılarının bulunduğu 
edebi mahfillere katılır. Ferit Edgü’nün “Bizim 
kuşağımızdan biriydi.” diye nitelendirdiği 
Kutlar, tıpkı zaman zaman bir araya geldiği 
1950 Kuşağı edebiyatçıları gibi, kişinin modern 
dünya karşısında yalnızlaşmasını ve zincirlerini 
kırmaya çalışmasını anlatır. Bilhassa “İshak”ın 
içerisinde yer alan öykülerde hayatını 
değiştirmek isteyen, mevcut olan karşısında 
bulantı duyan bireyler yer alır. Kimi zaman 
gerçeküstü öğeleri kullanarak, Batı ve Doğu 
edebiyat birikimini harmanlayarak kendine 
has bir üslup yakalayan Kutlar’ın yoğun ama 
yalın bir dili vardır. 

Onat Kutlar’ın edebiyatında, 1950 kuşağı 
öykücülük geleneğini anımsatan başka bir 
husus ise onun İstanbul ile kurduğu ilişkidir. 
Nasıl ki, Atillâ İlhan, Orhan Veli, İlhan Berk 
gibi dönemin edebiyatçılarının eserlerinde 
İstanbul önemli rol oynuyorsa, Kutlar’ın öykü 
ve şiirlerinde de İstanbul’a dair öğelere sıkça 
rastlanır. Bilhassa ilk şiir kitabı olan “Pera’lı 
Bir Aşk İçin Divan”, isminden de anlaşılacağı 
gibi kentten ilham alır. Şiirlerinde Pera ve 
Galata’ya, İstanbul’un surlarına, sokaklarına, 
vapurlarına, kimi zaman da dehşetengiz 
kuytularına ve terk edilmiş mekânlarına 
yer verir. Ne var ki Kutlar, şehri anlatmayı 

değil, onun büyüklüğü, çelişkisi ve imkânları 
karşısında ruh halinin ibresi sürekli yer 
değiştiren bireyi anlamayı dert edinir kendine. 

Belki Kutlar daha uzun yıllar şiir ve öykü 
dalında eserler verecek, 1950 Kuşağı’nın 
namdar öykücülerinden biri olarak 
belleğimizde yer edinecekti. Eğer bir gün 
Paris’te usta yönetmen Ingmar Bergman’ın 
“Yaban Çilekleri” isimli filmini izlemeye 
gitmemiş olsaydı… Söz konusu filmin ruhunda 
yarattığı değişimleri Kutlar şöyle açıklar: 

“O gün Ursaklines Sokağı’ndan geçmeseydim 
ya da bir Western izlemeye gitseydim, ne 
olurdu bilemem. Ama şurası açık ki, ‘Yaban 
Çilekleri’yaşamımı derinden etkiledi. Sinemanın 
tıpkı büyük romanlar gibi etkileyici evreninin ve 
gücünü tanıttı bana.”*

Her ne kadar sinema sevgisi çocukluğuna 
kadar uzansa da, o günden sonra sinema bariz 
bir biçimde Kutlar’ın hayatının merkezinde yer 
almaya başlar. Fransız Sinematek Derneği’ne 
üye olur, burada sayısız film izler. Türkiye’ye 
döndüğünde 1965 yılında Sinematek’i kurar. 
1976’ya kadar derneğin başkanlığını üstlenir, 
daha sonra yerini Vecdi Sayar’a bırakır. 
Kutlar’ın mirası Sinematek ise faaliyetlerini 
1980 Darbesi’ne kadar sürdürür.

Kutlar, Sinematek’ten ayrılmış olsa da, 
sinemayı ölene dek bırakmaz. Bir dönem 
Kültür Bakanı olarak görev yapan Ahmet Taner 
Kışlalı’ya danışmanlık yaptığı gibi, İstanbul 
Film Festivali Düzenleme Kurulu’nda ve 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İcra Kurulu’nda 
görev yapar. Sinema yazıları ve senaryolar 
kaleme alır. Yazdığı senaryolar ve denemeler 
ile edebiyatın diğer türlerinde verdiği eserler 
arasında derin yarıklar bulunmaz. Keza nasıl 
öykülerinde aleni bir şiirsellik, şiirlerinde 
ise öykülerinde yer alan birtakım imgeler 
varsa, senaryoları ve sinema yazıları da 
öykücülüğünden izler taşır 

Yazıya gösterdiği hürmet ise bugün her 
yazdığına senalar düzen yazar taifesinden 
fersah fersah uzaktır. O, yazı yazmayı öyle 
ciddiye alır ve kendine karşı kimi zaman öyle 
acımasız davranır ki, Paris’te bulunduğu 
sırada, -ölümünden sonra Ferit Edgü’nün 
bir bölümünü “Kül” ismiyle yayımlayacağı- 
roman denemesini yakıp küllerini Paris 
sokaklarına dağıtır. Nobel ödüllü yazar Gabriel 
Marquez’in bir söyleşisinde “Nasıl yazılır?” 
sorusuna verdiği cevabı hatırlatır bu davranışı: 
“Vazgeçmeyi öğrenerek yazılır.” 

Onat Kutlar, 30 Aralık 1994 yılında 
Taksim’deki The Marmara Oteli’ne konulan 
bir patlayıcı yüzünden yaralandıktan sonra 
tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak 1995 günü 
hayatını kaybettiğinde, elli dokuz yaşındaydı. 
Arkasında sinema ve kültür tarihimize 
kazınmış itibarlı bir isim ve edebiyatımızda 
artık değeri enikonu teslim edilen küçük 
bir edebiyat külliyatı bıraktı. Onu bıraktığı 
eserlerin yanı sıra yakın dostu Demir Özlü’nün, 
Kutlar için söylediği bir sözle de analım:

 “O, bilgeliğin ta kendisiydi.” 
*aktaran Hülya Uçansu

MERVE KÜÇÜKSARP

Bilge Bir Aydın: 

Onat  
Kutlar
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NASUH MAHRUKİ

Sosyal girişimcilik; çözümün bir parçası 
olarak, yaşadığımız topraklardaki 
toplumu ilgilendiren sorunlara 

sahip çıkmaktır. Nitekim ben de bir sosyal 
girişimciyim, AKUT da birinci sınıf bir sosyal 
girişimcilik projesi. Peter Drucker; “Sosyal 
girişimciler toplumun performans kapasitesini 
değiştirirler.” der. Sosyal girişimciler tarihin her 
döneminde, her toplumda var olmuştur. Sosyal 
girişimcilik; toplumsal sorunların çözümüne, 
her şeyi kamu ve özel sektörden beklemeden, 
toplumu oluşturan bireyler olarak doğrudan 
katılmaktır. Daha iyi bir dünya için yapılacak 
en akıllıca şeylerden biri, dünyadaki sosyal 
girişimcilerin etkinliğini artırmak ve sayılarını 
çoğaltmak üzere ekonomik ve toplumsal destek 
sağlamaktır.

Tüm dünyadaki sosyal girişimciliği, sosyal 
girişimcileri ve yeni fikirlerin gücünü anlatan, 
DÜNYA NASIL DEĞİŞİR? kitabının yazarı David 
Bornstein önsözünü şu paragrafla bitiriyor: 

“Sosyal girişimciliğin artık dünyanın birçok 
işletme okulunda okutulduğuna tanık oldum. 
İlkokullarda ve anaokullarında öğretileceği 
günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü 
bu öyküler, piyasalar, sürdürülebilirlik 
veya verimlilik hakkında değil. Bu öyküler, 
başkalarının ıstırap çekmesine dayanamayan 
insanların öyküleri. Başka insanların, sahip 
olması gereken fırsatları kaçırmasına razı 
olamayan kişilerin öyküleri. Bu öyküler kendi 
prangalarını çözüp, diğer insanları da bir araya 
getirenler hakkında. Hızlı ve önceden kestirilemez 
değişim dünyasında, bu öncü sosyal girişimciler 
ve dünyanın her köşesine değmeyi başaran 
milyonlarca değişim yaratıcısı, bir merkeze 
bağlı olmayan ve gelişmekte olan güçleriyle, 
eğer doğru bir şekilde finanse edilirlerse, 
şimdiye kadar sahip olduğumuzdan çok daha iyi 
mekanizmalarla ihtiyaçlarımıza cevap bulacağız. 
Bu yüzden onlar, huzurlu ve barış içinde bir dünya 
yaratmak için, sorunlarımızı düzene koyacak ve 
çözüm sistemlerini yaratacak en büyük ümidimiz 
olmaya devam ediyorlar.” 

1922 doğumlu Hayrettin Karaca, gönlünde 
edebiyatla ve doğayla iç içe yaşama arzusu 
varken, eğitim hayatının ardından ailesinin 
triko-örme işinin başına geçip sanayici olur 
ve şirketi - markayı ülkenin en başarılı sanayi 
kuruluşlarından biri haline getirir. Doğa sevgisi 
hep içindedir, yurt gezilerinde Türkiye’nin anıtsal 
ağaçlarının fotoğraflarını çeker, korunmaları 

yönünde çalışmalar başlatır ve yetkilileri 
habitat ve biyolojik çeşitliliğin karşı karşıya 
bulunduğu tehlikelere karşı uyarmaya başlar.

50’li yaşlarında, bugün dünya çapında bilinen, 
Türkiye›nin ilk özel arboretumu, Yalova›daki 
Karaca Arboretum’u kurar. Yurtiçi ve yurtdışında 
gezdiği her yerden tohumlar toplar, botanik 
bahçelerini gezer, bağlantılar kurar ve kendi 
arboretumunu bu tecrübeyle oluşturur.

Gezileri sırasında Türkiye’de insan 
etkisinden kaynaklanan hızlı bir 
çölleşme tehdidinin de farkına 
varır. Bitki türlerinin yok 
olduğunu görür, harap 
olmuş meraları, kuruyan 
şelaleleri, yangınlar 
yüzünden veya tarla 
açmak için köylüler 
tarafından kesilmiş 
ormanları görür. 
Gözlemlediği bu çevre 
felaketi karşısında sessiz 
kalamayacağını hisseden 
Hayrettin Karaca, 70 yaşında 
yeni ve büyük bir mücadeleye 
girişir ve Türkiye’deki çevre çalışmalarının 
liderliğini üstlenir. Sanayici arkadaşı Nihat 
Gökyiğit’le birlikte 1992 yılında TEMA Vakfı’nı, 
yani Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma 
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı kurar.

“Toprak Dede” diye anılan Hayrettin Karaca’nın 

ve “Yaprak Dede” diye anılan Nihat Gökyiğit’in, 
toprak sevdalısı bu iki değerli insanın, 
Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve 
çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini 
çekmek ve bu mücadelenin devlet politikası 
haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla 
çıktıkları bu müthiş yolculukta; “Türkiye Çöl 
Olmasın” sloganı ile toplumda büyük yankı 
uyandırırlar. TEMA’nın bu çabasıyla ilk kez, 
önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile 
karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile 

getirilmiş olur ve arkasından da ülke 
çapında resmi ve özel, öğrenci 

ve sivil, bireysel ve kurumsal 
devasa ağaçlandırma 

kampanyaları başlar.

Erozyona ve çölleşmeye 
karşı mücadele için yola 
çıkan bu büyük sosyal 
girişimci, arkadaşlarıyla 

birlikte, Peter Drucker’ın 
dediği gibi, Türkiye’nin 

bu mücadeledeki 
performans kapasitesini 

muazzam bir ölçekte geliştirir. 
David Bornstein’in dediği gibi; 

huzurlu ve barış içinde bir dünya 
yaratmak için, sorunlarımızı düzene koyacak 
ve çözüm sistemlerini yaratacak en büyük 
ümidimiz olmaya devam eden büyük sosyal 
girişimcilerimizden biri olan değerli Hayrettin 
Karaca’yı, bir sosyal girişimci olarak aramızdan 
ayrılışının birinci yılında saygıyla anıyorum.

"Sosyal girişimcilik; 
toplumsal sorunların 

çözümüne, her 
şeyi kamu ve 

özel sektörden 
beklemeden, toplumu 

oluşturan bireyler 
olarak doğrudan 

katılmaktır."
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“Ben… Şimdi… Doğduğumda Vahdettin 
padişahtı hâlâ varım. Bugüne kadar 
yaşadım. Bin türlü karışık işin içinde 

de oldum; gazete yazılarından tutun da, 
mimarlar odası görevlerine kadar… Baştan 
aşağı karmakarışık işler yaptım. Ama deseniz 
ki: Bir daha dünyaya gelsen ne yaparsın? Tıpatıp 
aynı hayatı yaşamak isterim, dakikasından 
vazgeçmem…”

Aramızdan ayrılmadan birkaç ay önce bu 
sözleri bırakmıştı kayıtlara…

Kelimenin tam anlamıyla “son İstanbul 
efendilerinden biri”ni kaybetmiştik. 
Cebinde kelimesi, kütüphanesi, bitirimliği ve 
nüktedanlığı hiç eksik olmayan bir İstanbul 
beyefendisini; Aydın Boysan’ı…

Bugünün mimarlarının ona, şükran duyması 
gerekiyor kanımca. Hatta şu anda her köşeyi 
tahrip eden kimi mimarlar ya da imarımızı 
kirletenler ki biraz ders almalı bu “Aydın” 
ve “bilge” adamdan. Ve pek çoğumuz Aydın 
Abi’nin vicdan, adalet, sevgi, demokrasi 
kavramları üzerine gökyüzüne bıraktığı 
sözcükleri, kelimeleri başucu yapmalı…

Genç kuşaklar da serüven dolu hayatını 
defalarca okumalı, öğrenmeli.

Özetle şöyle bir hayattı onunkisi…
Ve öyle bir anlatır ki size Davutpaşa Çöp 

İskelesi, Davutpaşa Ispanak Viranesi, Samatya 
Narlıkapı Çıkmazı, Yeşilköy Bamya Tarlası 
hikâyelerini; yürüyüşe çıkarsınız Samatya 
sokaklarında. Onunla beraber karpuzu kuyuya 
sallandırarak soğutur, sandalla çıktıkları 
mehtaplı gecelerde siz de söylersiniz “Ay 
öperken suların göğsünü, sahilde yıkan” 
şarkısını… Arife günlerinde okulu asarak 
gidilen Gülhane Parkı’nda denizin dalgalarını 
birlikte dinler; jilete giden, dört direkli, incecik 
Gülcemal’in arkasından siz de ağlayıverirsiniz. 

Yaşamına sahne olan her mekânı dostları 
arasına alıverir Aydın Boysan. İstanbul’u sokak 
sokak gezersiniz hikâyelerinde. 

Hayatını mekânlar ve insanlarla ören bir 
yaşam gurusudur sözünü ettiğimiz. 

O değil midir, daha çok dostla buluşmak için 
balkonunun sınırlarını genişleten? 

Ve “Aslolan arkadaşlıktır, hayatı 
paylaşmaktır.” diyen adam. 

Sofrasına konuk olmak, sohbetiyle buluşmak 
hayatla kaynaştırır, sorunlarla barıştırır. 
Memleket hallerini konuşmak isterseniz, 
Cumhuriyet’in her dönemiyle tanıştırır sizi. 
Yarım asrı aşan mimarlık sanatıyla, İstanbul’un 
kuytu köşelerini gezdirir. Son 50 yılı kendine 
has üslubuyla değerlendirir, “İstanbul 
ağaçlandırılmalı, son 50 yıldır yapılan yapılar 
sarmaşıklarla örtülüp kaybedilmeli.”

Sofra adabı ve balık konusu, birçok uzmanlık 
alanından sadece bir bölümü. Ne de olsa 
çocukluk yıllarında atkuyruğundan koparılan 
kıllarla avladığı balıkları, Güzel Sanatlar’da 
kalın sopaların ucuna bağladığı çatalla, 
mimarlık yıllarında Zap suyunda dinamitle 
avlayacak; balık konusundaki bilgilerinin 
temellerini böyle atacaktır. 

Aydın Boysan’la dostları konuşmak ise 
hayatın her teline, her safhasına, her türünde 
dokunmak demektir biraz da… Vehbi Koç’tan 
Fethi Naci’ye, Haldun Taner’den Bedia 
Muvahhit’e, Neyzen Tevfik’ten Bedri Rahmi’ye, 
Kirpi Ziya’dan Zambik Ahmet’e, Müezzin Osman 
Efendi’ye… 

O yüzdendir ki, 95’ine geldiği güne kadar 
bile neşeden, muhabbetten, dayanışmadan ve 
kadehten taviz vermeyecek bir dosttur o. 

Yaşamı bir oyun sahnesi olarak tanımlamıştı 
hep Aydın Boysan, bu oyunu hakkıyla veren 
oyunculardandı zaten. 

Hayatı tanıyan, her zerresini soluyan; sanatı 
ve birikimiyle ona katkıda bulunan başrol 
oyuncularından… 

Öyleyse ne diyelim... Seninle aynı sahneyi 
paylaşmaktan mutluluk duyan tüm oyuncular 
adına; teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler 
Aydın Abi!

 “Ve siz, benden çok sonra dünyaya gelmiş 
pırlanta insanlar, gençliğinizin kıymetini bilin! 
Gençliğinin kıymetini bil haa!”

FERHAT BAKAN

seyreldi başımdakiler 
ortası bulanık
kalanı tamamlanmamış  
şimdi tam şurası desem
ekmek bayat 

benim sevmem için 
bunca zahmet  
huzurlu olmam için 
gökyüzünün onayı gerekiyor 

çatılara seriyorum yüzünü
düşeceğimi 
bile bile yürüyorum
gözümün bir kanadı kırık

ayaklarına taş bağlayıp 
atıyorum yüreğime seni 
bir solucan yutsun istiyorum 
bütün eksikliğimi 

büyüdükçe kafam 
gökyüzü yavaşlıyor 
tam da kerpetenle 
sökerken dişimi 
küçülüyor dünyam 

ben gençleşiyorum
ekmek bayat
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AYŞEN ŞAHİN

Mahalleye geçen ocakta bir mekân 
açıldı, adı; “Ocak”.
Ocak ayı anlamına da geliyor 

olabilirdi ama içeride büyük masanın yanında 
ışıklı bir tabela var. Büyük beyaz harflerle önce 
“ocağın” yazıyor, sonra yazı önce yeşil “sönsün” 
sonra kırmızı “yansın” oluyor.

Ocak; yemek pişirdiğin ateş. Ocak; hanen, 
yuvan, evin.

Ocağın-yansın-sönsün-ocağın-yansın-
sönsün...

Renk cümbüşü ışık göz alıyor.
Eskiden buranın kapısı bile yoktu, hırçın ve 

pahalı bir manav vardı. Elleyerek seçmek ve 
dizilmiş meyveleri bozmak yasaktı. Batacağı 
belliydi, sahibi pek insan sevmezdi, ürününe 
biçtiği bedel piyasayı katlardı.

O üç duvarın gerisinde o kadar büyük bir 
alan olduğunu tahmin bile etmezdim. Manav 
kapandığında tahta kasalar yığılmıştı boşluğa, 
onları yakıp ısınmaya çalışan evsizler barınmıştı 
bir süre. 

Sonra bir kadın geldi, elinde plastik kaplarda 
börek, sarma, kek vardı. Koltuk altında da bir 
tabure. Açtı tabureyi, oturdu, o evsizlerle bir 
şeyler konuştu saatlerce.

Ben tam karşısındaki penceremden izledim 
yazı yazarken.

Kendini hayır işlerine adamış bir emekli diye 
düşündüm kadını izlerken.

Gülüyordu adamlarla birlikte, adamlar da 
gülüyordu. Gülerken görmek zordur evsizleri.

Ertesi gün kendi yuvalarını yıkmaya başladı o 
adamlar. Türkü çığırarak, ıslık çalarak hem de.

İsten kararmış, kirden sertleşmiş minderler 
çöpe atıldı, kasalar kaldırıldı, arka tarafı 
kapatan demirler hurdacıya verildi, kat kat 
açılmış boyalar sıvaya ulaşana kadar kazındı.

Sıvalı üç duvardan oluşan derin boşluğun 
önüne büyük bir branda gerildi: Ocak yakında!

Henüz bir ay geçmişti ki akordeon ve keman 
sesine uyandım. Camı açtım, mis gibi kokular 
geliyordu, sigara böreği ve biber kızartması 
sanırım. Diz kısmı cepli, haki kargo pantolon, 
beyaz gömlek üzerine V yaka siyah kazak, bir 
örnek giyinmiş uzun boylu yakışıklı garsonlar, 
ellerinde ahşap tepsilerle yoldan geçenlere 
ikramda bulunuyordu. “Ocak” açılıyordu.

Ev giysilerimin üzerine montumu geçirdim. 
Tam kapıyı çekip çıkmışken geri girip 
ayakkabılıktaki sukulentlerden birini aldım. 
Hayırlı olsuna eli boş gidilmez.

Mekâna, beş altı metrelik metal çıtalı, 
kanatlı, katlanır bir kapıdan giriliyordu. Girişte 
sağlı sollu üçer dizilmiş altı masanın arasından 

geçtiğinizde, solda büyük bir açık mutfak, 
karşısında 12 kişilik uzun bir masa vardı. İşte 
bu masanın olduğu duvarda “ocağın yansın 
sönsün” ışıklarla parlıyordu.

Sandalyeler morlu kırmızılı çiçekli pazen 
kaplanmıştı, duvarlarda Fikret 
Otyam’ın köylü kadınlarına 
benzeyen resimler asılıydı. 
Kadınların gözleri kocaman 
ama Otyam’ın fırçasının 
aksine şaşkın ve umutlu 
bakıyorlardı.

Bu alanın tam ortasında 
büyük ve kırmızı bir kuzine 
kurulmuştu. Üzerinde 
gerçekten kestane pişiyordu. 
Maşası kenarda asılıydı. 
Konuklar kendileri pişenlerden 
alabiliyordu.

Kuzine üzerine atılmış mandalin 
kabuklarının kokusu mekâna ilk günden ikinci 
evimiz hissi veriyordu. 

Tavandaki pirinç avizeler, seksenler orta 
direği evlerinden kalmıştı. Taşları tavanda ışık 
oyunları yapıyordu.

Menüdeki her şey “anne yemeği”ydi. Mücver, 
kıymalı patates, sekiz çeşit börek, tarhana, 
yayla çorbası, ezogelin, mercimek, kabak 
oturtma, yaprak ve lahana sarma...

Su muhallebisi bile vardı.
Sahibi o tabureli kadındı. Beyaz saçları 

dalgalı fönle omuzlarına dökülüyordu. Şarap 
rengi kadife bir elbise giymişti. Çok şık, çok 

güzeldi. 
İkram tepsisi uzattı bana, mercimek köftesi 

saraylara layık bir sunumla servis ediliyordu: 
minicik limon parçaları ve marulla birlikte 
ufacık hasırlar üzerinde.

“Hoş geldiniz semtimize, hayırlısı 
olsun, ben komşunuzum, şu 

karşıdaki evin ikinci katındayım. 
Bugünün ufak bir hatırası 

olsun.” dedim elimdeki 
sukulenti uzatırken.

“Ne kadar incesiniz, 
kimse kalmadı sanıyordum 
böyle incelikleri yaşatan, 
çok memnun oldum, Saliha 

ben.”
Clara ya da Josephine 

gibi görünüyordu oysa. Haydi 
bilemedin Katina olsun.

Ocak böyle açıldı. Ben o gün ilk öğünden 
itibaren müdavim oldum. Çoğu zaman 
gözlerim yaşardı zevkten yemek yerken. Bazen 
annemi bazen anneannemi anıyordum.

Saliha Hanım ikinciye gelen her konuğuna 
ismiyle hitap edebiliyordu. Her gün gelen 
müdavimden ikramı eksik etmiyordu. 
Garsonların yüzü bir an düşmüyordu. Bazen 
açık mutfakta aşçı ıslıkla türküye giriyor, herkes 
işi bırakıp biraz oynuyordu. Burası memleketin 
gri havasına başkaldırıyordu.

Aylar sonra doğum günümü burada 
kutladım. Kapıyı çekip kendimizi içeriye 
kilitledik. İçkileri ben getirmiştim. Tıka basa 

Ocak böyle açıldı.  Ben o gün ilk öğünden itibaren müdavim oldum. Çoğu zaman gözlerim yaşardı zevkten yemek yerken. Bazen annemi bazen anneannemi anıyordum.
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yiyip dostlarım ve Ocak ekibiyle karşılıklı 
oynadık, dans ettik.

Gecenin sonunda sadece ben ve Saliha 
Hanım kaldığımızda öğrendim.

Saliha Hanım’ın bir kere ocağı sönmüş. 
Otuzlarındayken kocası her şeyi alıp gitmiş. 
Her şeyi. Geride ödenmesi imkânsız bir 
borç bırakarak yok olmuş. İki işte birden 
çalışmasına rağmen terk edilmiş bir evde 
evsizler gibi yaşamış o borcu bitirene kadar. 
Ocağı gerçekten sönmüş, kendi yemeğini 
kendi mutfağında pişirebilmesi beş sene 
sürmüş. Ama başarmış.

Bundan on sene sonra da kendi evini 
almış, yıkık dökük viraneyi kendi elleriyle 
tamir etmiş eline para geçtikçe. 90 yıllık 
kâgir bir bina.

Ocağım yandı dediği de bu ev, tam 
pencere pervazlarını yenilemeyi başarmış, 
elleriyle kırmızıya boyamışken, yanmış 
ev. Yaktılar herhalde; diyor. Yok pahasına 
giden 50 metrekare oturumlu arsa, 
yandakilerle birleşmiş, büyük bir otele 
dönüşmüş şimdilerde. Sahibini de tanırmışız.

Yatılı bakıcılığa başlamış kırkbeşinden 
sonra. Belden aşağısı felç bir kadına yoldaş 
olmuş. Tam 15 sene. Sırdaş olmuşlar, birlikte 
gülmüşler. Hatta ikisi tekerlekli sandalyeye 
inat gemi turuna çıkmışlar, Kapadokya’da 
balona binmişler, Nemrut’u bile görmüşler 
bir şekil. O ölünce hayat bitti sanmış. Ama 
yoldaşı, evlatlarının da izniyle, kullanılmayan 
boş bir mülkü, manavdan boşalan üç duvarı 
bırakmış ona.  Mirasçılar “Amaaan oradan 
hiçbir şey olmaz, kime istersen ver.” demiş 
olmalılar.

 «Şu hayatta kıvamında yanıp sönmez mi 
hiç ocak? dedim kendime, “OCAK” koydum 
adını. Hem aşım, yemeğim, hem de sıcağında 
ısındığım hanem, yuvam, kendi adresim 
olsun istedim.” diyor.

Seneler içinde biriktirdiği üç kuruş 
tadilata, masrafa yetmezmiş. Sokaktaki 
insanı, bir tek sokaktan gelen anlar, ben 
sokaktan geldim deyip göz kırptı manalı.

Bir saniye...
Garsonlar? Evet, bunlar bizim evsiz 

arkadaşlar?
Dükkânın altındaki yarım camlı yeri 

düzenleyip konut yapmışlar. Bu yüzden 7/24 
açıkmış mekân. Pek uyku tutmuyor bizi 
zaten, uyanan yukarı çıkıp uykusu gelenle yer 
değişe değişe, hep bir elden çalışıp, bölüşerek 
yiyoruz işte.

Bu ocakta bir zamanlar yaktığı kasalarla 
ısınmaya çalışan aşçı Salih ile mekânın sahibi 
Saliha’ya düğün yaptık Ocak’ta.

Gelinin fırlattığı çiçeği ben kaptım, 
kahvemin yanında getirdiği suya illa bir gül 
yaprağı bırakan İhsan’ın bana kırptığı gözüyle 
aynı anda, havada.

Bu cumartesi yemeğe çıkacağız bakalım, 
Ocak’ta değil bu defa, baş başa...

