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FERHAN ŞENSOY

TUNCEL KURTIZ

"Uyumak güzel de, kitle halinde
uyuyunca sıkıntı büyük oluyor"

"Aslında hedefim de olmadı hiç.
Rüzgârda savrulan yaprak misaliydim
ama fikri, vicdani hür bir adamdım."

VICTOR HUGO

SABAHATTIN ALI

"Çünkü aşk bir ağaç gibidir:
kendiliğinden yetişir, kökleriyle
tüm benliğimizin derinliklerini
sarar ve yıkıntı halindeki bir
yürekte yeşermeye devam eder."

"Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi"
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CAN ERSAL

Sunay Akın ile birlikte oluşturduğumuz
şiirli resimle arşivinden.
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PELİN BATU

Tren Musikisi

Bob Dylan: True Love tends to forget

“Hfz. kökünden gelen hafıza ‘saklayan, muhafaza eden şey veya kadın’
sözcüğünden alıntıdır.”1 Hfz. hem saklama, koruma anlamına gelir, hem
de ezberleme. Neden özellikle kadın? Kadın saklamayı, korumayı daha iyi
mi bilir?
Ben koruyamıyorum. Artık bende hiçbir şey kalmıyor. Bırakmıyorum.
Tutmuyorum. Ellerimin ve ruhumun iplerini çözdüm. Düğmelerimi döktüm.
Günlerin tortusu köpük köpük akıyor. Geçmişin güzellikleri gitarın tellerinden
düşüyor. Sözlerin yüküne izin vermiyorum. Camı aralıyorum. Meksika’dan
Tibet’e düşüyor şarkı. Ezberim bozuk, ezberimin aruzunu trenin nabzına
bırakıyorum. Hüznüm yok. Seni saklamıyorum, bana getirdiğin saadet
de, hüzün de benim değil artık. Geçmişin küçük fısıltıları ve antikaları
gelip gidiyor, gelip gidiyor, rüzgârla taşınan uçucu bir parfüm gibi. İçime
çekmiyorum. Yol uzun. Yollar çatallanıyor. Seçimi size bırakıyorum.

Dionne Warwick: Loneliness Remembers What
Happiness Forgets
Düşüş ani ve hızlı olunca güneşin şuası gecenin ayazına dönüyor. Ne de
keskin ısırıyor, anlamıyorsunuz bile. Bir de bakmışınız, hiç his kalmamış.
Yalnızlığımda yalnız kalamıyorum. Yalnızlığımda yalnız ben yokum.
Geçmiş her yere taşıdığım bir bavul, içinden kaçan ipekler bile ısırıyor.
Hiç giymediğim bir gecelik, anneannelerden kalan. Dantelleri ne iyi
korunmuş. Oysa hiç gerek yok süse, şartsız gerçeğin yumuşaklığına. Rahat
ve sıcak olmak istiyorum ruhum bu kadar buz kesmişken. Şiirin içindeki
aşkı ayıklıyorum, yeri yok ağır kafiyelerin, kadim sevgilerin. İnanmıyorum
onlara. Ne güzel de gelmiş geçmişler, kullanmışlar kendilerini şiiri
yazmak için. İstemiyorum ballı sözlerinizi. Soğuk ve sessizim, kırmayın
sükûnetimi. Hiçbirinizi aşkı ikna etmez beni, kırmaz buzlarımın heykelini.

Morrissey: Everyday is Like Sunday

Pazar günleridir bizi yalnızlığımızdan kaçıran, demişti. O yalnız

kahvaltılardan kaçardı. Korkardı yalnızlığından. Benim keyfim ise pek
yerinde. Yemekli kompartımanda ayva reçeli var. Her gün pazar olsa,
sessiz ve gri, aldırmam. Sisin içinden seçerim tellerini ağaçların, çiçeklerini
değil köklerini düşlerim. Sisin içinde göklerin sonsuzunu dizerim boynuma
bin yıllık taş. Tasalarımı kızarmış ekmekle bırakmışım son istasyonda.
“Yanınız boş mu?” Hayır. Hiçbir boşluk kalmadığı için bu kadar mesudum
yalnızlığımdan. Paylaşmayıverin lütfen sesinizi- hikâyenizi başlamadan
bilirim. Karınız kahpe, kocanız hergele, çocuğunuz hayırsız. Ya da
dilinize dolanmış şu kayıp, bu kayıp. Ben kaybetmekten korkmuyorum,
kaçmaktan kaçınmıyorum artık… İstemeyin benden nasihat, her şey bir
tekerrürden ibaret, ders çıkarmaya da yok mahal.

Patti Smith: Birdland

Odadan odaya geçip “Stormy Weather” söylüyordum bulutlara. Roma
İmparatorluğu’ndan beri sayıklamayı alışkanlık edinmişim, rüyalarımın
kargalarına. Peri gibi değil, küçük, narin, kırılgan hiç değilim. Bilirim, kuşların
özgürlüğü kimsenin umuru değil tutsak kalana kadar. Bulutların ağırlığı
da düşünülmez. Oysa ne zordur taşımak onca okyanus umman. Ne zordur
zapt etmek melekleri tepindikçe tepinen. Ama elektrikli kahkahalarını bir
döküldüklerinde anlarız, tüy gibi hafif olanın ağırlığını. Hiç derdim değil
ağırlık, hafiflik. Kısalık, uzunluk. Derinlik, sığlık. Uçsun kargalar, bana yeter.

David Bowie: My Death

Ölümüm mavi bir kuş gibi değil hafif. Tüylerim kalmaz. Sözlerimden bir
söz peki? Sanmam. Öyle bir armağana ihtiyacım da yok asla. Yıkasın tarih,
temizlesin tüm bu karşılıksız güzellikleri. Beraberindeki diken, tavşan kiri
ve saklanmış kini. Zamanı hoyratça geçirmek kalınlaştırmadı kaslarını
ruhumun. Uçucu derler, uçmaz. Ketum da değildir Lazarus. Konuştukça
dökülür dişleri. Maviye çalan dildir, dedikodu dediğin. Müziğin simi yavaş
yavaş kısılır. Kapanır kapılar merakımız kalmayınca. Zaten bu da bir ölüm
değil midir? Hiç gelmeyecekmiş gibi yaşadıkça gelmez, gelişi metalik ve
hep-anidir. Son bir piyano. Maviye çalan. Minördür bize yakışan.
1

Nişanyan Sözlük
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ERCAN KESAL

F

otoğraf 1985 yılına ait olmalı. Ankara’da
bir çatı katı. Duvarları, şairlerin kendi
el yazılarıyla yazdığı şiirlerle kaplı bir
evdi. Çok yıllar sonra evin bulunduğu sokağa
yolum düştüğünde, yerine çok katlı otopark
yaptıklarını gördüm. Binanın yıkımına başlandığı
günlerde, evde kalan bazı eşyaları almaya giden
arkadaşımıza, evi yıkan işçilerin sordukları soru
enteresandır:
“Kardeş, bu evde yaşayanlar gerçekten bu
yazılanları yaşamış olabilirler mi?”
Evet, yaşadık ya da öyle zannettik. Sanat,
gerçeğin yeniden icat edilmesi değil midir zaten?
Fotoğraf bir kış gecesi çekilmiş. Dışarda beter
bir Ankara ayazı var belli ki. Evin içinde bile
çıkarmadığımız giysilerden anlaşılıyor hemen.
Fotoğrafta en soldayım. Üzerimdeki kazağı
anam örmüştü, iyi hatırlıyorum. Sabah erkenden
Mermerler Seyahat’e binip Kırıkkale-Keskin yol
ayrımında ineceğim. Mecburi hizmet henüz
bitmedi. Yanımda koluma sarılmış gülümseyen
delikanlı, Türkçenin en has şairlerinden Ahmet
Erhan. Bizim Erhan yani. O günlerde evliydi
galiba ama sohbeti eve tercih etmiş yine
anlaşılan. Hemen yanındaki şair doktor Behçet
Aysan. Doğrusu, Behçet Safa Aysan. 2 Temmuz
1993’te Sivas Madımak Otel’de yakıldığı haberini
televizyonlardan öğrendiğimiz güne kadar “Safa”
diye bir isminin daha olduğunu bilmiyorduk, o gün
öğrendik. Hemen yanında en soldaki ise şair Adnan
Özer, o halen İstanbul’da ve yaşıyor.
1984 yılında Ege Tıp Fakültesi’nden mezun olup
mecburi hizmet kurası için Ankara’ya gittiğimde,
hemen tüm arkadaşlarım kurada doğu ve
güneydoğudaki sağlık ocaklarını çekerken benim
şansıma Ankara, Keskin, Cerit Müminli Sağlık Ocağı
çıkmıştı. Bunun anlamı bir ayağımın hep Ankara’da
olabileceğiydi. Fırsat buldukça ve bazı hafta sonları

Ahmet Erhan, Behçet Aysan, Adnan Özer. (Ankara-1985)

Ankara’daki dostum ve hemşehrim Oktay’ın,
altında toplanırdık. Yediğimiz şiir, içtiğimiz
Kızılay Sümer Sokak’taki evinde kalırdım. Mecburi
aşktı. Ben bu isimlerle, cumartesi öğleden sonra
hizmet yıllarım, tayin isteğim karşılanmadığı için
okuldan erken çıkmanın keyfiyle, sokağa savrulan
aynı yörelerde ve uzun yıllar sürdü.
ergenler gibi yaşadım Ankara’yı. Tuhaf bir özgüven,
mesnetsiz bir sevinç ve bitmek bilmeyen bir aşk
Sümer Sokak’taki evimizin daimi konukları ise;
duygusu…
Ahmet Erhan, Azer Yaran, Behçet Aysan, Adnan
Özer, Murat Kalaycıoğlu, Tolga Çandar, Erkan Oban,
Neşeli, gürültücü, bazen sarhoş, şair, âşık ve
Suavi, Adnan Azar, Abdullah Gök ve Adnan Satıcı
içli bir aileydik. Bozkırın ortasındaki bu gri şehri,
olurdu. Daha az görsem de Ahmet Telli’yi ve sanki
binbir çeşit ağacın içindeymiş gibi yaşadım, şükürler
bir kez de Ali Cengizkan’ı hatırlıyorum… Akif’le
olsun.”
(Kurtuluş) daha çok Cafe Cappadocia’da ve Ekspres
1989’da Ankara’yı ve hekimlik defterini
gibi mekânlarda olurduk. Hepimizin de hayatlarının
kapatarak İstanbul’a gittim. Behçet Abi, darbe
baş köşesinde şiir ve müzik vardı. Daha çok şiir.
yıllarında uzaklaştırıldığı tıp fakültesine afla geri
dönmüş, okulu bitirmiş, psikiyatri ihtisasına bile
Adnan Azar’ın ölümünden sonra yazdığım bir
başlamıştı. Her şey yolunda gidiyordu sanki.
yazıda, bakın o günleri ve arkadaşlarımın
Ahmet de özel bir okulda öğretmenlik
bendeki karşılıklarını nasıl anlatmışım:
yapıyordu. Sık sık haberleşiyor,
“Ahmet Erhan, ailenin en
‘’Kardeş, bu evde
Ankara’ya yolum düştükçe
yetenekli ve sessiz çocuğuydu.
yaşayanlar gerçekten
onu, Behçet Abi’yi ve Oktay’ı
Hüzünlü bir Adanalı.
bu yazılanları yaşamış
görmek için fırsat yaratmaya
Şiirlerindeki gibi bir portakal
çalışıyordum.
ağacı, bilemedin turunçtu
olabilirler mi?Evet,
2 Temmuz 1993 günü
Ahmet Erhan. Behçet
yaşadık ya da öyle
Sivas
yangını geldi. Behçet
Abi, yaşlı bir aslan gibi
zannettik. Sanat,
Abi’nin ölümü hepimizi
dolaşırdı aramızda. Ağır,
gerçeğin yeniden icat
dağıttı.
Furuğ’un dizesindeki
oturaklı, görmüş geçirmiş.
edilmesi değil midir
gibi, “Biri karatahtaya taş
Hepimizden büyük ve şişman.
zaten?
sözcüğünü yazar yazmaz
Tabii ki ceviz ağacı onu en iyi
avludaki kuşlar gibi havalanmıştık”
anlatan. Akif en zeki ve haşarısı
Ankara’dan. Herkes bir yerlere uçtu
ekibin. Her cümlesi, kaynağından yeni
gitti. Azer Abi Fatsa’ya döndü. Ahmet Ayvalık’a,
fırlamış su gibi, neşeli ve coşkun. Ağaçlardan
erik ağacıydı Akif, can eriği ama. Murat, Edip Abi’ye Akif Bodrum’a.
Ahmet, İstanbul’a geldi sonra. Kaldı ve yeniden
(Akbayram) şiirler yazar; yaşlı bir sedir, gölgesinde
evlendi üstelik. Ama aklı hep Ankara’daydı sanki.
ve sesinde dinlendiğimiz. Hep ağır aksak ve biraz
Eşinin ve dostlarının gayreti Ahmet’e ömür kattı.
uzak Azer Abi ise, kocaman gövdesine sakladığı
Ama yetmedi. Kollarımızda öldü…
derin korkularıyla bir ahlat ağacıydı, Adnan’ın
Bazı fotoğraflar içinizi yakar her seferinde ve
deyişiyle. Hepimizi de eninde sonunda bir zeytin
azaldığınızı hissedersiniz. Bu fotoğraf da onlardan
ağacı şefkatiyle kucaklayansa Oktay’dı (Tok).
biri işte.
Gezer, tozar, vakti geldiğinde de yine onun dalları
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ULAŞ GEROĞLU
“Kande sen kande nigehbani-i âlem a köpek. Vay
ol devlete kim ola mürebbisi anun. Bir senin gibideni
cehl-i mücessem a köpek…”

B

u sözler bugün yüzümde küçük tebessüm
oluştursa da, o tebessümün bedelini 4 asır
öncesi öder, şair Nefi. Babasını da yerer,
sultanını da. Neden paylamasın sadrazamı? Onu
da yerer hicve zorla tövbe ettirilmiş diliyle. Göz
olanı görür, kulaklar doğruyu işitir, ruh karanlığa
itilirse dil neden dursun, o da söylenir. Bazıları çok
bile yaşamış der şair için, bazıları yazık olmuş...
Kimi özler şairi doğruya aç kaldığı için, kimi anmaz
adını o doğruyu sakladığı için. Kesin bir şey var ki
dilinin kesileceğini, yağlı urgana gerileceğini veya
ansızın ciğerini deşecek bir kılıç olduğunu bilse de
sözün sonunda geri durmadı Nefi. Söyledi kelamını
bitti Siham-ı Kaza’sı…
Bugünlerde daha çok geliyor aklıma Nefi.
Sonra Pisagor geliyor ateşler içinde. Daha sonra
Galileo, her gün doğumunda aydınlanan ve
dönen Dünya’da karanlığa mahkûm olup gözleri
kararan. Sonra “Vatan, kurtulmamaksa kokmuş
karanlığınızdan. Ben vatan hainiyim. Yazın üç
sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nâzım
Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ”
diyerek isyan eden Nâzım geliyor. “Siyaset günleri
gelip çatmadan, Açılın kapılar Şah›a gidelim”
diyerek “Şah”tan vazgeçmeyen Pir Sultan; o hiç
çıkmıyor aklımdan. “Raptiye Rap Rap”la sürgüne
düşenler, sürgünde “bir gün mutlaka” diyerek
umudunu yitirmeyenler çıkmıyor aklımdan.
Âmâ gözleriyle “Uzun ince” yollara düşenler,
mazlumların ahını “Karacaoğlan”la dile getirenler
mıhlanıyor ruhuma. Duymayan kulaklarıyla yaptığı
son senfonisiyle dünyayı mest eden, delilik ve
dâhilik arasında anlaşılamayanlar onlar da geliyor
aklıma. Zihin şeridim bu kadar kalabalıklaşıyorken
korkuyorum, kazayla bir siham denk gelecek
aklıma. Korkuyorum elde bıçak, dil kesmeye
çıkanlar var dışarıda!
Bir öfke çeperi atmosferimizi sarmış.
İstenmeyen her sözün, karşıt her fikrin, toplumcu
her düşüncenin üstüne çiğ düşüyor. Ne yağıyor
adam akıllı, ne de kuru bırakıyor. Yani ortada hiçbir
şey olmasa da bir şeyler falan oluyor. Bir bilgi
kirliliği var gerçeği sarıp sarmalamış. Sözgelimi iki
asır var olan ışık yeniden icat olunuyor, birilerine
mâl ediliyor ve buna inananlar, beni en çok onlar
korkutuyor. Korkuyorum sözünde hüküm, gerçeği
doğrayanlar var dışarıda!
Ortada bir kabul döngüsü. Ne söylense, nasıl
söylense, kime söylense kabul görmekte. Bir
günün sözü, ertesi günün yalanı oluyor, zihinler
karışıyor darmaduman olunuyor. Hem sonsuz

Kanunsuz kuralsız
av mevsimi başlıyor.
Toplarla tüfeklerle
bir serçenin peşine
düşülüyor. Korkuyorum,
vicdandan yoksun
avcılar var dışarıda!...

bir biat var, hem edilen biata sitem var. Gitgide
ağırlaşıyor. Biat etmeyenler vicdanlarda hem haklı
bulunuyor hem mahkûm oluyor. Biat edenlerden
alınan güçle, bazen bir sözün yaftası sorgusuz
asılıyor, bazen bir şarkı geçmişten taşınıp bugün
yuhalanıyor. Kanunsuz kuralsız av mevsimi
başlıyor. Toplarla tüfeklerle bir serçenin peşine
düşülüyor. Korkuyorum, vicdandan yoksun avcılar
var dışarıda!
Bir çocuk öğretmeni yanındayken akranlarına
sesleniyor, başka bir öğretmenini yeriyor kendi
öğretmenini öve öve bitiremiyor. Öğretmeni
dahi tüm akranları onun bu heyecanlı çıkışına
gülüyor. Tanrım bize ne oluyor? “Evladım yanlış
konuşuyorsun!” diyemeyen öğretmenlerin,
gelecekle kavgasından yıldım. Bir tahammülsüzlük
var, çevremizi kuşatmış. Artık meyveden
kesilmiş ağaçların fidanlara aşıladığı bu
tahammülsüzlükten korkuyorum. Korkuyorum
“benmerkezci”, umudumuzu parçalamak
isteyenler var dışarıda!
Soren Kierkegaard “Kötü bir ruh burnumun
üzerine bir gözlük yerleştirdi herhalde, gözlüğün
bir camı dev gibi büyütüyor, öbür camı aynı
ölçüde küçültüyor.” der. Dışarıdakilerin dev gibi
büyümekle ilgili bir sorunu yok. Ama küçülmekle
ilgili dertleri var. Büyüdükçe görmezden gelinen
kusurlar; küçüldükçe göz önüne çıkıyorlar. Onlar
da bu medcezirden, bu karasızlıktan, gözlüğün

büyüten tarafından memnunlar ama küçülten
tarafından korkuyorlar. Gözlük kalsın istiyorlar
ve fakat küçülten cama gözler kapansın diyorlar.
Dışarıdakilerle içeridekilerin meselesi de bu işte.
Korkuyorlar, gözlüğü çıkarıp atanlar, şeffaflaşanlar,
çıplaksa kral, “kral çıplak” diye haykıranlar var
içeride…
Doyumsuz bir kavga halindeyiz. Rakipsiz, etsiz,
bedensiz, acıyan tensiz bir kavga. Madem kavga
ediyorsunuz, madem ortada yalan bir rövanş var
dostum, size en büyük tüyom rakibinizi doğru
analiz etmek olacaktır. Mesela “Ben edebiyattan
ibaretim, başka hiçbir şey değilim, olamam.”
diyor Kafka. Nâzım da “bir ceviz ağacı Gülhane
Parkı’nda”. Bir ressamın gökyüzünde mavi olması,
bir heykeltıraşın Uzak Asya’da arşa değen bir dağ
olması, bir tiyatro oyuncusunun bir gün siz olması
muhtemeller arasında. Adınıza korkuyorum bu
sefer, bir ömür süren kavganızı bir fiske vuramadan
bitirmeniz çok büyük olası. 
İnsan bu kadar korkunca, hayatın içinde bu
kadar anlamsızlaştığını düşününce, her şeyi bir
kenara bırakıp elmanın peşine düşüyor elbette.
Elmaya uzanan ellere şiirler yazılıyor, şarkılar
yapılıyor. Mesele elma mı? Yoksa tarihten bile eski
elmayı hatırlatan gerçekliğimiz mi? Görmelisiniz ki
bu gerçeklik yaydır ve o yay, etrafa siham-ı kazalar
saçmaktadır. Biri elmaya isabet etti diye topyekûn
linç seferberliğine girişmek yerine yayı ortadan
kaldırsak mı?
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omancılar da şairler de kâğıt üzerine
cümleler, kelimeler yazarlar ama
yaptıkları iş arasında niteliksel bir
fark vardır. Yani roman ile şiir arasındaki
fark, birinin uzun ötekinin kısa ya da birinin
kafiyesiz birinin kafiyeli oluşu gibi niceliksel
bir alanla sınırlanamaz. Romancı anlatır, şair
ise sezdirir. Bir şair için her dize, dünyaya
ve insana ait bir sırrın açıklanış halidir. Bu
yüzden kelimeler kutsaldır ve romanlarda
olduğu gibi bol bol sarf edilmezler. Bu
yüzden büyük Fransız şairi Paul Valery hiçbir
zaman bir roman yazamayacağını söylemişti.
Çünkü bu çalışmanın onu er geç “Markiz
saat 5’te evden çıktı” gibi bir cümleye
mecbur kılacağını biliyor ve kendi kendine
soruyordu: “Niye markiz? Niçin bir kontes ya
da çamaşırcı kadın değil? Niye 4’te ya da 7’de
değil de saat beşte? Niye dışarı çıkıyor?” Her
zaman Valery’nin haklı olduğunu düşündüm.
Çünkü eğer kendinize bu tür sorular
soruyorsanız, bir roman yazmanıza imkan
yoktur. Bu yüzden Lorca, romancı değil
şairdir. Nâzım romanlar da yazmış olmasına
rağmen eşsiz bir şairdir. Bana göre Sait Faik
hikâyeciden çok şairdir ve Arthur Rimbaud
şairlerin hasıdır.