Bakarsınız bizim de ocağımız tüter, 
inceden gönlüm kaymış, içim yanmış 
durumda.

“Ah, kendime ve Paris’e bu kadar geç 
kalmasaydım.” diye hayıflanmıştı, 
elli iki yaşında nihayet Paris’e 

gidebildiğinde. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da 
(23 Haziran 1901 - 24 Ocak 1962), kuşağının da 
kâbesiydi, Paris. Sanat, edebiyat ve düşünce 
adına yeni ne varsa bu kentten başladığına 
inanırlardı. Paris, dünyanın kültür başkentiydi. 
Tanpınar, gençliğinden bu yana Paris düşü 
görüyordu. Nihayet 1953’te gidebildi. Varır 
varmaz sergilere atölyelere, müzelere koştu, 
kan ter içinde kalırcasına. “Paris’teyim, anladın 
mı kardeşim Paris’te.” diyordu Adalet Cimcoz’a 
mektupta; “ve pusulasız, direksiz bir gemi gibi 
dolaşıyorum.”. Bunca yıl hayalini kurduğu kenti 
kıt parasıyla, diş ağrısıyla, eziklik duygusuyla 
ve geç kaldım kaygısıyla yaşıyordu. Çarpılmış; 
sonunda “beni kendimle kavgaya soktu bu 
şehir.” diyecek kadar; “bütün günlerim, kendi 
kısırlığımdan, sathiliğimden, yalancılığımdan, 
ekleme şeylerden, şahsiyetimden korku ile 
geçiyor.” diye düşünecek kadar çarpılmıştı. 
Baştan yenik düşülmüş bir yarış sanki ve hep 
nefes nefese Tanpınar. 

Daha çok resim demek olmuş, Tanpınar için 
Paris seyahati. Gezdiği sergilerden, ressam 
atölyelerinden canlı, ateşli izlenimler düşürüyor 
defterine; hem de çılgınca bir heyecanla, 
bazen eski bazen yeni yazıyla notlar karalar. 
Biri şöyledir: “Dün sabah Selim’i (Turan) 
gördüm. Selim Mustafa’nın geldiğini söyledi 
(…) Beraberce Selim’in tablolarını seyrettik. 
Sonra gece Goetz’e gittik (…) Yarım saat 
kadar münakaşa ettik. Bir türlü bir neticeye 
varamadık. Modern resim absürde mi? Tasfiye 
mi? Hakikaten yeniye gidiş mi? Halkla alakası 
nedir? (…) İşte bir yığın şey.” (Tanpınar’la 
Başbaşa. Haz: İnci Engünün, Zeynep Kirman. 
Dergah, 2008).

Onca koşturmacadan, onca sergiden ve 
kendisiyle yüzleşmeden geriye şu kalmıştır 
Tanpınar’a: Yüzeyde kalmanın buruk acısı; 
onmaz huzursuzluk. İstanbul Üniversitesi 
Türk Edebiyatı kürsüsü başına atandığı 
günden sonra (1939) bu duyguyu daha sert, 
daha güçlü yaşamıştı. Tanzimat ilanından yüz 
yıl sonra modernleşen Türk edebiyatının da 
yüzeyde kalmış olmasıydı asıl huzursuzluğu, 
yalnızca kendisinin değil. Bu bakışın avuntu 
işlemez, huzur vermez sancısı. Yani, Marcel 
Proust’u okuyup, anlayıp da kendisini bir türlü 
romancı yerine koyamamak, okuduklarını 
beğenememek duygusu. Ulusalcı sığlık en taş 
zamanını yaşıyordu, mermer hem de. O yıllarda 
Abdülhak Hamid’e değil de Shakespeare’e 
“dâhi” demek, “vatan hainliği” sayılmaktaydı.  

Sağlığında, bilinmeyen günlükleri 
yayımlanana kadar kimseye göstermedi 
ruhsal sancılarını. Uygarlık yarışına topal 
eşekle katılmış köylü gibiydi. Derdi tasası, 
Tanzimat’tan bu yana yoluna girilmiş Batı’nın 
sanat, edebiyat ve kültürünün nasıl bir şey 

olduğunu anlamak, çözümlemekti. Alt 
yapısından, ekonomi politiğinden değil de en 
bulanık halinden, üstyapısından çözümlemek. 
Bu denli genişlettiği hedefine ulaşmak için 
verdiği emek ürünleri, bugün de vazgeçilmez 
bir başvuru kaynağıdır. Şeyh Galib’i, Nedim’i, 
Baki’yi, Naili’yi bildiği kadar, -belki daha fazla- 
Lamartine’i, Hugo’yu, Vigny’yi, Baudelaire’i, 
Rimbaud’yu, Mallarme’yi, Valery’yi bilirdi. 
Nietzsche, Schopenhauer ve tabii Freud ve 
Bachelard. Ve aşk düzeyinde sevdiği romancı 
Marcel Proust. Filozofların hemen hepsi 
ama özellikle Henri Bergson. “Şiir ve sanat 
anlayışımda Bergson’un zaman telakkisinin 
mühim bir yeri vardır.” diyecekti. (Etkinin bir 
örneği: Ne içindeyim zamanın,/ ne de büsbütün 
dışında;/ Yekpâre, geniş bir ânın/ Parçalanmaz 
akışında.) Antalyalı Genç Kıza Mektup’unda, 
“pek az okumakla beraber o da borçlu olduğum 
insanlardandır.” diye eklediği iki filozofu, 
Nietzsche ve Schopenaur’u ilk gençliğinden bu 
yana okumuş. Ama kızgınlık, öfke duygularını 
içine atarak yaşadığını günlüklerinden 
bildiğimiz Tanpınar’da bu iki filozofun etkisi 
zayıf görünüyor. Belki yalnızca üslup hayranlığı. 
Asıl etkilenme ona “rüyalar âlemi”nin gizli 
kapılarını açan Freud ve psikanalistlerden. 
Etkilenmiş olduğu apaçık. Çünkü yapıtlarının 
vazgeçilmez temalarından biridir rüya. 

“19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adıyla 
yayımladığı dev yapıtının öncesi yoktur. 
Okuyanlar bilir, böyle bir iş, ancak cehennem 
azaplı, yoğun bir emeğin ürünü olabilirdi. 
“Garplılaşma hareketi”nden başlayarak 
Batıdan ne alındığını, neyin taklit edildiğini 
ondan öğrendik denebilir. Modern Batı 
edebiyatı ile bir yüzleşme, karşılaşma 
cesaretidir bu yapıt. Ne var ki, bu büyük 
düşünürün kıymeti çok sonra anlaşılabilecekti. 
Yaşarken ondaki değeri çok az insan bilirdi. 
Arkadaşları, dostları arasında bile lakabı, 
“Kırtıpil Hamdi”. Taparcasına sevdiği hocası 
Yahya Kemal bile küçümsedi onu. O ise, ufkunu 
genişleten Yahya Kemal’e, her fırsatta borç 
ödemekle yükümlü sayardı kendini. “Sahnenin 
Dışındakiler” ve “Huzur” romanlarının “İhsan” 
karakteri büyük oranda Yahya Kemal’dir. Ayrıca 
“Yahya Kemal” adıyla yayımladığı incelemesi 
vardır. Modeli Yahya Kemal olsa da, o modelin 
geçmişe gömülüp kalmasına ikna değildi. 
Geçmişi yerine konulamaz bir kayıp olarak 
görmekteydi. Orfeus ve Ofelya simgelerinde 
yoğunlaşan kayıp duygusunu ancak sanat 
onarabilirdi Tanpınar için.  

Yazı evreni deneme, inceleme, eleştiri, 
hikâye, roman ve şiirdir. Ama kendisini asıl 
şiirde bulduğunu söyler. İçinin, kendine 
bakışının laboratuvarı sayar şiir çalışmalarını. 
Şiir içe, roman dışa bakarak, deneme ve eleştiri 
önceki yazılanlara bakarak yazılır fikrindeydi. 
Romanlarında geçmişle bugünün, derinlik ile 
yüzeyselliğin, rüya ile gerçeğin, soyut ile somut 
aşkın çatışmalarıyla boğuşur kahramanları. 
Düşünce evreninde, anlatı içeriğinde, müzik ve 
resmin özel bir yeri vardır. Özelden de öte tutku 
düzeyinde. Duyusal ve görsel dünyasının, ruhsal 
dinamiğinin simgeleri gibidir müzik ve resim 
figürleri. 

Yaşarken onu ne sağ anlayabildi ne de sol. 
Döneminin sağı onda bir kızıl gördü, solu ise 
sağda kalmış bir köhne yazar saydı. Bu eşsiz 
yazarı 1980’den sonra keşfetti Türkiye. Artık 
yapıtları her çevrede okunuyor, sempozyumlar 
düzenleniyor, birçok dile çevriliyor, tezler 
yazılıyor. Keşif devam ediyor.

ÜNAL DİYAR AKARSU
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ZÜLFÜ LİVANELİ

15 Ocak Cumartesi günü Nâzım 
Hikmet’in 120. doğum 
yıldönümüydü. Yani doğumunun 

üzerinden bir asırdan fazla süre geçmiş. 
Oysa siz de ben de biliyoruz ki; Nâzım 

içimizde, yanı başımızda, durmadan 
kulağımıza bir şeyler fısıldıyor. 

Bir zeytin ağacı gördüğümüzde onun 
dizelerini hatırlıyoruz. Zıplayan bir sincap 
gördüğümüzde de öyle… 

El ele tutuşmuş yürüyen iki sevgili size 
Nâzım esintileri getiriyor. 

O dönemden beri vatanı sata sata 
bitiremeyenleri gördükçe içinizden 
“Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam 
ediyor hâlâ!” dizesini haykırmak geliyor. 

En güzel denize, henüz gidilmediğini 
biliyorsunuz. En güzel çocuğun henüz 

büyümediğini de... 
Sevgiliniz aklınıza düştüğünde “O 

şimdi ne yapıyor, şimdi şimdi” diye 
kıvranıyorsunuz. 

Yeni doğan her bebeği “Hoş geldin 
Bebek” diye karşılıyoruz. 

Kayın ağacı bize sürgünü hatırlatıyor; 
zeytin ağacı inatçı ihtiyarı. Bir de deniz 
kıyısında durmuş düşünen adam var: 
Bulut mu olsam, yosun mu, gemi mi, 
balık mı diye sorup duran. Ona hep bir 
ağızdan “Deniz olunmalı oğlum!” diye 
haykırıyoruz. 

Gideni ve gelmekte olanı anladığımız 
zaman “o müthiş bahtiyarlık”la kabarıyor 
göğsümüz. 

Şile bezinden mintan giyiyoruz, 
ayakkabılarımız Anadolu yollarını 
taşıyor. 

Bazen “Akrep gibisin kardeşim!” diye 
kızıyoruz, söyleniyoruz. Arkasından 
bulutlu bir gökyüzünden sıyrılan güneşi 
görmüş gibi bir umuda kapılıyoruz. “O, 
topraktan öğrenip kitapsız bilendir” 
diyoruz. 

Sevgililerini bekleyen gençler “Saat 
4 yoksun” diye sitem ediyorlar. Ölümü 
bekleyen hastaların önünde “laciverdi 
bir bahçe” uzanıyor. “Elveda dünya ve 
merhaba kâinat” diyorlar. 

Nâzım hâlâ büyük insanlığın 
türküsünü söylüyor; sekizinde işe gidip, 
yirmisinde evlenip, kırkında ölen ama 
“Umutsuz yaşanmıyor!” diyenlerin 
türküsünü… 

Biz de çağdaşımız Nâzım’a kendi 
dizeleriyle sesleniyor ve doğum gününde 
diyoruz ki: Yapraklara dallara Yeşillere 
allara Nice nice yıllara Nâzım Nice nice 
yıllara…

Nice yıllara  

Nâzım Hikmet! 
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Eyyyy Koca Nâzım Hikmet! 120 yaşındasın!  
Daha binlerce yıl yaşayasın!  Biliyor 
musun, aynen senin dediğin gibi olacak.  

Hani bir mektubunda kalbinin kızıl saçlı 
bacısı Piraye’ye yazmıştın ya: “Ben kendimin, 
her namuslu insan gibi yurtsever ve halkını 
sever olduğunu bildikten, bu hususta vicdanım 
rahatken, birkaç münferit yalan kusmuşlar 
umurumda değil. 20 sene sonra, 50 sene sonra, 
birçoğunun adını bile unutacak Türk milleti… 
Hâlbuki bu millet var oldukça, yeryüzünde 
Türkçem konuşuldukça, ben bu dilin ve bu 
halkın en namuslu şiirlerini yazmış insan olarak 
yaşayacağım. Sen üzülme.”

Senin hakkında yalan kusanlar, seni 
yıldırmaya, yok etmeye kalkanların adı bile 
anılmazken bugün sen sadece Türk şiirinin 
değil, dünya şiirinin en namuslu, en dürüst, 
en harikulade şiirlerini yazmış bir insan olarak 
yaşamayı sürdürüyorsun!

Sevgili Nâzım Hikmet, (sevgim, saygım, 
hayranlığım öylesine sonsuz ve seni kendime 
öyle yakın hissediyorum ki sana sen demek 
bana çok doğal geliyor. Başka türlüsü olmuyor!)  
Bugüne dek, hem ülkemin hemen hemen her 
kentinde hem de yurtdışında Moskova, New 
York, Atina, Selanik, Paris, UNESCO, Londra, 
Berlin, Köln,  Frankfurt, Tokyo, Beijing, Havana, 
Orta Asya ülkelerinde seni anlattım. “Nâzım 
Hikmet memleket, Memleket, Nâzım Hikmet” 
dedim! 

Seni gençlere, gelecek kuşaklara anlatırken, 
hep ama hep senin bütünselliğini vurguladım.  

“Nâzım Hikmet bir bütündür. Yaratıcılığı, 
şairliği, komünistliği, haksızlığa, sömürüye, 
karşı direnci; cesareti, aşkları, vatanseverliği, 
evrenselliği, idealleri, umuduyla bir bütündür!” 
dedim. “İşinize gelen yanını benimseyip, gerisini 
yok sayamazsınız!”  diye haykırdım.  

Neden mi? Çünkü ülkemde ayırımcılıktan, 
sömürüden, savaştan yana olanlar bile, 
haksızlığa, yalana, talana sarılanlar bile, özgür 
düşünceyi eleştiriyi ayaklar altında çiğneyenler 
bile, her önüne geleni “vatan haini” diye 
yaftalayanlar bile senin dizelerini kullanmaya 
kalktılar! Kimi seni aşk şairi olarak benimseyip 
devrimci yanını yok saydı! Kimi senin 
komünistliğine gözleri kapadı, kimi direnişini ve 
cesaretini görmezden geldi. Kimi evrenselliğini 
yüceltti, kimi sadece vatanseverliğini…

5 Anahtar Sözcük 
Canım, biricik şairim. Bir kez New York’ta dev 

bir salonda, Nâzım Hikmet’i beş dakikada anlat 
dediler. Beş anahtar sözcük seçtim. Her sözcüğe 

bir dakika ayırdım. Ortaya şu çıktı:
1-Bütünlük 

 Nâzım Hikmet bir bütündür. İnançları, 
düşüncesi, yaşamı, aşkları, eylemleri ve 
eseri bir bütündür. Ulusal kimliğine tutkun, 
yurtsever şairle, yaşamını enternasyonalizme 
adamış, dönemin tarihsel determinizmine 
meydan okuyan, ideal bir gelecek umudunu 
yeşerten, bu düşüncelerinden asla ödün 
vermeyen şair, bir bütündür.  
Komünisttir. Marksist-Leninist’tir. Sömürüsüz, 
baskısız, adil, eşitlikçi, özgürlükçü, daha güzel, 
daha iyi bir dünya; sınıfsız bir toplum özlemiyle 
yanıp tutuşur.  

2. Yaratıcılık 
Kendinden önceki Türk şiirini, Doğu 
ve Batı dünya şiirini çok iyi biliyordu. 
Yeni şeyler söylemek için, yeni formlar 
gerektiğine inanıyordu. Sözlü edebiyatın, 
deyişlerin zenginliğinden, ses, ritim ve 
uyumlarından yola çıkıp, kendi şiirinin gürül 
gürül akan müziğini yarattı. Şiirleri, büyük 
bir orkestra senfonisinin çok zengin bir  imge 
gücüyle taçlanmasıydı. Canlı, yaşayan, dinamik, 
çok renkli, derin, imge yüklü, müzik yüklü 
sözcüklerle, kısacası dili kullanarak eşsiz bir 
müzik yaratacaktı.  

3. Direniş. 
O bir direnişçiydi. Yaşamında ya da sanatında 
asla boyun eğmedi. Baskı, hapis, sürgün, ölüm 
tehditleri direncini yenemedi, aksine cesaretini 
körükledi.  
“Mesele esir düşmekte değil / teslim olmamakta 
bütün mesele!”  
 Komünizmin yasak olduğu bir ülkede, 

düşüncelerini en açık seçik biçimde 
dile getirdi. İdealize ettiği sistemin 
yanlışlarını eleştirmekten geri kalmadı. 
Onun cesareti, insan onurunun hizmetindeydi. 
Direnci umutla beslendi. Direnci özgürlük 
anlayışını perçinledi. 
      .

4. Aşk 
Yaptığı her işe aşkla sarıldı. Aşkla yaşadı, aşkla 
yazdı... 
Bir kadına âşık olmakla ile insanlığa âşık 
olmak, ideallerine âşık olmak arasında ayırım 
yapmadı. “Bir kadını sever gibi kâinatı sevmeye 
koyuldum” diyendir o… Onda, sevgiliye 
fısıldanmış çok özel bir duygu, tüm insanlığa 
adanmış bir çığlığa dönüşebilir. Tüm tutkuları, 
tıpkı şiiri gibi, onun için bir “ölüm kalım 
meselesi”ydi.

 5. Empati   
Onun şiiri, tarih ve coğrafya içinde sınır 
tanımayan, süregelen, çoğalan, eşsiz bir 
serüvendir. Yaşamın her anını ve yaşamın 
her alanını kapsar. Ama en çok “öteki” 
dediklerimizi kapsar. Ezileni, sömürüleni, 
haksızlığa uğrayanı, susturulanı, sesini 
duyuramayanları, suskunluğa, yokluğa, 
yoksulluğa mahkûm edileni, yok sayılanı…  
O, hapishanede dört duvar arasından yeryüzüne 
uzanır, evrene açılır. Kalbi en uzak yıldızla 
çarpar, kalbinin yarısı buradaysa öteki yarısı 
Çin’de Sarı Nehre akar. Şiirinin tümü, 20. yüzyıl 
dünya siyaset tarihinin bir mikrokosmosunu 
oluşturur. 

İyi ki varsın Nâzım Hikmet! Daha nice nice 
yıllara!
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Aylardır hummalı bir çalışmanın içindeyiz. 
Sürüyor, sürecek... 
Şahin Sancak’ın oynadığı, Derya Ergün’ün 

makyaj ustalığını gösterdiği, Zeynep Erpamir, 
Volkan Evcim, Murat Karakuş kardeşlerimin 
sabahlara değin emek verdiği, Can ATİLLA’nın 
müziğini yaptığı, yapım-araştırma danışmanlığını 
Melda Davran’ın üstlendiği, Moskova Nâzım 
Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır’ın efsane Moskova 
çekimlerine yapımcılık kotardığı, Melih Güneş’in 
danışmanlık yaptığı; başta, Başkan Rutkay Aziz 
ve NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
yönetiminin önerdiği bir NÂZIM filmi yaptık… 

Farklı versiyonları da olacak… Görücüye 
çıkardık, alkışlayanlar sağ olsun, eleştirenler 
de... Nâzım’ın yeni kuşaklara anlatılmasıydı 
asıl amaç ve bir kez daha ölümsüz-sonsuz 
olduğunu hissettirmek. Doğum yıldönümünde 
dostlara sunmak... Bu vesile ile İSTASYON’da da 
durak yapayım dedim. Bu sayfalara, Nâzım’ın 
Moskovası’nı paylaşayım dedim…   

•••
2000 yılının Haziran ayıydı... Türkiye’den 

kalabalık bir heyetle Moskova’ya gelmiştik... 
Bakanlık müsteşarları da vardı, diplomatlar, genel 
müdürler de... Belediye başkanları da, dernek 
başkanları da… İşadamı da, işçi de...  Edebiyatçılar; 
tiyatrocular, sinemacılar, gazeteciler vs…

Nâzım’ı, Türkiye sevdalısı bir şairi, memleketine 
hasretle bu dünyadan göçüp giden bir ozanı, 
binlerce kilometre uzakta bir kentte, Moskova’da 
ve Moskova’nın sokaklarında, salonlarda, mezarı 
başında ve son nefesini verdiği evinde anmaya 
gelmiştik...

Açıkçası, böylesi görkemli bir anma, ilk kez olup 
bitiyordu ve şölene dönmüştü Nâzım’ı, “rüzgâra 
karşı yürüyen adam”ı yâd etmek...

Zaten sonraki günlerde medyada çok 
konuşulacak, çok sözü edilecekti... Birinci sayfalar 
Nâzım’a dair naif, zarif ve objektif yazılarla 
süsleneceği gibi “sevgi ve dostluk düşmanı” kimi 
kalemlerin satırları da karartacaktı köşeleri! 
Oturdukları yerden “rüzgar”ı kesmeye uğraşanlar, 
memlekete dair en derin şiirleri yazan adamın 
“memleket haini” olduğunu ileri sürenler, 
komplekslerini öne çıkaranlar, şölene zehir 
akıtmayı aksatmayacaktı!

Neyse, onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz 
yüreğimizi Nâzım coşkusuyla sürdürmeye devam 
edecektik elbette;  5-6 gün süren seyahat boyunca 
Nâzım’la uyanacak, Nâzım’la kalkacaktık yine...

•••
Benim için, dostlar için, gezinin en anlamlı 

günü, ya da saatleri, Nâzım’ın yıllarca mekânı 
olan, Vera’yla sofralar kurup hayaller konuştuğu 

evinde yaşanacaktı...
Vera, heyetten bir grubu, Moskova kent 

merkezine uzak olmayan bir mesafedeki evine 
davet etmişti dönüşümüzden bir gün önce...

Moskova’da, Nâzım’ın özellikle son zamanlarını 
geçirdiği, son nefesini verdiği, vasiyetini, 
memleketini, karısı Vera’ya mektuplar yazdığı ve 
her kitap arasına Vera’ya armağanlar bıraktığı 
evine koşa koşa gittik tabii ki...

Yani sevda ve kavga şiirlerinin yazıldığı eve.
Tablolar, kitaplar, fotoğraflar, her şey, 63’ün 

2 Haziran’ında nasılsa öylece duruyordu yerli 

yerinde. Daktilosu da!
Her birimizi “yakın bir dost” gibi karşılayıp 

ağırlamıştı Vera o gün...  
Kendimizi evimizde hissetmiştik adeta... Bıkıp 

usanmadan Vera’ya geçmişini soruyor, Nâzım’a ait 
objelere şaşkınlıkla, hayranlıkla bakakalıyorduk.  

Vera, tek tek anlatıyor, hatıralar arasından 
geçip gidiyordu ve anlattıkça mutlu oluyor, zaman 
tüneline dalıyordu...

Şu sahneyi hiç unutamamıştım mesela:
Resimler, fotoğraflar, mutfak, derken ve 

yaşanmış onca anı, sese dönüşürken Vera, 
Nâzım’ın daktilosunun bulunduğu masaya yöneldi 
birdenbire... Ve klavyenin arasına sıkışmış notu 
çıkarıp bize gösterdi... Bir adres yazılıydı notta;

“Şilili büyük yazar ve şair Pablo Neruda’nın 
adresi…”

Hikâyesini anlatmaya başlayınca daha bir 
heyecanlanmıştı…

“Hiç unutmuyorum, 1963 Haziran başıydı... 
Berlin’de bir yazar dostuyla haberleşmiş ve 
Neruda’nın adresini almıştı ondan. Adresi bu 
kâğıda yazdı ve daktilosuna sıkıştırdı. Bana döndü 
ve ‘Birlikte gideriz Şili’ye Vera, Neruda’yı ziyarete 
birlikte gideriz.” demişti. 

Fakat devamını getiremedi...  Zaten gerek de 
kalmamıştı Vera’nın gözleri dolmuştu... Tabii ki 
anlamıştık... Nâzım, ertesi sabah, yani bir gün 
sonra göçüp gitmişti çünkü bu dünyadan…

Nâzım’ın Moskova’sı

NEBİL ÖZGENTÜRK
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***
Vera, bir müze görevlisi telaşı içindeydi ziyaret 

ettiğimiz gün; güler yüzüyle, hüznüyle saatlerce 
ağırlamıştı bizi... Birbirinden hoş ikramlar sunmuş, 
her sorumuza sabırla yanıt vermişti...

Sanki ev sahibi değildi, biz de kendimizi misafir 
gibi hissetmemiştik zaten. Uzak diyarlardan çıkıp 
gelen yakınlarını hasretle karşılayan bir aile yakını 
misali.

Bize “İstanbul’a gitmiş gibi hissettim kendimi.” 
diyecekti. Ve tabii ki Nâzım’ın bıraktığı vasiyeti de 
hatırlayacaktı, hatırlatacaktı...

“Veracığım... Bir kez olsun git Türkiye’ye. Benim 
için yap bunu, lütfen yap, vallahi beğeneceksin, 
inan bana git benim memleketime, benden olan 
bir şeyler hatırlayacaksın, tek istediğim bu, başka 
bir şey istemem. O zaman sesim (Veracığım, 
şekerim gülüm benim) diyecek sana. Sonra, 
sesimi Türkiye’ye de ver. Ne yazık ki seni alıp bir 
tek kerecik oraya götüremem. Oysa İstanbul’umu 
gösterirdim sana. İstanbul, dünyanın en güzel 
şehirlerinden biri. Benim İstanbul’umdan 
nasıl ikram ederdim sana bir bilsen. Uçakla 
gidebilseydik, olabildiğine alçaktan ve yavaş 
uçmasını isterdim pilottan, şehre yaklaşırken 
hiçbir şeyi gözden kaçırmayalım diye. İstanbul’a 
gemiyle gidebilseydik, kaptana delicesine bir hızla 

sürmesini rica ederdim; memleketime varmadan 
mutluluktan ölmemek için. Ah Veracığım, bir 
İstanbul’da olsam...”

Evet, Moskova Vitoraya Pesçanaya sokağındaki 
o ev, büyük anılar büyük yalnızlıklar, büyük 
hasretler eviydi. Bilirsiniz, Nâzım’ın o evin 
penceresinden bakıp ölümünü tahayyül ettiği bir 
de şiiri vardı…
“Bizim avludan mı kalkacak cenazem? 
Nasıl indireceksiniz beni üçüncü kattan?
Asansöre sığmaz tabut,
merdivenler daracık.
Belki avluda diz boyu güneş ve güvercinler olacak,
belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla dolu,
belki ıslak asfaltıyla yağmur.
Ve avluda çöp bidonları duracak her zamanki gibi.
Kamyona, yerli gelenekle, yüzüm açık 
yükleneceksem,
bir şey damlayabilir alnıma bir güvercinden; 
uğurdur.
Bando gelse de, gelmese de çocuklar gelecek 
yanıma,
meraklıdır ölülere çocuklar.
Bakacak arkamdan mutfak penceremiz.
Balkonumuz geçirecek beni çamaşırlarıyla.
Ben bu avluda bahtiyar yaşadım bilemediğiniz 
kadar.

Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize...”
•••

Evet...
Neruda’nın Şili’deki adresinin yazılı olduğu 

beyaz not kâğıdını Vera’nın 40 yıla yakın bir süre 
saklamış olmasını çok önemsemiş, çok da anlamlı 
bulmuştum…

Belli ki sıradan bir kâğıt parçası olmaktan 
çıkmış hayatının bir “belge”si haline getirmişti o 
beyaz not kâğıdını. Pek çok minik kâğıt parçası ve 
kitap aralarına sıkışmış karalanmış yazılarla dolu 
ayraçlar da öyle…

O evdeki her parça asırlar boyu kuşaktan 
kuşağa aktarılmalıydı zaten. Vera 2001’in 19 
Mart’ında yaşama gözlerini kapatacaktı... Nâzım, 
yine ölümünden çok kısa bir süre önce Vera’ya 
bir şiir ithaf etmişti. Vera’dan Nâzım’a seslenişti 
adeta. Şiirdeki anlatıma göre Vera, “Gelsene 
kalsana, gülsene, ölsene” demişti Nâzım’a...

Nâzım da... “Gelmiş, kalmış, gülmüş ve 
ölmüştü” o evde…

İşte o ev, şiirler, anılar daha bir anlamlı kılınır 
olmuştu yıllar yıllar içinde. “Nâzım’ın evi Vera’nın 
sofrası”nda yaşanan anılar da... 

Nâzım’ın evi ülke hasretiydi… Vera’nın sofrası 
göz göze olmaktı.

Nâzım’ın evi, şiirlerinin 40 dilde 
yayınlanmış olması, ülkesinde Türkçe’sindeyse 
yasaklanmasıydı. Vera’nın sofrası hüzündü.

Nâzım’ın evi, Lenin’in anıtkabrinden 
dönüşünün ardından giderilen yorgunluktu. 
Vera’nın sofrasıysa o akşam bir kadeh votka 
eşliğinde tarihe uzanmak...

Nâzım’ın evi sevdiği kadınları deli gibi 
kıskanmaktı... Vera’nın sofrası kıskanılır olmaktı. 
Nâzım’ın evi, gece boyu yazılan bir şiirdi. Vera’nın 
sofrası, o şiire yarenlik etmekti. Nâzım’ın evi 
sevdalanmaktı 60’ına yakın. Vera’nın sofrası, 
sevdalı bir hayata uzanmak...

Nâzım’ın evi saman sarısı saçlı kadını 
beklemekti... Vera’nın sofrası “şiirler yazdıran 
kadın” olmaktı...

Nâzım’ın evi kelimelerdi... Vera’nın sofrası gelip 
geçen film kareleri...

Nâzım’ın evi  “şu kadarcık Şarlo’ya haset 
etmemek”ti, Vera’nın sofrası erkeğine hasretle 
sarılmaktı...

Nâzım’ın evi dostlara, yoldaşlara “İnsanca 
yaşadım, onurluca yaşadım” diyebilmekti... 
Vera’nın sofrası birlikte haykırmaktı binlerce 
dizeyi...

Nâzım’ın evi “yarin yanağı”ydı, Vera’nın sofrası 
yar olmaktı...

Nâzım’ın evi Türkçe kokardı... Vera’nın sofrası 
Rusça cevaplardı...

Nâzım’ı evi, dünyanın son haliydi... Vera’nın 
sofrası bir başına kalmanın sancısı...

Nâzım’ın evi, göçüp giden Nâzım dostlarını 
beklemekti, Vera’nın sofrası o dostların arasında 
olmaktı...

Nâzım’ın evi güneşin sofrasında olmak, 
gökyüzünden dostların arasına bir şiir 
bırakmaktı… Vera’nın sofrası o şiirleri 
avuçlamaktı… Nâzım 120 yaşında... Ona haksızlık 
yapanların esamesi okunmuyor… O’nu ve şiirlerini 
dünya biliyor.

"Nâzım’ın 
evi dostlara, 

yoldaşlara  
“İnsanca 

yaşadım, onurluca 
yaşadım” 

diyebilmekti... 
Vera’nın sofrası 

birlikte haykırmaktı 
binlerce 
dizeyi..."
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MARİO LEVİ

Küçük balıklar bizi içimizdeki çok derin 
bir denize götürmüştü. O derinliği inşa 
eden neydi? Yaşadıklarımız elbet. Belki 

de yaşayamadıklarımız. Kaybettiklerimizden 
kazandıklarımız da mı diyelim? Hayat için... 
Öğrendiklerimizden kalanlar için... Şimdi tekrar 
kederli bir Behçet Necatigil gülümsemesini 
hatırlamanın vakti... “Sen balıkların en 
küçüğü,/Parmak kadarı./Puslu bir gök altında 
yağmursuz/Bir ateş kenarı./Büyük değildi seni 
bize kısmet eden/Dalgaların hatası./Sen de 
gördün yer hoştu/İftihar ve sevgi dolu kalpler 
ortasında/Geçirdiğin laftı korku/Hoştu ateş 
sefası”... Küçük balıkların küçük insanları... O 
balıklar küçüktü tamam da, insanlar neden 
küçük gibi bilinmiş, gösterilmiş ve anlatılmıştı? 
Mesele bir yürek meselesi değil miydi? Ne çok 
suskun, o dalgalı denizlerde yüzemeyen hayat 
yolcusu, ne çok çetin iç yolculuğu yaşamıştı 
aslında. Duyulabilen duyulmuştu. O şiirlerle 
o hikâyeler bu yüzden yazılmamış mıydı? 
Yenilgilere yazgılı olanların duyurdukları... 
Eskilerden gelen seslerdi onlar da. Çok 
eskilerden gelen sesler...

Kolay mıdır onu tutmak?
Denizin vazgeçilemez gerçekleri de önümüze 
benzer sahneleri getirmez mi? Lüfer, Boğaz’ın 
tartışılmaz kralıdır, en lezzetli balığıdır da, 
denizde, kendi ülkesindeyken, yırtıcılığıyla, 
küçük, hatta bazen kendi boyunda balıklar için 
bir canavar değil midir mesela? Bu da onun 
yazgısı mıdır? Boyu, eni, sonu otuz santim 
bile değildir oysa. Familyasının en büyük üyesi 
de değildir üstelik. Daha büyükleri kofana ile 
sırtıkara ona galiba biraz da yukardan bakar. 
Biraz da kıskançlıkla ama. Herkes bilir çünkü 
gerçek İstanbullu tarafından, lezzeti dikkate 
alındığında, en itibarlı yere konduğunu. Kimileri 
daha küçüklerini, defneyaprağını, çinakopu, 
sarıkanatı sevmez değildir ama balığın 
hakikaten kıymetini bilen onlara yanaşmamayı 
tercih eder. Soyun devam etmesi için tabii... 
Artık fazla romantik bu duruş mu bu? İfadeyi 
kullanmak için çok geç mi kaldık yoksa? Öyle 
ya, sularımızdan her geçen gün biraz daha 
çok eksilen, dolayısıyla da eksikliğini duyuran, 
bu yüzden de kıymete binen, artık pahada 
da iyiden iyiye ağır, tabiri caizse herkesin 
harcı olmayan bir balıktan da söz etmiyor 
muyuz aynı zamanda? Bir başka burukluk 
kaplamaz mı bu durumda insanın içini? Onu 
oltasından tedirginlikle çıkarmaya çalışan 
balıkçı da özlemiştir şüphesiz. Tedirginlikle, 
evet. Öyle boş yere söylenen bir laf değil 
bu, bilen bilir. Kendisini hayattan koparan 

balıkçıya, çok güçlü çenesi ve sivri dişleriyle, 
adeta intikam alırcasına, son oyununu, son 
saldırganlığıyla oynayabilir çünkü. Gereken 
dikkati göstermezseniz, parmağınızı derinden 
ısırması, hatta koparması bile işten değildir de 
ondan. Tecrübeli birçok balıkçı parmaklarında 
bu izi taşıyabilir. Hem de gizli bir gururla. Bir 
çeşit rüşt ispatı mıdır bu? Neden olmasın? Her 
yaranın bir öğrettiği yok mudur?

Tüm bunları hatırladıktan sonra ızgarada pişmiş 
lüferin tadını ve kokusunu nereye koyacağız? 
İsteyen istediği yere koyar elbet. Hatıralar 
kimi nereye götürürse götürür. Anlatmak ve 
paylaşmak başka türlü anlam kazanmaz ki. 

Denizin ve o hikâyelerin derinliği
Anlatmak... İstanbul’u, hele bir de duygusunu 
yazan bir yazarın bu yola çıkması da bir kader 
miydi? Miras hissedilebildiğince hissedilir, 
taşınabildiğince taşınır. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
“Huzur” romanında elbette geceleri çıkılan 
lüfer avını yok yere mi bir ışık operasına 
benzetir? Ortaya çıkan manzara en mühim 
meselesi kaybolan değerlere sahip çıkmak olan 
yazarı adeta büyüler. Romanın benim için en 
keyif veren sayfalarıdır bunlar. Mümtaz, Nuran 
ile o gecelerin birinde neyi paylaşır? Eylül 
ayının sonları... Mehtapsız gece ava çıkmış 
sandallarda yakılan kandillerle bir masalı 
andırırcasına anlatılır. Bu ışıklar yer yer küçük 
şehrayinler yapar. Beylerbeyi’nden, Kabataş’tan 
başlayarak, Telli Tabya’ya, Kavaklar’a kadar iki 
kıyı boyunca uzanan efsunlu bir yol... 

İnsan ister istemez Boğaz gecelerinde kendisine 
gizli, sığınılacak bir ülke yaratmaya çalışan 
Abdülhak Şinasi, Hisar’ı da hatırlar elbet bu 

durumda. “Boğaziçi Mehtapları”nın yazarı 
daha bir yalnızdır sanki. Yaşanan zaman onun 
zamanı değildir çünkü. Onun bindiği sandallarda 
da kandiller yakılır. Balık yoktur belki ama 
deniz kokusu vardır. Hanendeler ise sazendeler 
o şarkıları böyle bir havada mı daha derinden 
terennüm eder? 

Bu şarkılarda her zaman bir derinlik aramış 
Ahmet Hamdi Tanpınar ise “Lodosa, Sise 
ve Lüfere Dair” adını taşıyan o muhteşem 
yazısında “Huzur” romanını bu sahnesiyle 
hatırladıktan sonra bizi yine lüfere dair kendine 
has tasvirlerle karşı karşıya bırakır, “Şimdi 
bu anda olduğu gibi, penceremden birkaç yüz 
metre ileride otuz kadar lüfer kayığı, hafif pusun 
sararttığı ve suda aksini büyüttü ışıkları ili iki 
büyük yelkeni ile kanatlarını yarı açmış masal 
kuşları, büyük masal kelebekleri gibi arkalarında 
Üsküdar ışıkları -çok şükür Üsküdar yerinde- 
inip çıkıyorlar.” diyerek... Bu satırlardan sonra 
da İstanbul’da her yıl tekrarlanan bir lüfer 
şehrayininden, bayramından söz eder. Böyle bir 
bayram var mıydı gerçekten? Var idiyse nerede, 
ne zaman, neden kayboldu?

Bir şehri yaşamak
Küçük bir balığın bizi lüfere çekmesini şimdi 
çok manidar buluyorum. Her çağrışımın duygu 
tarihiyle alakalı bir tarafı vardır şüphesiz.  Tabii 
hayatla da... Edebiyat dediğiniz de sonuna 
kadar hayatın içinde değil miydi zaten? Şimdi 
balığı bilmeyenin, hissedemeyenin İstanbullu 
olamayacağını söylersek çok mu ileri gideriz? 
Gidelim. Her şehrin, hoşa gitsin gitmesin, bir 
karakteri vardır çünkü. Bağlılıklarımız ve tüm 
yaşananlara rağmen ayrılamayışlarımız da bu 
karakterin bize duyurduklarından değil midir?

Lüferin hayat ve 
edebiyatla imtihanı
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Az gidip uz gittiğimiz günler masallarda kaldı. Dünyada 
ayak basılmadık, canına okunmadık yer bırakmadık. Öyle 
ki, bağırsağımızda götürdüğümüz mikropla, teknemizin 

omurgasına yapışan yosunla, gemimizin dip ambarına dadanan 
kemirgenle Antarktika’nın bile defterini dürdük. 

İnsanlık böyle marifetlidir. 
Keşif, enteresan bir kelimedir. Merakla iltisaklı oluşu beni benden 

alır. Amma velakin aynı zamanda bir kelimeden çok kalın, sağlam, renk 
değiştiren, çift taraflı bir perdedir. İyiliği, güzelliği, heyecanı çoktur, 
hakkını yemeyelim. Gelgelelim perdenin öbür yüzünde kolonyalizme 
ipekten yol açar, halı olur kapitalizmin hassas ayakları altına serilir, 
keşfedilenin kıymetine göre hırslıgillerle açgözlügilleri gırtlak gırtlağa 
da getirir. Aşağıda değil çimenler, filler bile ezilir. Dünya yetmez Ay’da, 
Ay yetmez Mars’ta kapışırız. İcabında elimizden bir kaza çıkar, koca 
Plüton’u Praxis gibi patlatırız. 

İnsanlık böyle hararetlidir.
“Sırf bazılarımız okuma-yazma biliyor ve biraz da matematikten 

anlıyor diye evreni fethetmeye hakkımız yok.” der Hokus Pokus’ta canım, 
cananım, her zamanın bilgesi, hicivli lafların bir tanesi Kurt Vonnegut. 

Geçenlerde yine sitayişle andım kendisini. Sebep neydi derseniz, bir 
değil ikiydi. 

İkinin birincisinde, dünyadaki medarıiftiharlarımızdan bir bilim 
insanının yaptığı deneyin tesiri altında kalmıştım. Efendim, izlediğim 
belgeselde bilim insanı Alper Bozkurt bir hamamböceğine anten takmış, 
ona komut gönderiyor ve zavallı yaratık da gelen komuta göre hareket 
ediyordu. İcat 2012’ye aitmiş, fakat ben yeni gördüm. Görür görmez de 
aldı beni bir telaş! Kolay mı, romanlarda okuduğum, filmlerde izlediğim 
onca şey hakikat oldu ve üstüne üstlük “Titan’ın Sirenleri”ni hatmetmişler 
familyasındanım. Saniyesinde Chrono-Synclastic Infundibulum’un 
içine düştüm, kafamda bir anten, gelene geçene sövüyordum. Bilenler 
bilmeyenlere anlatsın uzun uzadıya. Şimdilik hülasa, kitapta Mars’taki 
kolonide kafasında antenle yönlendirilen, hafızasız insanlar var. 
Olmayacak iş demeyin. Olmaz dediğimiz nelerin şahidiyiz. 

İnsanlık böyle netamelidir ve fakat bir o kadar da şahane 

hayalperestler çıkar aramızdan. 
İkinin ikincisinde, başımı göğe kaldırmıştım. Ezelden beri gökyüzüyle 

aram iyidir. Aklımın her daim beş karış havada olması da belki bu 
sebeptendir. Çocukken en çok işittiğim söz öbeklerinden biri, “Yıldızları 
mı sayıyorsun, önüne bak” tır. Bir kulağımdan girip öbür kulağımdan 
çıktığı için kendisine teşekkürü borç bilirim. “Don’t Look Up”ı izlerken de 
en çok kendimi ve bu sözü düşündüm. Ünlüler geçidi gibi filmlere zaten 
mesafeliyimdir, dikkatim her biri tanıdık yüzler gördükçe dağıldı. Filme 
yeni bir son yazıp hayatta kaldım. 

Kendi sonumda Hubble’ın ardılı, zamanın hakiki lordu, öncülünden 
yüz kat kuvvetli James Webb Teleskobu ısısını ölçsün diye bekleyen, 
aydaki giyinik yabanarısıydım. 

Laf ebeliği ve saçmalama hürriyeti bir yana, Vonnegut hoşlanmayacak 
olsa da pek mühim bir iş yapılan. 

Mühendislik harikası, teknolojinin şahikası, çeyrek asırdır üzerinde 
çalışılan teleskop 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama’dan sonra oluşan 
ilk yıldızların ışığını görecekmiş. 13,5 milyar yıl. Saymaya kaç parmak 
gerekir kim bilir? Öyle bir bilimsel sıçrama ki mevzubahis olan, başımız 
gerçekten göğe erebilir.

James Webb Teleskobu bir nevi zaman makinesi -ki bildim bileli 
hayaline kapılırım. Geçmişe gidip, bize göğe bakarak saydığımız 
yıldızların doğuşunu, gezegenlerin oluşunu, galaksilerin meydana 
gelişini gösterecek.

İçinde debelendiğimiz meseleler dahi giderek köhneleşir ve bizi 
ilkelleştirirken teknolojinin bu kadar öteye gitmesi, muvazenenin 
bu denli bozulması, aranın kapanmayacak kadar açılması ne büyük 
haksızlık demeden duramıyorum. Duramadığım yerde, önüne bakan 
çocukların başını göğe kaldırmak geçiyor içimden. Bir de göğe bakma 
durakları dikmek her köşe başına.

Belki sadece öte evrenlere değil de, bize de bakan dev bir ayna 
yapmalıyız, diyorum dudaklarımı kemirerek. “Hubble Derin Alan 
Fotoğrafı”na benzer bir fotoğraf hayal ediyorum, haletiruhiyemizi, 
seciyemizi, gelmişimizi, geçmişimizi gösteren. 

Vazgeçiyorum.
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HAYDAR ERGÜLEN

Sesini yeni yeni duymaya başlamıştık, Selda 
ile aynı zamanlarda olabilir, TRT’de de 
duyduğumu sanıyorum onu. Askeri darbe 

dönemlerinde bile, özerkliğini koruyamasa 
da, halkın radyo-televizyonu ve sesi olduğunu 
unutmayan, şimdiyse ‘sahibinin sesi’ neyse o 
olan bir kurumdan. Adının başında Türkiye var 
ama sanırım onlar için şimdi “yeni Türkiye” bu, 
kendi çalıp kendi oynamanın kod adı!

Müzik kültürünün değerli adı Murat Meriç, 
Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği üstüne yazdığı 
kapsamlı kitabı “Pop Dedik”te (İletişim Y. 
2006), ki kendisini de yazan değil, ‘hazırlayan 
ve sunan’ diye bir tevazu içinde takdim eder, 
“1970’li yıllarda Cem Karaca, Selda, Edip 
Akbayram gibi politik misyon yüklenmiş 
sanatçılar Mahzuni türküleri söylerken; Barış 
Manço, Tülay, Neşe Karaböcek gibi ‘kaygısı 
olmayanlar’ Neşet Ertaş türküleri söylüyorlardı… 
Cumhuriyet kuşağını besleyen iki önemli kaynak 
Neşet Ertaş ve Mahzuni Şerif’ti.”(s.62) diyor. 
Seslendirilen şarkılarsa kırsaldan çok kentlerde 
ilgi görüyordu, söyleyenler de kentliydi, büyük 

kentlerden şarkıcılardı.
Edip Akbayram’sa Anadolu’dan gelecektir, 

Antep’ten. Üzerinde boyunca, uzun, ağır bir 
kaftan. İlk, Ankara Ulus’taki Atatürk kapalı 
spor salonunda, orası nedense darbeye karşı 
anılarımın da toplandığı bir yerdir, Kolej-
Muhafızgücü basketbol maçlarında, elbette, 
Tarık Günersel’in hem metaforik hem ironik 
kitabının adı gibi, Hayalgücü:1- Muhafızgücü:0, 
Kolej’i desteklerken, Edip Akbayram’ı alkışlayıp 
şarkılarına katılırken, sanki bu son darbe 
olacakmış, sonunda da biz kazanacakmışız 
duygusuyla gencizdir. Erkut vardır yanımda; en 
yakın arkadaşım, her yere beraber gittiğimiz, her 
şeye yetişmeye çalıştığımız.

Akbayram, 1972 Ocak ayında Altın Mikrofon 
yarışmasını kazandığında, İstanbul Plak’ın 
ortağı Orhan Gencebay ilk 45’liğini çıkarır 
onun, plağın A yüzündeki, yarışmayı kazandığı 
“Kükredi Çimenler” değil, B yüzündeki Mahzuni 
bestesi “Boşu Boşuna” popüler olur. Benim de 
Mahzuni’den dinleyip çok sevdiğim bu şarkının 
Akbayram yorumu da müthiştir. Hançeresini 

yırtarcasına, nerdeyse sesini kanatırcasına bir 
içlilikle çığlık çığlığa söylediği bu şarkıya, spor 
sergiyi dolduran binlerce gencin de katılmasıyla 
inanılmaz bir keder anı yaşanmıştı. Gençtik ama 
başımıza gelecekleri, yalnızlığımızı, boşunalığı 
erkenden yaşamıştık sanki bu şarkıyla: “Tanrım 
bana gençlik vermiş /boşu boşuna/vücuduma bir 
can girmiş/boşu boşuna...” Hele “boşu boşuna” 
nakaratı sanki gözyaşımız gibi düşmüş ve tüm 
salon bir gözyaşı denizine dönüşmüştü.

Sonra Mahzuni’nin pek çok bestesini 
şahane yorumladı Edip Akbayram ve hem 
sesi, hem tavrı hem jestleriyle ünlendi, sevildi, 
Anadolu’dan aldığını Anadolu’ya verdi. Hep bir 
ağızdan söylediğimiz unutulmaz şarkıları da 
ilk ondan dinledik ve her seferinde ürperdik, 
ürperiyoruz. Hayır, genç olmadığımızdan 
değil artık, etkisi çoooook uzun süreli şarkılar 
olduğundan. Çoğu da umudu diri tutmaya, 
yaşanacak güzel günleri görmeye çağırdığından. 
Türkçenin en özgün şairlerinden, sevgili hocam 
Ergin Günçe’nin söylemekten bıkmadığım 
dizesi gibi, “Bu dünyada gülmedik de öbürü de 
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şüpheli” duygusu yakamızı bıraksa, peşimizi 
bırakmadığından ve daha bunun gibi... 

Timur Selçuk, Cem Karaca, Ahmet Kaya 
gibi Edip Akbayram da, Nâzım Hikmet’ten 
Attilâ İlhan’a, Sabahattin Ali’den Ahmed Arif’e 
önde gelen şairlerimizin şiirlerini de bir kez de 
müzik olarak ve daha yaygın biçimde okutmayı 
başardılar ki şarkılarını iki kat anlamlı kılan bir 
şey bu da. 

Sabahattin Ali’nin artık hem şiir hem şarkı 
olarak adeta ulusal bir marş haline gelen 
“Aldırma Gönül”ünü, kendinden geçercesine 
söylerken de Edip Akbayram sesinin o yanık 
rengini görüyorduk. Kavrulmuş gibi, bir ucundan 
tutuşmuş gibi, kül olmasın diye yağan bir ses 
sanki. Hem de ne yağış, acıyla, öfkeyle, ama 
umutla!

Yalnız değildi Edip Akbayram, “Dostlar”ı 
vardı, bir de ‘çağımızın Pir Sultan’ı’ dediği Âşık 
Mahzuni Şerif, hemşehri de sayılırlardı, Âşık 
da Maraşlıydı ve albümlerindeki çoğu parça 
da onun şarkılarının yorumuydu. Yapıtlar hem 
‘sosyal içerikli’ydi hem de ‘mesajı var’dı, 12 
Mart Darbesi’nden sonra da yükselişi durmayan 
toplumsal muhalefet yılları da bunun için çok 
elverişliydi. Edip Akbayram nasıl Mahzuni’nin 
benzersiz bestelerini geniş kitlelere ulaştırma 
işlevini şahane yorumu ve adeta şarkı sözlerinin 
etkisiyle gittikçe daha da yanık bir hava kazanan 
sesiyle söylüyorsa, toplum da Akbayram’ın 
şarkılarını mitinglerde, eylemlerde, forumlarda, 
direnişlerde, üniversitelerde, yürüyüşlerde 
sol kültürü zenginleştiren, renklendiren ‘yeni 
hava’lar olarak söylüyordu. Buysa hiç kuşkusuz 
sol muhalefetin köyden kente, kadından erkeğe 
yaygınlaşmasında azımsanmayacak bir rol 
oynuyordu bence. Müziğin solun yükselişindeki 
yeri önemli. Akbayram, Neşet Ertaş türküleri de 
söyledi, “anam ağlar başucumda oturur” kahırlı 
türküsü, tam da sesinin rengindedir.

Ankara’daki konserde “Boşu Boşuna”yı hem 
kahırla ama hem de ne tuhaf, umutla dinliyor ve 
avaz avaza söylüyorduk. Sanki yıllar sonra, yine 
hep bir ağızdan, hem de her kesimden, kuşaktan 
insanla, sanki “memleket saat ayarı”ymış gibi, 
“direne direne kazanacağız” düşüncesiyle mi 
yoksa “yenile yenile öğreneceğiz” duygusuyla 
mı, her neyse, yeni bir şey söyleyeceğimizi 
hissetmişiz gibi, “Başın öğe eğilmesin/aldırma 
gönül” diyecektik Edip Akbayram’la birlikte. 

Arada halk kültüründen ve Âşık Mahzuni 
Şerif külliyatından pek çok şarkı söyleyecek, 
bunların da çoğunu unutulmaz kılıp, yorumu 
ve tavrıyla müzik mirasımıza da ekleyecektir 
Akbayram. “Bir çift öküz yeter mi aha Memet 
emmi/ böyle baca tüter mi daha Memet 
emmi?” sözleriyle başlayan ve tipik Mahzuni 
şarkılarından “Memet Emmi”, sonra “Hızlı hızlı 
giden yolcu/şu mezarda bir garip var” derken 
bu kez başka bir Mahzuni değil ama onun 
Alevi tasavvufundan getirdiği bir şarkı, “Dünya 
zalımlar dünyası/gelen zalım giden zalım” 
dediği ve ezen-ezilen, sömüren- sömürülen 
karşıtlıklarını vurguladığı protest şarkısıyla, 
şimdi bile nerdeyse tümünü hatırladığım, 
söylediğim şarkılar yine çalınır, sevilirdi ama 

Edip Akbayram’ın havası, yorumuyla onlara 
kattığı ‘yanık coşku’ eksik kalırdı ve daha müziği 
duyar duymaz sözlerini mırıldanmazdık! Hele 
“İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne/neden 
felek inanmıyor fukaranın sözüne?” diye çığlık 
çığlığa söylediği şarkı. Onun nakaratı, “n’olur 
n’olur n’olur/adam mı ölür?” sorusunu yüksek 
perdeden yinelerken!

Edip Akbayram’la birlikte müzikte de 
edebiyata benzer ne çok şey gündeme geliyordu. 
Sinop Cezaevi’nden Sabahattin Ali sözlerini 
dışardaki deli dalgalara emanet ediyor; Nâzım 
Hikmet “memleketin en yavuz evladı” olarak 
yattığı Bursa Kalesi’nin avlusundan dışarıya 
beyaz güvercinler gibi barış ve özgürlük şiirleri 
salıyor; Orhan Kemal, Adana’dan İstanbul’a 
geliyor, emekçilerin, yoksul, trikoda çalışan 
küçük kızların romancısı oluyor; Fakir Baykurt, 
Irazca Ana’nın direncini anlatıyordu. Âşık 
Mahzuni bunları ve başkalarını da sesine, 
sözüne, sazına yüklemişti ve hepsini söylemeye 
çabalıyordu. Onun iletisini yükselten de Edip 
Akbayram oldu.

Sonra hayatımızdaki çok önemli 
dönemeçlerde, yokuşlarda, kimi zaman kedere 
dalsak da sonunda yine onun sesiyle, rüzgârıyla, 
gülüşüyle kendimize geliyor, Edip Cansever’in 
“Sonrası Kalır” şiirine benzer bir hal, “Gezginim, 
açık denizlerden yanayım/Biraz da Akdenizliyim” 
deyip, “Ben buyum, dersin, arkadaş/Sevgilim, 
ben buyum” diye sürdürdüğü şiirindeki gibi 
oluyorduk, biz buyuz demek üzere!

Renkli bir ses, kederden dem vururken de 
sanki yalnızca memleketin değil, Asya’nın da 
Afrika’nın da, köylülerin, yoksulların, gariplerin, 
işçilerin, işsizlerin de siyah, kahverengi, koyu 
sesi oluyor, “Güzel günler göreceğiz çocuklar” 
derken de güneşten bir ses olarak parlıyor, 
mavileşiyor, bazen bir içdeniz gibi çekilse de 
hep o dalga dalga yükselen, yayıldıkça büyüyen 
ve dinmeyen, hep yankılanan bir ses olarak 
sürüyordu.

Edip Akbayram’la aynı ses kuşağındanız, aynı 
dalgaboyu diyelim. Çok dinledim, çok sevdim, 
çok söyledim şarkılarını. Fakat en sevdiğim 
şarkısı yine bir Nâzım Hikmet şiiri, “Giden”. 
Timur Selçuk’tan en çok sevdiğim şarkının da 
bir Nâzım Hikmet şiiri olması gibi, “Güneşin 
Sofrasında Söylenen Türkü”.

Nâzım Hikmet “Giden”i 1932’de “Gece Gelen 
Telgraf” kitabında yayımlar, Akbayram’sa 
1979’da 45’lik plağa okur, arkasında yine çok 
sevilen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” 
şarkısıyla. Edip Akbayram’ın en iyi bestelerinden 
ve “Giden”lerin ardından çığrılacak en iyi 
türkülerden. O da zaten “Gidenlerin Türküsü” 
demiş şarkısının adına: “Bembeyaz karanlıkta 
parlıyan raylar/uzaklaşıp kavuşulmamayı 
hatırlatıyor / İstasyonun/üçüncü mevki bekleme 
salonunda/siyah başörtülü/çıplak ayaklı bir 
çocuk yatıyor/.../Gece ve kar pencerelerde/Bir 
şarkı söylüyorlar içerde!” 

“Hasretinle Yandı Gönlüm” şarkısına benzer, 
Edip Akbayram’ın sesinde yanan şey de hep 
özlemimiz, umudumuz oldu, ‘yanık coşku’muz 
oldu.

CENK TANOVA

Susuyorum!
Konuşacak bir şey yok 
Senle alakalı olmadıkça.
Oysa;

Ağaçlar,
Ağaçları kucaklayan kızı hatırlatır.
Konuşurum.
Kuşlarsa,
Onlara günaydın diyen kızı.
Yine konuşurum.
Simit, çay, vapur
Hep bir şeyler hatırlatır.
Ben konuşurum.

Günün ışığı, gecenin ayı,
Havra sokağındaki boyoz fırını…
Gel de konuşma.
Hele o kaynayan çaydanlık yok mu
Fokur fokur seni demler 
dumanı burnunda 
Konuşurum işte. 

Velhasıl suskunum,
Ama mecbur, 
Konuşuyorum.

Konuşuyorum
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Edebi ortamda bugün kimin eksikliği 
duyuluyor diye sorulsa, çok sayıda insanın 
ilk aklına gelen hiç kuşkusuz Cemal Süreya 

olacaktır. O ne yazsa sanat ortamı az çok 
dalgalanır, düşünüşte ve duyuşta bir meltem 
eserdi. Yaşlıdan gence, şairden çevirmene, 
ressamdan yontucuya, oyuncudan yönetmene, 
müzisyenden dansçıya her sanat insanının işine 
candan bir ilgiyle bakan, fikrini bir cümlecik 
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de olsa demeden edemeyen, yargısı güvenilir 
bir eleştirmen. Yeni bir bakış açısından özgün 
bir yoruma, zarif bir şakadan taptaze bir jeste, 
zekâ parıldayan bir espriden dostça bir siteme, 
her oynak olanağı kullandı yazılarında. Sessiz 
durana laf atar, yanlış bulduğuna ince ince 
takılır, alkışı da cömert olurdu. Öte yandan 
“Bir ressam kendisine ‘ben naif bir ressamım’ 
diyebilir mi?” diye sorardı ansızın. Yanıtı 
ortada bırakarak. Ya da “bugün bir yerden 
istifa edecektim. Ama nerden?” diyen dalgın 
huzursuz. Hazırdan kaçkın bir ruh hâliyle 
konformizme karşı ayaklanmaya çağırırdı. Sanat 
adına bönlüklere asla katlanamaz, bu hallerle 
acımasız dalga geçerdi. “Bir yerde okumuştum: 
‘İnsan yererken aptal, överken zekidir.” diye 
yazmıştı. Bu söz, onun tiryaki sözlerindendi. 
Belki de bir yerde okumamış, kendisi 
uydurmuştu bu sözü; yapardı böyle şeyler, 
oyunbazdı çok. Hem kırılgan, hem oyunbaz. 
Dağlarca, o gün ona yüz vermedi diye, “Ağam 
bugün bana soğuk baktı.” türküsünü anımsamış, 
bunu defterine yazmadan edememiş, hem de 
yayımlamıştı. Dersim sürgünü bir çocuk olması, 
bunu yaşlandıkça daha çok anması, andıkça 
kederlenmesi, kederlendikçe gülümsemesi… 
Birine bakarken ondaki ötekine doğru, onun 
da ötesine doğru, gözlerini kısıp alt dudağıyla 
gülümseyerek bakması, bakışını dünyaya doğru 
genişletmesi… 

Söylendikçe güzelleşen türküler gibidir şiirleri. 
Yazılarının ortasında bir çiçek bahçesi gibi 
durur her biri. Daha doğrusu yazıları bir çayır 
da, şiirleri o çayırın kaynak suyu. Yazılarının 
şenliği, gülümseyen bir yüzün sayfaya yansıması 
gibi. Boşuna tek sözcük bulunmaz. Bir akıl ki, 
kendiyle dalga geçe geçe büyüyen bir çocuğun 
aklı, dâhilerdekine benzer türden. Sorusunu 
herkesin her şeyi onayladığı anda soran bir 
akıl. Yazarken kendini düzelten, düzelttikçe 
silen, sildikçe sıkılan, sıkıldıkça gülmeye 
susayan yatılı okul çocuğu. Ödevleri hep eksik 
kaldı. Arkadaşlarının ödevini yapmak da ona 
düşmüştür çünkü. Zorunluluktan zevk çıkarma 
ustası. Sıkıldıkça kelimeleri havalandırmaya 
çıkar, avlu serinliğinde volta atardı. 

Bütün yazı emeğini binbir çiçekle birlikte 
düşünmüştür. “Sordum sarı çiğdeme”, diye 
başlıyor sanki sözleri; bu ilahinin avutan ve 
huzur veren duygusunu taşıyor. Ama bir derdi 
de var: “sordum sarı çiğdeme, bana küsmüş!” 
“Gönlünü almalı, ayartmalı…”

 Her yazısı bir boşanma gerekçesi ya da 
yeni bir aşk olasılığı. Boşanmaya giderken, 
düğün törenine gider gibi neşeli, evlenmeye 
giderken Sokratik bir bilge. Beklenmedik anda 
beklenmedik düşünce malzemelerini buluşturup 
çatışmanın ortasına atıyor. Atıyor ve onların 
arasında Yunus Emre gibi dolaşıyor, ya da Hacı 
Bayram Veli gibi. Tek ruhlu. Safı o kadar hakikatli 
ki, gidip saf tutma gösterisine gerek görmüyor. 

İlk dizeyi bulduğunda dünya ışıyacak, buna 

bir narodnik gibi inanıyor. Bu bir sevinç çığlığı 
değil, sancıdan kurtulmuş olmanın gecikmiş 
nefesi. Savaştan dönmüş Ali’nin yüzüne hayran. 
Haklı yüzler dükünü. Aklın ve inancın hayata 
bağlı yanından güç alan ruhunun ganimetlerini 
dağıtmaya hazır bir Ali. Unuttuğu anadilini, 
Kürtçeyi, bir uğultu, bir çığlık gibi, taa 
rahimdeyken, koyu bir ses olarak hatırlıyor. 
İçindeki çocuk kımıldadıkça canlanan hatıra, 
parlayan bellek. Dile hürmeti şu cümlesiyle 
mühürlüdür: “Anadilinde sevişir insan.”

Dil ile sevişmeyi en geniş anlamıyla kollar. 
Bilmek de vardır onda. Ama şöyle: “Yedi 
yabancı dil biliyormuş/ Kasım Gülek Efendi,/ Bir 
de Türkçe öğrense/ Sekiz ederdi.” 

Erken göçtüğü Türkçenin bütün ruhsal 
iniltilerini biliyor, onu da yazıyor. Öncü şair, 
İkinci Yeni sözcüsü. O ise kendini şair bile 
saymıyor. Ama sevilmemeyi asla duymak, 
bilmek istemiyor. Arkadaş, âşık, 
dost...  Olmak. “Daha nen olmamı 
isterdin? Onursuzunum senin.” 

Sevmedikleri karşısında 
asla onursuz değil. 
Darphane Müdürü 
olduğu yıllarda, 
denetime gelen bakanın 
aşağılayıcı tutumları 
karşısında tepkisi şudur: 
Adamın “Darphane 
ne kadar pis!” sözüne 
karşılığı şu olur: “Sizin 
ziyaretinize kadar tertemizdi.” 
Bu onurlu tutum yazısının ve 
şiirinin tümünde içkin. Onurlu, dahası 
kibirli, tipik yoksul, yaman kırılgan. Onu bir 
de Muzaffer Buyrukçu’dan (Günlüklerinden) 
dinleyince, yoksulluğun ne büyük bir ruhsal 
zenginlik olduğunu da anlıyor insan. 

Bazen, dünyada yalnızca kadınlar ve bir de 
kendisi olmasını ister bir hali var. Ama bu 
durumdan çabuk sıkılacağını da sezdiriyor 
hemen. Onun yerine şöyle olsa daha iyi: “Dünya 
yine böyle olsun, ama ben bütün kadınların 
sevgilisi sayılayım.” Üvey anneden çok çekmiş 
bir Kemalettin Tuğcu kahramanı bazen. 

Yıllar sonra, kendisine âşık olan bir kadını 
hatırlar, o kadının yaşadığı kente gider. 
Yeğenlerini bulur ve der ki: “Ben teyzenizle 
evlenmeye geldim.” Aradan yıllar geçmiştir ve o 
“teyze”nin kocaman çocukları vardır. Teyzenin 
gözyaşı dolu sevgisine yanıt veremediği için, 
onda bıraktığı hüzünlü hatıraya hürmeten 
bu cesur jesti, bir borç gibi yaşamış olabilir. 
Yazılarında bu türden borç ödeme halleri o 
denli zengindir ki, insan fikirlerini izlemekten 
vazgeçip bazen yalnızca bu jestlerin havada 
parende atan hareketlerini izlemek için sayfaya 
bakar ve yazıdaki bir şeyleri unutur.

Dağlarca’yı onun kadar seven başka biri var 

mıdır? (“Fazıl Hüsnü diyor ki, ne diyor Fazıl 
Hüsnü? //Keşke yalnız bunun için sevseydim 
seni.”) İlhan Berk’in bütün huylarını bilen 
arkadaş. (7000 aşk ve 700 000 dize/Ünlü şair 
İlhan Berk burada yatıyor/Yolcu n’olur, sevaptır, 
sakın üşenme/Yukardaki sayıya bir sıfır da sen 
ekle.) Edip Cansever’in seçilmiş akrabası. Turgut 
Uyar’la ruhları karışıp gidiyor bazen kraliçe 
Tomris’in yanında. Ece Ayhan’ın aşırılığına 
saygılı arkadaş, çok kez kafa dengi. Ama o en 
çok, Muzo’nun (Buyrukçu) ve Muzaffer İlhan 
Erdost’un yanında kırlangıç kanatlı. Kars’ı, 
Paris’te yazmak gibi bir şeyi yaşayabiliyor 
onların yanında. Kars’ta, Paris’i yazmak gibi 
ya da. İçsel bir şakayı ansızın sahneleme 
güveni var. Bu güven sınırsız bir özgürlüğü 
içerdiği kadar, denetlemek istemediği bir 
öfkeyi de kapsıyor; keskin bir kederi de bazen. 
Ya da parmakla tırnak arasına batan bir 
dikeni, herkesin yanında, kimseye aldırmadan 
kanatarak çıkarmış olmanın keyfini yaşıyor. 

Bedenin gülmeye katılması, katıla 
katıla gülme keyfi. 

Bir “ilk duygu” avcısı. 
Bayılıyor sürpriz 

çıkışlara. Aşırılığı 
seviyor ve sık sık 
öneriyor. Aşırılıktan 
kastı, aslında, yeni 
bir baltaya sap 
olmak. Yeni olmalı 

ama. Her an gençleri 
kollayan ağabey. Onlara 

destek oluyor, ruhsal 
harçlıklar veriyor, kuşak 

avansı sunuyor. Yaşıtlarıyla iyi 
geçinmeyi erken öğrenmiş zaten. 

Ama edebi baba“ ile hep aşırılık kavgasında. 
Modernist. Ama yarım, çeyrek ya da notaya hiç 
girmemiş seslerle de arası sıkı; bazen muzip, 
bazen kederli ya da koro kahkahası şarkılar 
mırıldanıp duruyor. 

“Şair olmak şiiri kapsar, ama ondan öte bir 
şeydir, bir tavırdır.” sözü, onun birebir kendini 
açıklıyor. Ona okulda herkes şair dediğinde daha 
tek şiiri bile yayımlanmamıştı; şiiri bilinmiyordu, 
kimseye okumamış. Kendini saklamak değil bu. 
Yeni bir baltaya sap değilsem, bir şey de değilim 
duygusu. Onun kadar sevecen görülmedi yazıda. 
Bu yanı belki Sait Faik’le benzeşebilir.

O öldü, birden paydos oldu. Herkes bir yana 
dağıldı.

Her birimiz için fenerdi. Şıklık sevmezdi; 
aşırılıktı ruhu; uçurumlarda saklı bir anı takıntısı 
var sanki. (Acaba Dersim kalıtı mıdır bu huyu?)

Şemsiyesi mi? Düellolarda, o köhne ölüme 
karşı, ölümü bile şaşırtan yeni bir ölüm 
şakasının nasıl yapılacağını göstermek için 
aksesuar olarak kullanırdı.

•••

Her yazısı  
bir boşanma 

gerekçesi ya da yeni 
bir aşk olasılığı. 

Boşanmaya giderken, 
düğün törenine gider 
gibi neşeli, evlenmeye 

giderken Sokratik  
bir bilge.
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Cemal Süreya’nın bende en çok iz bırakan 
şiirlerinin başında, içinde olduğu kitaba da 
adını veren “Üvercinka” gelir.

Üvercinka ne demek? Bunun bir önemi yok. O 
bir imgedir. Yenilikçi, taze, canlı bir imge.

İçinde “güvercin”i barındırıyor.
Başsız bir güvercin belki.
Sondaki “ka” Rusçada küçültme, yumuşatma, 

sevimlileştirme ekidir.
Cemal Süreya bunları böyle düşündü mü, 

bilemem.
Fakat hepsinden daha önemlisi, şiirin yazıldığı 

1956’da henüz 25 yaşındaki şairin, sözlüklerde yeri 
olmayan, kendi buluşu (yaratısı) bir sözcüğü, belki 
en önemli şiirine, ilk (ve bence en önemli) kitabına 
ad olarak vermesidir.

Bu cesaret, gözüpeklik, yenilikçi şiirimizin 
kuşkusuz en önemli adımlarındandır.

“Üvercinka”(1958) ,“Yerçekimli Karanfil” 
(E.Cansever, 1958) ve “Dünyanın En Güzel 
Arabistanı” (T.Uyar, 1959) , birlikte, yenilikçi 
şiirimizin denebilir ki sacayağını oluştururlar…

•••
“Yenilikçi şiirimiz” ne demek?
Bunu “Üvercinka” adını taşıyan şiirden 

örneklerle açıklamayı deneyelim.
Şiirin başlığındaki yenilikçi yaklaşıma değindim.

Yenilikçilik, belki her şeyden önce sözcüklere 
gözüpek bir bakışı gerektirir.

Bu, elimizdeki malzemeden korkmamak, ona 
boyun eğmemek; dahası, ona egemen olmak 
demektir.

Notaları, boyaları, hamur ya da başkaca yontu 
gereçlerini, gözüpeklikle işleyen, tuvale taşıyan, 
yoğuran, yenilikçi müzisyen, ressam ya da yontucu 
(heykeltıraş) gibi, yenilikçi şair de sözcüklerle böyle 
bir ilişkidedir.

Onların önünde eğilmez.
Onlara egemen olur.
Fakat bu yenilikçilik biçimde kalmıyor; 

işlenen, oluşturulan nesneye can katıyor, ruh 
kazandırıyorsa, ancak o zaman yenilikçi yaklaşım 
uzun erimli bir kalıcılık kazanabilecektir.

Tıpkı, sözünü ettiğimiz şiir için olduğu gibi…
•••

“Üvercinka” sözcüğü “lettrist” bir buluş olarak 
kalsa, uzun ömürlü olamazdı.

Bu buluşa can katan, ardı sıra gelen dizelerdir. 
25 yaşındaki şair şöyle sesleniyor sevgiliye:
“Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı 

yerlerinden
En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da 

umudu kesmemeye”
Bence sadece şiirin bu iki giriş dizesi üzerine bile, 

“şiirbilim”e ilişkin bir inceleme yazılabilir…
“Sayılı yer” tamlaması daha çok nesre uygun, 

nesirde kullanılagelen bir anlatım öğesidir.
Örneğin, sözgelimi, bir konuşma ya da yazıda  

“Emirgan çay bahçeleri İstanbul’un sayılı dinlence 
yerlerindendir.” diye bir tümce kurabiliriz.

Şair, sevgilinin “yer”lerini bölümlere ayırıyor, 
“boyun”u “sayılı yer”lerden biri olarak öne 
çıkarıyor, ona “en uzun” nitelemini (sıfat) ekliyor 
ve onu “dayanmanın, “umudu kesmemenin” 
güvencesi, dayanağı olarak tanımlıyor…

Bu başlı başına yepyeni bir imgesel 
yoğunluktur…

Bu imgesel yoğunluk genel olarak da Cemal 
Süreya şiirindeki sözcük seçimi, imge örgüsü, biçim 
ve içerik ilişkisi konularının irdelenmesinde çıkış 
noktası olabilecek özelliklere sahiptir… 

•••
Şiiri okumayı sürdürelim:
“Lâleliden dünyaya doğru giden bir tramvaydayız
Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun
Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez
Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor
Bütün kara parçalarında
                                  Afrika dahil”
Lâleliden dünyaya doğru giden bir tramvayda 

olmak…
Dilediğiniz gibi yorumlayabileceğiniz bir imgesel 

açılım…
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Sevgiliyle birlikteyken, nereden nereye gidilirse 
gidilsin, dünyaya doğru gidiliyor demektir…

Nitekim “yüreğin ellenmesi” gibi halksal bir 
deyim çıkıyor karşımıza.

“Yüreğe dokunmak” diye bir halk deyimi vardır 
ama “yüreğin ellenmesi”ni (en azından şiirde) belki 
de ilk kez bu gözüpek, genç şair kullanıyor…

Derken, sevişmenin bir kere daha “yürürlüğe 
girdiğini” öğreniyoruz.

“Yürürlüğe girmek”, tıpkı yukarıdaki “sayılı yer” 
gibi, düzyazıya özgü bir dil öğesidir.

Daha çok yasa, yönerge gibi kuralların işlevsellik 
kazandığını bildirmek için kullanılır.

Şair bu sözü “sevişmek” için kullanmakla, 
“sevişmek” olgusuna ayrıntı zenginlikleri; 
mizahtan da yoksun olmayan tutku ve erotizm 
tatları katıyor…

Ve birden bire Afrika…
Afrika anakarası, tensel, tutkusal, siyasal, sayısız 

çağrışım içerir…
Burada, irdelemeyi denediğimiz şiirin son iki 

kıtasındaki kimi dizeler bakımından düşünürsek, 
daha çok siyasal çağrışımın öne çıkarılmak 
istendiğini ileri sürebiliriz.

Bu kıtaların bütününü birlikte okuyalım:
“Birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü
Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse 

değerlendiremez
Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek
İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar
Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar
Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar 

kurşuna diziyorlar

Bütün kara parçalarında
                                    Afrika dahil

Burda senin cesaretinden laf açmanın tam sırası
Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına 

katılırkenki
Padişah gibi cesaretti o, alımlı değme kadında yok
Aklıma kadeh tutuşların geliyor
Çiçek Pasajında akşamüstleri
Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor
Bütün kara parçalarında
                             Afrika hariç değil.”

Bu şiirin yazıldığı 1950’ler Türkiye’sindeki 
Afrika imgesi üzerinde ayrıca durmak gerekir…

O yılların Afrika’sı 60’ların Vietnam’ı gibidir. 
Nitekim Cemal Süreya’nın bu ilk kitabında 

yer alan, 50’li yılların ürünü başkaca şiirlerinde 
de Afrika sözü ve Afrika’ya ilişkin kavramlar ve 
imgeler görülüyor.

“Afrika” adını taşıyan beş dizelik bir şiir, 
“Süveyş” başlıklı bir başka şiir, “Hamza Süiti”de 
kimi dizeler ve “Bun” adlı şiirin çarpıcı son üç 
dizesi:

“Zenciler zenciler iki okka zencefil
İntihar süsü verilerek
Güneşin linç edildiği bir akşam.”
Buna karşılık, sözcük arayışlarında ve imgesel 

buluşlarında cesur, gözüpek bir yenilikçi olan 
genç şairin siyasal göndermeleri, çekingen ve 
üstü kapalı kalmaktadır…

•••
Cemal Süreya’nın “Üvercinka” şiirinin ve 

kitapta yer alan başkaca şiirlerinin yarattığı 
etkiyi, yine bu ilk kitabındaki şiirlerden “Aslan 

Heykelleri”ndeki iki dizeyle açıklayabiliriz:
“Yeni sözler buldum bir nice seni görmeyeli
Daha geniş bir gökyüzünde soluk aldıracak 

şiire.” 
Şair daha bu ilk kitabıyla (ve özellikle de 

bu kitabında) şiire daha geniş bir gökyüzünde 
soluk aldıracak sözleri bulmuş ve onlarla da şiir 
okurunu gerçekten de daha geniş bir gökyüzüne 
taşımayı başarmıştır…

Bunu yaparken, hiç kuşkusuz, kendi şiirimizde 
ve dünya şiirinde beslendiği, dayandığı, nefes 
aldığı kaynaklar vardı.

Bunlardan bir tanesi, bana kalırsa, başta 
Orhan Veli’ninkiler olmak üzere “Garip Kuşağı” 
şiiridir.

Bir gün kuşakdaşlarımdan bir şair arkadaşım, 
beni 1960 kuşağı içinde Orhan Veli’lere en yakın 
şair olarak gördüğünü söylemişti.

Ben İkinci Yeni şairleri arasında aynı şeyi Cemal 
Süreya için düşünüyorum.

Onun şiiri, 40’lı yıllar şiirimizin aydınlık 
dilinden, ışık dolu yaşam betimlerinden yola 
çıkarak bir başka aşamaya ulaşmıştır.

Bu, kuşkusuz, bambaşka ve çok kapsamlı 
olması gereken bir araştırmanın konusudur.

Ben, tek bir şiiri irdelemeye çalışmanın zorunlu 
sınırları içinde, “Üvercinka”nın son kıtasıyla 
Orhan Veli’nin “Aşk Resmi Geçidi”nin aşağıya 
alacağım son kıtası arasındaki dil, duygu ve betim 
yakınlıklarına işaret etmekle yetineceğim:

“Gelelim sonuncuya.
Ona bağlandığım kadar
Hiçbirine bağlanmadım.
Sade kadın değil, insan.
Ne kibarlık budalası,
Ne malda, mülkte gözü var.
Eşit olsak, der,
Hür olsak der.
İnsanları sevmesini de bilir,
Yaşamayı sevdiği kadar.”

Bu gibi dil ve duygu yakınlıkları ise sıradan 
bir etkileşimin ötesinde, şiirin büyük denizini 
oluşturan nehirler arasındaki buluşmalardır.
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“Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar etmeye 
devam ederseniz, insanlar sonunda  

ona inanmaya başlayacaklardır.” 
Joseph Goebbels

İletişimin, kendini gerçekleştirmenin ve ifade 
etmenin aracıdır dil. Bütün sorunların ve bütün 
önemli paylaşımların, hatta bütün eylemlerin 

temelinde dil vardır. 
Dilin etkili bir biçimde ve ikna etme sanatı 

olarak kullanılması ise “retorik” olarak adlandırılır. 
Konuşmanın değişik işlevsel tezahürleri olduğu 
ve bunlar arasında sözü, muhatabını baskı altına 
alma, sindirme, ona tahakküm etme aracı olarak 
kullananların bulunduğu da açıktır. Hatta sözün 
şiddet olarak bu tezahürlerinin yer yer retorikten 
yararlandığı durumlar da vardır.

Retoriğin üç unsuru vardır; hitap eden, hitap 
edilen kitle, düşünceleri ifade aracı olarak dil.

Retorik tarih sahnesine MÖ 5. yüzyılda 
Sofistlerle beraber, Sicilya’da zorbalığın çöküşünden 
sonra, mülk sahiplerinin kaybettikleri mallarına 
yeniden kavuşmak amacıyla davalarını savunmaları 
söz konusu olduğunda ortaya çıkmıştır. Mahkeme 
karşısında jüri üyelerini ikna etmek için yaptıkları 
savunma konuşmasıyla beraber bunun öğrenilebilir 
bir şey olduğu fikri gelişmiştir. Bir sofist ve aynı 
zamanda hitabet üstadı olan Gorgias, (M.Ö 427) 
gençlere hitabet sanatı ile ilgili dersler vermiştir.  
Ne var ki Gorgias ders verdiği öğrencilerine, 

sadece güzel ve etkileyici konuşma tekniklerini 
anlatmamış, her şey hakkında “bilir görünerek” 
nutuk atmanın sağladığı şöhretin geçer akçe haline 
gelmesini teşvik etmiştir.  Bu bakımdan retorik, 
sofistin kuşandığı bir silah olmuştur.

Ancak Sokrates ve ardından Platon bu 
durumun altında yatan tehlikeye dikkat çekmek 
istemişler, yurttaşlara göstermek için büyük çaba 
sarf etmişlerdir. Çünkü ikna sanatının hakikat 
hissini kemirmeye başlamasından endişelenirler. 
Platon “Gorgias” adlı yapıtında retorik eğitiminin 
bir aldatmacadan ibaret olduğunu, hakikatin 
çarpıtıldığını ileri sürmüştür. Sofistleri mahkûm 
etmesi ise retorik tarihinde çok belirleyici olmuştur. 
Kimi zaman propaganda, kimi zaman kandırma 
ve atlatma durumlarıyla ilişkilendirilen retorik, o 
dönemden beri zihnin söylem ve fikirlerle manipüle 
edilmesine indirgenmiştir. 

Aristoteles ise retoriğe farklı bir yaklaşım 
geliştirmiştir. Ama o da Sofistler konusunda 
hocası Platon’la aynı düşünür.  Bir başka retoriğin, 
bir üçüncü yolun mümkün olduğunu düşünerek; 
retoriği kesin bilimler dışında kalan konuları 
düşünmenin yöntemi olan diyalektiğin kapsamında 
değerlendirmiştir. 

İbn-i Sina’nın retorik tanımı bu duruma daha 
da açıklık getirir, “İçeriği siyaset vb. konular olan 
sav sanatıdır.” ve amacı ne gerçeğe ulaşmak ne de 
adaleti sağlamaktır, tek amacı dinleyicisini ikna 
etmektir.