"Romancı anlatır,
şair ise sezdirir.
Bir şair için her dize,
dünyaya
ve insana ait bir
sırrın açıklanış
halidir"
Bu uzun girişi niye yaptım ve sözü niye
getirip Rimbaud’ya bağladım. Çünkü aklımda
ve yüreğimde Yaşar Kemal’in Yapı Kredi
Yayınları’ndan çıkan “Bugünlerde Bahar
İndi” adlı şiir kitabının el yazması halinde
okuduğum zaman ilk sözüm şu olmuştu:
“Rimbaud gibi!” Sonra neden böyle dediğim

üzerinde çok düşündüm. Yaşar Kemal’le
Rimbaud’nun şiirleri ve eskiden “mensur
şiir” denilen düzyazı şiirleri arasında
paralellikler kurdum. İkisi de şiir olsun diye
şiir yazmamışlar, hayatlarını bir şiir olarak
yaşamışlardı. İkisi de 17 yaşında çalıştıkları
ağır işlerden dünyaya şiir tomurcukları
fırlatmışlardı. Bu yüzden hayalimde Sarhoş
Gemi ay ışığı altındaki Çukurova tarlalarında
kayarak gidiyor, Batoz ırgatları ise egzotik
diyarlarda, burunlarına kemik takmış siyahiler
arasında geminin halatlarını geriyorlardı.
Rimbaud şiiri bırakmıştı, Yaşar Kemal de
bıraktı. Ama Rimbaud’dan farklı olarak
yaşamını ve romanını şiir üzerine kurmaktan
hiçbir zaman vazgeçmedi. Ona bunun nedenini
sorsanız bilmezdi çünkü bu konuda bir karar
almamıştır. Şiirden ayrı düşünülemeyecek bir
yaradılışı olduğu için yapmıştır bütün bunları.
Yaşar Kemal şiir yazmaya ihtiyaç duymamıştır
çünkü yaşamı ve onu adadığı eseri baştan
aşağı şiirdir. “Bugünlerde Bahar İndi” bunun
en güzel tanığı.
Gecelerimizi ağartan büyük usta, büyük
insan, büyük dost Yaşar Kemal’e bin kere
selam olsun. Ona da, onun gibi göçüp giden
güzel insanlara da.
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skiden saatler ne önemliydi.
Bugün hâlâ pek çok kentin simgesi gibi bir
saat kulesi vardır. Eskiden bunların hepsi
çalışırdı.
İnsanlar bu saatlere bakarak işlerini
ayarlardı.
Saat kulesi önünde mutlaka bir fotoğraf
çektirilirdi.
Saat kulesinin altında randevu verilir, sevgili
gelmeyince sürekli elinde çiçekle ortalıkta
dolaşan adamlar, kafalarını kaldırıp saate
bakarlardı.
Birini böyle beklememiş olan genç kuşaklar
da eski filmlerde bu sahneyi sıkça görmüşlerdir.
İnsanlar saatlerini buna göre ayarlardı.
Herkeste kol saati yoktu ve sokakta herkes
birbirine sürekli saati sorardı.
“Pardon saatiniz var mı?”
“Bilader saatin kaç?”
Hatta “saatim kaçtı canım?” gibi espriler
yapan tipler vardı, sıkılıp.
Kızlara asılmak için de en klasik bahaneydi,
saat sormak.
“Afedersiniz hanımefendi saatiniz kaç
acaba?” diye yanaşan çapkınlar çoktu.
Hemen her evde mutlaka bir duvar saati
bulunurdu.
Benim en sevdiklerim, saat başı çıkıp öten
kuşun olduğu guguklu saatlerdi.
Kimi büyükçe bir bakır sarkacın sallandığı
eski ahşap saatlerdi.
Kimi gerçekten birer sanat harikasıydı.
Bugün de zor bulunan antikalar arasındalar.
Gittiğimiz çoğu evde şimdiki kadar gürültü
olmadığından mı bilmem, bazen yalnızca o
saatlerin tiktakları duyulurdu.
Bu da yetmez, yatak odalarında mutlaka
başucunda, üzerinde kocaman çanları olan deli
gibi ses çıkartan saatler olurdu.
Çalışma masalarında bir masa saati olmazsa
olmazdı.
Portatif masa saatleri bile vardı. Katlanır,
yolculuğa götürülürdü.
Dedelerimizin cep saatleri vardı. Köstekli
saat. Yelek veya ceket cebinde bulunur, uzun
bir zinciri olur, yaşlılar ikide bir çıkartıp, cep
saatlerine bakarlardı.
Kol saatleri de çok kıymetliydi.
Hatta çocuklara mezuniyetlerinde,
damatlara evlenirken kol saati alınır. Bunlar bir
tür aile geleneği gibi babadan oğula geçerdi.
Damada, kız tarafının değerli bir saat hediye
etmesi de gelenektendi.
Saat koleksiyonları zenginlerin işiydi. Öyle
saatler vardı ki kasalarda saklanır, adeta miras
gibi gelecek kuşağa bırakılırdı.
Tabii bugün de meraklıları hâlâ inanılmaz

rakamlar ödeyerek bu usta işi,
el yapımı saatleri alıyorlar.
Küçükken Adil
amca diye çok tatlı
yaşlı bir komşumuz
vardı. Biz oynarken
görünce, “anneniz
babanız nasıllar,
saatleri yerinde
mi?” diye sorar
ben de bu manasız
soruya şaşardım.
Neyse ki kısa süre
sonra “saatleri” değil,
“sıhhatleri” olduğunu
anladım.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en
sevdiğim romanı “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”
adını taşır.
Orada der ki:
“Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman,
ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve
mekân insanla mevcuttur.”
Saat, böyle önemli bir şeydi.
Cep telefonlarıyla, dijital çağla birlikte
bunlar geçti gitti. Artık kol saati takan bile
çok azaldı. Kimse kimseye saati sormuyor,
çünkü telefonda saat var. Alarm saatine, masa
saatine, duvar saatine gerek kalmadı.
Şimdilerde kola saat gibi takılan şey saat
değil cep telefonu.
Cep telefonu sayesinde bir şey daha oldu.

“Kesişme” diye bir şey vardı
eskiden. Kalabalık bir yerde,
bir lokantada, cafede,
havaalanında bir kız
görüp “keserdik”. “Kızı
kesmek” diye acayip
bir laf vardı.
Kesmek dediysem
öküz gibi bakmak da
olabilir, çaktırmadan
göz göze gelmeye
çalışmak da …
Kız sonunda bakışları
fark eder, artık ya kafasını
sert biçimde çevirir ya da
arada o da size bakardı ki bu,
“harekete geç” anlamına gelirdi. O
cesaretiniz varsa, gidip bir şeyler söyler veya en
basitinden saati sorardınız. Bunun karşılığında
da genellikle “münasebetsiz,” gibi bir cevap
alırdınız. Çünkü kız sizden hoşlansa da öyle
hemen bunu belli etmezdi.
Şimdi “kesişmek” diye bir durum yok.
Çünkü kızların hepsinin elinde cep telefonu
var, kulaklarında da kulaklık. Baksanız da sizi
görmüyor. Varsa yoksa parmağıyla kaydırdığı
görüntüleri izliyor.
Bu yazıyı yazarken düşündüm de, çok
sevdiğim halde çok uzun zamandır ben de saat
takmıyorum.
Kim bilir belki de zamanın hızla geçip gidişini
sürekli hatırlamak istemediğimdendir.

Kimse kimseye saati
sormuyor çünkü
telefonda saat var.
Alarm saatine,
masa saatine,
duvar saatine gerek
kalmadı.
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fsane midir değil midir, bilemem. Ama
bir hikâye vardır ki bana pek dokunaklı
gelir. Şehrin duygu tarihini de anlattığı için
mi? İhtimaldir. Rivayet olunur ki bir zamanlar,
balık avlanma yasağının bittiği günlerde,
Boğaz’ın Karadeniz’e açılan ucunda bazı
balıkçılar ilk gelecek palamutları beklermiş.
Bir balığın yolunu gözlemek... Sadece lezzeti
için mi? Sanmıyorum. İlk palamutlar yeterince
yağlı, dolayısıyla da lezzetli değildir zaten.
Değildir ama bekleyiş de bekleyiştir neticede.
O balıkçılara sanki bir miras devredilmiştir.
Hem de yüzyıllar öncesinden. Yeterince farkına
varmasalar da. Belki de asıl önemlisi mirası
böyle taşımalarıdır. Herhangi bir balık değildir,
bize çok eski çağlardan bile göz kırpar neticede
palamut. Bizans sikkelerinin vazgeçilmezleri
arasındadır mesela. O sikkelerin bir yüzünde
farklı bir tanrının veya imparatorun tasvirini
görebilirsiniz ama öteki yüzündeki palamut
figürleri hep karşınıza çıkar. Dönemin değerleri,
palamudu paraların üstünde görmek isteyecek
kadar önemsemiş görünüyor. Neden? Bereketi
simgelediğine inanıldığı için denir. Bu ihtimalin
de izini sürmeye değmez mi? Zaman bize ne çok
hikâye getirdi. Ne çok farklı yol. Hepsi de şehrin
derinlik kazanması için değil miydi?

Farklı lezzetler neleri hatırlatır?

Durup bakarsınız. Havalar serinlemeye yüz
tutmuştur. Bir yaz daha bitmektedir. Ne
hissedersiniz o denize bakarken? O eski
zaman insanları, hazır palamuttan böyle bahis
açılmışken, denizde neyi hangi duygularla
görür? Hüzünlü gülümsemesiyle Turgut Uyar
tam da buradan seslenmek istiyor sanki...
“Umman öyle ister, kavga öyle ister/Biz varız
diye her şey bir şey ister/Seviyorsak bir gün
bütün balıkları/Tutulmuş balıkları, tutulmamış
balıkları/Bir ince sızı gibi damıtır denizden/
Kayıklardan, kayalardan ve denizden/Biz ki
sahipsiz hatırayız/Topraktan, iç savaştan ve
bendenizden”... Her deniz kendi balığıyla anlam
kazanır. Palamut da bu şiirdeki yerini arayabilir
ve bulabilir elbet. O da birçok savaştan ve
çalkantıdan geriye kalmamış, hayatlarımızda
bu uzun tarihten gelerek yer almamış mıdır?
Bizans döneminde yenen palamudu bugün
sevebilir misiniz? Biraz zor görünüyor.
Anlatılanlara göre balığın bağırsakları ve kanı
bir kaba konup güneşte bir süre bekletilirmiş
önce. Sonra da üstüne beyaz şarap ile zeytinyağı
eklenip, balık için sos niyetine kullanılırmış.
Her çağın kendine göre lezzet tercihleri ve tat
arayışları var elbet, ne diyebiliriz?

Palamudun Eskilere
Karışan Hikâyesi
Şimdiki tercihlerimiz de kim bilir gelecekte
nasıl karşılanacak. İlk palamutların, yeterince
büyük ve yağlı olmadıklarından, tam
lezzetlerini bulmadıklarını söylemiştik ama
tavada dilimler halinde, una bulandıktan sonra
kızartıldıklarında çok özel bir tat kazanmazlar
mı? Hele yanlarında tuzla iyice sıkılıp acı
suyu çıkarıldıktan sonra limon, yağ ve ince
kıyılmış maydanoz katılmış soğan bulununca...
Soğanın piyaz doğranması koşuluyla tabii.
Ama yeterince yağlandığında, tıpkı lüfer gibi,
kömür ızgarasında pişmiş kokusuyla karşımıza
geldiğinde de bir başka lezzet kazanır değil mi?
Yahnisini de unutmamamız gerekir şüphesiz.
Çeşit çok, seçenek de çok gördüğünüz gibi.
Bekleyiş boşuna değil elbet. Onca yıl boş yere
yaşanmadı ya...

Lakerdanın farklı halleri

Yine de palamut dendiğinde, hele bir de daha
büyüyüp torik adını aldığında benim gönlüm,
İstanbulluluğun vazgeçilemeyecekleri
arasında gördüğüm lakerdaya kayar.
Palamudu en çok bu yüzden mi sevmişimdir?
Sorulmaya değer bir soru tabii. Ama
galiba onun da biraz daha fazlası var. Torik
lakerdasının elbette yeri başkadır. Babam
eskiden toriklerin çifter çifter satıldığını
anlatırdı. O kadar bolmuş bir zamanlar.
Havaların buz kestiği karlı günlerde
kıyılardan elle tutuldukları bile vakiymiş.
Anlatılanlardan saklanmış bir hikâye daha...
Gerçek, yaşanmış hikâyeyse başka. Ben ancak
palamudun çok bol çıktığı, haliyle de daha
kolay erişilebildiği zamanlara yetişebildim.
Bir kerede bazen on iri palamudun bile
alınabildiği zamanlara... İri palamut. Bu
çok önemli. Bir de şehir sakinlerinin lodos
yememiş dediklerinden. Niçin? Evde lakerda
yapılabilmesi için tabii. O palamutların
ortasından iki parça çıkarılır, kanı iyice
akıtıldıktan ve tuzda bir hafta, on gün kadar
bekletilerek, yine yıkanıp yenecek hale gelirdi.
Babamın kıvamını bulduktan sonra, ince ve
keskin bir bıçakla o kıvamını bulmuş parçayı
adeta bir tören edasıyla kesişi, aradan elli
yıldan uzun bir zaman geçmiş bulunmasına
rağmen, hâlâ gözlerimin önündedir.

Muazzez Hanım’ın balıkları

Nerden nereye geldik, değil mi? Biz de tarihin
bu dönemindeyiz işte. Herkes yaşayabildiğini
yaşıyor. Yaşananlar da er ya da geç bir yerlere
yazılıyor. Edebiyatımızın, hele bir de İstanbul’da
yaşıyorken, balığa bu kadar çok gönül vermesi
elbette kaçınılmazdı. Şiirler, romanlar,
hikâyeler. Selim İleri’nin “Balıklara Karışan Deli
Muazzez Hanım”ını nasıl unutabiliriz? Ömrünün
sonuna geldiğini hissettiğinden, aradığı
sessizliği ancak denizlerin verebileceklerinde
bulabileceğine inanan bir başka yalnızlık
yolcusu... Çevresiyle selamı sabahı kesip
balık pazarlarını dolaşmasını ve gördüğü
balıklarla bir gönül birliğine varmak istemesini
nasıl anlamalıydık? İnsan bir kere kendisini
yalnızlığının ağına kapılmış gibi hissedince...
Tarihe karışmak dediğiniz de bu muydu yoksa?

Vedaların öğrettikleri var

Tarihe karışmak ve yaşayabildiklerini yaşamak...
Geriye ne kalır ve geçip gittiğimiz günlere neleri,
nasıl bırakabileceksek artık... Cemal Süreya
da boş yere bu denizden geçmemişti... O şiir
yazılır mıydı aksi halde? “Seni usulca öpmüştüm
ilk öptüğümde/Vapurdaydık vapur kıyıya
gidiyordu/Üç kulaç öteden İstanbul gidiyordu/
Uzanmış seni usulca öpmüştüm/Hemen
yanımızdan balıklar gidiyordu”... Balıklar da
gitmişti elbet, insanlar da... Hayat da biraz
böyle anlamlıydı galiba. En güzel hikâyeler ve
şiirler gitmeler yüzünden yazılmamış mıydı?
O kıyılarda o balıkları bekleyenler de bize
anlatabileceklerini anlatmamış mıydı? Sevdiğini
beklemek... Kendini bir sevgiye adamak... Bu da
çok kıymetliydi şüphesiz.
İstanbul’un birçok balığı uzaklara gitti artık.
Bize de bazı vedalara şahit olmak düştü.
Kalanların kıymetini bilmek de var şimdi.
Edebiyatın kayığı her zaman demir atacak
bir yer bulur, değil mi? Kayalar mı? Onların
da yazmanın kaderinde yer aldıklarını
söylememiş miydik? Beklemediğimiz bir
balığın, beklenmedik bir kayanın altında hâlâ
gizleniyor olabileceğinden yana umudumuzu
kaybetmeyelim, yeter.
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em Karaca’yla Barış Manço’yu, Fikret
Kızılok’la Bülent Ortaçgil’i beraber
hatırlar gibi, Metin Ersoy’la Salim
Dündar’ı da unutmadan, Coşkun Demir ve Ersan
Erdura da beraber geliyor aklıma, İskender Doğan
da var, unutulmaz “Kan ve Gül”ün şarkıcısı, onu
bu iki ada yakın buluyorum bulmasına da, yine
de ayrı yer etmiş zihnimde. Dev-Genç zamanları.
Tüm devrimcileri halkın Dev-Genç diye gördüğü,
sevdiği genç ve güzel zamanlar. İsyan, devrim
işlerine karışmayanlara ise, güzel bir ironiyle SevGenç diyor halkımız. Coşkun, İskender, Ersan’a
gelince, onlar Hep-Genç!
Hatta fotoğraflardan hatırlarsınız, pek de
fazla değişmemiş, Ersan Erdura “Yeni Elvis”
olarak, jargonuyla söylersek, lanse edilir. Tamam
ikizi sayılmaz ama kardeşi ya da kuzeni diye
bakılabilir, öyle de benzerler.
Elvis Rock’n Roll ‘Kral’ıysa, Ersan Erdura
da ‘Altın Ses Kralı’dır! 1977’de Altın Kelebek
ödülünü alan ve uzun süre listebaşı kalan
“Çocuk Gözler” şarkısının unutulmayan sözleri
için rivayet muhteliftir, kimi sokak çocuklarının
gözlerini bulur bu şarkıda, çoğunluksa bir
kadının güzel gözlerini: “O bakışın senin/
bayramlık gözlerinin/çocuk gibi bakan/güneş
gibi yakan” . Ve “hep içimde saklasam” isteğiyle
sever o gözleri. Ersan Erdura’nın, sesine, tarzına,
naifliğine en çok yakışan şarkılarındandır, öte
yandan gözlerine de çok yakışır bu şarkı, zira
tam da söylediği “çocuk gözler”le bakar bize
plak kapaklarından, fotoğraflarından. “İnsan ne
dinlerse ona dönüşüyor” dediğini, bu şarkıdan
hareketle, “insan ne söylerse ona dönüşüyor”
diye okumak da mümkün.
Aynı yıllarda, 1970’lerde, Anadolu Rock’ın,
Erkin Koray’ın, yeni filizlenen protest şarkıların,
arabeskin acılı çığlığı henüz yükselmemişken, bir
arada dinlendiği pop ve rock müzik ortamında,
ne kadar kalabildiyse ‘saf ve temiz’ kalan sevgiyi
arayan şarkılar söyledi Erdura. Olasılıkla onu
bulamadı ama bu arayışta hem güzel hem de
dinleyiciyi ortak ettiği, günümüze de kalan şarkılar
buldu. ‘Vokali sağlam’ övgüsünü de elbette hak
ederken, bu ‘saf ve temiz’ duygulu şarkıların da
onu ve sesini bulduğunu da söylemeli.
Temizliği, sözleri, şarkıları, söyleyişiyle sınırlı
değil yalnızca, ‘magazinel’ olan hiçbir şeyde
ve yerde de geçmiyor adı, ki bu bile çok uzun
yıllardır bu ‘alem’de olan ünlü bir yorumcu için
yeterince iyi bir veri, doğru bir gösterge.
1978’de söylediği “Acılar Sürekli Olamaz”
şarkısı da, bir tür ‘nahif isyan’ sayılabilecek
tarzının yetkin bir örneği. Tıpkı “Çocuk

Gözler”de olduğu gibi, hatta onunkinden de
güçlü nakaratıyla da unutulmaz bir yapıt:
“Duman ışığı saklayamaz/acılar sürekli olamaz/
kör bir kuş bile ümitsiz yaşayamaz”.
İlginçtir hem duygusal aşk şarkıları söyler
hem de ‘yerli Elvis’ olarak anılır. Bununla da
kalmaz 80’lerde bu kez Galli şarkıcı ve o yıllarda
Rock’n Roll’u dirilten adlardan biri olarak görülen
Shakin Stevens’ın ‘yerli’si olduğu da söylenir
Ersan Erdura’nın. Tabii deri ceketi ve dansıyla. İki
benzetme de güzeldir, ama Erdura da, Özdemir
Erdoğan’ın şarkısında “Doğanın kanunu bu/
herkes kendine benzer” dediği gibi, en çok
kendine ve şarkılarına benzer. “Çocuk Gözler”,
“Acılar Sürekli Olamaz”, ve Yaşar Güvenir’in
“Sensiz Saadet Neymiş”, çoklarının söylediği
ama en iyi Erdura’nın yorumladığı, sözleri de
hiç aklımdan çıkmayan şarkısı: “Sensiz saadet
neymiş/ tatmadım bilemem ki/alnımın yazısıydın/
ne yapsam silemem ki...” Sonra da gelsin halet-i
ruhiyeye, ortama, iklime, zamana ve meşrebe
bağlı olarak fısıltıdan çığlığa kadar uzaklığın bin
türlü halinden en yakıcısı: “Seeeeeniiii uzaktaaaan
sevmeeeek aşklarııın en güzeliiiiii”.
“Kara Gölgen Olaydım”, “Hayalin Gitmez”,
“Beni Ara”...Yakınlarda da, çok sevdiğim “Adamo”
şarkısı “Her Yerde Kar Var”ı söyledi yeniden.
Kadife sesli diyen de var, su gibi akıcı olduğunu
söyleyen de. Sesi de, söyledikleri de, yorumu da,
gözleri de hep iyilikle üzre olanlardan. Geçmişte
gözü de aklı da kalmış duygusu vermiyor,
günle de yarışmıyor, zamanı ele geçirmeye,
onu yeniden yaşamaya çalışan bir hali de
yok. Sesi de bakışı duruşu da, şarkıları gibi iyi,
temiz, efendi ve hep genç. 50 yıl önce müzik

dergilerinde, televizyonda rastladığın biriyle
sonunda karşılaşmak ve gerçeğinin suretinden,
imgesinden daha da iyi olduğunu, daha da
önemlisi o “Çocuk Gözler”i görmek ne saadet! İyi
ki dünya gözüyle de gördüm ve yazdım şarkılarını
da çok sevdiğim Ersan Erdura’yı.