Retorik doğuşundan bu yana insanları, 
toplulukları, kitleleri etkilemekte kullanılan bir 
araç olmuştur. Günümüzde de etkisini artırarak 
devam etmektedir. Nitekim Adolf Hitler’in (1933-
1945) Almanya’daki iktidarı döneminde kitlelerin 

gözünde yaşayan bir efsane ve kült lider haline 
gelmesi, kullandığı retorik yöntemi sayesinde 
olmuştur. O dönemin kitle iletişim araçları, 
Propaganda Bakanı Dr. Joseph Goebbels tarafından 
başarılı bir şekilde kullanılmıştır. 

Bugün ise hakikatin önemsizleşmesinin 
yaşandığı bir süreçten geçerken retorik sanatı, 
daha bir etkili duruma gelmiştir. Hakikatin 
önemsizleşmesi, ilk kez 1992’de kavram olarak 
kullanılmaya başlanmış, ekonomide, siyasette, 
kültürde ve sosyal ilişkilerde etkili olmuştur. 
Özelliklerinden kısaca bahsedersek; hakikatin artık 
gerçeklikle ilişkisi ortadan kalkmıştır. Yalanı bolca 
içerir ve ondan çokça yararlanır ama yalandan farklı 
bir tarafı vardır. Temelleri iyi oluşturulduğu için 
kitleler yalan olduğunu bilseler bile buna inanırlar. 
Çünkü hakikatin önemsizleştirilmesi siyasetinde, 
inandırma ya da ikna sürecinde, dinleyicilerin 
zihinlerine hitap etmek yerine kalplerine hitap 
edilir. Doğrudan duygular harekete geçirilerek; 
yüce kavramlar ( şehitlik, kutsallık, din…), korku 
uyandıran kavramlar ( terör, savaş…), öfke ve nefret 
uyandıran kavramlar (şer odakları, dış güçler…), 
mağduriyet ve haksızlığa uğramışlık hissi kullanılır. 

Kitlelerin ikna edilmesi için, nesnel verilerin 
kullanılması yerine duyguların coşturulmasına 
başvurulur. 

Hakikatin önemsizleştirilmesi kapsamında; 
yalanların, gerçekdışı haberlerin, üretilen sahte 
hakikatlerin neden oluğu bilgi kirliliği temelini, 
postmodernizimde, yeni medya düzeninde, 
demokrasiye olan güvenin azalmasında ve 
popülizmde buluyor.  ( Yalanın Siyaseti; 2017; Yalın 
Alpay)  

Temelini Antik Dönem’deki Sofistlerden alan 
ve içinde bulunduğumuz Post-Truth dönemi, 
dolayısıyla hitabet sanatına sirayeti ve kullanımı 
giderek belirsizliğe ve her şeyin çok hızla uçup yok 
olduğu bir sürece evrilmiş durumda. Aristoteles’in 
söylediği gibi bir üçüncü yol mümkün elbette… 
Hatip söylediği şeyin sorumluluğunu taşımak ve 
hesap vermek zorunda… 
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Çocukluğumun hatırladığım ilk 
zamanlarında (3-4 yaşlarımdan itibaren 
hatırlıyorum bu arada) televizyon yayınları 

henüz siyah beyaz idi. İlk renkli yayın sanırım 
bir yılbaşı akşamındaydı ve sonraları ara ara 
renkli yayınlar çıkardı tüplü ve üzeri dantelli 
televizyonlarda. Pazar sabahları film kuşağı vardı 
mesela renkli. Odada yanan çıtır çıtır sobanın 
sıcaklığıyla daha da şenlenip koltukların üzerinde 
hoplaya zıplaya beklerdim filmin başlamasını. 
Çünkü renkli film demek, ailenin bir araya 
gelmesi demekti. O hantal ve kaba görünümlü 
alet herkesi ekran başına toplardı ve kendimi en 
güvende hissettiğim zamanlardı nitekim. 

Evde bilgisayar ekranının karşısında 
çalışıyorum. Kulağımda kulaklıkla müzik 
dinliyorum bir yandan.  Dış dünyayla herhangi 
bir bağlantım yok. Ev ahalisinin her bireyi kendi 
köşesinde. Kendi dünyamın labirentlerinde 
yalpalıyorum (Sağa sola çarpmadan gidebilen 
varsa beri gelsin, ceketimin önünü ilikleyip bir 
şey soracağım). Bireyselliği talan, sosyalliği de 
yalan etmişim. Dalıp gidiyorum arada mazinin 
sepya görüntülerine.

Biraz daha büyümüşüm ama yanan sobanın 
sıcağı hâlâ kıpır kıpır ediyor beni. Artık yayınlar 
hep renkli. Yine ailecek ekran başındayız. 
Türk sinemasından yayınlar en sevdiklerim. 
Hele Münir Özkul ve Adile Naşit filmleri. Hem 
ağlıyoruz hem gülüyoruz hep birlikte. Evin 
büyükleri oturdukları yerden aynı içtenlikle akıl 
veriyor beyaz perdeden evimize ulaşan o sıcak, o 
sahici, o samimi karakterlere. 

Telefon çaldı az önce, görüşmeyi bitirince 
gözüm bildirimlere takıldı, sosyal medyaya 
bir göz atayım dedim, iki dakikada aldığım 
nefes dışarı ateş olarak çıkmaya başladı. Kendi 
kendime söyleneyim de az soğusun içim derken, 
evin erkek bireyi de bana eşlik etmeye başladı. 
Bu aralar sadece  sayıp söverken kolektif bir 
bilinç sarıyor bizim evi. 

Neşeli Günler var şimdi o dantelli ekranda. 
Çocuk muyum hâlâ yoksa çocuk tarafı ağır 
basan bir yetişkin kırması mıyım, bilmiyorum 
henüz.  Sobanın yeri değişti odada, artık 
arkasına oturup film izleyebiliyorum. Pişen 
kestaneleri de daha rahat aşırabiliyorum. 
Sirkeydi, limondu derken dağılıverdi bak aile. 
Sirke ve limon tadını düşünerek kimin haklı 
olduğunu bulmaya çalışıyorum. Saadet Teyze 
kusura bakmasın ama Kazım Amcacıyız inceden. 
Hele mevzu bir tatlı sona bağlansın, sonra 
günlerce “Atma Ziya” diye sağa sola sataşmak 
var sırada. Hem kestaneler de pişmedi daha. 

Vecihi’nin uçağı evin üzerinden geçiyor şimdi, 

Yaşar Amca küplere binecek yine. Kızdırmayın 
şu adamı, böyle yapınca vermiyor kızı işte. 
Nezaket Teyze ne yapar ne eder, ikna eder onu 
nihayetinde. Hem birazdan sabun köpükleri 
basacak evi. Evden yükselen eyvah nidaları 
eşliğinde ben elime kova alıp yardıma giriştim 
bile. Asıl şamata şimdi kopacak ama en sonuna 
kazanan Gülen Gözler olacak. 

Benim tüylü huysuzlandı, mama saati 
geldi, açlık benzemez başka bir şeye. Mamaya 
doğru ayaklanınca gözüm TV ekranına kaydı. 
Ekranda tartışma programı var; hem merak 
ediyorum konuyu hem de bilmek istemiyorum. 
Maruz kaldığımız onca kötülük bütün enerjimi 
sömürüyor. Ruhumuz çoktan inkıraza uğramış 
da bedenlerimiz nasıl dayanıyor, şaşılacak şey!

Yağmur başladı dışarıda. “Ey büyük Allahım, 
çamaşır yıkadığımı ne de çabuk haber aldın!” 
Daha Melek Hanım’ı görmeye gideceğiz hem. 
Hüzünlü filmlerde hassas ruhumuz isyan 
edip salya sümük ağlayınca “Hadi anlat da 
beraber ağlayalım” diye teselli edecek bizi 
tüm içtenliğiyle. Ne de olsa Bizim Aile. Sonra 
izdivaç gerçekleşecek ama dertler bitmeyecek. 
Bir yandan kestaneleri çevirip bir yandan Yaşar 
Usta’nın o meşhur tiradını dinlerken isyan 
edeceğiz hep birlikte.

“Bak beyim, sana iki çift lafım var:
Koskoca adamsın, paran var pulun var ,her 

şeyin var.
Binlerce kişi çalışıyor emrinde.
Yakışır mı sana ekmekle oynamak?
Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu 

karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak?
Ama nasıl yakışmaz; sen değil misin, öz kızına 

bile acımayan?
Bir damlacık saadeti çok gören?
Anlamıyor musun beyim? 
Bu çocuklar birbirini seviyor…”
Derken Hababam Sınıfı’na gülüyoruz hep 

birlikte. Kel Mahmut attığı fırçalarıyla hepimizin 

babası, Hafize Ana kahkahalarıyla hepimizin 
anası. Hep çok tanıdık, hep bizden, hep aileden. 

Mavi Boncuk, Aile Şerefi derken kendimizden 
bildiğimiz o sıcacık dünyayı anlatan liste uzayıp 
gidiyor, akıp giden çocukluğum ve gençliğim gibi. 

Sadece filmler de değil aslında benim için bu 
ikiliyi özel yapan. Mesela ilkokuldayken gittiğim 
hayatımın ilk tiyatro deneyimi Şan Tiyatrosu’nda 
Adile Naşit’i izleyerek gerçekleşti. Çocukken 
Uykudan Önce programını seyretmeden asla 
uyumayan o kuzucuklardanım. Annemden önce 
o yatırırdı beni yatağa, kaybettiği evladı yerine… 
Mesela Münir Özkul’un İsmail Dümbüllü’den 
devraldığı kavuk, ona olan hayranlığımı 
bir kitapta anlatsam önsöz olurdu. Sadece 
tiyatronun babası değil nezaketi ve nahifliğiyle 
hepimizin babasıydı. Mesela aynı sahneye çıkıp 
yaptıkları gösteriler, yaptıkları kader birliği, 
dostluğun ve dayanışmanın sözlük anlamının 
canlı kanıtıydı.

Velhasıl yıllar geçti, biz büyüdük ve 
insanlığımız ne yazık ki başka bir yere evrildi. 
Aile, dostluk, dayanışma, dürüstlük, adalet 
gibi en insani kavramların yerini bambaşka 
kavramlar aldı. Sayısını hatırlamadığımız kere 
izlediğimiz, bütün repliklerini ezberlediğimiz o 
filmler, gelecek kuşaklar için de  var olacaklar. 
Ve artık koltukların üzerinde zıplamasam da, 
artık bireyselliğimiz yaşam şeklimiz olsa da, 
mutluluk ve huzurdan çok, öfke ve isyan bizi 
bir arada tutsa da, o filmleri izlerken içim, aile 
sofrasındaymış gibi, sobada pişen kestanelerin 
kokusu burnumdaymış gibi huzurla doluyor 
hâlâ. Sanırım artık  sağlıktan sonra en önemli 
şey bu. Huzur… Yeni nesil bu duyguyu ne 
kadar tanıyacak ya da kendine şiar edinecek 
mi bilemem ama özel hayatlarındaki onca 
zorluğa ve ıstıraba rağmen icra ettikleri sanatla 
bana tüm hayatım boyunca huzur veren bu 
muhteşem insanlara teşekkürü bir borç bilirim. 
Kestaneler de pişmiş bu arada, ama ocakta…
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Ona sorduğumda dalıp gitti uzaklara. 
Edilmiş kelamlardan yola çıksak dedim, 
hafifçe kafasını sallayarak kabul etmedi. 

Horasan’dan Yemen’e düşelim peşine, bulalım 
izini dedim, olmaz dedi. Banaz’da görürüz oraya 
gidelim dedim, zor dedi. Bu ateş düştü bir kere 
içime İlham Perisi gidip göreceğiz, birse birini, binse 
hepsini görmeliyim… Anla beni, dostun attığı 
gülden yaralanmış Pir. Geçmiş dostun kervanı 
katar katar anla beni. Yel savurmuş düşlerde, şirin 
gelmiş dost sözü Pir’e, şen olmamış bağı susmuş 
bülbülü, tazedir hep yürek yarası, dönen dönmüş 
o dönmemiş yolundan, anla beni peri, gitmem 
lazım…

Kendi sebeplerimi ne kadar anlatsam, ne kadar 
ısrar etsem de uzun uzun baktı sadece ve çocuksu 
bir tavırla omuzlarını silkip konuyu kapatmak 
istedi. Onu anlıyorum aslında. Çıktığımız her 
yolculuk kendi gizemini biraz biraz aydınlatıyordu. 
Yolculuklarımızda ‘benim eserim’ edasını hiç 
görmedim. Aksine en az benim kadar şaşkındı ve 
benimle birlikte o da cevaplarını arıyordu. Şimdi 
yaklaşık beş asırlık bir gizemin peşine düşmek beni 
ne kadar heyecanlandırıyorsa, ilham perimi ise 
kaygılandırıyordu. Üstüne gitmedim daha fazla 
ama bir tavrımda oldu tabii. Aynı odanın içinde 
yabancılaştık birbirimize. Arada göz ucuyla bana 
baktığını görüyorum. Hali, tavırları… Anbean koca 
bir çocuk gibi davranıyordu. Dikkatimi çekmek 
için küçük şakalar, başka yolculuklar, anılardan 
bahsetse de geri adım atmadım. Bir süre sonra 
dayanamadı ve “Sen kazandın! Hazırlan gidiyoruz.” 
dedi. Büyük bir heyecanla “Ben hazırım!” diyerek 
yerimden fırladım. 

İki yanında boyumu biraz aşan çalılıkların 
arasından insanların gide gele yaptıkları patikada 
yürümeye başladık. Kafamızı çalılıkların üstüne 
kaldırdığımızda, ileride yükselen dorukları beyaz 
takkeli dağları görüyorsunuz. Kış, bahara teslim 
olmuş da bir zamanlar buradaydım der gibi 
manzara. Etrafımızda ne bir yerleşke ne de başka 
insanlar gördük. Yürümekten bitap düşmüşken 
bir su sesine doğru hızlandık. Dağın beyazı 
toprağa koşuyordu. Hemen su kenarındaki ağacın 
gövdesine bıraktım kendimi. Yolculara nefes olsun 
diye açmış şemsiyesini koca çınar. Biraz nefes 
aldıktan sonra İlham Perisi’ne “Ne kadar yolumuz 
kaldı?” diye sordum. Bana ilk defa bu kadar boş 
gözlerle baktı. “Bilmiyorum.” dedi. “Nasıl yani hiç 
merak edip gelmedin mi daha önce?” diye sordum. 
Sırtını bana döndü. Yoldayken üstüne gitmek 

istemedim. Ama geri döndüğümüzde benden 
çekeceği var. ☺

Uzun bir yürüyüş sonrası Banaz Köyü’nü 
gördük. Köye yaklaştıkça çeşitli patikalardan 
yürüyen insanlar, tarlalarından dönen kadınlar 
sanki sözleşmişçesine aynı anda köye doğru 
yürüyorlardı. İlham Perisi, köye yaklaştıkça 
adımlarını hızlandırdı. İçimde anbean büyüyen 
heyecan, parmak uçlarımı titretiyordu. Ya birden 
karşımda belirirse Pir? Ne yaparım, bilmiyordum. 
Köye girer girmez hemen evine koştuk. Evinin 
yakınlarında Pir’in Horasan’dan getirdiği söylenen 
değirmen taşının etrafı insanlarla doluydu. Yakın 
köylerden gelen insanlar Pir’i bekliyorlardı. 
İlham Perisi “Sanırım burası onun evi, 
herkes bekliyor biz de bekleyelim.” 
dedi. O geceyi sabah ettik fakat 
Pir gelmedi. 

İlham Perisini evin 
avlusunda bırakıp biraz 
etrafı dolaşmak istedim. 
Bir süre yürüdükten 
sonra yol kenarında bir 
kayaya verdim sırtımı 
ve kendi duyabileceğim 
bir sesle mırıldanmaya 
başladım… “Şu kanlı zalimin 
ettiği işler…”  Ben türküye 
dalıp gitmişken kayanın arka 
tarafından bir ses yüreğimi sıkıştırdı. 
“Pir Sultan Abdal’ım can göğe ağmaz/ 
Haktan emrolmazsa rahmet yağmaz/ Şu ellerin 
taşı hiç bana değmez/ İlle dostun bir tek gülü 
yaralar beni…” Hemen sesin geldiği yöne doğru 
kayanın arkasını dolanmak istedim. Kayayı 
dolandığımda kimseyi göremedim... Acaba 
duyduğum ses ona mı aitti? Yoksa bizim gibi 
yola revan olmuş bir seveni mi?  Önümde duran 
patikalardan birini seçtim ve şansımı denemek 
istedim. Tam yola doğru gidecektim ki İlham 
Perisi yanımda belirdi. Ona heyecanla anlattım. 
“Hadi gel bu tarafa bakalım.” diyerek yürümek 
istedim fakat kolumdan tutup durdurdu beni.  
“Onu böyle bulamazsın.” dedi. Köyde herkes 
bir şey söylüyordu. Kimi Hızır Paşa’nın emeline 
ulaştığını, kimi Pir’in Horasan’a gittiğini, kimi 
civar köylerde görüldüğünü anlatıyordu. Nerede 
olduğunu kimse bilmiyordu. Köyün meydanına 
döndüğümüzde iki genç kafalarını adımlarına 
düşürmüş yürürken onlara bir ses “Ne ola gençler, 
neden kedere düştünüz?” diye sordu. Saçları ve 

sakalı ağarmış, gözlerinin etrafı kaz ayaklarıyla 
sarılmış yaşlı adama dönen gençlerden biri “Pir’i 
göremedik. Kederimiz ondandır.” dedi. Yaşlı adam 
tatlı bir tebessümle “Ayağınızda kuvvet yola 
düşmek kolaydır. Gözleriniz diri görmek kolaydır. 
İkisi tamdır ya, size o yüzden her şey kolaydır. 
Fakat Pir Sultan’ı görmek hepsinden kolaydır. Bir 
sözünde, bir değişinde, görürsünüz. Bir zulme karşı 
durduğunuzda, bir olmazdan kaçındığınızda Abdal 
Pir Sultan’ı görürsünüz. Burası nedir ki? Bir köy 
kerpiçten. Şu değirmen taşı koparılmış bir kayadan. 
Şu kaynayan pınar fışkırır topraktan. Siz Pir Sultan’ı 
kalbinizde görürsünüz. Hadi uğurlar ola.” dedi. 

İlham Perisi’yle hiç konuşmadan geldiğimiz 
yöne doğru aynı anda yürümeye 

başladık. Son bir kez arkamı 
dönüp, yaşlı adamı tekrar 

görmek istedim fakat orada 
değildi. Bir süre yürüdükten 
sonra Banaz’a son bir 
kez bakmak için arkamı 
döndüm. Köy etraftaki 
dağların heybetiyle iyice 
küçülmüştü. Gözlerimi 
ilerideki kayalıklara 

çevirdiğimde iki eliyle 
bağlamasını arşa kaldırmış, 

rüzgâra saçlarını taratan, 
yüzünü gökyüzüne seren birini 

gördüm ve bir ses “Pir Sultan Abdal’ım 
güzel şah canım/ Ağlamaktır benim demim 

devranım/ Arşta melek yerde çeşm-i efgânım/  
Açılın kapılar Şah’a gidelim…”

Kaynaklar der ki Pir Sultan Abdal bir gelenektir. 
Zulme sözü olan, halkta özü olan, inançta temiz 
olanlar aynı isimde birikir. Banaz der ki; Abdal 
Pir Sultan buradadır, sözünü işittik, zulme karşı 
duruşunu gördük, dostun gül attığına, bir ölüp 
bin dirildiğine şahit olduk.  Ben tüm efsanelerin 
ötesinde, bir ilham serüvencisi olarak ilhamın 
peşine düşmüştüm… O ilhamını Kerbela’da 
zulümden, kendi toprağında haksızlıktan, insanın 
insana reva gördüğü kötülükten, el verdiği 
Hızır’dan, taş yerine gül savuran dostundan, 
çorakta ötmeyen bülbülünden, aşktan, sevdadan, 
harama uzanmayan köpeğinden, saçını savuran 
rüzgârdan, gözüne ilişen yeşilden, tenini ıslatan 
yağmurdan almıştı. Efsaneler mi? Kim bilir belki de 
gerçekten o kapılar açıldı, Şah’a gitti Pir. Kim bilir 
belki dostun kervanını yakaladı, katar katar göç 
eyledi…

NURTEN GEROĞLU

"Ya birden karşımda 
belirirse Pir? Ne 

yaparım, bilmiyordum.  
Köye girer girmez hemen 

evine koştuk. Evinin  
yakınlarında Pir’in 

Horasan’dan getirdiği 
söylenen  değirmen 

taşının etrafı insanlarla 
doluydu. "
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SERHAN ASKER

Yüzden fazla ülkeyi görünce anladım ki 
futbol ve edebiyat iç içe geçince ortaya 
çarpıcı manzaralar çıkıyor... Çok uyumlu 

bir ikili... Futbol ve edebiyat... Aklıma hemen 
Albert Camus geliyor... Yazının efendisinin 
futbolla dansı. Büyük yazar futboldan 
beslenenlerden. Eski bir kaleci. Kendisini 
sözcüklerin okyanusuna atmadan önce 
kale çizgisindeydi... Cezayir Üniversitesi’nin 
kalesinde gole geçit vermeyen Camus, yoksul 
bir hayattan geliyordu. Babaannesiyle yaşayan 
Camus 17 yaşında tüberküloza yakalanınca 
futbolla bağını kesti... Ama futbol oynadığı 
8 sene ona bir felsefe gibi ufuk açmış... 
“Ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında 
güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola 
borçluyum. Çünkü hayat da futbol gibidir. Topun 
hangi köşeden geleceğini asla bilemezsin…” der. 
Yıllar sonra çok saygın bir yazarken röportaj 
verdiği gazeteci sorar...

“Neden santrafor değil de kalecilik?
Çünkü yoksulluk içinde geçen bir 

çocukluğum vardı. Ve futbolda en az kalecinin 
ayakkabısı yıpranıyordu…”

FANATİK COLO COLOLU PABLO’NUN  
MARQUEZ YASI...

Ve Şili... Santiago... Latin Amerika’da 
yaşadığım masalların belki de en güzeli...

Bir pazar günüydü... Öğleden sonraki  yakıcı 
sıcak tüm kenti ablukaya almıştı... Kameraman 
arkadaşımla bir ağacın altına park etmiş taksiye 
bindik... Ben öne oturdum. 60’lı yaşlardaki 
taksici radyodan maç dinliyordu. Elinde de 
bir kitap vardı... La Hojarasca... Gabriel Garcia 
Marquez’in ilk kitabı Yaprak Fırtınası... Biz 
taksiye binince burnunun ucuna kadar gelen 
gözlüğün üstünden önce bana sonra da arkada 
oturan Birol’a baktı. Çerçevesinin kenarları 
aşınmış gözlüğü alıp kısa kollu gömleğinin 
cebine yerleştirdi. Kulağının üstündeki 
küçülmüş kurşun kalemi de kitapta kaldığı 
sayfanın arasına koyup kitabı torpidoya bıraktı. 
Son olarak radyonun sesini biraz kısıp “Nereye 
gidiyoruz?” diye sordu.

Müşteri beklerken hem maç dinleyen hem 
de kitap okuyan bir taksiciyi hayran hayran 
izlerken gelen soruyu bir soruyla karşıladım.

-Hep kitap okur musunuz?
Radyonun sesini biraz daha kıstı.
-Geçen hafta Marquez öldü ve ben iki gün 

kontak açmadım.
Son cümleyi kurarken gözleri kısılan taksici 

gözlerini daha da kısıp sesini yükseltip...
“Evet nereye gidiyoruz?” dedi. İyice kızmıştı 

bana...

“Isla Negra’ya götür bizi. Pablo Neruda’nın 
Pasifik kıyısındaki evine.”

Taksiye bindiğimizden beri hiç gülmeyen 
taksicinin yüzünde nihayet tebessüm belirdi.

“Benim adım da Pablo. Babam Neruda’nın 
hayranı olduğu için onun adını vermiş.”

O gün bir taksiciyle edebiyat dolu bir 
yolculuk yapmıştım...

AKLIMDA ERİCA, FLAVİO, AVRADO, 
NERUDA VE CAMUS...

Şu an aklım nerede biliyor musunuz? 
Arjantin’de... Devre arasında sevgilisi Erica’nın 
gönlüne Neruda’nın dizeleriyle sokulmaya 
çalışan Flavio’da... Bir maçın devre arasında 
sevgilisine Pablo Neruda şiiri okuyordu. Aşkını 
ilan ediyordu... Acaba evlendiler mi? Çocukları 
oldu mu? Oğulları olduysa mutlaka futbolcu 
olmuştur. Romantik bir topçu...

Peki Brezilya’daki Sao Paulo’da stadın 

önünde hançeresini yırtarak edebiyatın büyük 
futbolcularını haykıran Alvaro şimdilerde hâlâ 
aynı işi yapıyor mu? Yine her hafta sonu eve 
forma satan kardeşinden daha fazla kazanç 
götürmenin mutluluğunu yaşıyor mu? Stadyum 
önünde sattığı kitapların geliriyle...

Şilili Pablo... Neruda’nın adaşı... Tuttuğu 
takım Colo Colo’nun maçlarını dinlerken 
takside kitap okumaya devam ediyor mu 
acaba? Takımı Colo Colo’nun şampiyonluk 
turuna eski model taksisiyle eşlik ediyor mu?  
Kim bilir? Belki de şu an elinde Fuentes’in Terra 
Nostra’sı vardır, La Moneda Sarayı’nın Plaza de 
Armas’a bakan köşesinde yolcu beklerken...

Kaleci Albert Camus de aklımın 
bir köşesinde... Ve düşünüyorum da... 
Yomraspor’un kalecisi Ali Köse ya da Tokatspor 
kalecisi İsmail Köseoğlu da onun gibi yokluktan 
mı kaleci oldu acaba?
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KENAN BAŞARAN

Aylarca işsiz kaldıktan sonra nihayet 
bir iş bulmuştu. Ama bir maaşı yoktu. 
Yüzde hesabıyla çalışıyordu çünkü. 

Sattığı maldan prim alıyordu.
Yeni bir çağ başlamıştı. Gazetelere 

konuşan uzmanlar da kapıya dayanan 
değişimi anlatıyordu: “Artık her şirketin bir 
web sitesi olmalı. Kartvizit martvizit, broşür 
mıroşür dönemi kapandı.”

Hayatı boyunca değişimi savunmuş Aytaç 
Bey de kokuyu almıştı. Video yapım şirketinin 
içinde bir tane de web tasarım şirketi açmıştı. 
Bilgisayardan anlayan birkaç genci işe alarak, 
gecekondu gibi, kaşla göz arasında yeni 
şirketi kurmuştu.

Ali de ilk satış elemanlarından olmuştu. 
Aytaç Bey, arkadaşının önerisiyle görüşmeye 
gelen Ali’yi 5 dakikada ikna etmişti. Hem 
başka seçeneği de yoktu zaten.

Görüşmeden sonra şehrin en büyük 
caddesinde eve doğru yürürken hayalleri 
kafasına sığmıyordu. Ev, araba falan… 
Modellerden model beğen oğlum! Öyle ya, bu 
sektör sürülmemiş bir tarlaydı. Binlerce web 
sitesi olmayan şirket. On yılda bir çağ atlayan 
bir ülkenin müesseseleri, bu çağı da kaçırmak 
istemeyecek, o da böylece voliyi vuracaktı.

Uyanık patron da birçok büyük sektörün 
web sitesi isimlerini satın alıp, üzerine 
tescillemişti. Mesela otogarın, matbaacıların, 
plastikçilerin isimlerini kapmıştı. Arsa gibi 
bir şeydi: 1’e al 10’a sat. Yeni bir altına hücum 
çağıydı bu da.