Ah nerede! :Füsun Önal

Aklıma birlikte gelen iki isim daha var, Cenap
Şahabettin’in yadigâr dizelerinden biriyle
üstelik: “Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma”.
Şenay (Yüzbaşıoğlu), ki “Sev Kardeşim”
şarkısıyla yanyanadır adı ve Füsun Önal ki onun
da adını duyar duymaz “Ah Nerede?”, “Oh
Olsun’” şarkıları kendiliğinden dönmeye başlar.
Biz de dönmeye başlarız doğrusu o “Nerde
bıraktım kalbimi bilmem/Ah nerede vah nerede/
Nerde unuttum kalbimi acaba/Ah nerede vah
nerede/Bir bulabilsem ah nerede” diye oyuncu
sesiyle, jestleriyle aranır gibi yaparken, biz
daha fazla telaşlanır ve ‘bulsak da versek’ diye
aranırız çaresizce ve çoğunlukla da olmayan
yerlerde!
Nerde kalmıştır, kimde unutmuştur yoksa
gibi mi yapmıştır, belki onunla birlikte aramaya
çıkan birine verecektir kalbini! Öyle ya kalbin
sebepleri olduğu kadar oyunları da vardır, hepsi
de aşkın hallerine sayılır!
Orhan Aksoy’un çektiği, başrollerinde, Can
Yücel’in babası Hasan Âli Yücel için “çağın
en güzel gözlü maarif müfettişi” dizesinden
mülhem “Cumhuriyetin en yakışıklı genci” Tarık
Akan’ın, güzel Gülşen Bubikoğlu’nun ve her
filme lazım Adile Naşit’in oynadığı filme de, “Ah
Nerede?”(1975), ayrıca mutluluk katan bir şarkı
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olmuştur: “Taşıdım hamal gibi ben kalbimi bunca
sene/tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş
nerede?”
“Oh Olsun” şarkısı da ‘Cumhuriyetimizin
en yakışıklısı’nın, hatta ‘Cumhuriyet gibi
yakışıklı’nın, yine “Ferit” adıyla oynadığı
filmlerden biridir, bu kez güzelimiz Hale
Soygazi’dir, Ertem Eğilmez çekmiştir. Şimdi
arasak bulunmaz adlarla dolu bir yardımcı
oyuncular kadrosu da vardır ki adlarını anmak
bile burnumun direğini hayli sızlatır: Hulusi
Kentmen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe,
Münir Özkul, Metin Akpınar veeeeee Adile
Naşit! Zeki Alasya, Sami Hazinses, Cevat
Kurtuluş, Vahi Öz’ü de gönlümüz eklesin,
eksik kalmasın! hafif ‘sosyal mesaj’ sosu ve
dozu mevcuttur, solun yükseldiği ve nerdeyse
meşruiyet kazandığı o dönem filmlerinin
çoğunda olduğu gibi. Sol derken Bülent
Ecevit’in ‘Karaoğlan’ yakıştırmasıyla ‘Halkçı
Ecevit’ sloganları ve sevgisinin iç içe girdiği
yıllar olduğunu da unutmayalım. Film de şarkı
da 1973 ürünüdür: “Duydum ki seni terk etmiş
oh olsun/Yalnız bırakıp gitmiş oh olsun/Dizine
kapanmışsın, yalvarıp yakarmışsın oh olsun/
Günlerce ağlamışsın oh olsun...” 1975’te çıkardığı
“Alo Ben Füsun” uzunçalarının açılış şarkısı
da çok ünlenecek, meyhane kültürüne de bir
selam yerine geçecektir: “Herkes içsin, eğlensin,
ihtiyarı, genci/ Kadehler boş kalmasın, doldur be
meyhaneci” coşkusuyla başlayan bu hareketli
şarkı, sevilmenin mutluluğunu paylaşmayı
sürdürecektir: “Dünya benim oldu, korkularım
boşmuş/Meğer o da çoktan beni seviyormuş!”
“Söyleyin Arkadaşlar”, “Senden Başka”

başta çok şarkı, çok plak, çok müzikal ve
çok kitap! Okumadım ama kitap fuarlarında
imza günlerinde görmüştüm. Bazıları
anılar, yaşamöyküsü, romanlar...İlginç olan
da edebiyatımızın hem en akıcı, okunaklı,
sinematografik kurgusu da olan roman ve
öykülerini yazan öndegelen adlarından Tarık
Dursun K., Önal’ın açtığı fotoğraf sergilerinde
fotoğraf altyazılarını okuyunca, esprili ve
göndermeli yazılarmış kitap yazmasını önermiş,
büyük mizah ustamız, bilgemiz Aziz Nesin de
destekleyince “Hayatı Denedim” (1990) kitabıyla
başlamış, 20 kitabı var, nerdeyse şarkıları kadar.
Söylendiği yıllarda, 1970’ler, pop diye çok
da önemsemediğimiz, fakat zamanla laik
yaşam daraltıldıkça, kadınlara, özgürlüklerine
yönelik baskılar arttıkça, arar olduğumuz o
yıllardan bugüne giderek daha fazla değer ve
anlam kazanan şarkıcı ve sanatçılardan oldu
Füsun Önal da. O zamanlar ‘hafif’sediğimiz pek
çok uygulamanın, alışkanlığın, şimdi ‘milli ve
manevi değerler’e aykırı bulunacağı, ‘yerli ve
milli’ olmamakla suçlanacağı aklımızın ucundan
bile geçmediği için, Füsun Önal’ın şarkısındaki
gibi “ah nerede vah nerede?” diyerek onları, o
günleri yana yakıla arıyoruz, öte yandan da ‘oh
olsun’ diyoruz kendimize, laikliğe, özgürlüğe,
kadın haklarına cumhuriyet devrimlerine
yeterince sahip çıkmadığımız için ki bu aslında
‘yuh olsun’ da demektir bize!
Yıllar sonra Füsun Önal’ı yazarken, o neşeli,
şen, havadar, ferah ve sarışın şarkıların yanı
sıra, bunları yazmak zorunda kalmak da çok acı
verici oldu. Gençliğimizi renklendiren, umutlu
şarkıların için çok teşekkürler Füsun Önal! O
güzel dansların, eğlenceli hareketlerin, figürlerin
ve jestlerin için de.

Feridun Düzağaç: Uzun Uzun FD

İlk bestesi “Lavinia” olan bir müzisyen o,
Özdemir Asaf’ın kendisi kadar ünlü şiirini
bestelemiş ki ‘acemi cüreti’ de olsa ‘gençlik
cesareti’ de, iyi bir deneme. Üstelik iki kez
düzenlemiş, ilki 1993 yılında kurdukları
“TINI” grubunun ilk albümü olan “Öğrenci
İndirimi”nde.
Kent ozanlarından, belki de deyimin en çok
yakıştığı ozan şarkıcılardan. Kavram bizde geç
kullanılmaya başladığı için öncekilere bir şey
dememişiz belli ki. Bülent Ortaçgil’e yakışırdı
sözgelimi, Fikret Kızılok’a. Şimdilerde rahatça
söylüyoruz ve doğrusu çoğu da hak ediyor bunu.
Teoman, Hüsnü Arkan, Tuna Kiremitçi, Mahmut
Çınar...
Fotoğrafları da öyle. Hüzün doğal
bileşenlerinden biri, kaşı gözü gibi duruyor
onda, bunun için hüzün pozu vermesine
gerek yok. Bono’ya mı benziyor? Çok istenirse
bir parça ‘cool’ bulunabilir, hatta ‘Fransız’
sayılabilir, ozan şarkıcıların da o kadar fiyakası
olsun, memlekette kaç şarkıcımız var ki böyle?
“İlk Rüzgâr” antolojisindeki 13 ‘amatör
şair’den biri. Amatörün karşıtı profesyonel. Ama
şiir söz konusu olduğunda ikincisi kullanılmıyor,
amatörse yeni başlayanların karşılığı. “FD” ise
hiç yeni başlayan gibi değil, olmamış, müzikte

de şiirde de.
Yenileri pek bilmiyorum, hatta bildiğim en
yenilerden biri Feridun Düzağaç. Harun Tekin
var, bir de Mahmut Çınar. Şarkıları aklımda
kalmasa da kimi söyleşilerini okuduklarım, Aylin
Aslım, Kalben, Gaye Su Akyol, Melek Mosso...
Oralarda geçiyor sanki adı, Edip Cansever
kent ozanlarında ortak tutku, ne güzel. “FD”
için de öyle. Doğrusu ilgisi yoksa da, Muazzez
Abacı’yı 90’larda sevme nedenlerimizden biri,
Cezmi Ersöz mü onunla bir söyleşi yapmıştı,
Edip Cansever sevgisinden söz etmişti de,
göğsümüz kabarır gibi olmuştu. Memleket
şarkıcılarından pek beklemediğimiz bir hareketti
elbette, ondan. Sonra Sıla’da da vardı böyle
şair sevmeler, kendisi de bir şiir kitabı çıkardıydı
Sezen Aksu gibi. Oyuncu Gonca Vuslateri’ni
anımsıyorum bir de şiir kitabı çıkaran. O
zaman yönettiğim bir edebiyat sitesi için
sorular hazırlamıştım, fakat sanıyorum çok
meşgul olduğu için yanıtlayamamıştı, sorulara
rastladım geçenlerde hala duruyor! Neyse, bir
şiir eleştirmeni yeni şarkıcıların şarkı sözlerinin
şiiri hiç aratmadığı minvalinde bir şeyler
yazmıştı, ziyadesiyle katıldığım bir görüş. “FD”
şarkısının sözleri örneğin: “Onuncu ayın onuncu
günü/Saat onbuçukta yanmış mumum/ Otuzbeş
yıl olmuş/İhtiyar bir çocuktur ruhum/Okulu
asıp oyuna kaçar bıraksam hala/Ama çok düştü
incindi yoruldu/dinlenmeli kalbim doğrusu...”
Feridun Düzağaç da bir şiir kitabı çıkarsa yeri
var, hem bu kez ‘amatör’ demesine de gerek yok.
FD’nin sözleri de şarkıları da son albümünün
adı gibi “Sakin”. Ben niye ‘cool’ deyip duruyorum
ki? İçinde ada geçen bir kentten, Adana’dan,
tavrı da Adana’nın Ada’sına yakın, Adalı.
‘Dinamik bir durağanlık’ halinden söz ediliyor
müziği için. Hayli erken ama yerinde ve geçerli
bir saptama. Gizemli bir görünümü yok, açık
ama bir adası olduğunu da unutmuyor ve
bilinsin istiyor. Yoğun yorgun mu demeli, hep
yağmur geçmese de şarkılarında, sesi yağmurlu,
yağmur da bazen öyle fısıltıyla yağmaz mı? İşte
şarkılarını o yağmurlardan yapıyor “FD”, fısıldar
gibi söylemesi yağmurun ruhundan.
Bazen de sesi kaçıveriyor başka yağmurlara,
canı çeker gibi sesi çekiyor başkasının
yağmurunu, şahane şarkısı gibi Ezginin
Günlüğü’nün, hani o “Ben kuşlardan da
küçüktüm bir gece vaktiydi/Aşk tuttu benim
elimden” diye başlayıp, “yağmur yağsa, uykum
kaçsa” diye sürüp, “sevdadandır sevdadandır/
sevdadandır” dedi annem, “aldırma, gel yanıma”
diye diye hiç bitmeyen o şarkıyı.
Hüzün geleneğine mensup bir ozan şarkıcı
ama belki tam da bu yüzden kendisiyle de,
hüznüyle de barışık olmanın tadını dalga
geçerek çıkarıyor, “hayat neden şekil yapıyor/
rüzgârıyla sesin, bulutuyla yüzün” diye pek
romantik bir giriş yapsa da şarkıya, “Şimdi belki
mutlusundur diye ödüm kopuyor/bana acı acı
hatıran lazım” itirafında da bulunup, bitişte
de “hayat neden şekil yapıyor/hadi ordan çekil
yapıyor” demesini de biliyor. Bunun geldiği bir
anlam var tabii, Feridun Düzağaç gibi bir ozan
şarkıcı için, ‘kederin dalgası’.
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âzım Hikmet, mahpushanedeyken
adı sanı konmamış, binası, kürsüsü,
hocası olmayan ama katılımcıları
giderek çoğalan bir sanat okulu kurmuştu.
Tasarlanmış, örgütlenmiş değildi bu okul; arı
için petek nasılsa öyle var olmuştu. Nâzım’ın
devrimci gayretinin kendiliğinden meyvesi. Bu
okulun kadrosuna, eserlerine, işlevine bakınca,
“modern Türk edebiyatı hapishanede kuruldu”
demek hiç de abartılı olmayacaktır.
Sabahattin Ali, bu okulun ilk
katılımcılarından biriydi. Mahpustan yazdığı bir
mektupta Nâzım, okulun baştaki durumuna
dair Sabahattin Ali’ye şöyle diyecekti: “Hikâye ve
romanda bugün sen varsın, senden sonra Kemal
Tahir var, sonra Orhan Kemal var, Suat Derviş var.
Kemal Tahir ile Orhan Kemal; biri daha ilerde,
biri henüz civciv, fakat dehşetli vaatlerle dolu bir
civciv, biri yazdıklarını neşretmek imkânsızlığı
içinde, ötekisinde bu imkân henüz belirmemiş,
(…) velhasıl büyük Türk hikâye ve romanının tek
bayrağı bilfiil sensin!”
Bu okul, hoca-öğrenci gibi hiyerarşik bir
düzeni olmaksızın hevesle, tutkuyla çalışıyordu.
Sonuç şu oldu: Bu ülkenin devlet geleneğinde
hiçbir toplumsal ve edebi iyilik cezasız
kalmamıştır. Kemal Tahir, 12 yıl delilsiz yatarak;
Orhan Kemal, mahpusluk bitince bu kez açlıkla
boğuşarak ödedi bu bedeli. Sinop kalebendi
Sabahattin Ali ise... Onunki hepsinden trajikti…
Avrupa’ya sınavla seçilip gönderilen 15
öğrenciden biriydi. Gittiği Almanya, Weimar
Cumhuriyeti’nin en özgür, en çalkantılı
dönemindeydi. Batı edebiyatı ve sosyalist
yapıtlardan ibaret bir yükle geldi Türkiye’ye.
Ama asıl edebi uyanışı “Resimli Ay” dergisine
gittiği gün başlamış denebilir (1930) . Nâzım
ile tanıştığı o günden sonra yazarlık tutumuna
dair bir model bulmuştu. İlk öyküleri romantik
ruhludur; “yalnız aşkı vardır aşkı olanın”
duygusuyla yaşayanların serüvenleriydi. İşlediği
her konu Türkçede ilk kez canlanıyordu. Modern
uygarlığın vaat ettiği toplumsal ve bireysel
değerlerin tümünü Türkiye halkının da hakkı
olarak gören bir yazar vardı yapıtlarında. “İlerigeri” kavgasının öncülerinden biriydi. Yakup
Kadri’nin Yaban’ındaki aydın tipini eleştirirken
şöyle diyordu: “Amerikalı bir seyyah gözüyle
seyredip onda (halkta) ya mistik, karanlık
bir ruh veya iptidai bir hayvan gören büyük

adeta ülke çapında bir koro oluşturdu o gün
romancılarımız var.” Kadrocu efendilerle
bugün.
de sınırlı değildi eleştirdikleri. “Ucuz esprili
Yazdıkları gibiydi yaşamı Sabahattin Ali’nin.
hikâyelerle halkı maskaraya çeviren meşhur
Yaşamı ile yapıtları arasında etik bir mesafe
muharrirlerimiz var. (…) Yarım tahsilli genç
yoktu. Yazısındaki sıkılık ile yaşamı arasındaki
kızlar için yazdığı sulu romanıyla ‘en çok
benzerlik de öyle. Başlangıçtaki romantizmin
okunan halk muharriri’ sıfatını takan şımarık
izleri devam etse de gerçekçiliğe düşkünlüğü
şarlatanlar var.” Bu tipleri taşlamaktan hiç geri
edebiyatının en belirgin özelliği oldu.
durmadı. Dahası, “köylü milletin efendisidir”
Yapıtlarının merkezinde yer alan ama
lafını dahi sahte bulacak tarzda açık sözlüydü.
üzerinde pek durulmayan bir ısrarını
Tabii dost ve düşman kazanması gecikmedi.
vurgulamak gerekiyor. Sabahattin Ali,
Nâzım›ın seçimiyle yayımladığı ilk öyküsü
kadınlardan yana bir edebiyatı özellikle
“Bir Orman Hikâyesi”, o yıllarda bir ormanın
gözetmiştir. Toplumsal sömürüde en alt
özelleştirilmesine karşı jandarmaya direnen
kesim olarak kadınları görmesi, hangi sınıftan
köylüleri anlatır. Bu hikâyeyi düşünürken
olursa olsun erkeğin egemenliğine
bugünkü doğa yıkımlarına karşı
eleştirel bakışı, toplumsal
direnenleri saygıyla hatırlamamak,
cinsiyet ahlakını sorgulaması,
yazarın öngörüsüne hayran
"Kalmadılar ama
ısrarlı, gerilimli bir izlektir
olmamak elde değildir. Bireygerçeği yazmanın her
onda. “Yeni Dünya” ve “Sırça
toplum, aşk- tutku, yurttaşzaman ağır bir bedeli
Köşk”teki öykülerin çoğu,
devlet, kır-kent, işçi-patron,
vardı. Önce gerçeklerle
kadın üzerindeki sert
kadın-erkek karşıtlıklarına
yüzleşebilecek cesur
gerçekler hakkındadır.
yaklaşımındaki devrimci
bir bilinç edinmek; sonra da
yazma cesareti
Aşk romanlarının en
bilinç, yazarlığının belirgin
gösterebilmek. "
güzellerinden biri de onun
niteliği oldu. Konusunu,
kaleminden çıkmıştır. “Kürk
karakterlerini somut hayat
Mantolu Madonna”da Maria
sahnelerinden, yaşamına giren
Puder’i, âşık kadının yüce gönlünü
kahramanlardan seçerken, bireysel
okuruz. Romanın zamanı ise, aşkların en çetin
olanın toplumsal yüzünü, birey iradesinin
sınanma zamanıdır. Kahramanı Raif, aşkını
toplum üzerindeki etki gücünü irdelemeyi
faşizmin elinden kaçırma iradesi gösteremez;
yeğlemekteydi.
ama aynı türden bir yerli ve “görevli” faşist,
Yalnızca bu muydu onda yeni olan? Aslında
kurduğu tuzakla yazarını öldürecektir (1948).
bu ülkede başından beri, gelenekselinden
Yakın arkadaşı Niyazi Berkes’in
modernine, gerçeğin baskılanmış yüzüne
betimlemesiyle, “ak saçlı, altın gözlüklü,
uzak kalmadı şairler, yazarlar. Kalmadılar ama
iyi giyimli bir efendi kılığına girmiş, bir
gerçeği yazmanın her zaman ağır bir bedeli
çocuk insan”dı. Zekânın, iyi kalpliliğin,
vardı. Önce gerçeklerle yüzleşebilecek cesur
doğruculuğun cisimleşmiş hali olarak
bir bilinç edinmek; sonra da yazma cesareti
yaşamıştı gerçekten. Sıradanlaşmış faşist
gösterebilmek. Örneğin, Refik Halit Karay’ın
ortamda, hapislikle serbestlik arasında gidip
halk gerçeği ile yüz yüze gelmesi, 1913’te siyasal
gelirken, içeri girip çıkarken yazmıştı birçok
nedenlerle sürülmesi, ayrıcalıklarından olması,
yapıtını. Nâzım Hikmet, onun için, “Türk
yoksul düşmesi sonrasındadır. Nâzım gibi,
edebiyatının ilk inkılâpçı-gerçekçi hikâye ve
Sabahattin Ali gibi yazarları ise, ağır işkenceler
romancısıdır.” diyordu. Nurullah Ataç 1934’te
ve taş duvarlar hazır beklemektedir. Bugün
ilk kitabı için şunu yazmıştı: “Sabahattin Ali
de söylediğimiz türkülerin en dokunaklılarını
anlattığı hikâyelerle bizi inandırıyor.” Bugün de
zindanlarda yazmışlardı. “Aldırma gönül
inandırmaya devam ediyor.
aldırma” bunlardandır. Bu türküyü söyleyenler,
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ahip olduğumuz en değerli şey, zaman. En
hunharca harcadığımız şey de yine zaman.
Kendimi hep zamanı sorgularken
yakalıyorum. Ve her defasında yeni bir milat
koyuyorum: “Tamam, artık zamanı daha
fazla duyumsayacağım. Her anını iliklerimde
hissedeceğim. Avuçlarımda tutacağım, sımsıkı.”
Sonra… Parmaklarım gevşiyor. Uçup gidiyor
zaman ellerimden. Tüm sözlerim boşlukta asılı
kalıyor. Kendimi, yine günlük hayhuya kaptırıp
gitmiş buluyorum. Başımı her gece yastığa
koyduğumda, aynı gününün bir tekrarını daha
yaşamış hissediyorum. Bir gün daha geçti, bir
gün daha…
Çok şey var, zamanın nasıl hızla akıp gittiğini
anlatan bana. Mesela sevdiğim artistlerin,
futbolcuların, müzisyenlerin yaşlanması
ve dahası, ölmesi… Birer birer eksiliyorlar…
İstiyorum ki onlar hiç ölmesin. Ondan olsa gerek,
onları hep en taze yüzleriyle yâd ediyorum.
Dün kendimi yine dara çektim. “Niye bu kadar
neşesizim?” Benim gibi neşesizler! Size de bu
sorum. En son ağız dolusu ne zaman güldüm?
En son ne zaman tüm ciddiyetimden soyunup,
oyun oynadım? Hem şahsi hem memleket
meseleleriyle neden bu kadar içli dışlıyım?
Elbette kafamı kuma gömecek değilim. İstesem
de beceremem ama bu kadar da kafamda

taşımamalıyım. Arada vitesi boşa alsam ya… Bu
sorguların bir sorumlusu da Vedat Türkali! Şu
aralar elimde “Güven” var. Üstat anlatmış, ta
bir asır öncesini. Ancak sanki bugünü anlatıyor.
Biz yine gözaltındayız, yine sorgulanıyor, yine
gülmemiz harama sayılıyor. Ve bizlere yol yine
ikiye ayrılıyor; sevdanın ve devrimin diye… Hayat
ve hayatı dar edenler bize borçlu. Hem de çok.
Alacağımız var hayattan ve onlardan...
Dün gece işte, penceredeydim kendimi dara
çekerken. Dışarıda usul usul bir kar yağıyor.
Türküdeki gibi incecikten değil. Lapa lapa…
Sokak lambaları da bir güzel parlatıyor ki…
Saate baktım. Külkedisi’nin çilehanesine dönüş
saati. İçime birden bire bir sevinç doldu. Gittim
oğlanı uyandırdım. Kaşlarınızı çatmayın hemen.
Zaten yatağa yeni girmişti. 15 Tatil aşkına
tüm kuralları askıya aldık. “Hadi kalk sokağa
iniyoruz. Kartopu oynayacağız.” dedim. Şaşkın,
şaşkın baktı. Sonra da “Oleeyyy be!” diye narayı
patlattı. Giyindik, kuşandık, sokağa indik,
ailecek. En saf haliyle neşelendik. Bizim gibi
sokağa kendini atmış komşularla birbirimize
teklifsizce kartopu attık. Sanki ilk defa gerçek
bir mahalle olduk. Tüm sokakları dolaştık. Kâh
kayıp düştük, kâh arabaların üzerindeki karlara
komik resimler çizdik. Oyun oynadık. İçinde
kazanma hırsı da olmayan, kaybetme korkusu

da olmayan bir oyun... Bazen unutmanın da
hatırlamak kadar güzel olduğunu anladık. Derdi
tasayı unutmak güzelmiş. İçimizdeki çocuğu
hatırlamak da. Zülfü Livaneli’nin bestesiyle
hayatımızın marşlarından birine dönüşen
Paul Eluard’ın “Ey Özgürlük” şiirinin dizeleri
yankılanıyor kafamın içinde:
“Okul defterlerime
Sırama ağaçlara
Kumlar karlar üstüne
Yazarım adını”
Beni o gece, oyun özgürleştirdi. Eluard’ın
özgürlüğünün yerine, oyunu koyarak yeniden
yazıyorum ben de şiiri. Evet, hayat koşulları
zor. Ama onu daha zorlaştıran, büyük-küçük
fark etmez, biraz da bizim ihtiraslarımız. Oysa
sadeleşmeye ihtiyacımız var. Seyreltmeye,
azaltmaya… Bakın Ortaçgil’in o daveti hâlâ
orada duruyor: “Benimle oynar mısın?
Biz dün gece oynadık. Saat 12’yi vurduğunda
Külkedisi’ne biz de “Gitme!” dedik. Ama gitti,
bizimle gelmedi. Üvey annesinden korktu.
Dün gece çok güldük, hem de çok. Zamanı
unuttuk. Saate bakmadan; yorulduğumuz
vakitte döndük eve. Ayağımızdan düşen
ayakkabımızın peşine düşmedik. Dün gece
ilk defa zamanı, avuçlarımın içinde tutarak
uyudum…

BİLETSİZ YOLCU

KENAN BAŞARAN
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unus Emre “Aşk gelicek cümle eksikler
bitecek” demişti. Bu sözden aşkın, insanın
kendini tümlemesi (gerçekleştirmesi) için
bir olanak olduğunu anlıyoruz. Öyledir; kendisinden
başlayan bir aşk ile yeryüzünü aşklaştırmanın ilk
adımı aşktır insan için. Öyleyken, insanın varoluşu
o kadar girifttir ki; kendisiyle, öteki’yle, başkasıyla,
daha uzaktakiyle, hatta doğayla kurduğu ilişki,
çatışma-uzlaşma-çatışma zemininde sürüp gider.
Şöyle de söylenebilir: Aşk bir dinginlik değil,
sürekli devinim hâlidir. Bu devinim doğal olarak iki
nesnenin sürtünmesi enerjinin açığa çıkmasına yol
açarsa, âşıkların da birbirini keşfetmede kopan bir
şey olursa çelişki orada başlar. Çatışmadır bu. Zor
da atlatılabilir, kolay da. Elbette çatışma uzlaşıya
kapı aralayabilir yahut tam tersi, nefret, kıskanma
gibi arızî sonuçlara da gidebilir.
Aşk, kaygan bir zeminde çatışma-uzlaşma
git-geli ile gerçekleşiyorsa, bunu nasıl anlamalıyız?
Sevgi-aşk-sevda-nefret-tutku hâlleri galiba bu
çelişkileri belirliyor. Belli ki aşkta en önemli ve
büyük zaaf iktidar ilişkisidir. Buna efendi/köle
ilişkisi de denebilir. Aşk bu ilişkiye bir reddiyedir
aslında. Engels’in “Ailenin Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni”nde dönemlere göre yaptığı
açıklamalar bağlamında yabanıllık-barbarlıkuygarlık, bir bakıma birey olarak da bulunduğumuz
konumu saptar. Gazetelerin üçüncü sayfa
haberlerinde yahut magaziner televizyon
kanallarında sık sık rastladığımız haberlerde ve
özellikle kadın cinayetlerinde insanın yabanıllık ve
barbarlık çağında kalmış olanlarını görürüz. Şiddet,
öldürüm, vahşet sahnelerinin altında nefrete,
tutkuya dönüşmüş aşk vardır. Hastalıklı bir hâldir
bu. Yabanıllık ve barbarlık çağında kalmış olanların
anlayamadığı şudur bence: “Biten bir aşk için/
Söylenecek söz şu olmalı/ -Güzeldi yine de.” Gerçi
modern toplumlarda bile çözümü bulunamayan bu
iktidar olgusu, sonuçta aşkı da yoruyor, âşığı da.
Luis Aragon “Elsa’ya Şiirler”de “Mutlu aşk
yoktur” diyor. Belli ki, mutluluğun durağan,
aşkın devinimli olduğunu imliyor şair. Aşk
bahsinde mutluluk arayışı birtakım dehlizlerden,
labirentlerden geçmeyi göze almayı gerektiriyor.
Halk hikâyelerini düşünelim: Leyla ile Mecnun,
Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, Yusuf
ile Züleyha hep bu labirentlerle sınanmışlardır.
Bu hikâyelerin kişileri mutlu olsalardı, yine de
bilir miydik aşklarını? Sanmam. Mutlu aşkların
hikâyeleri de yoktur, efsaneleri de. Cemal

Süreya’nın şu iki mısralık şiiri de mutluluk ile
mutsuzluk gel-git’ini düşündürür: “Kim istemez
mutlu olmayı/ Ama mutsuzluğa da var mısın?” Evet,
aşk cesaret ister ve göze almaktır mutsuzluğu da.
Yeni Türkü’nün söylediği bir şarkıydı şu: “Sevmek
birçok şeyi göze almaktır.” Nâzım Hikmet’in “Tahir
ile Zühre” şiirini nasıl da hatırlarız tam da burada:
“Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da/ hatta
sevda yüzünden ölmek de ayıp değil/ bütün iş Tahir
ile Zühre olabilmekte.”
Aşkın ne olduğunu anlamaya çalışırken, onu
tanımlamaktan çok ne’liğine ilişkin örnekler
sıralıyoruz. Tanım adlandırmadır ve sınırları belli
etmektir. Bu ise tehlikeli olduğu kadar yaşamı
ıskalamaya götürür bizi. Yaşamı ıskalamaksa
aşkı ıskalamakla aynı şeydir. Aşk yaşanandır,
yaşananı estetize ederek ruh dinginliğine götürür
kişiyi. Fuzuli’nin “Işk imiş her ne var âlemde/ İlm
bir kîl ü kâl imiş ancak” dediğine bakılırsa insan
kalabilmenin de yolu aşktan geçiyor.
Fuzuli’den söz açılınca Cemal Süreya’nın
“Sevgilinin Halleri” yazısı geliyor akla. Diyor ki yazar:
“Divan şiirindeki aşk teması hep parıltılı bir geniş
zaman içinde döner. Sevgili, ganimetle, kıymetli
taşlarla ya da silah çağrışımlarıyla nitelendirilir.
Hükümdardır sevgili, padişahtır. Neşat’ı da gam’ı da o
dağıtır. (…) Bir ide’dir sevgili. Bir kafiye.” Aynı yazıda,
Divan şiirinde erotizm yoktur, diyor Cemal Süreya.
Oysa aşkın cinsellikle, sevginin şefkatle, sevdanın
mesafelilikle, tutkunun takıntı ve cehennem
âzabıyla bir ilişkisi olmalı. Bunları bize en iyi anlatan,
duyumsatan, sezdirense sanattır. Bu yüzden aşkın
dilidir sanat. Kutsal kitaplardan bugüne gelinceye
kadar sanat aracılığıyla deneyimleriz yaşamı ve
kendimizi. Okuduğumuz romanları düşünelim,
gördüğümüz filmleri, resimleri. Dinlediğimiz
şarkılarda aşk sesinin harelenişini. Bilinmezi bilinene,
muhtemel olanı olmuş olana çeviren sanattır aşk
bahsinde, sanatın bütün türleridir.
Aşk ilişkisinde yaygın ve yanlış anlayışlardan
biri de romantizmdir. Daha doğrusu romantizmin

yanlış algılanışıdır. Saf bir duyguculuğa indirgenen
romantizm, aşkın gerilimli bir alan olduğunu
bilmezden gelir. Yapay bir duygudur bu: kırılgan,
naif ve yaşamdan kopuktur. Salt jestlere
indirgenmiştir. Bir şeyleri göze almaktansa epey
uzaktır. Kaldı ki insan duygulardan ibaret değildir.
Bir başka nokta ise egemenlikçi sistem içinde
aşkın düştüğü sefalettir. Çünkü egemenlikçi
sistem hemen her şeyi metalaştırdığı gibi aşkı
da metalaştırmakta oldukça hünerlidir. Tekeline
aldığı ideolojik aygıtlar aracılığıyla aşkı da tüketim
nesnesine çevirip ehlileştirmek ister. Oysa aşk
muhalif bir kimlik taşır ve itiraz hakkını kimseye
devretmez.
Yayın dünyası da egemenlikçi sistemin
dişlilerinden biri olabilir, olmuştur da. Nitekim
kitapçı raflarındaki “Aşk Şiirleri” antolojileri epey bir
toplamdadır. Antolojiler bir aynılaştırma aracıdır,
bir şairle diğerini aynılaştırma yolu. Şiirin itiraz
hakkı elinden alınmış gibidir. Öyle de olsa Behçet
Necatigil’in aşk temalı bir şiiriyle “Gizli Sevda” ile
aşk olsun diyelim.
Hani bir sevgilin vardı
Yedi sekiz sene önce.
Dün yolda rastladım,
Sevindi beni görünce
Sokakta ayaküstü
Konuştuk ondan bundan.
Evlenmiş çocukları olmuş
Bir kız, bir oğlan
Seni sordu.
Hiç değişmedi, dedim,
Bildiğin gibi…
Anlıyordu.
Mesutmuş, kocasını seviyormuş,
Kendilerininmiş evleri.
Bir suçlu gibi ezik,
Sana selam söyledi.
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anat, en güzel anlatıcı ve aktarıcı…
Edebiyatla, müzikle, sanat dalları ile aşk
dilsizlere dil olur.
Kaç gönül kıpırdamaz Cemal Süreya’nın aşk
şiirindeki: “Şimdi sen kalkıp gidiyorsun./ Git/
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar./ Gitsinler./
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin.”
Sanatçının hevesle başlayan, tutkuyla süren,
aşka dönüşen eseri kalıcı oluyor. O aşk insanların
gizli duygularını gün ışığına çıkarıyor.
Bir şarkının, bir ezginin, bir ağıtın dizesi koca
bir döneme ışık tutuyor. Gönülden gönüle akıyor.
Varsın yanan bir babanın ardından oğlunun
dilinden dökülen “Öyle ağırım ki kendime, / Sen
benden gittin gideli./ Tenim küs olmuş tenime,/
Sen benden gittin, gideli” ezgisi sevdalı yüreklerin
özlemine, yangınına merhem olsun. Ozanın
giden oğlu için yaktığı “Ne ağlarsın benim zülfü
siyahım/ Bu da gelir bu de geçer ağlama” türküsü
bahtsız insanlara bir nebze teselli olsun, umutsuz
yüreklerde umudu yeşertsin. Öylesine yaşama
sinsinsin ki kuşaktan kuşağa yüzyılları aşsın
gelsin.
Bir fotoğraf sanatçısının, eşiyle söyleşisi
kalemime dolandı, kaldı...
“Fotoğraf makinesine benden çok değer
veriyor. Ona ‘Sultan Gelin’ diyor. Onu kadifelere
sarıyor. Gözünün önündeki bana o kadar değer
vermiyor.” diye sitemlerini sıraladı.
Gülerek, eşini dinleyen fotoğraf sanatçısına
dönüp: “ Olur, mu hiç?” diyorum.
Fotoğraf sanatçısı duraksamadan yanıtlıyor:
“Olur, olur. Fotoğraf makinelerim için her şey
olur.”
“Makinelerim benim canım, her şeyim. Her
geçen gün sayıları artıyor. Ama bu ‘Sultan
Gelin’in yeri başka. İlk ödülümü onunla çektiğim
fotoğraf aldı.”
“Onlara bakmak ne kelime, nazlarıyla
oynuyorum. Onunla ve onlarla var oldum.
Hele ‘Sultan Gelin’ onu o kadar seviyorum ki,

“Beni, ölümsüz kılan o ve onlar…”
ona dokunmadan, tozunu almadan, onunla
“Nasıl kadifelere sarmam?”
dertleşmeden, okşamadan yaşayamam.”
“Yoksa gözümün gözü, dilimin sözü, sesimin
“O, gerçekten benim ‘Sultan Gelin’im. Onun
yansıması, çalışmamın ışığı olur mu?
kaynanası da anası da yâri de dokunanı da ben
Bak bu ‘Sultan Gelin’ yıllardır, saatlerce beni
olmak istiyorum.”
“Eşim, ‘O dilsiz diye o kadar seviyorsun?’ diyor. ve dostlarımı dinler. Sonra alırım onu, dostlarıma
güzellikler yaparım. Yalnızsak dertlerimi
Oysa onun dili o kadar güçlü ki, onunla insanlar
anlatırım, dinler. İçimdeki fırtınalar onunla
dünyaya ses veriyor. Onunla çekilen kareler
çalışmaya başlayınca diner…”
yorumsuz, sonsuz ve ölümsüz… Ben onlarla
“Doğaya onunla bir başka bakarım.”
ülkeme ses verdim, duyuldum, ödüllendim şimdi
“İnan görmeyi ‘Sultan Gelin’le öğrendim.”
de karnımız onunla doyuyor…”
“Gördüğümü ölümsüz kılmayı da…”
“Kaldı ki ‘Sultan Gelin’,
“Sessiz olur mu?”
dokunmalarıma karşı durmuyor,
Sanatçının
“Dilsiz olur mu?”
sıkmıyor, anlamsız kaprisler
“Tepkisiz olur mu?”
hevesle başlayan,
yapmıyor, kıskanmıyor ikimizde
“Yoğunlaşmasam,
özgürüz.”
tutkuyla süren, aşka
disiplinli
çalışmasam,
“İnsanoğlunun bozduğu
dönüşen eseri kalıcı
kendimi
onunla
çekeceğim
moralimi, o düzeltiyor.
oluyor.
karelere vermesem, görmeyi
Onunla ürettikçe her
O aşk insanların
bilmesem, ışığı ayarlamasam,
şeyle en önemlisi de
gizli duygularını gün
kısacası kendimi işime
sigaramla, kadehimle,
ışığına çıkarıyor.
adamazsam beni öyle acımasız
kendimle barışıyorum. Onunla
cezalandırır ki…”
buluşacağım günün akşamı da
“Tanrılar dağı Nemrut’ta saatler
sabahı da güzel geçiyor.”
yetmedi, günlerce kilitledi. Nemrut’ta onun
“Çalışmalarım sonunda karanlık odanın çıkışı
gönüllü tutsağı oldum. Gün doğdu yetmedi.
nasıl da aydınlık anlatamam. ‘Sultan Gelin’,
Güneş dinlenmeye çekildi bitmedi. Ay doğdu.
doğal ışıkla oynaşmayı sevse de yapay ışıkta beni
Yıldızları topladı nöbete durdu… Şafaklaştım...
hiç mahcup etmiyor.”
Yüreğimde akan nehir, Fırat’la ikileşti. Gümüşi
“Makinelerime zaman ayırmam,
renk oldu. Mavisinde uyandım. Fırat’ı hem hırçın
yoğunlaşmam sonunda annemin deyimiyle bir
hem sakin gözbebeklerime aldım. Deklanşöre
verip, on alıyorum…”
basınca Fırat’ta yakamoz, dünyada ödül olduk…”
“Gözlerimin gözü ‘Sultan Gelin’im…
“Bu ‘Sultan Gelin’ var ya bu ‘Sultan Gelin’
Çocuklarım gibi kıyamadığım makinelerimden
öyle kıskançtır ki kendi dışında bir nesneyle
sadece biri değil ‘Sultan Gelin’. Her sanatçı
üretim aracıyla böyle saatlerce kendini unutabilir oynamama, dokunmama, zaman ayırmama asla
izin vermez… Doğaya kulak vermemi, doğadaki
mi?”
müziği içselleştirmeyi, sessizliğin sesini onunla
“Onlarla kavgasız, hesapsız, kitapsız pervasız
öğrendim…”
yaşar mı?”
“Onunla çalışırken ona gösterdiğim sabrı, ona
“Söyle Yaşar, yaşar mı?”
verdiğim zamanı hiç kimseye vermedim… Böyle
“Seninle beni buluşturan o ve onlar…”
olmasa onunla üretir, ses duvarını aşar mıydım?”
“Kitleleri arşive alan onlar…”
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Öyle bir yerdeyiz ki