Kırk dakikalık bir yürüme mesafesindeydi 
mahallesi. Eve geldi. Karısına işe girdiğini 
söyledi. Gülser sevindi. Bir takım elbise 
lazımdı. Satış elemanı prezantabl olmalıydı. 
Fakat neyle alacaktı? Gülser, damatlıkları 
çıkardı getirdi. Biraz düdük gibi olsa da, içine 
girmişti. Üç yıl olmuştu evleneli.

Üstünde damatlıkları, elinde Aytaç Bey’in 
verdiği ikinci el leptopla bir pazartesi ilk işine 
çıktı, matbaacılar sitesinde. Patron, burayı 
Ali’ye parsellemişti. Yüzün üstünde firma 
vardı. Ali, her birinden şu kadar para alsa… 
Üff!

İlk günün günahı yoktu. Daha acemiydi. 
Pazarda su satmıştı ama bu iş başkaydı. 
Neticede sanal bir mağaza satacaktı. Kimse 
daha doğru düzgün mevzunun ne olduğunu 
pek bilmiyor. Evet, yeni bir çağ geliyordu 
ama yeni olana karşı da bu topraklarda 
hep bir şüphe vardı. Matbaayı bile zar zor 
kabullenmiştik. Şimdi onların torunlarının 
torunları matbaacılara web sitesi satmak, 

herkesin kârı değildi. Teklifsiz kapıları çalıp 
kimi kâğıtçı, kimi davetiyeci, kimi ofsetçi 
olan işyerlerine girip çıkıyordu. Ve hep aynı 
cümleyi kuruyordu: “Matbaacılar için bir web 
portalı kurduk. Siz de web sitenizle buradaki 
yerinizi alın. Artık olay bu. Hem müşteri hem 
de prestij kazanacaksınız.” Genelde uzun ve 
bomboş bakışlarla karşılaşıyordu. Nadiren 
de “Bizim web sitemiz var Ali Bey.” cevabını 
alıyordu. “O halde size de portalımızdan bir 
link verelim.” diye mukavemet ediyordu Ali 
de.

Günler geçmiş, değil bir web sitesi tasarımı 
satmak, hepi topu bir çay parası edecek bir 
link verme işini bile satamamıştı. İstisnasız, 
“Biz bir düşünelim.” diyordu firma sahipleri. 
“Ulan neyi düşüneceksin? 50 liraya siteye 
firmanın elektronik adresini koyacağız. 
Telefon rehberine adını yazmak gibi bir şey 
işte.” diyerek öfkeleniyordu. Ama içinden! 
Dışındansa, bir tabela gibi astığı sahte 
tebessümüyle “Tamam, yine uğrarım.” deyip 
çıkıyordu.  

Aytaç Bey ise sabırlı olmasını ve iki, üç aya 
kalmaz, patlatacağını söylüyordu. Ne de olsa 
piyasa çok yeni.

Hiç değilse gelecekteki muhtemel büyük 
kazancına karşılık bir avans verseydi patron? 
Ne gezer! O da sıkışıkmış. Yeni elemanlar, 
bilgisayarlar falan almıştı. Masraflar 
katlanmıştı. Neyse ki “Kızım!” diye seslendiği 
köpeği Lessi aç kalmıyordu!

Her sabah elinde çantasıyla iki otobüs 
değiştirerek matbaacılar sitesine gidiyor, tüm 
gün kapı kapı dolaşıyordu, sabırla. Öğlen 
yemeklerini bir tostla geçiştiriyordu. O iki 
üç ay da gelip geçmiş ama doğru düzgün bir 
satış yapamamıştı. Artık kafasında ne araba 
hayalleri dolaşıyor ne de ev mev. Yılbaşı 

günü de gelip çatmıştı. İş dönüşü şirkete 
gitti. Aytaç Bey’i bekledi. Nihayet bir avans 
verecekti. Hiç değilse yeni yıla cebinde üç 
kuruşla girebilecekti.

Akşam saat 9 olmuştu ama Aytaç Bey 
gelmedi. Telefonu kapsama alanı dışındaydı! 
Şirkette de kimse kalmamıştı. Herkes, “İyi 
seneler!” deyip, çıkmıştı. Sonunda o da pes 
etti. Kapıyı çekip çıktı.

Işıl ışıl süslenmiş şehrin en büyük 
caddesi, insan kalabalığıyla çift yönlü bir 
nehir gibi akıyordu. Herkes gülüyordu, 
herkes mutluydu, umutluydu. İnsanların 
kahkahaları, “Son biletler!” diye bağıran 
seyyar satıcıların seslerine karışıyordu. 
O, dilenciler ve evsiz barksızlar, gölgede 
kalıyordu. Işıltı onlara vurmuyordu. Hiç bu 
kadar mahzun, hiç bu kadar yalnız ve hiç bu 
kadar küskün hissetmemişti.

Kayıtsızca bıraktı kendini kalabalığa. 
Sanki onun da umutları varmış, sanki o 
da birazdan yeni yılı büyük bir sevinçle 
kutlayacakmış gibi…

Caddenin sonlarına doğru, bir duvar 
dibindeki seyyar ilişti gözüne. Plastikten, 
küçük ucuz deniz fenerleri satıyordu. 
Gayriihtiyari elini cebinde gezdirdi. 
Parmakları soğuk bir demir paraya değdi.

-Ne kadar bu fener?
Yetmişti son kuruşları. Aldı feneri. Işıltılı 

caddeden ara sokağa saptı. Daha da hızlandı. 
Puslu bir ışıkla aydınlanan mahallesine geldi. 
Evinin önünde durup pencereye baktı. Zayıf 
bir ampül ışığı sızıyordu perdelerden. Zili 
çaldı.

Gülser, kalktı kapıya gitti. Kapı, karanlığı 
bir mum kadar ancak aydınlatan bir ışığa 
açıldı. Biraz ürktü, Ali’nin yüzünü belli 
belirsiz seçene kadar.

-İyi seneler karıcığım.
Plastikten, ucuz küçük bir deniz fenerinin 

avuç içi kadar ışığı, ikisinin de gözlerinden 
dökülen yaşları göstermeye yetmemişti…
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Bir yıl önce toprağı hiç mahsul vermeyen yoksul çiftçi, perişan halde 
ellerini açmış ve Tanrı’ya yalvarmış:

“Rabbim, çoluk çocuk perişanız… Ne olur bu sene yağmur yağdır, 
rüzgâr estir, güneş açtır… Açtır ki buğdaylarım başak olsun… Açtır 
ki ekmek yüzü görmeyen çocuklarımın karnı doysun… Açtır 
ki borcumu, harcımı ödeyeyim… Açtır ki bu sene artık gün 
yüzü göreyim…”

Derken ekin vakti gelmiş çatmış. Buğdaylarını 
toprağın bağrına saçmış. Ve yağmur demiş, yağmur 
yağmış. Rüzgâr demiş, rüzgâr esmiş. Güneş demiş, 
güneş açmış. Buğdaylar, başak olmuş. Gel gör ki 
hepsinin içi boşmuş. Mahsul çokmuş ama ürün 
yokmuş. Çiftçi gözyaşları içinde oturmuş toprağa ve 
ellerini açmış Tanrı’ya:

“Ne istediysem verdin ama neden mahsulüm boş 
çıktı. Söyle bana neyi, nerede eksik yaptım?”

İşte tam o anda, göklerden yükselmiş bir nida: “Senin 
istediğin her şeyi verdim vermesine kulum ama bir şeyi unuttun 
sen. O başaklar hiç acı çekmedi ki. O buğdaylar hiç zorluk görmedi ki. 
Velhasıl, acısını çilesini çekmeyen başak, nasıl olsun da tohum doğursun. 
Unutma, inci sancı mahsulüdür. Ve hiçbir zaman aklından çıkarma. 
Emeksiz yemek yoktur, kuru dilekle sonuç beklemek de boştur.”

Tam bu hikâyeyi kaleme alırken Mesnevi’den, Neşet Baba’nın bir 
hikâyesi hatırlattı kendisini bana ta eskilerden…

Ustayla röportaja gelen gazeteci, kabri nur olsun Neşet Baba’ya şöyle 

sormuş: “Şimdilerde yapılan şarkılar, bir iki senede unutulup gidiyor. Oysa 
sizin kırk yıl önce yaptığınız eserler, tazeliğini hâlâ koruyor. Nedir bunun 
alametifarikası?”

Neşet Baba şöyle cevap vermiş bu soruya:
“Biz acısını tatmadığımız, çilesini çekmediğimiz sevdanın 
türküsünü yakmadık gızım…”

Maksadım İstasyon’un bu yılın ilk sayısı için aşkı 
yazmaktı ve fakat kalem yine aldı başını gitti. 
Bambaşka mecralarda dolaştı. Beni adeta bir tür 
arzuhalci yaptı; kendi meramını anlattı. Ama galiba 
‘aşk peygamberi’ Mevlana’nın da dediği gibi, bazen 
en iyi çıkış yolu içinden geçmektir. Bu kadim bilgi, 
hayatın her alanında olduğu gibi aşkta da doğrudur; 

gerçektir…
Demem o ki, ne sadece dilemekle mümkün mutlu 

olmak. Ne de hiç hayalsiz, kuru emekle…
Hele de mevzubahis aşk ise…

Ki hakikaten de niyetim onu yazmak; öyle. Vakti zamanı 
geldiğinde çekip gitmesini de. Ya da yeri sırası geldiğinde kendinden 
vazgeçip, ruhunu aşka teslim etmesini de bileceksin. Aklının yanına 
gönlünü katmadığın, yüreğinin içine beynini koymadığın, sözün özü tüm 
benliğinle içinde olmadığın bütün aşklarda en baştan mağlup çıkacağını 
kabul edeceksin. 

Hepinize… Hepimize…
Aşkı sevdası bol bir yeni sene dileklerimle…

İZZET ÇAPA

"Demem o ki,  
ne sadece dilemekle 

mümkün mutlu  
olmak. Ne de hiç 

hayalsiz, kuru 
emekle… Hele de 

mevzubahis  
aşk ise…"
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NAZLI DOĞAN ÖZSÖZ

Salondaki kasvetli ve ağır mobilyaların tam 
ortasında duran tablası mermer sehpanın 
altına, oyun bahanesiyle girip sümüğümü 

sürdüğüm günlerdi. Henüz babama motosiklet 
çarpmamış ve sırtı kapitone, yaz günü bile bir 
sonbahar gününü anımsatan koltuğumuzun 
arkasında Duygu’yu kıstırıp öperken anneme 
yakalanmamıştım. Duygu yan komşumuzun 
kızıydı. Bizim eve göre çok daha modern dizayn 
edilmiş evleri hep çok ilgimi çekerdi. Onların 
evinde pek az oynardık annesi çalıştığı için. O 
şanslı hissettiğim akşamlarda hayatımda ilk kez 
onların salonlarında göreceğim, sonrasında da 
ancak filmlerde denk gelebileceğim türden bir 
şey vardı; bir bar. Üstelik yüksekliği ayarlanabilen 
sandalyeleri ve mermerden servis tablası göz 
kamaştırıyordu. Duvarda asılı aynalı raflar çeşit 
çeşit içkiyle doluydu, “barmencilik” oynamak 
için bundan daha iyi bir yer bulunamazdı. 
Barmencilikten sıkıldığımız zamanlarda 
“veznecilik” oynar, salondaki her saat başı 
yüreğimizi hoplatan guguklu dev saatin zamanı 
sürekli anımsatmasına rağmen, saatlerin nasıl 
geçtiğinin farkına bile varmazdık. 

Bir akrabamız öldüğü için annem taziyeye 
gitmiş ve o cumartesi gününün tamamını 
Duyguların evinde geçirmiştim. Babasını ilk kez o 
zaman gördüm. Artık kokteylleri suyla yapmaktan 
sıkılmış, şarap bardağının dolusunca viski içmeye 
çalışıyor ve nefes darlıklarına gark oluyorduk. 

Tam viskiye tövbe ediyorduk ki babası, 
iki basamak merdivenle inilen salonlarına 
giriverdi. İki basamak için ahşaptan, oymalı bir 
tırabzan kondurmuşlardı merdivenin kenarına. 
Zaman zaman da tırabzanda “mahkûmculuk” 
oynadığımızı söylemek isterim. Babası bizi 
ellerimizde viskiler bacak bacak üzerine atmış 
bar taburelerinde oturur görünce, kaşlarını öyle 
bir çattı ki adeta minik bir akarsu yatağı oluştu 
alnının orta yerinde. Panikten ellerim titriyor, 
elimdeki bardak çalkalandıkça viski ince ince 
üzerime dökülüyordu. Babası bana hiç bakmıyor 
gözlerini Duygu’ya mıhlamış heyula gibi duruyordu 
basamaklarda. Neden sonra gözlerimi Duygu’ya 
çevirdim, kocaman gülümsüyor ve her utandığında 
yaptığı gibi dilini alt damağına doğru kıvırıyordu. 
Atkuyruğu yaptığı saçına parmağını dolarken, 
gitgide incelen bir sesle “Ya babaaaa” serzenişini 
duyunca biraz rahatlar gibi oldum. Bizim evde 
hiç yapılmayan bir şey yapıyordu babası; şaka 
yapıyordu. Benim ömrümden ömür giderken, 
altı yaşındaki kızının içki içtiğini babama söylerse 
ne yaratıcı cezalar verecek onu kestirmeye 
çalışıyordum. 

“Ne o? Bugün de menüde viski mi var?”
Annem o halimizi görse alkolikliğin ilk adımını 

attığımı düşündüğünden dövünür, babama sorsan 
kendini dövmekle vakit harcamaz, temiz bir 
tokadını yerdim. 

O gün çocuk aklımda depremler yaratan 
şey, Duygu’nun babasının bıyıklarını yukarı 
doğru kıvırarak oyunumuza sempatik bir 
barmen rolüyle katılması oldu. Babalar da oyun 
oynayabilirmiş, yasak ya da ayıp değilmiş, o gün 

öğrendim. Bize ıhlamur kaynatırken bir erkeğin 
mutfağa girmesinin anormal bir şey olmadığını, 
kokteyl havası verdiği bardaklarımıza şemsiyeli 
pipet takarken bir babanın çocuk ruhundan 
anlayabildiğini öğrendim. Ben bu hayat derslerini 
ellerime cetvel yiye yiye bellerken, Duygu’nun 
ne kadar da şanslı olduğu gerçeği yüzüme tokat 
marifetiyle vuruluyordu. Başka türlü yaşamanın 
mümkün olduğunu görünce içimde bir harazadır 
koptu. O zamanki akıl karışıklığımı bu kelimelerle 
tarif edemesem de içimde bir yer acıyor, bir yer de 
bu adaletsizliğe dur demek istiyordu, fakat kelime 
haznem tüm bunları bir arada yapmak için henüz 
yeterince gelişmemişti. Duygu gibi olmak istiyor, 
onun babası benim babam olsun istiyordum. İşte 
tam da bu yüzden öpmüştüm onu. O da bana âşık 
olursa, belki de onlarla birlikte yaşamamı o da 
ister diye düşünmüştüm çocuk aklımla.

Onun şansı mıydı isyan etmem gereken, 
yoksa benim şanssızlığım mı bilmiyordum. Aynı 
apartmanın ikinci katında oturan iki ailenin bu 
denli farklı olması haksızlık değil de neydi?

O gece babamla tumturaklı bir kavgaya 
tutuştuk. Ben, “Başka bir dünya mümkünmüş 

ne diye söylemiyorsun?” temalı serzenişlerimi 
bir bir sıralarken babam “Bir daha elâlemin 
evine gitmeyeceksin. Her gün yeni bir martavalla 
uğraşamam!” diyordu. Babam bu kelimeyi 
nereden biliyor diye düşündüğüm boş anıma denk 
gelmeseydi o tokattan muhakkak kaçabilirdim. 

Oldukça idmanlıydım çünkü. Önce alt dudağı 
dişlerini gösterecek kadar aşağı çekilirdi çok 
sinirlenince. Hatta alt dudağının bana “Kaç!” 
demek için büküldüğüne yemin edebilirim. 
Belki üst dudağı da bir şekilde bükülüyordur 
da ben dudaklarını örten süpürge bıyıktan 
göremiyorumdur, bilemiyorum. Ama tuhaftır 
o anlarda ateş saçması gereken gözleri 
ifadesizleşiyor, aynı cesedindeki ifadesizliğe 
bürünüyordu. Hâsılı, babamı son görüşüm o gece 
oldu, canlıyken yani. Henüz kulağıma indirdiği 
tokadın acısı ve çınlaması geçmeden ölmüştü. 

Sabah işe gitmek için karşıdan karşıya geçerken 
hızla gelen bir motosiklet babamın zayıf ve kısa 
bedenini karşı kaldırıma uçurmuştu. Birdenbire 
olanla birdenbire ölene çare yok, oracıkta 
ölüvermişti babam. Canının son damlasını son 
nefesine koyup göndermişti yanı başındaki çınarın 
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yapraklarına. 
Babamı gömdüğümüz gün annesi Duygu’yu 

biraz kafam dağılsın diye bize bıraktı. Ne yalan 
söyleyeyim dağıldı. Öyle dağıldı ki kafam, o yaşıma 
kadar hiç gitmeyen yerlere gitti. Sarı yaprak 
desenli koltuğun arkasına girdik önce. Benim 
isteğimle “karı-kocacılık” oynamaya başladık. Bu 
oyunu kız kıza oynamaya hiçbir şey engel değildi 
bizce. Koltuğun arkası televizyon oluyor, eşlerden 
biri televizyon izlerken diğeri uyuyor, uyanık olan 
uyuyanın üstüne çullanıyordu. 

Sevişmekten anladığım altı buçuk yaşımda 
tam olarak buydu. Sonra ben işi bir adım öteye 
taşıyıp öptüm Duygu’yu. Dişlerimiz birbirine çarpa 
çarpa harala gürele öpüşürken annemden düdük 
yutmuşçasına ince “Hii!” nidası yükseldi. Dağılıp 
giden aklım o anda toparlanmıştı işte, koltuğun 
yüksek sırtının üstünden bize bakan beş kafa cık 
cık cık sesleri eşliğinde teessüflerini bildiriyor, 
hem de babamın öldüğü gün bunu yaptığım için 
kınayan bakışlar fırlatıyordu. 

Koltuğun arkasından çıkartılıp üstüne 
oturtulduk sertçe. Ortalık buz kesmişti, annem 
sigara yakmış, dudağına inen gözyaşlarıyla 

Hatırlamıyorum… 
Ne bebekliğimi, ne çocukluğumu, ne 

gençliğimi… Gerçi kaç kişi bebekliğini 
hatırlar ki! Garip olan benim hiçbir şey 
hatırlamıyor olmam… Tek hatırladığım… 
Tek hatırladığım… 

Yok işte, yok! Hiçbir şey hatırlamıyorum. 
Neden bu pasta önümde, neden üstünde 
sırayla yedi ve bir sayılarının şeklinde, 
yan yana duran mumlar var, bu kadar 
kişi neden etrafımda toplanmış hep bir 
ağızdan “İyi ki doğdun!” diye bağırıyorlar? 
Aralarında, boyu masaya yetmeyen bir 
ufaklık var. Heyecanla masadaki pastayı 
izliyor. Ama aklı başka bir yerde… Sanki 
pastanın üzerindeki mumları üfleyeceğim 
o heyecanlı anı bekliyor. Yeni bir yaş için 
küçük, ancak benim için çok büyük adım 
hâlbuki bu. Nefesimi var gücümle içime 
çektim, mumu tek seferde söndürmek için. 
Tam o sırada ufaklık, “Bir dilek tut.” diye 
bağırdı. O zaman, bahçeli, iki katlı bir evim 
olsun. Ama mutlaka yasemin de olsun. 
Kapının etrafını sadece çiçekli gövdesiyle 
değil, kokusuyla da sarsın… Ufaklık, “İyi 
ki doğdun anneanne!” diyerek koşmaya 
başladı bana. Sarıldı sımsıkı. Anneanne… 
O zaman bu ufaklık benim torunum. Peki, 
kızım hangisi acaba? Bana doğru gelen şu 
uzun boylu kız mı? Pek de güzelmiş. “İyi ki 
doğdun anneciğim.” dedi gülümseyerek. 
Elinde kırmızı bir kurdeleyle bağlanmış bir 
kâğıt… Kâğıdı uzatırken, “Yine yaseminli, 
iki katlı bir ev diledin, değil mi anneciğim?” 
dedi. O nereden biliyor ki bunu? Yoksa, 
farkında olmadan sesli mi düşündüm? Bu 
düşüncelerin içinden çıkmak istercesine 
kızın elindekini hızla aldım. 

Bir fotoğraf var üstünde; yeşil gözlü, 
bembeyaz saçlı bir kadın… 

Altında da adı yazıyor; Nur İpek. 
Kimdi bu kadın?

izmaritini ıslatıyordu. Kısa bir zaman sonra evin 
içinde buz gibi esen rüzgâra dayanamayan konu 
komşu toparlanıp gitti. 

Annem daha bize bağırmaya ve kendini 
dövmeye fırsat bulamadan yeniden kapı çaldı. 
Bu seferkiler taziyeye değil pazarlığa gelmişlerdi. 
Çok kısa kaldıkları sürede annemin motosikletliyi 
dava etmemesi halinde bize iyi bir muhitte iki 
ev aldıracak kadar para vereceklerini söyleyip 
gittiler. Annemle teyzem baş başa verip 
düşündü günlerce. En sonunda bu adamların 
zaten çok güçlü olduklarına, davayı açsalar bile 
kazanamayacaklarına kendilerini ikna etmek için 
ellerinden geleni yapıp, “Birinde oturur, diğerini 
kiraya verir mis gibi yaşarız” kararına vardılar. 

Annem rahatın, konforun tadına varırken 
benim ağzımda yanık bir tat beliriyordu sık 
sık. Sanki bir de üzerimize hayatımız boyunca 
kurtulamayacağımız bulaşık bir örtü örtülmüştü, 
tenimize yapıştıkça yapışıyordu. Evin içinde 
örtünün yarattığı körlükle salınıyordu herkes. 
Hiç evlenmemiş olan teyzem de bize yerleşmişti 
hızlıca. Masif parkeleri parlatırken şükrediyor, ısı 
yalıtımlı camları silerken memnun oluyor, ancak 
izlediği dizilerde görebileceği lüks mutfağın 
dolaplarını her seferinde daha bir şevkle siliyordu. 
Her temizlik bitişinde aynı cümleyi kuruyordu: 
“Kurban olduğum ev, temizliği gösteriyo valla 
abla.”

Teyzem temizleye temizleye ağarttığı 
banyonun fayanslarıyla övünürken annem de hiç 
durmadan yemek pişiriyordu. Günler, yıllar yeni ve 
konforlu evimizde daha rahat geçiyordu. 

Artık pazar banyoları zulüm değildi, tek 
odanın ısındığı, sürekli üşütüp hasta olduğumuz 
ve ısınmak için durmadan ıhlamur kaynattığımız 
evimiz yoktu artık. Yeni evimizde yalnızca kahve 
kokuları vardı. İyi bir muhite taşındığımız için iyi bir 
okula gidebiliyor, güzel arkadaşlıklar edinebiliyor 
ama Duygu’yu aklımdan atamıyordum. 

Küçük yaşımda içinde olduğum durumun pek 
farkına varamamıştım ama gün geçtikçe daha 
çok nefret ettim yaşadığım evden. Aklım ermeye 
başlayıp bunun lafını edince de “Sıcak sıcak banyo 
yaparken, kaloriferli evde keyif çatarken de aklına 
geliyor mu bu sorular? Yerler bile sıcak bu evde 
nankörlük etme!” diye azarlanmış bir daha da 
ağzımı açamamıştım. Bu yüzden hiç sevemedim 
annemi. Fırsatçılığını, kötülüğünü, hazıra zaafını. 
Dahası Duygu’nun adını bile anmamı yasaklamıştı, 
bu ona olan nefretimi kamçılıyordu.

Fakat annemin baskıları beni durdurmaya 
yetmeyecekti. Her geçen gün daha çok özleyecek, 
onu bulmayı umut edecektim. Sonra on altı 
yaşımızı doldurduğumuz sene haberi gelecekti 
Duygu’nun. Sıra arkadaşı olan kızı öpmeye 
çalışırken müdürün görüp Duygu’yu rezil rüsva 
ettiğini öğrenecektim. O gün bir sürü öğretmenin 
onu kenara çekerek anne ve babasına durumu 
anlatacaklarını söylediklerinde koşarak çatıya 
çıktığını sonra.

Herkese meydan okur gibi okulun bahçesine 
çarptığı incecik gövdesinin üzerinde hırpalanmış 
gömleğinin cebinden çıkan küçük bir demet 
ıhlamur çiçeği ve avucunda çocukça yazılmış 
ismim; Aylin.

BİLGE ÇOLAK
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NAZIM ALPMAN

Evrensel gazetesinde 8 Ocak 1996 günü sabah toplantısında haberler 
için görev dağıtımı yapılırken Metin Göktepe “bu haberi mutlaka 
ben izlemeliyim” diye atılmıştı.

Söz konusu “haber” ise 4 Ocak günü Ümraniye Cezaevi’nde meydana 
gelen olaylar sırasında öldürülen Rıza Boybaş ile Orhan Özen’in 
İstanbul’daki cenaze törenleriydi.

O gün İstanbul’da ilan edilmemiş bir olağanüstü hal yaşanıyordu. 
Töreni izleyecek gazeteciler için “Sarı Basın Kartı” şartı getirilmişti. Metin 
de sarı basın kartı olmayan “kadersiz” gazeteciler arasındaydı. Kendisi gibi 
olan arkadaşlarıyla kortejin dışında kalmıştı. Güvenlik noktasına doğru 
yönelirken arkadaşlarına “ben şansımı bir kez daha deneyeceğim.” dedi. 
Oradaki amire “Abi ne olur izin verin, bizim gazeteden hiç kimse yok.” diye 
ricacı oldu. Amir sordu:

-Sen hangi gazetedensin?
-Evrensel!
-Alın bunu da!
Bu bir gözaltı talimatıydı. Metin’i aldılar.

•••
Ertesi sabah (9 Ocak 1996) Yeni Yüzyıl gazetesinin 

yazı işleri salonuna giren Ahmet Şık, masaların boş 
olmasına bakarak, “Nerede bu millet?” diye sordu. 
Oya Ayman, “Morga gittiler.” cevabını verdi. Ahmet 
“Yine kimi öldürmüşler?” derken telefonu çaldı. 
Arayan Hürriyet’in polis-adliye muhabiri Muharrem 
Aydın’dı:

-Metin’in fotoğrafı var mı sende?
-Sen neredesin?
-Evrensel’de… Metin’in sağlık fotoğrafı lazım!
Ahmet Şık masasının üzerine yığılıp kaldı.
Sosyalist basından biri daha öldürülmüştü. Küçük bir haber olarak 

yazılıp geçilecek diye umuluyordu. Önce gözaltına alınmadığı söylendi. 
Sonra “sandalyeden düştü” denildi. En sonunda da “duvardan düşüp 
öldü” açıklaması yapıldı. Düştü denilen duvar on metreye yakın 
yükseklikteydi. Oraya nasıl çıkmış olabileceği soruları yanıtsız kaldı.

•••
Metin Göktepe gözaltında öldürüldüğü kesinleşmişti. İstanbul’da dava 

açıldı. Ancak sanıkların “güvenliği” açısında dava Aydın’a nakledildi.
Basın tarihinin en büyük fikri takip süreci böylece başladı. Başta 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli olduğu halde, gazete ve 
televizyonların tamamına yakını bu davanın takipçileri oldular, aylar ve 
yıllar boyunca. Dava, Aydın’dan daha sapa kalan Afyon’a nakledildi. Dava 
resmen kamuoyundan kaçırılıyordu. Tam tersi etkisi oldu, uluslararası 
gazeteci örgütleri, hukukçular Afyon’daki duruşmaları Türkiyeli 
meslektaşlarıyla birlikte yakından izlediler.