NEBAHAT AYHAN

Ö

“Giderdi su,
Giderdi orman,
Giderdi toprak”

yle bir yerde, Sivas’ta, 1927’de doğdu
Hasan Hüseyin KORKMAZGİL. Kıpır
kıpır, soluk soluğa gitti 1942’de parasız
yatılı Niğde Ortaokulu’na. Adana Erkek
Lisesi’ni 1948’de bitirdi. Adım adım, kulaç kulaç
ilerleyecek Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nden
1950’de mezun olacaktı. Yay gibiydi; coşkulu ve
öfkeli… Nehirler boyunca gitti. Öğretmenlikten
siyasi eylemleri gerekçesiyle atıldı, yetmedi
tutuklandı ve hüküm giydi. Amacı koşmak
değil denize varmaktı. Nehirler gibi zor, çetin ve
umutluydu.
1955-1960 yıllarında arzuhalcilik, tabela ve
portre ressamlığı, inşaat işçiliği yaptı.
İlk şiiri 1959’da Dost dergisinde çıktı.
1960’da İstanbul’a, sonra Ankara’ya yerleşti.
Akis ve Forum dergisinde çalıştı (1968-1970).
Kızılırmak adlı kitabı nedeniyle 142.
maddeden yargılandı, aklandı.
“Bir Oğlum Olacak Adı Temmuz” demişti
bir şiirinde ve iki hırçın sudan bir Temmuz
doğdu.
1983’te beyin kanaması geçirdi ve Şubat
1984’te vefat etti. Nehirler gibi uzun, hırçın ve
dur durak bilmeden gitmişti.
Bıçak sırtı artık yaşamak... Göç etti ve
hâlâ göç etmekte turnalar, ardında ağıtlar
bırakarak…
Su çürük, orman yanık, toprak batık…
Elde var yok, elde var hınç, elde var tuz
yarası… Karanlığın gözlerinde varlığın ışıltısı ki
her birinde nefsin salyası…
“Bu kafesi biz süsledik biz aldandık bu süslere
içimdeki sızı sendin yüzümdeki merak sen
Gitmelerden beklediğim kalmalardan korktuğum
Nere gitsem karşımdaydın ama sen yoktun
Sen sahi niçin yoktun?’’
Savrulduk! Aynı yörüngelerde savrulmak
vardı; ama nasıl duralım, Mutluluk Mavi
Çocuk.
Her yerde yuvasız çalıkuşu ve kafesteki
kanaryanın bölüştüğü yürek. Başkaldıran
dizeler, hırçın sular ve illa ki uğruna ölünen
turaçlar…
Gün batımı bulutlarda kaşı destan, gözü
destan karıncaya hor bakmayan, karacanın

yavrulusunu vurmayan, serçenin kanadını
olsun istedin halkın sofrasında…
kırmayan; insana kıyamayandı Mavi Çocuk.
Bir yanımız çığlık çığlık soğuktan donan
“Yokluk ne, yoksulluk ne?
canlar; bir yanımızda taş üstüne taş diken
İlenmek ne, dilenmek ne?
rantbazlar!
İşsiz güçsüz dolanmak ne?”
“ışıklarla oynamayın dedim ben size
O çocuklar ki elleri hâlâ kan içinde…
Yararı yok karanlıkta sürek avının
Başını karanlığa gömenler aydınlık, adalet,
Karanlığı az kullanın, kirliler kokar bir gün
özgürlük diyerek beş numara lamba kederini
Bir gün yanar bu ışıklar, sırıtır suratlarınız
bu topraklara hak gördüler. Şimdi “Bir yanımız
Kirlilere sığınmayın dedim ben size!”
doğum evi, bir yanımız Hiroşima!”
Ve o gün kaşı destan, gözü destan mavi
Ekmeğimize ve aşımıza
çocuklar oynayacak bu topraklarda
mutsuzluk, yoksulluk sindi bu
elbette.
"Gün batımı
güzelim coğrafyada.
İnan bana Şair’im, bu
bulutlarda kaşı destan, mavi ışık hiç sönmeyecek.
Biliyorum Şair’im,
“İstesek cenneti
Durgun sular da ezgiler
gözü destan karıncaya
kurtarabiliriz.” ki biz
hor bakmayan, karacanın söyler ve coşkulu türkülere
“Kim bu cennet vatanın
döner. Biliyorum, bu
yavrulusunu vurmayan,
uğruna olmaz ki feda”
roman iyi bitecek; çünkü
serçenin kanadını
diye diye ölenleriz.
kerpiç gecelerden çekilen
kırmayan; insana
Dağlar gibi, türkülü
mısralar, o mısraları
kıyamayandı Mavi
çınarlar gibi bir masal
coşkuyla büyütenler var. Gök
çocuklukta köklenmek de var.
mavisi bir türkü çoktan dolandı
Çocuk"
Açmasa olmayacak çiçekler
dilimize…
gibi direnmek, yıldız doldurmak
Selam olsun yığdığın kitaplardan,
kavgaya başkaldıran dizelerle...
işittiğin keklikten! Karanlığına çağırdığın
Dört mevsime bölerek, sokağın, kentin,
eli yoncalı Nemrut’tan! Kerpiç damlardan,
vatanın sanarak yürek sızını yapraklarca
gece kuşlarından, tırnakları rüzgârlı suçsuz
işliyoruz bu ölümsüz ağaca.
geyiklerden, allı turnalardan, kızıl kuğulardan,
Aramak ve özlemek tabii ki sevmek… Bir
çimdiğin sulardan!
yanın mavi yosundu dalgalandın sularda.
Ve dağlara doğru sarı sıcak ak cibinlikle ordu
Çıldırtan dengelerde döküldüğü görülen
ordu çekip giden türkü bakışlı kadınlardan
yapraklar bir yanında; üveyikler, ovalar, fidanlar,
selam olsun!
kavaklar, umutlarında.
Ey Yolcu, mutluluktun, mavi çocuktun, bir
Sofralara gölgesi bile düşmeyen tatların tadı
nehir gibi doldun yüreğimize!
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Ali Şîr Nevâî /
Can Göğsünde
Cananı Mihman Eyler
“Câna göğsüm çâkinden cânanı mihmân eyledim
Gevherî taptım anı gönlümde pinhân eyledim”

Ş

ubat 1441’de Herat’ta soylu bir
Uygur ailesinin çocuğu olarak doğdu.
Babası Gıyasettin Kiçkine Bahşi,
önemli mevkilerde bulunmuş güçlü bir devlet
adamıydı. Oğluna çok iyi bir eğitim vermiş,
devrinin ileri gelen âlimlerinden hükümdarların
eğitimine eşdeğer bir eğitim aldırmıştı.
Nevai, Hüseyin Baykara’nın sütkardeşi,
akrabası ve çocukluk arkadaşıydı.
1449’da Horasan’daki siyasi olaylar nedeniyle
Irak’a göç ettiklerinde sekiz yaşındaydı.
Dayılarının etkisiyle sanata ve yazmaya
yöneldi. Ailesi, 1452’de Herat’a dönünce
ilim, fen, sanat ve müzikle başladığı eğitimini
sürdürmek için kaldı.
Bu yıllarda Feridüddin Attar’ın “Mantıku’tTayr” adlı eserini çok sever ve ezberler.
Şiirde üstadı Lutfî’ydir. Lutfî, Nevai’yi daha
on iki yaşındayken keşfeder ve şiir yazmaya
yönlendirir.
Türkçe şiirlerinde “Nevâî”, Farsça şiirlerinde
“Fâni”ydir.
On beş yaşında babasını kaybeder ve mallarına
mülklerine el konulur.
Genç yaşta Ebu Saîd Mirza’nın sarayında
görev yapar; Semerkantlı, Ferganlı, Taşkentli,
Buharalı âlim ve şairlerle dostluklar kurar.
On dokuz yaşında ünlü mutasavvıf
Abdurrahman Câmî ile tanışır; hem şair hem
devlet adamı olarak yetişirken mutasavvıftan
etkilenir.
Nevâî, Câmî’nin en önemli öğrencilerindendir.
Ebu Saîd’in zalimliğine karşı ayaklananlar
arasında dayıları da bulunduğundan,
Semerkant’a sürülür ve orada Feyzullah
Ebulleys tarafından himaye edilir. Büyük
âlim Ebulleys, Nevâî’yi çok sever; “evlâdım”
diyerek medresesinde okutur; onun âlim olarak
yetişmesinde büyük rol oynar.
Nevâî 1469’a kadar Semerkant’ta kalır;
Ghara’ib al-Sighar (Garâîbü’s-Sığar) adlı eserde
7-20 yaşları arasında yazdığı şiirlerini toplar.
Bu arada Baykara, Merv’e yönelmiş, Timuri
tahtını ele geçirmiş, Herat’ta hükümdar
olmuştur. Sütkardeşi Nevai’nin Semerkant’ta
olduğunu öğrenince Maveraünnehir Meliki
Ahmed Mirza’dan Nevâî’yi göndermesini ister.
Nevâî, Ahmet Mirza’nın adamları tarafından
Herat’a götürülür. Herat’ta Baykara’nın

mühürdarı olur. Mühürdarlıktan emirliğe sonra
1472’de vezirliğe getirilir.
Halktan her türlü vergi alındığını,
yöneticilerin bunu suiistimal ettiğini anlayınca
vergileri azaltır. Alınan vergileri halk yararına
kullanır.
Saray entrikaları nedeniyle vezirlik görevinden
istifa etmek ister ama Baykara kabul etmeyerek
onu Esterebad Valiliği’ne tayin eder.
Tarihçilere göre “Nevâî’nin kurdurduğu
medreselerde okuyan talebe ve hocalar
Nevai’nin parasından maaş ve iaşe alıyor,
Şifahânelerinde ise tedaviden ücret
alınmıyordu.”
“Halaaasiye Hânegâhı’nda her zaman
kimsesizlere ve fakirlere yemek verilirdi.
Bu hânegâhta her yıl Nevâî’nin hesabından
iki bin palto, gömlek, elbise, fes, ayakkabı
dağıtılırdı. Nevâî bütün bu yardımları, şahsi
mal ve mülkünden sağlardı.”
“Nevâî, temiz mülkünü ve helâl
zenginliğini Allah yolunda sarf ediyor;
memleketi için medreseler, camiler,
kervansaraylar vb. binalar yaptırıyor.
Vakıflara harcadığı para tahminen beş milyon
altın liradır.”
1488’de Herat’a döner. Bilgili, yardımsever,
dürüst, cömert bir devlet insanı olarak ilmin,
sanatın büyüsündedir.
Çok iyi bildiği Arapça ve Farsçanın
özelliklerini Türkçeye aktarır.
Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Türk diline
en fazla emek veren kişi olarak tanındı.
Muhakemet-ül Lügateyn’de Türkçeyle Farsçayı
karşılaştırıp Türkçenin üstünlüğünü savundu ve
bu eserini Türkçeyi küçümseyenlere ithaf etti.
3 Ocak 1501’de Herat’ta vefat etti.
Ey Nevâî!
Her sevdalı gibi gonca gül diledin. “Gülü elde
edemedim!” diye gülden geçmedin.
Bilirsin, gülden geçmeyenlerindir her an gülle
yaşamak!
Bilirsin; sevgiliyi elde etmekten, sevgiliyi
koklamaktan daha güzeldir aşkla tutuşmak!
Bilirsin, yâr ne etse can minnet eyler.
Bilirsin, cân göğsünde cânanı mihmân eyler!
Bilirsin, canı cevher yapar da gönlünde pinhân
eyler!
Selam olsun edebiyat bahçesini süsleyen Yüce
Şaire!
Selam olsun aşk bahçesinde solmayan güller
dikene!
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e bitmez sevgililer günüymüş arkadaş,
bütün şubat kırmızı kalplerle geçiyor.
Oysa bazen insan sevgilisizliği de
kutlamak istiyor.
Yıpratıcı, zorlayıcı, çok kurallı, dayatmalı
kısacası toksik bir ilişkiden sonra o kırmızı
kalplerle bezeli şubata “alayınıza isyan” diye
başkaldırmak istiyor.
Böyle dönemlerde biteviye özgür kadın
arkadaşlar insana iyi gelir. Herkesin kutlamasını
anlattığı ve ekseriyetle beklentilerinin
karşılanmadığından bahsettiği sohbetlerden
yorulunca Nurhan’ı aradım. Nurhan eski
arkadaşım, ekseriyetle yalnızdır. Yani aslında
çok kalabalık yaşar ama çift olmayı reddeder.
Kafasına göre birini aramaktan vazgeçti uzun
zaman önce.
Bir bankada üst düzey yöneticidir.
Hayatı matematik ve istatistikle geçiyor.
Beklentilerini sıralayıp yıllar içinde genişleyen
kendi konfor alanını, memleketin durumunu,
giderek ataerkilleşen ortam gibi diğer koşulları
da hesaplayınca bir erkekle birlikte mutlu olma
olasılığını yirmi yedi milyonda bir ihtimal olarak
bulmuş. Ve aramaktan vazgeçmiş.
Böyle bir denk gelişe ümit bağlanmaz, dedi.
Günü yaşıyor.
Onunla sohbet hep çok keyiflidir. Dünyaya
aşırı geniş bir pencereden ve olağanüstü analitik
bakıyor.
Her şeyi matematikle açıklayabiliyor, sayılar
hep ikna edicidir. Nurhan beni genelde tezlerine
ikna ediyor.
Sayesinde üç otuz param da erimekten
kurtuldu zaman zaman.
Nurhan’la buluşmak istedi paşa gönlüm. O
da yoğun takviminde bir zaman ayarladı. Bir
akşam kadın kadına güzel bir manzarada şarap
içmeye gittik.
Bana kalsa salaş meyhaneye giderdik ama
onun kazancı iyi, hayattan zevk alma çıtası
yüksek.
Sahile sıfır bir mekândaydık. İsmi afili bir
şeyler söylemiştik menüden. Kızarmış ekmek
üzerinde domates-fesleğen geldi. Bir de peynir
tabağı, yarısı küflü ama lezzetli.
Dönüşüm ekonomisinden bahsetmeye
başladık, laf nereden geldi hatırlamıyorum.
Nurhan’la sohbet böyledir, daldan dala.
Artık tüketmeden, elimizdeki değişerek,
yeniden takas sistemleri kurarak, yeni bir
yaşam denemek gerektiğinden bahsediyordu.
Kaynakları tüketmemek için. Bazı veriler
anlatıyordu. Bütün bu sayıları nasıl aklında
tutuyordu?

Arif’in daha işleri varmış. Mesaisi bitince hâlâ
O sırada bir kâğıt toplayıcısı geldi, restoranın
oturuyorsak uğrarmış. Bize keyifli sohbetler
tam önüne.
diledi, aracını aldı yürüyerek ilerledi.
Sırtındaki aracını dikkatlice park etti,
Gözlerimi yuvalarından bir iki santim ileriye
restoranı yoldan ayıran suni çiçeklerin olduğu
yollamayı başararak baktım Nurhan’a.
saksının dibine. Uzaktan el salladı bize.
Bu, “Bana bundan nasıl bahsetmemiş
Şaşırdım. Nurhan da el sallıyordu.
olabilirsin?” bakışım.
Adam yanımıza geldi. Kızıla çalan sakalı,
“Önce o gözlerini yerine koy, anlatacağım
kıvırcık kızıl saçları, atletik bir yapısı vardı.
şekerim.” dedi Nurhan.
Ayağında cepli pantolon, üzerinde
“Matematik her ne kadar
oduncu gömlek ve kalın bir yelek.
ispatı olan teoremler üzerine
Başında liman işçilerinin
Matematik her ne kadar
kurulmuş olsa da içine insan
giydiği berelerden.
ispatı
olan
teoremler
faktörü girince bir artı bir
Nurhan ayağa kalktı,
üzerine kurulmuş olsa
iki etmiyor. İnsan masaya
öpüştüler.
da içine insan faktörü
kendi geçmişi, çevresi,
Ben öylece kalakaldım.
girince bir artı bir iki
hayal kırıklıkları, hayalleri
Bayağı öpüştüler,
etmiyor.
İnsan
masaya
ile geliyor. Bazen masaya
dudaktan. Bankanın
kendi geçmişi, çevresi,
biri oturuyor, on yedi
internet sitesinde fotoğrafı
hayal kırıklıkları,
kişilik yer tutuyor bazen de
olan, evinde giyim odası
hayalleri ile geliyor.
biri oturuyor eksi yirmi beşe
bulunan, gazetelere ekonomi
tekabül edecek kadar götürüyor
hakkında röportajlar veren,
senden. Ben hesapta yanlış
ince kırmızı topuklular üzerinde
yapmışım. Matematik beni yanılttı.
hiç yorulmadan 15 saat seken üst düzey
Bir gece geç saatte işten yorgun argın
yönetici Nurhan ile kâğıt toplayıcısı öpüşüyor.
eve dönüyordum. Sabahtan beri hiçbir şey
Nutkum tutuldu, yutkunamadım. Öksürmeye
yemediğimi fark edip, bir restoranın önünde
başladım. Koca bir yudum aldım şaraptan.
sağa çektim arabayı. Yorgunluk, halsizlik ve
Sonra her şey normalmiş gibi davranmaya
sakarlıktan anahtar elimden kaydı, düştü gitti
çalıştım. Dedim, domates kabuğu yapıştı
bir yerlere.
boğazıma.
Arif oradan geçiyordu. Yardıma geldi.
“Bu Arif; sevgilim.” dedi Nurhan.
Restoranın tam önündeyim, açık havadaki
Tanıştığımıza çok memnun oldum, dedi Arif.
masalar dibimde, hepsi dolu. Oraya müşteri
-Ben de çok memnun oldum Arif Bey.
geldiğim aşikâr. Ne bir çalışan, ne bir müşteri, tek
-Sadece Arif de lütfen.
bir kişi “yardım lazım mı?” demedi, Arif geldi.
“Bize katılmak ister misin hayatım?” dedi
Beraber uzun süre aradık. Ben telefonla ışık
Nurhan.
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tutuyorum, Arif yerlere uzanıp arıyor. Sonunda
‘mazgalı kaldıralım, kesin orada’ dedi. Mazgalı
uzun uğraşlar sonucu yerinden söktü, elini
bilinmezliğe soktu ve buldu. Yemek ısmarlamak
istedim ama üstten bir davet de olmamalıydı.
‘Bana yemekte de eşlik eder misiniz?’ dedim.
‘Kıyafetim müsait değil, iş saatlerim dışında size
de uygun bir zamanda, hâlâ benimle yemek yemek
istiyor olursanız, bundan çok mutlu olurum.’ dedi.
Telefonlarımızı aldık karşılıklı. Bütün restoran
izledi müstehzi gülümseyerek. O an benzin döküp
yakmak istedim orayı, o alaycılıklarını, yargılayan
bakışlarını. Yaralı parmağa işemeyenler! İki gün
sonra mesajı geldi: ‘Hâlâ yemek konusunda
fikriniz değişmediyse, size eşlik etmeyi umduğum,
deneyimlemenizi çok istediğim, oldukça güzel
bulduğum bir yer var aklımda. İzniniz olursa.’
Bunca sene ne patronlar, girişimciler, finansçılar,
akademisyenler geldi geçti biliyorsun. Bu kadar
nazik ve kusursuz bir mesajı yazabilen olmamıştı.
Yanıtladım. Bir akşam iş çıkışı beni aldı işyerinden.
Yayan. Koyu lacivert bir kotu, ekoseli gömleği,
deri montu vardı. Gerçekten çok yakışıklıydı,
benden çok daha genç duruyordu. İnsanların ne
düşüneceğinden endişelendiğimi fark ettim. Ben
aramızda olan şeyden değil, insanlar ne düşünecek
diye endişelenmiştim. Kendime sinirlendim sonra.
Bize ne insanlardan? Ezberlerinde boğulsunlar.
Arif beni bir balıkçı barınağına götürdü. Yürürken
öyle bir yer olduğunu fark etmiyorsun. Kıyıdan
bir merdivenle tam deniz hizasına inince
kayıkların bağlandığı bir girinti var. İçeride üç
masa bir lokanta. Denizden taze çıkan balığı
orada ızgara yapıyorlar. Demir levha üzerinde
midye pişiriyorlar. Böyle bir lezzet yok. Böyle
bir manzara da. İçindeyiz denizin adeta. Arif ile
konuşurken masada onlarca insanın toplamı
kadar tahammül, hayaller, gerçeklik vardı. Tek bir
yargılama yoktu, art niyet eksilerdeydi, sohbet
sonsuza uzasın istiyordum. Beni eve bırakmayı
teklif etti. Nasıl olacaktı? Arabam işyerinde kaldı,
ev karşı yakada. Olsundu. Eve kadar iznim olursa
eşlik edecekti bana, yanımdaki koltukta. ‘Sen
çok özel bir kadınsın, milyonda değil milyarda bir
denk gelinecek olan. Senin kariyerinde, hayatında
keşkelik bir durum yok asla ama yine de keşke
daha kolay kesişim kümesi bulabileceğimiz bir
dönemde denk gelebilseydik birbirimize.’ dedi
bana yolda.
Aynı kitapları okuyorduk, aynı yazarları
seviyorduk. Benim açılışına davet edildiğim
sergileri o internetten takip etmeye çalışıyordu.
Aynı filmlerden aynı replikleri ezberlemiştik.
Ben iktisat okumuştum o matematik üçüncü
sınıftan terkti. Kesişim kümesi dediğimiz şeyi
neden sadece ekonomik seviyemiz belirlemek
zorundaydı? Yüzüne bakarken içim akıyordu.
Arif’i arabada ben öptüm. Dokuz ay oldu.
Matematikle insan faktörünü ayırmayı
öğrendim. İstatistikler benden yana döndü.
Mutluyum şekerim.”
Nurhan mutlu, ruhlar ikiz, tutkular eşit.
Biri bordrolu işçi, biri dönüşüm emekçisi,
sınıf farkı yok, statü sayısal, aşkla ortadan
kaldırılabilir.
Bu da bana ders olsun.

CANSU CAN

Ahh pandemi, pandemi... Nasıl başlasam bilemedim… O kadar zor bir sürecin
içindeyiz ki bizler, çocuklarımız büyüyünce olup bitenleri anlattığımızda
inanmayacaklar. Maskeden nefes alamamamız mı, sürekli elimizi yıkamamız
mı? Evet, bu önlemler bir anda hayatımızın parçası oldu. Ama her şey sağlığımız
için. Kolonya, dezenfektan… Bir anda çantamıza koyduğumuz ilk şey oldu.
Haklısınız, bu önlemlere ne alışmak ne de uygulamak göründüğü gibi kolay.
Ama inanın herkes bu durumun içinde ve herkes maske takıyor, bizler gibi.
Online eğitim de gerçekten çok zorlu bir süreçti. İnternetin kopmasını mı
söylesem, bilgisayarın bozulmasını mı yoksa gözlerimin ağrımasını mı? Eskiden
iki gün dışarı çıkamayınca üzülürken, şimdi aylarca evlerimizde tıkılı kaldık. Bu
arada eskiden dediğim sadece iki yıl önce... İki yıl önce bile çok eski zamanlar
gibi geliyor artık. Bayramlarda kapı kapı dolaşıp şeker toplamak yerine,
telefondan el salladık herkese. Öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ekrandan
kucakladık onları. Hepimiz biraz olsun alıştık bu duruma. Örneğin maskesiz
çıkınca evden, kendimi çıplak gibi hissediyorum ben. Yarım saat boyunca
kolonya sıkmayınca ellerime, kirli hissediyorum ellerimi.
Pandeminin bize kattığı güzel şeyler de oldu aslında. Biraz da bardağın dolu
tarafından bakalım ne dersiniz? Evde bolca vakit geçirdik, ailemizle doya
doya eğlendik, hepimizin farklı hobileri çıktı ortaya. Örneğin ben meğerse bir
aşçıymışım. Mis kokulu kurabiyeler, kekler, börekler… Kimimiz resim çizdi,
kimimiz müzik besteledi. Kısaca pandeminin kattığı hem iyi hem de kötü şeyler
oldu bize. Ama dayandık, pes etmedik, önlemlerimizi daima aldık. En kısa
sürede bu virüsten kurtulmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.
Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi 10 -14 yaş
"Pandemide Çocuk Olmak" Konulu Kompozisyon Yarışması
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Aşk, hep aşk,
sadece aşk
D

NASUH MAHRUKİ

ağlarla, doğayla, gökyüzüyle ve
denizlerle tanıştığım ve kendimi onların
kardeşi olarak görmeye başladığım
yirmilerimin başındaki en atılgan çağlarımdan
bu yana hayatımı; insanoğlunun doğuştan
sahip olduğu algılarıyla hissedebileceği
en yüksek duygu olan aşk üzerine kurmuş
olduğumu, ancak otuzlarımda kelimelerle ifade
edebilecek olgunluğa eriştiğimi görmüştüm.
Aslında ilk günlerden itibaren hep benzer
duygularla, müthiş bir tutku ve bastırılamaz
bir coşkuyla aklımı ve bedenimi oradan oraya
savuruyordum, ancak adını şimdiki gibi koyup
tanımlayamıyordum.
Geçmişte doğal - içsel coşkusuyla, kardeşlerinin
bağrında her şeyi, her zorluğu ve her tehlikeyi
göze alan, özgür ve çırılçıplak oradan oraya
koşturan bu genç ruh; ancak 35-36 yaşlarında
yaşadığının aşk olduğunu, yaşamının aşk
olduğunu tanımlıyor hatta neredeyse elleriyle
bile tutabildiğini görüyordu. Bir insan bundan
daha fazla nasıl mutlu olabilir ki?
Nâzım Hikmet; “Memleketinizi sevin.” der,
“Ama sadece iyi ve güzel taraflarını sevip, kötü
taraflarını sevmemek olmaz, yumurtadan
çıkıp kabuğunu beğenmemek olmaz.” der.
“Memleketinizi sevin ama bütün pisliğiyle
birlikte sevin.” der.
İşte aşk bu; iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış,
az-çok, hızlı-yavaş her şeyi sevmek, sadece
sevmek için sevmek, sadece var olduğu, orada
olduğu için sevmek.
Aragon’un aşk için söylediği çok hoş bir söz var;
“Aşk, bize güç veren tek özgürlük yitimidir.”
İşte, kişiye sonuçta, sadece güç katan böylesine
bir aşkla sevmeli insan; gözün görebildiği,
kulağın duyabildiği, elin dokunabildiği her
şeyi. Sebepsiz, sorgusuz, koşulsuz ve öncesiz.
Dağı dağ, ormanı orman, denizi deniz, rüzgârı
rüzgâr, insanı insan olduğu için, yaratılmışı
yaradandan ötürü sevmeli insan.

GEZGİN PERONU

Ne kadar mütevazı olursa olsun yaşamın her
türlüsüne saygı duymayı öğrendiğim günü,
kişisel gelişim sürecimin bir atlama taşı olarak
değerlendiriyorum. En küçük böcekten en garip
hayvana, en değişik bitkiye kadar her şeyin
en az bizim kadar yaşama hakkı olduğunu
düşünüyorum. Eğer bu dünyada kutsal olan bir
şey varsa, bence hayatın ta kendisi olmalı.

Hatta bu hayatı illa bizim anlayabildiğimiz
bir yaşam formu olarak sınırlandırmaya
bile gerek yok. Dağların da, denizlerin de,
yıldızların da ve uzayın da kendine göre bir
yaşam döngüsü olduğunu düşünüyorum.
Bizim gibi nefes almasalar da hareket
etmeseler de, onların da kendilerine özgü
çok farklı bir zaman ve mekân ölçeğinde,
bizim algılama araçlarımızın ölçemeyeceği
hızda-yavaşlıkta-titreşimde bir yaşam
formları olduğuna inanıyorum. Bu yüzden
de dünyadaki ve evrendeki her şeye saygı
duyarak bakıyorum. Boyutu, rengi, kokusu,
tadı, temas ettiğimde verdiği hissi ne olursa
olsun… Sadece varlığı-yaratılmış olması
benim ona saygı duymama ve koşulsuz
sevmeme yetiyor.
Bir gün aşkı buldum, aşkı kavradım, aşka
inandım ve her şeyi aşkla yapmaya, aşkla
yaşamaya başladım.
Aşk, aşk, aşk, hayatımda sadece aşk var,
dağlara tırmanırken de, motosikletimle
uzak coğrafyaları aşarken de, denizlerde
yelkenlerimi doldururken de, enkazlarda
can kurtarmaya çalışırken de, kitaplarımı
yazarken de, sevdiğim insanlarla bir şeyler
paylaşırken de, hep aynı özün parçaları
arasındaki aşktı yaşadığım.
Belki farkında değilsiniz ama, ben kendimi
sizde buldum.
Bu yüzden, buraya benden sizlere bir aşk
notu düşmek istedim:

Bu benden sizeydi,
ömrümün her anı için,
ömrümdeki her şey için.
hep siz oldunuz,
hep aşk oldu,
hepsi iyi ki oldu,
iyi ki oldunuz.
siz orada olduğunuz için ben oldum,
ben olduğumun farkına vardım,
farkına vardığımı yaşadım.
insan bedenine hapsolmuş aciz varlığımın,
en büyük öğretisini sizlerden aldım.
hesapsız, sorgusuz, sualsiz,
sadece yapılması gerektiği için,
sadece doğru olan olduğu için,
bir şeylerin uğruna yaşamayı,
bir şeylerin uğruna dövüşmeyi,
ve bir şeylerin uğruna ölmeyi öğrendim,
ve bir şeylerin uğruna yaşamanın,
dövüşmenin ve ölmenin yüceliğini.
özgürlüğümü size verdim,
gücümü sizden aldım,
hiç korkmadım, hiç pişman olmadım,
hiç yolumu kaybetmedim,
çünkü hep siz vardınız,
iyi ki vardınız.
siz, ben, biz, hepimiz biriz.
hakkınızı helal edin,
benimki sizlere bin kere helal olsun.
ve Allah aşkımızı arttırsın...
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üneş parlıyor gökyüzünde, yalnızca birkaç bulut var. Hep Güneş’in ve
benim çok iyi bir ikili olduğumuzu söylüyorlar; ne yalan söyleyeyim,
ben de severim Güneş’i… Bugün, 21 Ağustos… Neden bilmiyorum ama
yaz aylarını pek severim, özellikle bu mevsimde bol bol yeşil renk giyinirim.
Uzun bir zamandır Yalova’dayım. Buranın en sevdiğim şeyi de masmavi denizi…
Derin derin izlerim her gün ve neredeyse günün her saati… Her gün onlarca
gemi, vapur geçer buradan. Mesela bu yat, hani üstünde “Ertuğrul Yatı” yazıyor
ya, Bursa’ya gidiyor olmalı… Bir dakika, bu rıhtıma mı yanaşıyorlar? Sanırım
kısa bir mola vermek istediler. En öndeki, Güneş’in altında altın sarısı saçları
parlayan… O, “Atatürk” mü yoksa! Rıhtıma gelenler hep ondan bahsediyor.
Geçen gün iki arkadaş aralarında konuşuyordu, yapılan harf inkılâbı ile birlikte
okuma-yazma oranında çok büyük bir artış görülmüş. Bana doğru yaklaştı ve
dikkatlice baktı bana, hafifçe tebessüm ediyordu. Sonra arkasını döndü ve boş
araziye baktı uzun uzun… Yanındakilerle konuştu, bir şeyi karara bağlamak
ister gibi… Yolculuklarına devam etmek üzere rıhtımda ilerlerken, arkasını
dönüp tekrar baktı bana deniz mavisi gözlü adam, uzun uzun baktı… Sonra
yat ile birlikte uzaklaştılar, bir müddet sonra da gözden kayboldular. O gün;
birçok kişi geldi yanımdaki araziye, ellerindeki inşaat malzemeleriyle… Yirmi iki
gün sonra iki katlı bir ev, bana eşlik eder olmuştu. Artık daha çok görüyordum
Paşa’mı. Aradan bir zaman geçti, 1930 yılının yaz aylarından biriydi… Neredeyse
bir yıl olmuştu ben Gazi ile tanışalı. O kadar heyecanlanmıştım ki… Şimdi

bile hissediyorum o gün yaşadığım heyecanı. Gazi, ne zaman Yalova’ya gelse
mutlaka köşkün karşısında, benim yanımda Türk kahvesi içerdi. Güzel bir yaz
gününde yanımda köşkün bahçıvanı, bir şey hesaplar gibi gözlerini kısmış
ve dikkatlice konağa, özellikle çatıya ve pencereye bakmaktaydı. Uzun uzun
inceledikten sonra yanımda Türk kahvesini yudumlayan Atatürk’ün yanına
gelip beni işaret ederek bir şeyler söylemeye başladı. Atatürk, anlattıkları
karşısında öfkelenmiş olmalıydı, “Hayır, Köşk kaydırılacak!” dedi, sert bir
ses tonuyla. Atatürk’ün bu sözü üzerine çalışmalara başlandı. Yapılışını bile
gördüğüm bu güzel köşk, uzaklaşıyordu şimdi benden… Temeline kadar kazıldı
ve tramvay rayları üzerinde kaydırıldı, 4 metre 80 santimetre. İşte o gün,
köşkün kaydırıldığı gün anladım ne kadar değerli olduğumu… Çünkü yanıma
gelen insan kalabalıkları hiç fark etmezdi beni. Hep dertlerini birbirlerine
anlatır, sonra da geldikleri gibi başları önlerinde evlerine dönerlerdi. Ta ki Gazi
Paşa’yı tanıyana kadar devam etti bu durum… Çünkü o, bana değer verdi…
Bence siz anladınız çoktan benim kim olduğumu… Evet, ben; Atatürk’ün, dalını
kesmemek için köşkü kaydırdığı asırlık çınar ağacıyım…
Aradan onlarca yıl geçti, hâlâ her gün onlarca kişi geliyor buraya. Köşkü ve
tabii beni görmeye… Buraya öyle heyecanlı geliyorlar ki… Hatta bir gün, bir
çocuk beni göstererek “Aaa; Atatürk’ün, dalını kesmemek için köşkü kaydırdığı
çınar ağacı!” diye bağırmıştı. Şimdi her yerde kar var, kimse yok burada;
benden, can dostum köşkten ve Gazi Paşa’nın hatıralarından başka…
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imana uzanmış, yeşil ışığın uzun kolları. İmkânsız gibi bir hali var, ona
sarılmanın. Ne de güzel saçılmış oysaki dört bir yana. Birisi var kafasını
karıştırdığı, selam söylüyor kaptana. Takip edip durdu gece boyunca
o destansı gemiyi. Bir kayboluş var bu hikâyenin kalbinde. Çalkalanıyor
kanı dalgaların, ileri geri denizlerde. Kırmızının zarif ellerinden tutuyor,
dümenin sahibi. Dümen de kayboluyor gecenin karanlığında. Gece mum
gibi kaptanın şatafatlı limanlarında. Süslenmiş incilerle maviliğin her bir
teli. Mumlar aynası gökyüzünün. Isıtıyor karanlığı sıcak, mavi avuçlarında.
Meraklı bir iris gibi bakıyor ışık. Işık da kayboluyor onun ardında. “Yeşil
Fener” diyor deniz halkı ona. Gelişi; buğulu seslerin, hüzünlü şarkılarıyla
kutlanır. Yeşil ışığın, onu arayanlara göründüğü, inananların da peşinden
gittiği gibi bir tezatlık var zaten denizin ruhunda. Antlaşmadır bozulmayan
yüzyıllardır, iki yıldız arasında. Oyuncu ateşlerin dansı karıştırıyor göğü.
Sonsuza dek dans etmek içindir bu antlaşma. Dans; dalgalara atfedilen
bedenlerin kayboluşudur aslında. Bir müzik gibi çalınır kulağa. Ağıttan
başka bir şey değildir oysa.

Bu sonu olmayan ve pek çok misafirin yer aldığı yolculuk, kayboluşunu
borçludur iki yıldıza. Borç, sonsuza dek koşmaktır peşinden yeşil ışığın.
Koşmak ve yeni yolculuklara başlamak bir diğeri bitmeden. Sessizliği
mahveden şarkılar söylenir bu gecede. Bu gece suskunluk, kendine
misafirdir. “Bir sandalye de ona çekelim,” deyip alamayız aramıza. "Yeşil
Feneri" tanımayanlar için yer yoktur bu masada.
Masa uzun boylu boyunca. Mumların rengi gitgide mora çalıyor. Kaptanın
gelişi öyle bir ses ki, yağmurlu havalarda renk cümbüşü doğuyor. Renkler
başta karamsar, biraz saklamakta kendini. Yosun tutmuş sobelenmeyi
bekleyen kırmızılar. Önümde, arkamda, sağımda, çaprazımda; kuzeyde,
güneyde, batıda ve doğuda bir halta yaramadığından o eski pusula, sonsuza
dek sayar denizkızları. Kaptan seviyordu zaten, parlayan kadınları. Hâlâ
ardındadır onun, yeşil ışığın kanatları. Küçücük bir rüzgâr olur, tuz kokulu
havada. Islık gibi çınlıyor köpürmüş kıyılarda. Kaybediyor kaptanı, aklını
karıştırıyor sessizliğin, mum gibi yanıyor serin suyun dibinde. Umut var
orada, yeni yolculuklar var. Deniz halkı diyor ki, “Yeşil Fener'in peşinde…”
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YAŞAR
KEMAL’İN
İNCE
MEMED’İ
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ok oluşların, sindirilmişliğin ve
eksilmelerin günbegün katlandığı
yaşama, her günün akşam edilip
sonrasında ‘’Çok şükür bugün de ölmedik!’’
misali sonlandığı şu dönemlerde Büyük Usta’nın
aramızdan ayrılışının 7. yılına gelmişiz. Fiziken
aramızdan göçtüğünden beri onun romanları
gibi, hikâyeleri gibi geçen onsuz yedi yıl...
Eşkıya olup dağda vurulan amcasının oğluna
ithafen kaleme aldığı “İnce Memed”, Yaşar
KEMAL’in diğer eserlerine nazaran ismiyle
öylesine bütünleşmiş ki anıldığı her yerde
onunla beraber hemen hatırda belirmeye
başlıyor. Bu durumun nedeni kulağını, sınıfının
nabzına dayayarak kaleme dokunması, edebi
kişiliğinin yanında kavganın insanı olması ve
“İnce Memed”in bunu ilk karşılar nitelikte
oluşudur kuşkusuz. Abdi Ağa’ya oradan
Ali Safa Bey’e; Mahmut Ağa’dan Arif Saim
Bey’e zulmü tasvir etmektedir. Ağalardan,
paşalardan, beylerden; nitelemede ise zulme
ve adaletin tecellisine tekabül gören bir
başyapıt, bir şaheserdir. Onun İnce’sinde sineye
çekmek, çekilmek, yorulmak, duraksamak
bir yana Memedlerin meşru müdafaasına
atfedilen bir hakikat yatar. Halk gerçekliğinin
toplumcu gerçekçi mürekkep ile buluşması
Anadolu’nun Çukurova’sı, Çukurova’nın
pamukları, pamuk ırgatları, Torosları ve
Memedleri ve de o Memedleri yaratan ağaları
ancak böyle bir aydının kaleminden bu kadar
açık ve yalın resmedilebilirdi. Onun eşsiz
betimlemeleri kelime cambazlığında değil,
halk gerçekliği ve edebiyatın ayrılmaz bağında
can bulmuştur. Tekrarlamalar, yinelemeler,
benzetmeler, metaforlar, imgeler ve kelimeler
kuğu gibi, güvercin gibi, kırlangıç gibi, ahenk
ve sadelik içinde Usta’ın ellerinden Memed ile
yaratılıyordu.
Onun için yazmak bir tutkudur.
Halkı anlatmak, halkını yazmak ise
bambaşka. Karıncadan, çakırdikenine,
kavurucu güneşten, kundaktaki bebeğe

kadar kâinata dair var olan her şeyde yaşamı
sevmek… Edebiyatçı bakar, izler fakat gördüğü
şey mürekkebinden döküldüğüdür. Aslında
sahip olabilmektir görebilmek. Sevmek,
nasıl bakıyorsan onu görmek ve tekrar tekrar
gördüğünü yaratmaktır. O yüzdendir ki
edebiyatta “Aydın” unvanını “Onurlu” olarak
taşır..
Yaşar KEMAL’in İnce Memed’i annesiyle
beraber tarlasını sürdüğü Abdi Ağa’nın zulmüne
-Çukurova'nın kavurucu sıcağında
gün doğumundan gün batımına soluksuz
çalışıyorlar, emeklerinin karşılığının ancak
yarısını alabiliyorlardı- ilk olarak köyden şehre
kaçarak -ona hizmet etmeyerek- tarlasını
yüzüstü bırakarak kendi içinde sonradan farkına
vardığı ilk başkaldırıyla karşılık veriyordu.
İlk önce şehri tercih etmişti kurtuluş yolu
olarak Memed. Sonra dağlara, Deli Durdu’nun
çetesine.. Fakat adaletliydi İnce, Deli Durdu’nun
çetesine katılmıştı ve ondan eşkıyalık
adına çok şey öğrenmişti de Deli Durdu, adı
üzerinde “deliydi”. Kendisine ekmek veren
Yörük obalarını basmaya başlayıp insanları
aşağılamaya başlayınca İnce, Deli Durdu’nun
tehditlerine rağmen çekip gitmekten, dağlarda
bir başına kalmaktan imtina etmedi.
Memedin düze inip en sonunda Abdi Ağa’yı
öldürmesi ile İnce Memed ismini duymayan köy
kalmamıştı. Köylüler içten içe mutlu olmuş ve
cesaretlenmişlerdi.
İnce Memed, her hikayenin sonunda “imi
timi bellisiz olup” dağların yolunu tutmuştu,
ta ki başka Abdi Ağaların başka zulümlerine
malumu olana kadar.. Abdi Ağa, Ali Safa Bey,
Mahmut Ağa ve son olarak Arif Saim Bey..
Yani zulmün Yaşar Kemal’e göre ete kemiğe
büründüğü yüzler, cisimler… Zalimler değişse de
mazlumların hiç değişmediği dünyada Memed’i
artık imi timi bellisiz olmaktan her mazlumdan
bir “İnce” olma mecburiyetine eriştiriyordu.
İnce Memed, her zulmün karşısında dikilerek
halkın güvenini ve sevgisini kazanmışsa da
tek insan her zalimin karşısında her daim nasıl
olabilirdi ki? Bunun mümkün olmayacağını da