Bütün bu ilgiden daha fazlasını o güne kadar kimsenin tanımadığı bir 
kadın yaptı: Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe!

Metin’ini yitirene kadar evinden pek çıkmayan acılı kadın Afyon 
yollarında herkesin önüne düşüp, mahkeme heyetinin karşısına dikildi:

-Katiller hesap verecekler!
•••

Fadime Göktepe yitirdiği oğlunun acısıyla kavrulmak yerine, 
militan bir hak savunucu haline geldi. Bütün “Gazetecilerin 

Annesi” oldu. Afyon yollarında geçirdiği trafik kazasında 
ayağı kırıldığında tekerlekli sandalyesiyle adaletsizliğin 

üzerine yürüdü.
İki yılı aşkın süren dava sonunda ilk kez görevli 

memurlar mahkûm edildiler.
Fadime Ana durmadı. Nerede bir haksızlık 

varsa orada bir anıt gibi dikildi. Gezi Parkı Direnişi 
sırasında Fadime Ana belgeselini çekerken bana 

aynen şöyle dedi:
-Bu öldürülen çocuklar var ya, onların hepsini birer 

Metin olarak görüyorum!
Yürümekte zorlandığı dönemde Berkin Elvan’ın 

cenazesine katıldığını, kızı Meryem Göktepe kortejde Fadime 
Ana’yı görünce öğrenmişti. Oysa evde koşulmuştu bu konu. Kesinlikle 
cenazeye katılamayacağı Fadime Ana’ya “tebliğ” edilmişti çocukları 
tarafından. Ama o bir yolunu bulup, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
cenaze töreninde yerini alarak Berkin’i uğurlamaya gelmişti. Yuvasını 
yerde yapan kuşlar, yavrularını avlamaya gelen yırtıcıların üzerine nasıl 
kanatlarını açarak yürüyorlarsa, Fadime Ana da zalimlerin üzerlerine öyle 
yürüdü Metin’den sonra…

Metin Göktepe kısa süren meslek hayatından çok daha fazlasını 
kazandırdı gazeteciliğe… Fikri takip geleneği canlandı, gazetecilik 
dayanışması gösterildi. Bir de toplumsal mücadeleye “Gazetecilerin 
Annesi Fadime Göktepe”yi armağan etti!

"Bütün bu ilgiden 
daha fazlasını 
o güne kadar 

kimsenin tanımadığı 
bir kadın yaptı: 

Metin Göktepe’nin 
annesi Fadime 

Göktepe!"
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BARIŞ İNCE

Kurmaca yazımı bir çeşit hikâye 
avcılığıdır. Bu avcılığı kendi duyular 
evrenimizden ve birikimimizden yola 

çıkarak yaparız. Av nesneleri ise sonsuzdur. 
Kendi hayatımızdan ya da başkalarının 
yaşantılarından oluşan bir deryanın içinden 
bulup çıkardıklarımızdır onlar… Hikâye 
avcısının, hangi hikâyenin anlatılmaya 
değer olarak saklanacağını, hangisinin 
başka bir hikâyenin yemi olarak tekrar 
denize atılacağını bilmesi gerekir. Bu da 
tecrübeyle olur. Kimi zaman şans eseri iyi 
bir hikâye avlayabilen bir yazar, kendisini 
geliştirmiyorsa aynı şansı bulamayabilir. 

Bu toprakların kadim bir geleneğidir, 
hikâye anlatıcılığı. Bizler nesilden nesle 
dertlerimizi, öğretilerimizi, tarihselliğimizi 
hikâyelerle aktarmışız. O hikâyeleri 
unutmamış, yeri geldiğinde yeniden 
anlatmışız. Hikâyeler akılda kalıcıdır, çünkü 
bir neden sonuç bağı ile kurulurlar. Olaylar 
birbirine derinden bağlı oldukları için 
neyin neden olduğunu okur, izleyen ya da 
dinleyen daha iyi kavrar. Unutmaz. Ancak 
hikâyede örgü iyi kurulmamışsa kopukluklar 
olacaktır ve akılda kalmayacaktır. Hikâye 
bittiğinde neden anlatılmaya değer olduğu, 
hem yaratıcılığı ile hem bıraktığı izle birlikte 

anlaşılır. Bir arkadaşımızla konuşurken 
dahi, “ya dur bak geçen gün ne oldu…” diye 
başlayan bir anının anlatılmaya değer olduğunu 
hissettiğimiz için anlatırız. Yoksa sabah kahvaltı 
ettiğimizi, ardından tuvalete gittiğimizi ya 
da rutin fotokopi işlerimizi anlatmayız. Bunu 
anlatacaksak bile sonucunda bir 
anlamı olmalıdır. 

Öykü, roman, oyun ya 
da senaryo yazımında 
anlatım başarısı, hikâyenin 
içeriği ile bir bütündür. 
Öz ve biçim arasındaki 
uyumdan bahsediyorum. 
İstediğiniz kadar dil 
işçiliği yapın hikâye 
zayıfsa o ürün bir anlam 
ifade etmeyebilir.    

Tüm bunları anlatmak 
için yola çıktığım bir nokta var. 
Son zamanlarda benim de yazdığım 
popüler dergilerde kurulan “anlatı” dili yani 
güzel sözlerle bir ruh halinin ya da hayata dair 
görüşlerin sunulması, bir hikâyenin gücünün 
yanında zayıf kalıyor. Bu zayıflık okurda da 
“böyle yazılıyor” gibi bir his doğuruyor. Ben 
de çoğu zaman bu dili kullanıyorum ancak 
bunların öykü olmadığının bilincindeyim. 

Deneme ve fıkra türlerinden türeyen bir yapı 
kullanıyoruz. Öykü ise, kurmaca barındıran 
bir tür olarak hikâye ile üslup birliğini içinde 
taşımalıdır. Okurun zannettiği gibi o yazılar 
öykü değildir. Yani iç sıkıntılarımızı hezeyan 
şeklinde kusmamız, bunu da iyi bir dille 
anlatıyor olmamız bir anlam ifade etmeyebilir. 
Bir yakınımızı kaybetmemiz, sevgilimizden 
ayrılmamız, hasta olmamız, bu duyguları 
süslü bir şekilde anlatmamız çok bir şey ifade 
etmeyebilir. Burada yazı bittiğinde okurun 
duygusu, “geçmiş olsun”, “başın sağ olsun” 
ya da “üzülme yenisini bulursun” şeklinde 
gelişebilir. “Bunları anlatılmaya değer kılan 
nedir?” işte bir hikâye avcısının kafasını 
kurcalayan soru bu olmalıdır. 

Biz toplum olarak klişelerle düşünmeyi 
seviyoruz. Bu klişeler bizi gerçek bilgiyi 
aramaktan da alıkoyuyor. 2-3 cümle 
söyleyebilecek şeyimiz varsa o konuya 
hâkim olduğumuzu zannediyoruz. Son 
zamanlarda fark ettiğim şeylerden biri derinlik 
yoksunluğu… Belki bu “bilgi bombardımanı” 
içinde en yoğun yaşadığımız duygu bu. Bir 
şeyi bildiğini zannetmek bilmemekten daha 
kötü… Klişeler edebiyatımızda da var. “Yaşar 
Kemal, tasvircidir.” iyi de “İnce Memed”i ciltler 
boyunca okutan sadece tasvirleri midir? Bir 
eşkıya hikâyesinin galibini merak eden okur, 
kitabı elinden bırakamayacak hale gelir. “Oğuz 
Atay bilinç akışı yapar, iç ses vardır.” iyi de 

“Tutunamayanlar”da bizi merak 
ettiren şey nedir? Ya da “Korkuyu 

Beklerken”de şimdi ne olacak 
diye kimi zaman gülerek 

sayfaları çevirten şey? 
“Kafka’nın eserlerinde 
kahramanların başına bir 
şeyler gelmez.” yok artık, 
pişmiş tavuğun başına 
gelmeyecek olaylar zaten 

“kafkaesk”tir. “Nâzım 
Hikmet mi, onda toplum var; 

İkinci Yeni mi, onda imge var.” 
ne kolay değil mi böyle?

Kategorilerle düşünmek bir çeşit 
soyutlamadır ve işe yarar ancak klişelere 
saplanmak edebiyatçı için büyük risktir. 
Ustaları okumak, anlamaya çalışmak, kimi 
zaman onlara öykünmek, bir süre sonra da 
kendi sesini, anlatılmaya değer hikâyelerini 
keşfetmek ve tabii yazmak, yazmak... İşte bir 
hikâye avcısının elindeki mızrak.

"Yani iç 
sıkıntılarımızı 

hezeyan şeklinde 
kusmamız, bunu da 
iyi bir dille anlatıyor 
olmamız bir anlam 
ifade etmeyebilir."
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BİRCAN USALLI SİLAN

“Herkes bu dünyadan göçecek,  
insan gibi gitmek lazım.”

“Bireysel mutluluğumun beş paralık değeri yok, 
ancak herkes mutlu olursa mutlu olurum.”

Türk Sineması’nın vazgeçilmezlerinden, Türk 
Sineması deyince akla ilk gelen isimlerden 
biri o… Gülüşü başka yakışıklı, ağlaması 

başka hüzünlü, yürümesi başka havalı. Bambaşka 
bir adam. Boşuna “Kadir İnanır” olunmaz. Böyle biri 
işte… Bakmayın siz onun kabadayı gibi olduğuna ve 
dayı gibi baktığına. Onun içinde küçücük bir erkek 
çocuğu var. Büyümeyen, yalnız, koşturmak isteyen, 
sevilmek ve sevmek isteyen, sarılıp sarmalanmak, 
sarıp sarmalamak isteyen, şefkat isteyen, şefkat 
veren genç bir delikanlı var içinde… Yaşı 72 oldu 
şaka maka ama bana sorarsanız onun ruhunda her 
yaş var. Yedi var, on yedi var, yirmi yedi var. Her yaş 
var. İyi ki doğdun Kadir İnanır, iyi ki bizim ülkemize 
doğdun. 

Vagonumun bugünkü konuğu Kadir İnanır. 
Şimdi onunla uzun uzun konuşacağız. Aslında 
Kadir İnanır’ı ilk gördüğümde, gazetecilik 
bölümünde üniversite öğrencisiydim. Okula 
yeni başlamıştım ve Kadir İnanır bizim okulun 
kantininde oturuyordu. Oturmak ama ne 
oturmak… Herkes onun etrafındaydı. Gözlerim 
şaşkınlıktan açılmıştı ve “Kadir İnanır değil mi o?” 
diye yanımdaki arkadaşıma sormuştum. “Bizim 
okulun öğrencisi.” demişlerdi. Bir yandan da böyle 
bir okul arkadaşlığımız olmuştu. 

52 yıllık sanat hayatına 182 sinema filmi, yedi 
televizyon dizisi sığdırdı. Bir dönem ara verdi, sonra 
hepimizin hafızasında yer eden “Kapı” filmiyle yedi 
yıl ara verdiği setlere geri döndü. Midyatlı Süryani 
bir ailenin dramını anlatan bu filmde Kadir İnanır; 
hem bir eş hem bir babayı acısıyla sevinciyle, karma 
karışık duygularıyla hepimize anlattı. Unutulmaz 
bir oyunculuk örneği gördük.

Gazetecilik yaptığım dönemde onunla, yaptığım 
röportajla tanıştım. “Senin bakışların ne kadar 
güzel.” dediğimde “Karşımdan aldığım elektriğe 
göre benim bakışım da değişir.” demişti. Partneriyle 
uyum içinde olmasının sahili çok yansıdığından söz 
etmişti, gerçekten vazgeçilmez bir kuraldı. 

Kadir İnanır’ın pek çok filmini izledim. Bunların 
içinde beni en çok etkileyen “Selvi Boylum Al 
Yazmalım”, “Devlerin Aşkı”, “Tomruk”, “Karılar 
Koğuşu”, “Tatar Ramazan” filmleriydi.

Gazetecilik döneminde sık sık beraber oturur, 
bol bol sohbet eder, konuşurduk. Bir keresinde 
bana telefon açıp “Seni önemli mi önemli, geleceği 
parlak bir oyuncuyla tanıştıracağım, gel.” dedi.  İyi 
bir tır şoförünü canlandırdığı filmde “Bak, adı Zuhal 
Olcay.” diye beni Zuhal Olcay’la tanıştırdı. Zuhal 

Olcay’ı ilk orada görmüştüm ve sonra bana “Bu 
kadın mutlaka bu filmden ödül alacak.” demişti. 
“Sen niye ödül almıyorsun, niye illaki karşındakinin 
ödül alması seni daha çok ilgilendiriyor?” diye 
sorduğumda “Kızım bize ödül vermezler.” diye 
cevap vermişti. Gerçekten o film bittiğinde, Kadir 
İnanır tır şoförü olarak ödül alamadı ama yolcu 
rolündeki Zuhal Olcay, “Amansız Yol” filmindeki 
performansıyla Antalya Film Festivali’nde “En İyi 
Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 

Kadir İnanır’la katıldığım bir organizasyonu 
anımsıyorum. Organizasyonda insanlar ona 
dokunmak, onunla el sıkışabilmek, onunla göz göze 
gelip iki sohbet edebilmek için birbirlerinin üstüne 
çıkıyorlardı.  Daha sonra arabaya bindiğinizde bana 
o pırıl pırıl gözleriyle dönüp “Sevgi nasıl kıymetli 
bir şey değil mi? Bu insanlar beni ne kadar çok 
seviyorlar, ben bunu hak ediyorum değil mi? Çünkü 
ben de onları çok seviyorum.” demişti.

Kadir İnanır, çok sevdiği halkı için, barış için 
durmadan çalışmaya o dönem başlamıştı. Son on 
yıldır gerçekten sadece barış için çalışıyor, dolaşıyor, 
bunları anlatmak istiyor. Çünkü insan haklarıyla 
ilgili çalışmaları hız kesmeden sürerken onun dediği 
tek cümle var: “İnsan hakları savunucusu olarak 
hatırlanmak istiyorum.” 

Son on yıldır sağlık problemleriyle de uğraşıyor 
Kadir İnanır. Önce akciğerdeki hastalıkla bizi 
korkuttu, sonra beynine pıhtı atmasıyla korkuttu. 
Tam iyileşti derken, bir pıhtı atışı daha oldu. Belki 
de dualar, belki de hayat arkadaşı Jülide Kural ve 
doktorların ona çocuklar gibi bakması sayesinde 
hızla eski günlerine dönmeye başladı bile Kadir 
İnanır. 

-Sana öncelikle şunu sormak istiyorum. 
Ölümden dönmek hepimizin hayata bakışını 
değiştirir. Senin de hayata bakışında bir 
değişiklik oldu mu merak ediyorum?  
Sevgili meslektaşım İpek Özbey ile yaptığı 
röportajda, benim de çok etkilendiğim şu 
cümleleri söylemişti (aynen kullanmak 
istiyorum) Kadir İnanır: 

Evet, ölümden dönmek insanların hayatında 
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çok şey değiştirir. Bende değiştirmedi. Artık 
ne kadar sağlıklı yaşayabileceğimi, yaşama ne 
kadar katkıda bulunabileceğimi az çok tahmin 
edebiliyorum. Zaten sonunda mutlaka gideceksin, 
bilimsel olarak zamanla yer çekimine yenileceksin. 
Ama eğer ‘Hiç hayat boştur noktasına geldin mi?’ 
diye soruyorsan, cevabım hayır. Karakterim de 
buna müsaade etmiyor. Düşünsene, gözümün 
önünde bir cinayet işleniyor, polis ‘Kim vurdu?’ diye 
soruyor. ‘Ben görmedim’ mi diyeceğim? Gördüm, 
gözümün önünde vurdular… Gerçeğin üstünü 
örterek yaşayamazsın, onu görmezden gelemezsin. 
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim İpek, elim ayağım 
tuttukça benden ‘bana ne’ sözünü duymayacaksınız. 
Sanatçılığımı bir kenara bırak, yurttaş olarak bu 
ülkenin temel sorunlarıyla ilgilenmeye devam 
edeceğim. O sorunların ortadan kaldırılması için 
verilen mücadelenin en önünde olmak istiyorum.
n Birazcık Jülide Kural’ı anlatsan bize?
Jülide olmasa ben şu an yaşamıyordum. Jülide 

benim hayatım için çok kıymetli, çok anlamlı. 
Onun bana kattığı çok şey var. Müthiş cesaret 
veren, sürekli arkamda duran, kendi değerleriyle 
katkı sağlayan biri. Bütün sıkıntılarımızın kalkması 
için büyük bir uğraş veriyor. Özellikle de sağlığım 
konusunda.

Jülide de Kadir İnanır için daha önce bana bir 
röportajında “Beraberlik elbette hiç kolay bir şey 
değil. İki insanın bir araya gelip de bir yaşamı 
paylaşması çok büyük zorluklar demek. Hele de 
bu iki karakter, ne istediğini bilen, kendi yollarını 
çizmiş iki insansa kolay değil ama böyle olduğu 
için bunun birtakım güzellikleri de var. Çünkü 
yanınızdaki insana saygı duyduğunuz zaman tabii 
ki kimi kusurları, kimi zor durumları bir şekilde 
daha çabuk atlayabiliyorsunuz. Ve ona, birbirinize 
emek vermekten çekinmiyorsunuz. Bunu isteyerek 
yapıyorsunuz. Çünkü saygı duyduğunuz için. Yani 
sevgiden söz etmiyorum, zaten sevgi olmasa onun 
adı beraberlik değil başka bir şey olur.” demişti. 
n Bunca yıldır iki yüze yakın film çektin. 

Karakteri doğru ve samimi yorumlayabilmek 
için ne yapmak gerekir? Senin için Stanislavski 

ruhu var denir. Bize neler söylemek istersin?
Karakteri doğru ve samimi nasıl anlatabilirsin, 

onu elde etmek için neler yapabilirsin? Drama 
oyunculuğunda çok geçerli olan bu metodu kabul 
etmiş oyuncular arasında Al Pacino’dan Marlon 
Brando’ya kadar pek çok önemli isim var. Drama 
oyuncularının babası Marlon Brando’dur. Bütün 
drama oyuncuları bu adamı bir biçimde taklit eder. 
Ama o karaktere vereceğiniz ruhu, isteseniz de kopya 
edemezsiniz. Onun sizden gelmesi lazım. Mesela 
bir şoförü mü oynuyorsun? Onu iyi gözlemlemen 
lazım. Neden hızlı sürüyor, evini, işini, aşını, 
arabasının sigortasının verdiği yükü o karakterin 
yüzüne oturtmazsan başarılı olmaz. Bir fabrikatörü 
oynaman için bu ülkenin zengin adamlarını tanıman 
lazım. Biz senelerce zengin adam sahnelerini 
çekerken konserveleri açtık, bütün yemekleri 
doldurduk. Sonra öğrendim ki, önce başlangıç yenir, 
sonra ana yemek gelirmiş. Zengin adamı tanımadan, 
sofrasını, seyahatlerini, ailesini, vergisini nasıl 
kaçırdığını, emek sömürüsünü bilmeden o adamı 
nasıl ortaya koyacaksın?
n Peki kameran hep sorunların içinde oldu mu?
Hep değildi elbette. O filmleri çekmek için sisteme 

uyduğum, ticari filmler yapmak zorunda olduğum 
zamanlar da oldu. Ama aynı adama “Karılar 
Koğuşu”nu da çektirebildim ben. Bu arada dünyanın 
en fazla hapishane filmi çekmiş aktörüyüm. Kazara 
hapishaneye düşsem kendimi yatmış sayarım.
n Sen hep barış dedin, her yerde barıştan 

yana oldun. Nedir senin için barış?
Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki… Barışın 

olmadığı yere yatırımcı ve turist gelmez. Barışın 
olmadığı yerde üretim olmaz. Bütün evler, yuvalar 
darmadağın olur. İşin, aşın olmadığı yerde cinayetler, 
boşanmalar başlar. İş bulamayan belki suça karışır, 
hırsızlık, arsızlık başlar. Yazılı hukuk kuralları bozulur, 
herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar. En 
fenalarından biri ülkeden kaçışlar başlar. Şunu 
söylemek istiyorum: Göreceksiniz bu ülke çok zengin 
olacak. Ortadoğu’daki bütün enerji kaynakları Türkiye 
üzerinden geçecek. Geçtiği yerde bölge insanları iş 
bulacak. Huzur olduğu için yatırım gelecek.

Bütün önemli fabrikalar coğrafyanın 
merkezi diye burayı seçecekler. Kaçanlar geri 
gelecek. Yurtdışına para kaçıranlar da paralarını 
geri getirecekler. Git Avrupa’nın şehirlerine, 
Türkiye’den kaçanlar birbirinin omzuna çarpıyor. 
Bu ülkeden utanmadan çok para kaçırdılar. 
Çoğunlukla bu ülkede vergiler dürüstçe ödenmedi. 
Vergisi ödenmeyen yerde devlet ne yapabilir? 
Önce vatandaş, vatandaşlık görevini yapacak. 
Paralarını kaçıranlar geri getirsin. Ayıp, bir tane 
iş yapıyorum, faturayı kesiyorum, o gün KDV’si 
kesiliyor. Biz enayi miyiz yani? Paraları yurtdışına 
kaçırmak ahlaksızlıktır. Vatanını seven adam 
mücadelesini burada verecek. Kimse ülkesini terk 
etmesin.
n Peki, eleştiriler karşısında nasıl dimdik 

durabildin? Mücadele senin hayatında hep 
vardı biliyorum. 

Yaşamın anlamının mücadelenin altında 
yattığına inanırsan, bu sözü etmek aklının 
ucundan geçmez. Ne kadar etken bunu kırıp 
dökmeye çalışırsa çalışsın, beni asla mağlup 
edemeyecekler. Ülkeme barış ve huzur gelsin 
diye verdiğim mücadele, hayatımın en güzel 
günleriydi. Şimdi bize bir senaryo verirler, kabul 
edersek oynarız, etmezsek oynamayız. Benim 
hayatımın kabul ettiğim senaryosu bu. Sadece 
kendi menfaatleri olduğunda ortaya çıkan 
sanatçılar da var, bunları toplum açık açık 
görüyor. Herkes bu dünyadan göçecek, insan gibi 
gitmek lazım. Bireysel mutluluğumun beş paralık 
değeri yok, ancak herkes mutlu olursa mutlu 
olurum.
n Son sorum… Bugüne kadar yüzlerce 

filmde oynadın ama bir Çakırcalı Mehmet Efe 
hayalin var bilirim. E bu hayal ne olacak?

25 yaşında adam o, nasıl oynayabilirim. O 
benim için hep bir keşke olarak kalacak. 

Çakırcalı Mehmet Efe belki olmadı ama Kadir 
İnanır’ın müthiş oyunculuğuyla yorumlayacağı 
nice karakterler var bilirim. Türk Sineması, 
ekranlar ona hep hayran. O sinemaya, sinema 
da ona hep çok yakıştı. 
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“UMUDUN KARDELENİ” OLARAK 
HER DAİM KARLAR ARASINDAN 
BOY VEREN BİR YAZAR:

HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Öner Yağcı, ülkemiz okurları için 
bilinen bir isimdir. Ben bu söyleşileri 
yaparken bilinenlerin tekrarından 

öte, hayat hikâyemizde bazen söylemekten 
geri durduğumuz, anlatmadığımız gizli 
çekmecelerimizde her daim bir şeyler olur. 
Böyle olması da kaçınılmaz bir gerçektir 
yaşanmışlıklardan sonra acının dilinde sessizliğe 
bürünen anıların indinde. 

n Gizli çekmecenden neler söyleyebilirsin?
Yaşadıklarımız, yaşatılanlar dolduruyor 

çekmecemizi sevgili Halil İbo. Aklımızı 
kullanarak daha güzel yaşamlara birlikte 
kavuşmak hayalleriyle dolmuşuz kendi 
isteğimizle. 

Böyle olunca çekmecemizin nasıl dolacağını 
toplumsal durum belirliyor. Ziya Paşa’nın 
ünlü sözü geliyor aklıma: “Ya dehre (dünyaya) 
gelmeseydim ya aklım olmasaydı.” 

Eh, madem dünyaya gelmişiz ve madem 
aklımızı kullanmayı seçmişiz, öyleyse 
yaşadıklarımızla kendi geleceğimizi oluşturmak 
ve yaşamda özne olabilmek için emek vermek 
boynumuzun borcu. 

Bir de içinde olduğumuz toplumun gerçekliği 
var, çekmecemizi dolduran. Yüz yıllarca 
kullaştırılmış, köleleştirilmiş bir toplumdaki 
özgürlük arayışlarının kendi tarihinde 
doruğa çıktığı bir coğrafyada yaşadığımız için 
şanslıyız. Bize bu şansı veren Cumhuriyet’e 
olan borcumuz da sırtımızda. Dünyanın 
küreselleşmesiyle kurulan düzenlerin emperyal 
dayatmalarını da eklediğimizde heybemizin de, 
çekmecemizin de taşınamayacak ölçüde dolu 
olması kaçınılmaz bir sonuç.

Çekmecemden en kısa şunu söyleyebilirim 
ki, birikimimiz, deneyimimiz, yeteneğimiz 
ölçüsünde hayallerimizi büyüterek toplumsal 
gerçeği görmeye, anlamaya, algılamaya 
çalışarak yaşamak özgürleştirir insanı. 
n İçinde yer aldığın 68 Kuşağı ve 78 

Kuşağı’nda, bugünden geriye bakarak 
kültür, sanat ve siyasal örgütlenmelerinde 
eksik kalan neydi senin gözünde? Bu soruyu 
biraz da birlikte yer aldığımız dernekleri 
değerlendirme bağlamında sormak istiyorum. 
Toplumsal özgürlük tutkumuzun alanlarının 
daha da genişletilmesi, kalıcı olabilmesi için 
eksikliklerimiz ve fazlalıklarımız nelerdi?

Hayallerimizle gerçekleri örtüştürememenin 
eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. İçinde 
yaşadığımız toplumun gerçekliğine uygun 
politikalar üretmek yerine kuramsal doğruların 
peşine gitmeyi yeğledik ne yazık ki. Bu da 
örtüşmedi tabii ki ve hep yenildik. İdeolojinin 

bağnazlık ölçüsünde mutlaklaştırılması 
tuzağına düştük bir de. Değerlerin değil de 
egoların öne çıkması nedeniyle en küçük 
düşünsel ayrılıklardan yeni yeni grupların, 
partilerin oluşması gelenekselleşti ve bu da 
düşünsel ve eylemsel bütünlüğü engelleyince, 
var olan potansiyel hayata yansıyamadı. 

Oysa bırakalım daha önceki direnişleri ta 
Jön Türkler’den başlayıp İkinci Meşrutiyet’le, 
Kuvay-ı Milliye’yle, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla, 
laik Cumhuriyet’le taçlanan ve sonrasındaki 
kültür eğitim seferberliğiyle, Dünya Klasikleri, 
Köy Enstitüleri, Halkevleri’yle genç aydın 
kuşakları yaratarak 1960’larda TİP, DİSK, TÖS, 
FKF, DEV-GENÇ gibi toplumun her tabakasında 
kuramsal ve eylemsel olarak örgütsel bütünlüğü 
yaratarak “dayanışma” sözcüğünü hayata 
geçiren görkemli bir geleneğe sahiptik. Bunun 
değerini bilemedik. Var olan potansiyeli 
hovardaca harcadık ne yazık ki.