biliyordu. Zulme karşı meşru ‘’mecbur insan’’
yaratılmış oluyordu. Sonrası yalnızca Memed’in
işi değil, tekmili birden Memed olabilmekti.
*“ince Memed öldürülecek, onun yerine Ali
Memed gelecek, o da öldürülecek, onun yerine
Hasan Memed gelecek… o da öldürülünce Veli
Memed gelecek… O da… O da.. O da… Sen
ne sanıyorsun oğlum Memed, İnce Memedler
bitecek mi sanıyorsun? Her insanın içinde
bir mecbur kurdu, bir ince Memedlik, bir
Köroğluluk kurdu var. Köroğlu gitti, İnce Memed
geldi. İnsanoğlunun içinde bu kurt oldukça
insanoğlu ne olursa olsun yenilmeyecek. Sen
insanoğlunun içindeki kurtsun, ne olursan ol,
nereye gidersen git. İşte insanoğlunun içindeki
bu kurt yiterse, insanlık da işte o zaman
insanlıktan çıkar. İnsanoğlu içindeki bu kurdunu
yitirmeyecek ona kıyamete kadar gözü gibi,
yüreği gibi bakacak. O kurt insanoğlunun şah
damarı, atan yüreğidir. Senin içindeki kurt da
işte insanlığın bu kurdudur.”
İşte Yaşar Usta; Abdi Ağa gitti, Ali Safa geldi
görüşünü bir İnce Memed gitse de bin İnce
Memed gelir düşüncesine tezahür edercesine
İnce Memed her düze indiğinde yeniden
Torosların yolunu tutma mecburiyetini insan
bilincine böyle katıyordu. Böyle bir ‘’mecbur
insan’’ yaratan Yaşar KEMAL elbette ki sadece
fiziken aramızdan ayrılmış olabilir.. Halkın
aydını olma pratiğini, halk saflarından asla
kopamayacağının garantisini yaşamı boyunca
hep yaratmış ve yarattığına sahip çıkmıştır.
Peki, şimdi ne oldu İnce Memed’e? İmi timi
bellisiz mi oldu gerçekten?
Gabriel Garcia MARQUEZ’den Sabahattin
ALİ’lere; Vladimir MAYAKOVSKİ’ den Fakir
BAYKURT’a kalemindeki bütün hünerleri halk
için dökülenlerin, kavgaya umut aşılayanların
hikayeleri, onlar fiziken yol olsalar dahi
hakikatte asla yok olmayacaklardır. Zulüm
arttıkça Usta’nın deyimiyle elbette çabuk
zeval bulması adına “İnce” lerin gerçekliğinde
mecbur insanlar çoğalacak ve o büyük günün
serüvencileri için zincire bir halkla olmaya
devam edecekler..
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çlerinde susturamadıkları bir ses vardı…
Tezer, Furuğ, Sylvia ve Nilgün… Onlar hiç
karşılaşmadılar. Birbirlerini hiç görmediler,
birbirleriyle konuşmadılar… Aynı uçaklara, aynı
trenlere binip birlikte yolculuklara çıkmadılar…
Randevulaşıp sinemaya, tiyatroya, ya da
konserlere gitmediler… Aynı masa çevresinde
çay üzerine çay içip, sigaralarını tüttürmediler,
kahve fincanlarında birbirlerinin geleceğini
görmeye çalışmadılar… Farklı zamanlarda,
farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde doğdular,
yaşadılar, yarattılar ve öldüler. Ama öyle ya da
böyle, bence bu dördünün de bir “ruh kardeşliği”
vardı…
Kim mi bu ruh kardeşleri? Tezer Özlü, Sylvia
Plath, Furuğ Ferruhzad ve Nilgün Marmara…
Bakmayın benim onları “İstasyon Dergisi”nin
bu sayfalarında buluşturup, bir araya getirdiğime,
aklınız fazla karışmasın diye minik biyografik ana
hatlar ya da ipuçları da sunmak zorundayım.
Yaşama geldikleri sırayla onları tek tek ele
alacak olsam şu sıralamayı seçerdim:
• Sylvia Plath (Amerikalı şair ve yazar. 19321963)
• Furuğ Ferruhzad (İranlı şair. 1934-1967)
• Tezer Özlü ( Türk Yazar. 1943-1986)
• Nilgün Marmara (Türk şair. 1958-1987)
Ama birazdan göreceğiniz gibi bu sıralamayı
altüst edip, onları aynı anda çalışma masamın
başına çağırıyorum. İster istemez sizler de, yani
bu satırları okuyanlar da onların arasındaki
tarih ve coğrafya mesafelerini unutup, onların
sohbetine katılacaksınız.
Ama önce şu “ruh kardeşliği” meselesine
açıklık getireyim…

Nedir Ruh Kardeşliği?

Hayır, hayır benim sözünü ettiğim her dinde
yer alan kardeşlik ruhu falan değil, dinle de hiç
ilgisi yok. Bu başka bir şey…
Ruh kardeşliği; birbirini görmesen de,
tanımasan da benzer kaynaklarla beslenmek
demektir. Benzer kaygılar taşımak demektir.
Benzer arayışlar içinde olmak, benzer sorunlarla
didişmek, boğuşmak, benzer kaygılarla
kahrolmak, benzer umutlar beslemek demektir.
Dördü de kadın. Dördü de edebiyatı dert
edindi. Edebiyatla beslendiler, edebiyatla
büyüdüler, edebiyat için yaşadılar.
Dördü de varoluş nedenlerini ararken,
sorgularken yazmayı keşfetti. Ve onlar için
yazmak var olmaya; var olmak yazmaya dönüştü.
Dördünün de ana vatanı kendi çocukluklarıydı.

Kendi yaşamöykülerinden esinlendiler.
Dördü de kadın olmanın tüm güçlüklerini,
erkek egemen dünyalarda yaşamanın
acımasızlığını tanıdı. Daha çok, erkeklerin
hükümranlığına ayrılmış bir alanda edebiyat
alanında çalışmanın eşitsizliğini, sömürüsünü,
haksızlığını yaşadı. Dördü de bunun bedelini
ödedi. Dördünün de depresyonda olmalarına
neden şaşıralım ki?
Dördü de mutluluğu aşklarda aradı. Zaman
zaman mutluluğu yakalar gibi oldularsa da, daha
çok düş kırıklıklarını yaşadılar.
Dördü de hayata, yeryüzüne, erken, çok erken
veda etti.
Nilgün Marmara, evinin balkonundan kendini
boşluğa bıraktığında 29 yaşındaydı.
Sylvia Plath evinin mutfağında, başını fırına
sokarak intihar ettiğinde 30 yaşındaydı.
Furuğ Ferruhzad, Tahran’da trafik kazası
geçirdiğinde (kimilerine göre Şah rejiminde
suikasta uğradığında) 33 yaşındaydı.
Tezer Özlü, hayır, o intihar etmedi ama hep
ölüm duygusuyla iç içe yaşadı. Kansere yenik
düştüğünde 42 yaşındaydı.

Tezer Özlü

“İçlerinde en çok ben yaşamışım, yaşça
hepsinden büyük olan benim, ilk sözü bana
ver.” dedi, canım arkadaşım Tezer Özlü. Hayatı
boyunca yaşamın anlamını aradığını biliyorum.
Elbet söz dinledim. İlk sözü ona verdim:
“Doğumun bile bir kökünden kopma idi. On
yaşıma kadar, çevremi özellikle çevremdeki
sessizliği kavramaya çalıştım... Yirmi yaşım

ile otuz yaşım arasında aklın bittiği yerleri ve
çıldırmanın sınırlarını aradım... Otuz yaşım ile
kırk yaşım arasında ne akıllı ne de çılgındım.
Dünyayı kavradığımı sandım... Kırk yaşındaydım.
Bugün, gecenin bazı saatlerinde kitlenin anlamsız
gürültüsü içinde boğuluyorum... Kendimi
öldürmeye çalışıyorum... Özlemlerim kalmadı.
Bıraktım. Hepsini kendi ve benim dünyamı
anlamaları için bıraktım... Ve bana ölümsüzlerin
sonsuz acıları kaldı.’’ (Kalanlar)
“Benim en büyük mutluluğum her şeyden
kaçmak. Her şeyden. Tüm çocuklardan. Tüm
acılardan. Tüm sevgilerden. Tüm orgazmlardan.
Tüm gecelerden. Tüm günlerden. Her hilal
aydan, her ülkeden. Ben her gece ölüyorum.
Her sabah yeniden canlanıyorum. Her yirmidört
saatlik zaman dilimi hem ölüm hem yaşam aynı
zamanda...” (Zaman Dışı Yaşam)
70’li ve 80’li yıllarda Tezer Özlü’yü üç kitabıyla
tanıdık: “Eski Bahçe” öykülerden oluşuyordu.
Derken, ilk romanı “Çocukluğun Soğuk
Geceleri” (1980) geldi. Sonra da çok sevdiği üç
yazarın Svevo, Kafka ve Pavese’nin izlerini ve
eserlerini izleyerek oluşturduğu “Bir İntihar’ın
İzinde”… (Yukarıdaki alıntılar, ölümünden sonra
yayımlanan kitaplardandır. Tüm eserleri Yapı
Kredi Yayınları’ndan okuyabilirsiniz).
Sonsuz bir duyarlık, inceden inceye oya
gibi işlenmiş bir biçem, gözle görülür ve gözle
görülmez baskılara meydan okuyan tavrı,
bilinçaltına inme çabası onu benzersiz kıldı.
Bir başka usta yazar Deniz Özlü’nün ve yazar
çevirmen Sezer Duru’nun kardeşiydi. Orhan
Duru, eniştesiydi. Film yönetmeni Erden Kıral’la
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biriktiğini, pıhtılaştığını söylememeliyim. Hâlâ
gencim.”
“Bir erkeğin evlenmeden önce bir kadına
verdiği tüm güllere öpücüklere ve akşam
yemeklerine karşın, gizliden gizliye istediği tek
şey, evlilik işlemleri biter bitmez kadının mutfak
paspası gibi ayaklarının altına serilmesiydi...
Kadın düşmanlarının kadınları nasıl aptal yerine
koyabildiklerini anlamaya başlamıştım. Kadın
düşmanları Tanrı gibiydiler: incitilemez ve tepeden
tırnağa güçlü. Yeryüzüne iniyor ve sonra gözden
kayboluveriyorlardı. Ele geçirmek olanaksızdı
onları… Bu eşini bulmaya çalışma-sınama,
deneme-yanılma oyununda çok fazla acı var.”

evlenmişti. İkinci evliliğini İsviçreli sanatçı Hans
Peter Marti ile yapıp Zürih’e yerleşmişti.

Sylvia Plath

“Bu sayfalara en uzaktan ben geldim, sözü ben
alıyorum.” diye araya girdi, Sylvia Plath.
“Yazıyorum çünkü içimde susturamadığım bir
ses var.” diye başladı ve sanki hiç susmayacakmış
gibi sonrasını getirdi:
“Benim hayatımın amacı ne ve onunla ne halt
edeceğim? Bilmiyorum ve korkuyorum. Asla
istediğim bütün kitapları okuyamayacağım;
olmak istediğim bütün insanlar olamayacağım
ve yaşamak istediğim bütün hayatları
yaşayamayacağım. Kendimi istediğim bütün
becerileri edinecek kadar eğitemeyeceğim.
Hayatımda mümkün olan zihinsel ve fiziksel
tecrübelerin tüm renklerini, tonlarını ve
çeşitlerini tatmak ve hissetmek istiyorum.
Ve korkunç derecede sınırlıyım. Uğrunda
yaşayacağım çok şey var, yine de anlaşılması
mümkün olmayacak kadar hasta ve üzgünüm.”
“Bir dakika” diye bu kez araya ben girdim.
(“One minute” diyecek halim yok ya!) “Önce,
seni okurlara birkaç tümceyle takdim etmeliyim.”
Buyurun, onu takdimimdir:
30 yıla unutulmaz eserler, eşsiz şiirler bırakan
Sylvia Plath, Amerika’da doğdu. İlk şiiri 8
yaşında yayımlandı. Hep yazdı. Yaşam boyu
manik- depresif bozuklukla uğraştı. Ünlü İngiliz
şair Ted Hughes’la evlendi. Plath ve Hughes
Boston-Londra arası gide gele, ayrıla barışa, çok
çalkantılı bir hayat yaşadı. Boşandılar. 11 Şubat
1963›te, ikinci kattaki odalarında uyumakta
olan çocuklarının yanına süt ve kurabiye
bıraktıktan sonra, odalarının kapısını da içeri gaz
girmeyeceğinden emin olmak üzere bantlayarak
kapattı ve mutfakta gazla intihar etti. “Sırça
Fanus” ve “Günlükler” mutlak okunmalı!
“Umarsızlığa kapılıp avuntu gereksinimi
uğruna onurumu hiçe saymamalıyım; içkide
saklanmamalı, tuhaf adamlarla kendimi
incitmemeliyim; güçsüz olmamalı, başkalarına
için için nasıl kanadığımı, nasıl gün gün damlayıp

“Ey, öyleydi o!
Kedilik kafesinde yaşardı
Kötülük denli gerçekti
Dünyaya karşı güler, gülerdi.
Pembe sevgili
Deliliğin oyuncak odasındaydı.
Sanat denli kurmaca gözyaşlarıyla”

Furuğ Ferruhzad

Doğu’nun tüm bilgeliğini ve ağırbaşlılığını
o güzel yüzünde taşıyan Furuğ, masamın
çevresindekilerine sevgiyle bakıyordu. O, 20.
yüzyıl İran şiirinin en önemli temsilcilerinden
biriydi. Tahran’da doğmuş, sinema ve tiyatroda
oyuncu ve yönetmen olarak çalışmıştı. Çok genç
yaşta evlenmiş, çocuğu olduktan sonra eşinden
Nilgün Marmara
Deminden beri çalışma masamın karşı ucunda boşanmayı göze almış, bu yüzden toplum ve eşi
tarafından cezalandırılmış, çocuğundan mahrum
oturan ama gözlerini bir saniye olsun Sylvia’dan
bırakılmıştı.
ayırmayan, hayran hayran onun her sözcüğünü
içselleştirerek dinleyen Nilgün Marmara’nın daha
Kadınlık kimliğini sömüren, baskı altında
fazla susmayacağını tahmin ediyordum. Daha
tutan, aşağılayan bir düzene başkaldırmıştı.
doğrusu biliyordum. Nereden mi biliyordum?
Yaşamda da, eserlerinde de.
Üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Türk
İlk şiir kitabı “Esir”, 1955’te yayımlandı.
Dili ve Edebiyatı bölümünden başlayıp, Boğaziçi
“Tutsak”, “Duvar” ve “İsyan” adlı şiir kitaplarının
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden
ardından, 1963’te “Bir Başka Doğuş”, Furuğ’un
1985’te mezun olduğunda Nilgün Marmara’nın
şiirinde bir dönüm noktası oluşturdu. Sonra
tez konusu şu başlığı taşıyordu: “Sylvia Plath’in
yarım kalan eseri “Soğuk Sezonun Başlangıcına
Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi”
İnelim” … Tamamlayamadı. 1967’nin
Evet, yaşamı boyunca Sylvia
13 Şubat’ında o kaza…
Plath’ten çok etkilenecekti.
“Yaralarım Aşktandır”…
Farklı zamanlarda,
Yaşamı ve şiir serüveni
Kitabının adıdır. Ama onun
farklı coğrafyalarda,
boyunca… İntiharının
şiirini tanıyanlar, bilir ki,
farklı kültürlerde
ardından Ece Ayhan onu
yaralar aynı zamanda
doğdular, yaşadılar,
“intiharın parasız yatılısı”
erkek egemen düzenin
yarattılar ve öldüler.
diye adlandıracaktı.
baskılarındandır. Şah’ın
Cemal Süreya ise ona
despot yönetimindendir.
Ama öyle ya da böyle,
“Çılgın Zelda” derdi.
İktidarların
bence bu dördünün
Onu en iyi tanıtacak olan
ayırımcılığındandır.
de bir “ruh kardeşliği”
kitaplar: “Daktiloya Çekilmiş
Mollaların gericiliğindendir.
vardı"
Şiirler” (1988), “Metinler”
Dinin siyasete alet
(1990), “Günlük Kırmızı
edilmesindedir. Adaletin yok
Kahverengi Defter” (1993, Gülseli İnal
olmasındandır.
tarafından hazırlandı).
“Ben şiirlerime kadınlığın tüm hallerini
Nilgün az konuştu. Sylvia’nın gözlerinin içine
kattım” derken gözleri yeryüzünün tüm hüznünü
bakarak önce “Kuğu Ezgisi” şiirini okudu… Sonra
taşıyordu.
“Pembe Sevgili” şiirini okudu:
O, İran geleneksel şiirinden aldığı güçle
“Kuğuların ölüm öncesi ezgileri şiirlerim,
gazeller de yazmıştı, despotları hicveden
Yalpalayan hayatımın kara çarşaflı
şiirler de, ayrımcılığı ortaya koyan dizeler de…
bekçi gizleri.
Gülümseyerek şu iki şiiri örnek olarak önüme
Ne zamandır ertelediğim her acı,
koyuverdi:
Çıt çıkarıyor artık, başlıyor yeni bir ezgi,
“Gel, ey erkek, ey bencil varlık
-bu şiir Gel, kafesin kapılarını aç
Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim,
Beni ömür boyu zindanda tutmuşsan eğer
Dost kalmak zorunda bana ve
Bari bir anlık olsun serbest bırak.”
sizlere!
•••
Çünkü saldırgan olandan kopmuştur o,
“Ben yeşil buğday salkımlarını
uykusunu bölen derin arzudan.
Göğsüme alarak sütle besliyorum.
Büyüsünü bir içtenlikten alırsa
Ses, ses, sadece ses,
Kendi saf şiddetini yaşar artık,
Su akışının sesi
-bu şiir Ve dişi toprak kabuğunun üzerine
Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü,
Yıldız ışığının düşüş sesi
ulaşılamayanın boyun eğen yansısı,
Ve aşkın yayılma sesi
Sevda ile seslenir sizlere!”
Ses, ses, sadece ses kalıcıdır.”
Zaten kendi de bir kuğu gibiydi Nilgün
4 kadın dört yazar ve şair. Edebiyatı
Marmara’nın. Sonra gülümseyerek “Pembe
zenginleştirdiler. Çok, çok erken gittiler. Geriye,
Sevgili” şiirini okudu:
sözleri ve sesleri kaldı.
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nsanın kendi kendisini karantinaya alması
ne tuhaf. Zaten hastalığın getirdiği
bir yorgunluk, hiçbir şeyden keyif
alamama hali varken, odana kapanıp tüm
rutinlerinden uzaklaşmak daha zor geliyor.
Hayat koşturmacası, kendimize ayırdığımız
vaktin kısıtlı olması derken uzun zamandır
yapmadığım bir şey yaptım. Belki 30’larında
eski radyomun tozunu aldım, çalışır mı diye
bir umut taktım fişe. Öyle kolay değil kanal
ayarlamak, birkaç tuşla istediğin frekansı
bulamıyorsun bununla. Biraz uğraşman
gerek, aradığın frekansı yakaladığında sakin
kalıp elinin hassasiyetini bozmadan usulca
radyodan çekilmek gerek. Heyecanla yavaş
yavaş, düğmeyi çevire çevire bir kanal aramaya
koyuldum. Cızıltı, zızzz, Vee yakaladım bir
kanal. Sakince çekildim radyomun etrafından.
Kitaplarım da tamam. Müsadenizle ben
karantinadayım demeye kalmadı radyomun
başına dikildi Peri... “Durrr! Dokunma sakın
zaten zor buldum kanalı” diyerek omuzundan
çekip uzaklaştırdım onu. “Nasıl oldun merak
ettim?” diye sordu ve yatağın ucunda dizlerini
kırdı oturdu Peri. “Çok hastayım Peri, biraz da
mutsuz hissediyorum kendimi” dedim. Göz
çeperlerime dalıp gitti. Yüzümün her detayını
uzun uzun inceledi. “Bir şey mi oldu?” diye
sordum. “Sen çok hastasın” dedi. Sen beni
dinlemiyor musun? Anlatıyorum ya zaten,
hastayım Peri. Boş boş etrafa bakındıktan

sonra “Bu nereden çıktı?” diye sordu. “Eski
eşyaların arasından. Ne zamandır aklımdaydı.
Bu radyo var ya Peri, bugün seninle ziyaretine
gittiğimiz bir çok kahramanla ilk bu radyo
ile tanıştım. Avuçlarıma yanağımı dayayıp
hayaller kurdum, heyecanlandım. Yeri çok
başkadır eski radyomun.” Dikkatle beni
dinledi, ona bakınca ne kadar şaşırdığını
görebiliyordum. Tabii şaşkınlığıyla birlikte
merakını da cezbetti eski radyom. Ayağa
kalktı, radyoma doğru yürümeye başladı.
Bu kazanamayacağım bir savaştı, o frekansı
bozacaktı. Kararlıydı. Ve işte gitti, ne güzel
çalıyordu oysa, tam da 90’lar gecesiydi…
Hasta ziyareti kısa olur ya hani, yok benim
Peri gitmedi. Oturdu cızıltı, cızıltı, cızıltı…
“Hadi ama Peri, hastayım zaten kafam
kaldırmıyor gürültüyü. Ya bir kanal bul ya da
kapatalım radyoyu.” Ne bana yüzünü döndü
ne de dinledi beni. Bazen böyle kilitleniyor
Peri, kendini kapatıyor dünyaya. Baktım
dönmüyor yine sitem edecektim ki radyoda
bir ses “Nerede kendini bilmez çocuklar, bir
sabah öylece çekip gittiler…” şarkıyı duyunca
sustum.. Peri, usulca bıraktı radyoyu ve yanıma
geldi. “Bak sana hangi şarkıyı buldum. Zormuş
kanal ayarlamak”. Ne çok çalardık bu şarkıyı
radyoda. Ne güzel yıllardı. Ben bu duyguyu
seviyorum işte. Bir şarkıyla zamanı donduruyor,
geriye, olmak istediğin yere, görmek istediğin
kişilere gidiveriyorsun. Öyle şak diye, aniden
gidiyorsun. İnsan aslında plansız yolculuklara