Çekmecemde bu birikim var işte. 
Romanlarımda (Kardelen, Turnalar, 

Gökyüzüne Akan Irmak, Yediveren, Kaptan, 
Yaşasın Yenilenler, Kir, Büyük Oğul Efsanesi…), 
deneme inceleme türü yapıtlarımda (68 
Kuşağı/ Doğuş ve Arayış, Sivas’ı Unutmak, Umut 
İnsanda, Beyler Bu Vatana Nasıl Kıydınız?, Nazi 
Kampları, Aydınlık Aşkıyla, Anadolu’nun Umudu 
Aydınlık, Kırk Kuşağı Şairleri…) ve yaşamöyküsel 
çalışmalarımda (Hayyam, Yunus Emre, Pir Sultan 
Abdal, Köroğlu, Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi halk 
şiirimizin ustalarından başlayarak Namık Kemal, 
Tevfik Fikret, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Aziz 
Nesin, Server Tanilli…) toplumsal yaşamımızın 

düşünsel, eylemsel, örgütsel birikimini 
aktarmaya çalıştım hep.
n 12 Eylül karanlığını yırtmaya çalışırken 

içerden “Kardelen” gibi özgün bir romanla 
dışarıya ses oldun. Sonra içerden kitaplar 
ardı ardına yayımlanmaya başladı. Çoğunun 
adı bile unutuldu.  Sana sorum şu olacak. 
68 ve 78 Kuşağı’nın edebiyatımızdaki yeri 
karşılaştırmalı olarak düşünüldüğünde 
geriye kalanlarla neler söyleyebiliriz? Ben 
de o dönemde “Cezaevi Şiir Antolojisi”ni 
hazırlamıştım oradan biliyorum. Kalanlar ve 
gidenler…

Söylediğim gibi, dayanışma sözcüğünü canlı 
ve gerçekçi kılmak bütünlüklü olabilmekten 
geçer. Bunun kaybedilmesi yolunda özellikle 
1970’le birlikte başlayan ayrışmalar ve 
bölünmüşlük toplumsal mücadelemizin en 
can yakıcı sonuçları oldu. Bunu kuşaklara 
bağlamaktan elbette kaçınmalıyız, her şey 
birbirine bağlı çünkü ve birbirini etkiliyor doğal 
olarak.

Ayrışmaların, parçalanmaların getirdiği 
güçsüzlüğün umudu azaltması, değerleri 
aşındırması da elbette kaçınılmazdı ve bugün 
yaşadığımız bu kaçınılmazlıktır. Bize düşense, 
bu kaçınılmazlığı doğuran nedenleri ortadan 
kaldırmak için elimizden geleni yapmak 
olmalıdır. Ben kendi açımdan hep bunu 
yapmaya çalıştım ve çalışıyorum. Gençliğimize 
güvenmeliyiz, çıkış yolunu kesinlikle bulacaklar.
n Edebiyatımızın çok çalışkan 

yazarlarından birisin. Masan boş kalmaz 
biliyorum. Şimdi neler yazıyorsun?  Merakla 
soruyorum bu soruyu da.

Haklısın, hep çalışıyorum. Çekmecemde 
yayına hazır kitaplar var. Biliyorsun yayın 
dünyasındaki sıkıntıları. Yayınevi bekliyor 
kitaplarım: “Dil Yaşamın Aynasıdır”, “Efsane 
Aydınlar”, “Nazi Kampları Edebiyatı”, “Savaş-
Barış ve Edebiyat”, “Küreselleşme ve Kültür,” 
“Roman ve İnsan”.

Elbette roman taslaklarım var. 
Fakir Baykurt’un efsane TÖS dönemini 
romanlaştırmaya ve bir karınca romanını 
bitirmeye çalışıyorum nicedir.

Vedat Günyol’u bitirdim, yayınevinde bekliyor. 
Âşık Veysel, Veysel, Ruhi Su, Mahzuni, İhsani 
ve Neşet Ertaş’ı anlattığım “Türkünün Rüzgârı” 
yayınevinde. Şevket Süreyya Aydemir, Orhan 
Kemal, Orhan Karaveli, İlhan Selçuk, Hasan 
Hüseyin, Uğur Mumcu ile ilgili yaşamöykü 
çalışmalarımı sürdürüyorum, çekmecemde.

“Kadın ve Devrim” adını koymayı 
düşündüğüm bir çalışmam da bitmek üzere…

Teşekkür ediyorum sevgili Halil İbo.
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MELDA DAVRAN

Ortadoğu’nun en büyük ırmakları arasında yer alan, Türkiye’de doğup 
Irak’a doğru akan, oradan da Basra Körfezi’ne dökülen güzel isimli 
Dicle’nin kıyısında, Diyarbakır’ın madeni bol Ergani’sinde  bir çocuk 
doğar, adını “Sezai” koyarlar. Adı kaderi olur; sezer durur hayatı boyunca, 
öyle bir sezmektir ki bu, bazı şairler için söylenen “başka diyarların 
sesi” olur o da. Uhrevi, mistik bir dünyadan sezdiğini, hayatın, gündelik 
hayatın, dünya sürgününün bilgisiyle harmanlayıp sunar. Başka 
diyarların sesidir ama sessizliği seçer hep, geride durmayı, 
yalnız olup yalnız kalmayı, hiçbir ortaklığa girmemeyi 
tercih eder. Öne çıkmak, kendini göstermek, popüler 
olmak onun duruşu değildir. İsteği, dileği şimdilerde 
kişisel gelişim kitaplarında bolca bahsedilen, zihnin 
ötesindeki boşluğu dinlemek, sessizliğin içindeki 
sesleri kâğıda dökmek, insan ruhunda incitmeden 
arkeolojik kazılar yapmaktır. Dökülür dizeleri o 
dilekle, gence, yaşlıya, kadına, âşığa, sağcıya, solcuya, 
sıradana, sıradışına, imanlıya, imansıza, entelektüele ve 
dahi popülere ulaşır. 

“Sen bana yeni yılsın her dakika
Her dakika bir yaşıma daha giriyorum”

Bu topraklarda yeşeren herkes ondan bir şey bulur, kimi söyler bunu, 
kimi söylemez, o da zaten ‘beni sevin’ demez. Cağaloğlu’ndaki Diriliş 

Yayınları’nda, sıcak bir kaloriferin dibinde, sessizliklerle bölünen yalın 
bir çay sohbetinde okuruyla buluşmak, onun için ekranlarda, dergilerde 
olmaktan yeğdir. Belki de bu yüzden adı Sezai Karakoç değil, Sezai Bey’dir. 
Onun yeri ortalar değil, derinler, dipler; anlamak isteyene, sabredene 
kendini ve tıpkı Ergani’deki gibi gizli madenlerini  açan gizem ve sembol 
mağaralarının  karanlık kuytularıdır. Mağara demişken ilkel de vardır 

onun şiirinde, modern de. Arayış da, diriliş de, görünenin 
ardındaki görünmeyen de, adı konulamayan, hep kavuşmak 

istenen de. Şiirinde mistisizmden yararlanır, çarpıcı 
benzetmelerle ve sembollerle kendi şiirini yaratır.

“Sezai Bey, şiirin Süleymaniye'sini inşa etti.”

Böyle bir ocak ayında veda etti kendi coğrafyasına, 
okuyucusuna. Ardından “dünya sürgünü” sona erdi 

diye yazıp çizdi sevenleri, şiirine değenleri. En sevilen 
şiirlerinden birine gönderme yaparak. Ama biri, başka 

bir şair, başka bir düşünür; Hilmi Yavuz, ölümüyle ilgili şu 
sözleri kaleme aldı:

“Sezai Bey’in ölümü, herhangi bir şairin ölümü değildir. Bazı şairler büyük 
mimarlardır, görkemli yapılar inşa ederler. Süleymaniye’yi, Selimiye’yi inşa 
ederler; bazılarıysa deniz kumuyla ilk depremde yıkılan binaları... Sezai Bey 
“şiirin Süleymaniyesi”ni inşa etti. Rahmeten vasia…”

"Bu topraklarda 
yeşeren herkes 

ondan bir şey bulur, 
kimi söyler bunu, 

kimi söylemez, o da 
zaten ‘beni sevin’ 

demez."
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

n Arzu Hanım merhaba. Hem kendinizden 
hem de Altayçeşme mahallemizden bize 
bahseder misiniz?

Adım Arzu Hanife Toker. 1972 İstanbul Üsküdar 
doğumluyum. Aslen Maltepeliyim, Selanik 
göçmeni bir ailenin çocuğuyum. İlk ve ortaokulu 
Altayçeşme mahallesinde, liseyi Maltepe’de 
okudum. 1992 yılında Anadolu Yakası 150. Yıl Posta 
İşleme Merkezi Müdürlüğü’nde işe başladım. 17 
yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra 24 Şubat 
2009 yılında babamın vefat etmesi nedeniyle 
mahallemin de  desteğiyle muhtar adayı oldum. 
13 aday arasından seçildim, tabii bunda babamın 
etkisi gerçekten çok ama çok büyük. Hâlâ 
onun etkisini görüyorum zaten. Allah gani gani 
rahmet eylesin. 2009 yılından beri üç dönemdir 
muhtarlık yapıyorum; işimi çok seviyorum, severek 
yapıyorum. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum, 
güzel bir mahallem var. Mahallem adını altı ayda 
bir akan bir çeşmeden almış. Eski Kuleli Köşk Sokak 
vardır Maltepe benzincisinin hemen yan tarafında; 
eskiden Kuleli Köşk’ün olduğu yer burası, sokağın 
adı da zaten oradan geliyor. O sokakta bir çeşme 
varmış, altı ayda bir akarmış, mahalle adını burdan 
almış diye biliyorum. Araştırmalarımda da hep bu 
bilgiye denk geldim. Mahallemiz resmi rakamlara 
göre 50.000, bana göre 100.000 üzerinde nüfuslu 
bir mahalle. Uzun bir süredir nüfus sayımı olmadığı 
için özellikle yeni yapılan binalarımıza taşınanların 
kayıtlarını biz göremiyoruz, 5490 sayılı Yasa gereği. 
O yüzden mahallemin nüfusu rahat 100.000 
vardır diye düşünüyorum, belki fazladır bile… 
Mahallemde Altayçeşme İlköğretim Okulu, Prof. 
Abdullah Türkoğlu Okulu, Kazım Tunç Okulu, 
Bekir Topaloğlu İmam Hatip Lisesi, Orhangazi 
İmam Hatip Lisesi bulunmakta. Belediyemize 
ait iki tane kreşimiz var mahallemizde, bir tanesi 
Maltepe merkezde. Çok fazla toplu konut olan 
bir mahalleyiz. Genelde sitelerimiz çoğunlukta. 
Çalışan vatandaşlarımızın sayısı da çok fazla.
n Bir mahalleli olmak, bir yere ait olmak 

sizce neden önemli?
Vallahi bence önemli. Çünkü insanın kendine 

filanca mahalleliyim diyebilmesi için orada yaşamış 
olması gerekiyor. Orada bir şeyler için emek 
harcaması gerekiyor; ne bileyim bakkalı tanıması 
gerekiyor, kasabı tanıması gerekiyor, manavcıyı 
tanıması gerekiyor, kahveciyi tanıması gerekiyor, 

simitçiyi bilmesi gerekiyor… Anlatabiliyor muyum; 
yani ben bu mahalledenim diyebilmem için o 
mahallede yaşamam lazım, o mahalleyi solumam 
lazım. O yüzden bence bir mahalleli olmak, bir 
yere ait olmaktır. Ben bu toprakların çocuğuyum; 
burada doğdum, burada büyüdüm, burada 
yaşıyorum ve ben bir Altayçeşmeliyim.
n Mahallelerde kültür ve sanat paylaşımı 

sizce nasıl yapılmalı, nasıl çoğaltılmalı?
Her ne kadar çalışan bir mahalle olsak da kültür 

ve sanata değer veren gönül dostlarımız var bizim.  
Mesela onların taleplerine karşılık verememek beni 
gerçekten çok üzüyor. Biliyorsunuz mahallemde bir 
Yaşar Kemal Kültür Merkezi açılacak pek yakında, 
bütün mahalle olarak da açıkçası orayı bekliyoruz. 
Kültür ve sanat paylaşımlarımızı en azından orada 
giderebiliriz diye düşünüyorum.
n Mahalle muhtarının olmazsa olmazı sizce 

nedir?
Mahalle muhtarının olmazsa olmazı diye 

bir şey yok. Bana göre yok yani. Şöyle yok, şöyle 
aydınlatayım; olmazsa olmaz diye bir şey yok 
aslında. Çünkü istediğin şeylere bir amaçla 
gidersen zaten olmaz diye bir şey yok. Muhtarlık 
devlet memurluğu statüsünden ziyade biraz gönül 
işi. Gönülden yapmak lazım. İnsan sevilmeden, 
takdir edilmeden olamaz. Bu işte olmazsa 
olmazımız budur bence, ben böyle düşünüyorum.
n Kültür ve sanatın mahallelerimizde etkisini 

nasıl gözlemliyorsunuz? 
Çok güzel şeyler yapıyorsunuz Maltepe 

Belediyesi olarak, çok güzel işlere imza atılıyor. 
Dediğim gibi benim mahallem genelde çalışan 
kesimden oluştuğu için bazen saat farkı oluyor; 
etkinlikler iş saatine denk geliyor ama bir kesim 
de var hiçbir şekilde hiçbir kültür-sanat etkinliğini 
kaçırmıyor. Gözlemlediğim kadarıyla -sadece kendi 
mahallem adına konuşmayayım; Maltepe, kültür 
ve sanata değer veren bir ilçe diye düşünüyorum.
n Nasıl bir mahalle hayal ediyorsunuz?
Yeşili bol bir mahalle hayal ediyorum. Gerçi 

diyeceksiniz ki Başıbüyük Ormanları’nın içinde 
olmayı mahallemle birlikte çok isterdim ama 
maalesef.  Ama iyi bir mahallem var, güzel 
bir mahallem var,  çok duyarlı insanlarım var, 
sevgi dolu vatandaşlarım var; dalında uzman 
akademisyenlerim var, dalında uzman doktorlarım, 
hocalarım, asistanlarım, hemşirelerim var, 
öğretmenlerim var, müdürlerim var, ressamlarım 
var… Yani çok güzel benim mahallem. Bir zamanlar 
Maltepe’nin altın mahallesi seçilmişti, öyle bir 
sertifikamız vardı bizim. Maltepe ilçesinin ‘Altın 
Mahallesi Altayçeşme’ diye.
n Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var 

mı?
İki konuya değinmek istiyorum. Birincisi 

mahallemde çok güzel bir park açıldı Cemal 
Süreya Parkı. Hakikaten mahallemde ufak ufak 
parklar var ama bu kadar büyük,  güzel bir tane 
de mahallemin sonunda var İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait havuzlu park. Cemal Süreya Parkı 
çok ama çok güzel oldu. Buradan, başta Belediye 
Başkanı’mız Sayın Ali KILIÇ olmak üzere, Park 
Bahçeler Müdürü Sayın Mustafa Bey’e ve Park 
Bahçeler Müdürlüğü’nde, Fen İşleri Müdürlüğü’nde 
çalışan bütün emekçilere mahallem ve şahsım 
adına çok teşekkür ediyorum.

İkinci olarak muhtarlık yasasını değiştiriyorlar. 
Seçimlerimizin yerel yönetimlerden ayrılmasını 
istiyorlar. Biz buna karşıyız aslında, istemiyoruz. 
Biz diyoruz ki; mahalle muhtarlıklarının 
seçimleri, yerel yönetimlerle birlikte yapılsın ya 
da Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılsın. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak, belediye seçimi 
olacak, en son muhtarlık seçimi olacak. Zaten 
vatandaşı biz zar zor sandığa götürüyoruz. Bu 
yasanın değiştirilmesini istemiyoruz.

Mahalleniz adına verdiğiniz hizmetler için 
teşekkür ederim Arzu Hanım. Kısa zaman önce 
açılmış olan Cemal Süreya Parkı’mızın ve yakında 
açılacak olan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’mizin de 
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim 
mahalle
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DENİZ ÖZEN

-Yaraladım ayrılırken onu ben. Görüşmez 
benimle asla!

-Aa yazık! Duygusal bir adamsa demek. Ayrılık 
acısı geçince yarası da geçer barışır, barışır.

-Kız yok! Yaraladım bildiğin. İmzamı attım. 
Ciddiyim!

-Nasıl? Ciddi misin sen? Yuh! 

Tiyatro sahnesinde ellerindeki metinleri 
çalışırken grup mola verince iki arada bir 
derede konuşmuşlardı Hülya’yla. Gördüğü en 
mülayim kızdı. Lacivert gözleri vardı buğulu. 
Kömür karası saçları. Bembeyaz teniyle 
Ortadoğuluları andırırdı. Bir ortama girdiğinde 
tüm gözler ona dönerdi, ne giyerse giysin, ne 
durumda olursa olsun hem de. 

Yani üniversitedeyken öyleydi. Şimdi hepimiz 
biraz değişmiştik doğrusu, o da kendi 
değişimindeydi işte; gözlerin hafif inmesi, 
torbalanması, kaz ayakları, bir tutam beyaz saç, 
e biraz da göbek. 

Ama hep çok şık giyinirdi. Güzel rakı içerdi. 
Güzel şarkı söylerdi. Güzel yemek yapardı. 
Hepimiz çok imrenirdik ona. Okulun tiyatro 
kulübündeydik. İki kez aynı oyunda sahneye 
çıkmışlığımız oldu. İyi oyuncudur. Çok okurdu. 
Ben tiyatrodan devam eder sanıyordum ama, 
“her şeyi bırakıp evlendi.” dediler sonra. Niyeyse 
“erken değil mi ya!” diye düşünmüştüm. Hatta 
söylemiştim bile grupta. “Sen evde kaldıysan 
kız ne yapsın.” diye mavra geçmişti bizimkiler. 
Bozulmuştum hatta anımsıyorum o zaman.

Yirmi yıl olmuş. Dün karşılaşınca birden çok 
şaşırdım. “Ufak bir rol varmış da!” diye elindeki 
tekstleri sallayarak salona girince, herkes önce 
bir afalladı sonra da çığlığı bastı. Sarıldık, çok 
sevindik. Tolga bulup getirmiş meğer. Biz öyle 
çok ünlem gözlerle bakınca da, ballandıra 
ballandıra anlattılar buluşmalarını. 

“Boşandım ben, taze daha. Kendimi kötü de 
hissettim, var mıyım yok muyum derken var 
olmaya ihtiyacım arttı. Tolga’yı aradım. Dedim 
ki; Çek beni kurtar bu hayattan! O da; Tiyatro 
mu, psikolog mu, seç! deyince, sizi seçtim 
gençler!” 

Herkes gülerek “iyi yaptın, hoş geldin.” dedi.

Hep komik kızdı zaten. Üst üste geyikler espriler. 
Çalışmayı erken bitirdik. Dün konuşamayınca 
adam gibi, bugünkü molada patlattım soruyu; 
“Ee hiç oluru yok mu tekrar? Görüşürsünüz belki 
Hülya. Çok iyi, mutlu dedilerdi senin için.”

Onun üzerine dedi işte; “asla aramaz, benden 
bir iz bıraktım ona, baksın dursun artık.” diye. 

Benim büyüyen şaşkın gözlerimi görünce 
de “Gel.” dedi sigara paketini alıp. Bahçeye 
çıkıp banka oturduk. Sigarasından derin bir 
nefes çekip; “Bir akşam yemek masasında 
oturuyoruz böyle. Et pişirmişim; bonfile. 
Birer kadeh şarap da koymuşum, güzelce 
geçmişiz başına. Sessizdik zaten epeydir, 
konuşursak da tartışıyoruz son yıllarda ama, 
şiddet eğilimim yoktur benim, bilirsin. Aynı 
terane, yine incir kabuğunu doldurmayacak 
bir mevzudan tartışmaya başladık. Eskiden 
susardım, olay kapansın diye. Son günlerde 
ondan ne duyuyorsam ben de iki katı şiddetinde 
söylüyorum. Anlamıyor öfkemi. Aksine 
saygısızca yermeye devam ediyor. Yani ne 
tartışsak bir aşağılama, bir kibir, bir üstten 
bakma. Şiddet sadece kaba kuvvet değil 
maalesef, bu da psikolojik şiddet! Anlarsın.” 

Gözlerim doldu. “Anlıyorum tabii ki.” dedim. 
Her kadın anlar!

Bir derin nefes daha çekip devam etti, yüzüme 
bakmadan; 

“Ağız burun kıvırmalarına alışmıştım da, 
söz bebekten açılınca, ‘sen kim anne olmak 
kim!’ dedi. ‘Allah sana vermedi zaten.’ diye de 
gülmeye başladı. Mavra yapıyor her zamanki 

gibi, ama ben taşmışım, kaynıyor içim. 
Bu kadar dolduğumu bilmiyordum. Ya da 
farkedememişim. Dört kere tüp denedik biz. 
Olmadı. Erkeklere pek bir sıkıntısı yok tabii. 
Tüm yük kadınlara. Sen dikkat edeceksin sürekli 
bedenine, yediğine içtiğine. Hasta olmayacaksın 
vaktini kaçırmayacaksın iğnelerin. Ben 
insülin iğneleri, kalça iğnem ve malum göbek 
iğnelerimle dolaşıyordum üçüncü kez. Mosmor 
iğneden çürüyen bir göbekle hem evde hem 
de işyerinde çalışmaya devam ederek. Yeter ki 
bebeğim olsun diye. Düşün! Tüm hormonlarını 
bırak, kimyan değişecek ama sen ısrarla her 
sabah o aynaya bakıp gülümseyeceksin falan. 
O gün de gülümsemiştim kendime halbuki ama 
yetmiyormuş demek ki. Bu kadar mavradan 
sonra; istop oyununda ismin söylenmiş de top 
havaya çoktan fırlatılmış, herkes kaçışmış, sen 
kalakalmışsın gibi geliyor insana. ‘Hadi hemen 

hareket et, yoksa top düşecek!’ diyen telaşlı 
bir iç ses gibi kalakalıyorsun. O hâlâ mavraya 
devam ediyordu; ‘Kızım hayat bile izin vermedi 
anne olmana işte, anla!’

Masada bakındım bir iki, sinirlerimin 
kaynayarak yükselmesine yüzümün ateş 
basmasına şahit olarak et bıçağı ilişiverdi 
gözüme. Kapıp çat! diye sapladım elinin 

üstüne. Bir anda. Birden. Kalakaldı. Göz göze 
bakıştık, beş saniye falan. Gördü bendeki hangi 
barajların yıkıldığını o, tırstı. Manyaak! Hayvaan! 
diye bağırırken can havliyle, sadece gözlerine 
baktım. Biliyordum çok canı yanıyordu. 
Bunu istemiştim zaten! Yavaşça kalktım. 
Dişlerimi fırçaladım. Çantamı alıp çıktım. 
Oymuş. Eve bir daha gitmedim. Eşyalarımı bile 
almadım. Ne nafaka ne bir şey! Boşanmayı da 
avukatlar halletti. O beş saniye var ya masada 
bakıştığımız, noktaydı. Daha ne o bakar, ne de 
ben!”

- !

-Korkma, üstümde bıçak yok.

-Yemin ederim delisin sen! Başkası anlatsa 
inanmazdım. Ne diyeyim; kuyruğa basan çığlığı 
duyar. Yapacak bir şey yok! Haber alıyor musun 
peki?

-Arkadaşlar psikologla geçen bir yıldan 
bahsediyor. Şimdilerde yeni yeni biriyle mi 
ilgileniyormuş ne, öyle bir şeyler duydum. 
Benden ırak başkasıyla mutlu olsun. Bir buçuk 
yıldır ilk Tolga’yı aradım, sonrasını da biliyorsun 
zaten. 

Attı sigarayı yere. İzmariti çiğnedi ayakucuyla. 
Parmaklarıyla akan yaşlarını sildi. Saçlarını 
büyük bir özenle sıvazlaya sıvazlaya topladı 
arkada. Derin bir nefes alıp verdim.

Başımı çevirdiğimde tam karşımızda bahçe 
duvarına yaslanıvermiş aynayı gördüm. 

Aynada Hülya gülümseyerek bana bakıyordu. 
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Her şey gibi hayatın da bir sonu olduğunu 
ve eninde sonunda bir sokaktan 

içeri girip insan içine karışmak zorunda 
olduğumu göz ardı ederek, zihnimde 
gerçekliğini tartıştığım kaldırımda 
yürüyorum. Şehr-i İstanbul çok fazla 
semirmekten, kaygan teni gövdesini 
taşıyamadığı için oturduğu yerden yemeyi 
sürdüren ve yedikçe daha da semiren, 
obez bir sürüngen. Milyonların hayal 
kırıklıklarıyla beslenen ve ele geçirdiği saf 
ruhların toplamından yarattığı fiyakayla 
inadına var olan bu şehir, aslında bir yılan. 
Doğudan batıya doğru uzanmış bekleyen 
bu yılan, beni de tek lokmada yutmuş. 
Tarih öncesinden kalma sindirim sistemine 
fazlaca güvenerek hepimizi öğütmeye 
çalışıyor.

Bu da yetmezmiş gibi işgüzar bir sihirbaz gelmiş ve Boğaz adı verilen, 
tuzlu sudan yapılma bir tür testereyle bu hayvanı ortadan ikiye 

kesmiş. Kurbanın zehirli kanı olduğu gibi Marmara’ya akıyor. Yaşamaya 
çalışırken, bir kent sakininden çok bir tür bitki olduğum duygusu 
beni teslim alıyor. Kişisel alanı olabildiğince genişletilmiş bir çeşit 
kalebentlik bu. İçinde çile doldururken, özgürlüğü sınırlayan kalın taş 
duvarları görememek daha da kahredici oluyor. Gardiyanı bayıltıp, 
cebinden anahtarları çalmanın ya da sabır gerektiren bir ümitle tüneller 
kazmanın mümkünü yok. Kurulan her hayal burada başlayıp, burada 
bitiyor. Niyetler duvarlara çarpıyor.

DERYA ERKENCİ

Gelecek hep bu an

Sık sık ölmeye alışkın biri gibiyim. Bir şeyler sürekli, can çekişerek 

ruhunu teslim eder içimde. Sonra sancılar içinde yeniden doğar, 

borçlu bir bebek gibi gizlice. Yoksa ölüyüm de, bütün bunlar kendi 

cenaze törenini bayram namazı zanneden saf bir mevtanın, kabir 

azabındaki düşünceleri mi? Şimdilerde gelecek hep bu an; bir 

yerinden tutunmalıyım hayata. Şuradan sapıp caddeye çıkıp her şeye 

katlanmaya ikna olmalıyım. Deterjan alışverişi yapmalıyım mesela. 

Cadde boyu akan insan yığınlarının şöyle bir kabasını akıtmalı, sonra 

yağ sökücüyle herkesi tek tek iyice ovalamalıyım. Annem gurur 

duymalı benle. Düşünmeli; ne titiz oğlum var, diye.

Pazarın sokağına dar atıyorum kendimi. Kalabalıklarla 
sınanacaksam, en fenası olmalı öyle değil mi? Pazar beni 

hem saklamalı hem de insanlarla kaynaştırmalı. Ellerimde 
naylon torbalar olmalı. Eskiden kese kâğıtları gazeteden 
yapılırdı. İstavritler, eve götürene kadar mürekkep kokardı. 
Neyse ki yağmur da başladı. Herkes dikkat kesilmiş, tentelere 
düşen damlaların sesini dinliyor. Gömleğinin üzerine sutyen 
giymiş bir adamla muhabbet eden kadın, iç çamaşırı tezgâhına 
dizlerini yaslamış iştahla sigara içiyor. “Fenomen oldun be 
abla.” diyor pazarcı. “Daha olmadım ama kesin olacağım.” 
diyor kadın, uzayıp giden kalabalık sokağın nemli ufkuna 
dalarken. Yüzü, üflediği dumanın sisinde kayboluyor.
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