ne kadar hevesli.
İlham Perisi birkaç dakika beni bana
bıraktıktan sonra “Eee gitmiyor muyuz
bir yere?” diye sordu. Kolay kolay kızmam
ama hastalığın verdiği bir asabiyet oluyor
insanda. “Sen beni dinlemiyorsun Peri!
Hastayım diyorum, hiçbir şey yapmak
gelmiyor içimden.” dedim ve yatağın içine
geçip yorganımı boynuma kadar çektim.
Bana gülümseyerek bakıyordu. “Neden
gülüyorsun?” Gülümsemeye devam ederek
“Ya gerçekten benim düşündüğümden daha
çok hastasın ya da bu kadardı, bitti merakın”
dedi. “Hayır tabii ki benim ilham yolculuğum,
bu yolculuğa duyduğum heyecan ve merak
öyle kolay bitmez Peri. Sadece kendimi yorgun
hissediyorum.” Üstümden yorganı çekti ve “O
zaman şimdi kalkıyorsun, o çok sevdiğin sade
kahvesini yapıyorsun. Böyle zamanlarda yatağı
reddedeceksin…
Onu dinledim. Bol köpüklü olmasa da
hatırı sayılır köpüğüyle kahvemi yapıp
odama döndüm. Bana verdiği cesaretle
biraz üzerimdeki kırgınlığı attım. Peri beni
neşelendirmek için kendi anı defterini açtı.
Kahvem bittikten sonra “Şimdi senden
gözlerini kapatmanı istiyorum” dedi. Hiç
nedenini sorgulamadan dediğini yaptım.
Radyonun sesi yavaş yavaş kayboldu. İçerisi
soğudu ve insan sesleri duyuyordum. “Şimdi
gözlerini açabilirsin” dediğinde yavaş
yavaş müjganlarımı birbirinden ayırdım.
Şaşkınlıkla iki elimin avuçlarıyla yüzümü
sardım. “Hatırladın mı?” diye sordu. Tüm
bedenim heyecandan tir tir titriyor, kalbimin
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sesini duyabiliyordum. “Hatırlamak için
bu başka, bu her zamankinden daha büyük
unutmak gerek Peri. Başladığın yeri unutursan
bir hazırlık gerektirirmiş. İnsan kendisine,
yolculuğun ne önemi kalır ki? Bu pasaj bu
kendini nasıl hazırlar ki? Her detayını bildiği,
merdivenler benim ilk gerçek başlangıcım,
unutmadığı kendinde ne arar ki? En iyi
ilk gerçek heyecanım, hayallerimin
ihtimalle yüzleşir, o da ne kadar
ilk adımı peri. Nasıl unuturum
cesaret ister ki?
ki?”
İlham Perisi’nin girmek
İnsan kendisine,
Pasajın merdivenlerinden
istediği kapı açılıncaya
kendini nasıl hazırlar
yukarı doğru tırmanırken
kadar uzun uzun baktım
belki hüzünden, belki
kendime. Daha sonra
ki? Her detayını
mutluluktan karmakarışık
o kapıdan pasajı
bildiği, unutmadığı
gözyaşlarım döküldü.
inleten bir ses “Dostlar
kendinde ne arar
Attığım her adım sanki
Kıraathanesi’ne son
ki? En iyi ihtimalle
bir yıl geriye sarıyordu
10 dakika, Nurten
zamanı. Pasaj esnafının
hadi..” İlham Perisi
yüzleşir, o da ne
kapı sohbetleri, insanların
bana
dönerek “Birazdan
kadar cesaret ister ki?
gündelik telaşları, birbirleriyle
programın başlayacak
samimi ilişkileri ağırlaştırıyordu
neden içeride değilsin?
adımlarımı. İşte O çok sevdiğim
Gözün merdivenlerde kimi
Yeşilçam filmlerinin bir sahnesinin içinde
bekliyorsun?” diye sordu. Kendimi
gibiydim. En üst kata vardığımızda tarifi zor bir
öyle görünce güldüm, “Çünkü programa
heyecanım hem bana ait hem benden bağımsız, hazır değilim Peri” diye cevapladım. İlham
artık kontrol edilemiyordu… “Hadi seni
Perisi hafiften göğüs kafesini kabartarak
bulalım…” diyerek kapıdan içeri girmek istedi
“İlham mı bekliyorsun? Hiç şımarma... İlgisi
Peri. Hemen omzundan tutarak kendime doğru yok. Beklediğim ilham değil, bilgi. Kenan geç
çektim. Hiçbir şey söyleyemeden sağ elimin
kalmış.” İlham Perisi’nin az önce kabaran
işaret parmağıyla elinde sıcak çay bardağı,
göğsü düştü, yüzündeki tebessüm yerini
pasajın trabzanlarına yaslanmış kendimi
meraklı bir ifadeye bıraktı. Soramıyor da.
gösterdim. “Oradayım!” Kaç zamandır İlham
Onun bu tatlı hallerini seviyorum ama fazla
Perisi’yle kıtalar aştık, büyülü seslere, tılsımlı
meraklanınca da öfkeleniyor. O öfkelenmeden
kalemlere, efsanelere ziyaretçi olduk. Ama
“Kenan Başaran... Kenan bizim programın bilgi

bankası, araştırmacısı, Dostlar Kıraathanesi’nin
görünmez kahramanı. O zamanlarda aynı
radyodaydık, bugün aynı İstasyon’dayız…”
dedim.
Bir süre radyonun içini gezdik. Haber servisi,
stüdyolar, yönetim, bekleme salonu… Buraya
ilk gelişim, ilk programa başlayışım, henüz
16 yaşımda taşıdığım o heyecan, o günler
sanki duvarlarda anbean tekrar izletiliyor
bana. Radyonun telefonları durmuyor.
Dostlar Kıraathanesi’nin gerçek olduğunu
sananlar arıyorlar. Adresi sorup ziyaret
etmek istediklerini söylüyorlar. Evlerde
pişen sarmalar, börekler, yemekler radyonun
payı da düşünülerek hazırlanmış, insanlar
ellerinde kaplar bizlere yemek taşıyorlar.
Biz mikrofonun başından karışırken hayata,
hayat da radyomuza akın ediyor. Mikrofonda,
dinledikleri müzikte umut vardı. “Umudun
Sesi” kısa zamanda herkese duyurulmuş,
Radyo Umut böylece özel bir serüvene çıkmıştı.
İşte burası hayallerin gerçek olabileceğine ilk
kez inandığım yerdi… Umuda sarılmaktan
vazgeçmemeyi öğrendiğim yer… Burası benim
maceramın başladığı istasyon….
Bir şarkı kadar kısa sürdü yolculuğumuz.
Döndüğümüzde Peri tebessümle “Peri’nin
hediyesi de böyle olur. Çiçek ya da çikolata
getirecek değildim. Ve evet haklısın, hasta
ziyareti de kısa olur. Görüşmek üzere.”
Peri’min iç sesime kulak verebildiğine sanırım
artık alışmam lazım. Biraz utandım sanırım ‘’
Unutamayacağım hediye için teşekkür ederim.
Hoşça kal Peri.”
Kısa süren yolculuğumdan dönerken güzel
günlerden bir şeyleri de yanımda getirdim.
Zamanın akışına bırakılmadığı dönemlere
ufak bir ziyaretti benimkisi. Dönerken
samimiyeti, dayanışmayı, arkadaşlığı,
dostluğu, hayallerimi getirdim. Her şeyi
artık daha kolay elde ettiğimiz ya da öyle
olduğunu sandığımız bu günlerde savaşma
gücü kazandırdı bana. Covid-19’ a da iyi gelir
mi bilmem ama içim sevinçle ve umutla dolu
döndüm geriye. Mevsim hızla bahara koşarken
radyoculuk günlerime küçük bir ziyaretle biraz
çiçeklendim, cemre düştü gözyaşlarıma, biraz
da güneş açtı düş pencerelerimde.
“Güzel günler göreceğiz çocuklar…” Ne
güzel şarkılar çalıyor bu akşam. Şarkılarla
hayatı güzelleştiren, inancımızı taze tutan tüm
radyoların “Dünya Radyo Günü” kutlu olsun.
Şarkılar da şifa olsun…
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ize önce, “Kamyonlar kavun taşır ve ben/
Boyuna onu düşünürdüm” dizelerini
ezberletti. Sivas Lisesi’ni 1936’da bitiren,
kumaşını türkülerin ve masalların dokuduğu genç
adamın, okumak için geldiği İstanbul’da büyük
kentle karşılaşmasının ilk verimidir o güzelim
İstanbul şiiri... “Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak/ Sonra
âlem değişiverdi.” Hemen arkasından, yaklaşık
altmış yıldır şiiri bilen bilmeyen herkesin ezbere
bildiği birkaç şiirden birisi olan “Hikâye” ile bize
yalnızlığımızı duyumsattı. “Senin dudakların
pembe/ Ellerin beyaz/ Al tut ellerimi bebek/ Tut
biraz.” Bozkırın kimsesizliğini, ceviz ağaçlarının
serinliğini, buğday başakları ile savrulan saçların
örtüşmesini, korkunun insanı nasıl bir konuşma
isteğine ittiğini, Anadolu köyünün o onurlu ve
yenik iç kanamasını, bir aşk şiiri duyarlılığı ile
etimize batırdı.
Kamyonlardan ve kavunlardan sonra “Sivas
Yolları”nda şiiri ile kağnıları, odunu, tuzu soktu
şiirimize. Bir dağ yalnızlığı, bir gök yalnızlığı
ile insanın iç yalnızlığı ve bozkırın yoksunluğu,
kağnıların ritmi ve gecenin soğuğu ile işledi içimize.
Sonra “Cebeci Köprüsü”... Devinen bir kalabalığın
kıyısında iyimser olmak isteyen bir kent yalnızının
üzgün düşünceleri. Doğanın tüm nesnelerini büyük
bir incelik ve ustalıkla, kadınlarla özdeşleştirerek
yapılan güzellemeler: “Sen sabahlar kadar tazesin/
Pembesin, beyazsın, yeşilsin/ Tarlalarda bulutların
gölgesi gibi/ Güzelsin. (...) Kiraz ağaçları ağzında
meyve verir/ karpuz kessem içini görürüm/ Hiçbir
çiçeğe benzemeyen kokular duysam/ Hasretinden
ölürüm.” Boşuna değildir, onun kendine ve bizim
ona “Karacaoğlan’ın bacanağı” benzetmesini
yakıştırmamız.
Bir ayrılığın, uzaklaşmanın, bir unutuş ve
özlemin tekerlek sesleri, hamut ve yağmur
sesleriyle; ırmakların, tozlu yolların ve
akçakavakların akışıyla iç içe geçmeli olarak, bir
baş dönmesi duygusuyla verildiği, Külebi şiirinin
doruklarından olan “Tokat’a Doğru” şiiriyle bir kez
daha sarsar bizi... “Çamlıbel›den Tokat›a doğru/
Tozlu yolların aktığı ırmak/ Ben seni çoktan
unuttum/ Sen de unuttun mu dön geri bak./ /
Atların kuyruğu düğümlü/ Bir yandan yağmur
yağar, ıslak/ Bir yandan hamutlar şak şak eder/
Bir yandan tekerler döner, dön geri bak.” Bu şiir,
şiirde müziğin, ritmin, dize içi sesle sağlandığı,
bir türkünün tüm güzelliklerine sahip, modern
şiirimizin en güzel örneklerindendir.
Ve 1980’de “Yangın”la gelir Külebi... Siyasal/
toplumsal olayların, acıların izleğini oluşturduğu
şiirler toplamıdır, “Yangın”; bireysel hüzünler ve
sevda kırgınlıkları ile birlikte. “Bir çocuk ağlarsa
dağ başında/ Gözyaşında Amerika akar/ Vurdularsa

Cahit Külebi
Cahit Külebi şiiri için
söylenebilecek en
belirgin, en önemli
niteleme, yalınlık, müzik,
yaşama sevinci ve
hayıflanma duygusunun
dokuduğu kusursuz bir
armonidir. Bu armoni
ilk bakışta bir halk
türküsünün sesi gibi gelir.

birini, kanı şorladıysa/ Bilin ki o kurşunlarda Amerika
var.” “Yangın”da yer alan “Bir Mutsuzluk Türküsü”,
Külebi şiirinin bir sentezidir sanki. Külebi’nin
şiir damarının ve duyarlılığının, onun yaşamla
örtüştüğü ve çeliştiği durumların kusursuz bir
özetidir bu şiir: “Sana ırmaklardan bir rüzgâr
saç gönderdim/ Bir çift göz gönderdim badem
çağlasından/ Bir çift dudak gönderdim, sıcak bir
ten/ Ayvayla sedef karışmasından” (...) “Sana
gecelerden kara içkiler gönderdim/ Külebi, yakınma
ustası, iyilikbilmez ozan/ Doğanın çirkefi bile aranır,
anlayacaksın/ Şu dünyadan göçtüğün zaman.”
1991’de “Güz Türküleri” yayımlanır. Yetmiş
yaşlarını süren bir şairin aşk şiirleridir bunlar ve
aşkın bu yaşlardaki açmazı, “Şairler gençken ölse
daha iyi” diye yazdıracaktır Külebi’ye. Yüreğin
yaşı ile bedenin yaşı pek çok insanda örtüşmez
ama şairlerde hiç örtüşmeyecektir. Yüreğin yaşı,
“Bir demet gelincik dudaklarını/ Bir su bardağında
önüme koysalar” dedirtirken, bedenin sesi, “Sen

bir küçük bulutsun gökyüzünde/ Rengi açıldıkça
dağılan/ Nasıl derleyip yakalasın/ Ölümüne
yakınlaşmış bir ozan” diye salacaktır çığlığını,
gençliğin ve güzelliğin karşısında...
Cahit Külebi şiiri için söylenebilecek en
belirgin, en önemli niteleme, yalınlık, müzik,
yaşama sevinci ve hayıflanma duygusunun
dokuduğu kusursuz bir armonidir. Bu armoni ilk
bakışta bir halk türküsünün sesi gibi gelir. Üzerine
biraz eğilince türkülerin yapısına ve formuna
hiç benzemeyen, ancak sanki yüzlerce yıldır
duyduğumuz bir sesle karşılaşırız. Bu çerçevede
şiirimizin en modern şairidir Külebi. Türküler
onun duyarlılığına kaynaklık etmiştir, şiirin ses
yapısına katkısı olmuştur, ama ne biçimini, ne
de biçemini oluşturmuştur. Külebi şiirinin ses ve
müziğini, tüm nesneleri, olayları ve olgularıyla
neredeyse doğa oluşturmuştur. Toprak yollar,
serçeler, kavaklar, çeşmeler, kağnılar, çiy düşmüş
otlar, kuzey rüzgârları, ekinlere vurmuş güneş...
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Tüm bunların sesi, bu müzik, insanın iç sesi ve
toplumsal olanla çok olağan bir şeymiş gibi gelip
birleşir. Bu birleşme ilk okuyuşta sarsmaz bizi.
Her gün yaşadığımız bir gerçeklik, bir duygudur
sanki. Ama usulca sarar, bir su, bir ışık gibi işler
içimize. Ve yepyeni bir duygu boyutu katar
dünyamıza. “İstanbul”, “Rüzgâr”, “Resim”,
“Tokat’a Doğru”, “Bir Mutsuzluk Türküsü”,
“Bilinmeyen”, “Güz Türküleri”... En belirgin
örnekleridir bunun.
Çok kolay yazıldığı sanısını uyandıran bir şiirdir
Külebi’nin şiiri. Yalınlığın yol açtığı bir yanılsamadır
bu. O yalınlık içinde öyle derinlikli ve kusursuz bir
yapı ortaya konulur ki, taklit etmek hemen bozar
bu şiiri. “Hiçbir şair şiiri Külebi gibi bitirmeyi bilmez.”
der Cemal Süreya ve ekler: “Cahit Külebi’de temel
öğe müziktir. En olağan duruma en inanılmaz
müziği uygulayan bir tutumu vardır.” Nasıl Behçet
Necatigil evlerin şairi olarak bilinirse Külebi de
Anadolu’nun, katı bozkır gerçeğinin şairidir.
Anadolu; yoksulluğu, umarsızlığı, bırakılmışlığı,
halkına benzeyen doğası ile ne övülerek, ne
yerilerek ilk kez Külebi’yle girmiştir şiirimize.
“Anadolu’nun gerçeğini ilk kez başkalarından ayrı
biçimde söyledim.” der kendisi.
Şiirde nicelik, karşılığı ve çözümü olmayan
bir sorudur. Bir ömür içinde beş-yedi şiir kitabı
az mıdır çok mudur? Bu elbette belirleyici
olamaz. Kimi şair bir iki kitapla şiir tarihine geçer,
bir başka şair onlarca kitapla -nitelikten fire
vermeden- kalıcı olur. Yaklaşık altmış yıl süren
şiir yolculuğunda kitaplarının/şiirlerinin sayısı
az sayılan bir şairdir Külebi de. O bunu şöyle
açıklıyor: “Hiçbir zaman yenilik ardında koşmadım.
Söyleyecek şeyim olmadan da yazmadım. Her şiirin
bir küçük keşif olduğu kanısındayım. Her gün yeni
buluşlar kolay değil. Aynı şeyleri tekrarlamaktan
çekinirim.” Şiir adına son derece önemli ve doğru
bir tutumdur bu. “Şiir deniz gibidir, hiçbir yabancı
nesneyi benimsemez. Kendi kendini ister.” der bir
söyleşisinde.
Son olarak Külebi şiirinin duygusuna kendi
sözleriyle bir yaklaşımda bulunmak istiyorum.
Onun şiirinin dokusunu, müthiş bir yaşama
sevinciyle hayıflanma duygusu oluşturur
demiştim. Gerçekten de onu yazmaya iten, şiirinin
iç gerilimini, dengesini kuran bu iki duygudur
kanımca. O bir söyleşisinde yazmaya nasıl
başladığını anlatırken bir kilit cümle söylüyor:
“İnsanları sanata iten hayıflanma duygusudur.”
Sanıyorum böyle bir dürtü ile sanata yönelen
herkes, tuhaf ya da doğal biçimde yaptığı
karşısında bir utanma duygusu içinde olacaktır.
Behçet Necatigil şiir yazmanın, “haremini ele
güne açmak” olduğunu söyler. Böyle bir duygu
elbette bir çekingenliği de beraberinde getirecektir.
Edebiyat fakültesinden sınıf arkadaşı olan bu iki
güzel insandan Külebi de “şiir benim için her yaşta
bir utanma nedeni oldu.” diyor.
Ustam, ağabeyim, dostum... Utanma duygusu
elbette inceliklerle donanmış büyük yaratıcılara
özgü son derece insani bir duygudur. Ar damarı
çatlamışlar bu duyguyu yitirdiği için ülke bu pislik
içinde biraz da. Son güne kadar yitirmediğin
o çocukluğundan, ‘hırçın ve lirik’ yüreğinden
öpüyorum...
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am kokusu vardı havada. Öyle soğuk.
Soğuk da kokar mıymış hiç? Kokuyordu
işte bal gibi. Her an kırılmaya hazır ama
bir o kadar sağlam cam gibi, evet evet cam gibi.
Parlak, cazip ve umarsız. Buradaki asıl soru cam
kokar mıymış hiç?
Gülüyorum elbet kendime. Cam kokusuydu,
bal soğuğuydu derken saçmalamamın ardındaki
olay aslında çok üşümemdi. Gerçekten
üşüyordum ve olay yerine en yakın battaniye,
hipotermi geçirmemi sağlayacak kadar
uzaktaydı. Önce bütün cesaretimi toplayıp
odanın ısısını mı artırsam, diye düşündüm.
Çünkü kombi daha yakındı. Ya da bu kadar
cesur olmaya hiç gerek yoktu, son bir gayretle
battaniyeye ulaşacak ve hayatta kalmaya ant
içmiş direnişçiler olarak soğukla olan bu savaşta
içimizden akan ılık duyguya odaklanıp, geliyor
gelmekte olana umut bağlayacaktım. Evdeki
diğer kişi olan erkek birey de artık baksındı
başının çaresine…
Ve olayın kazananı olarak galibiyet sevinciyle
tribünlere koşarken, nahif ve kibar sevgilim
battaniyeyi kaptırmış olmanın üzüntüsüyle
bana uzaktan sitemkâr nutuklar atmaya
yeltendiği anda lafı ağzına tıkayıverdim:
“Çek ipini rahvan gitsin yav!”
Cem Karaca’nın bir programda Barış
Manço’ya söylediği sözlerin bir kısmı olan bu
cümle, bizim aramızdaki eğlenceli yarışların
galibiyet sloganı olmuştu:
“Kaç kişi kaldık şurada Barış… O kadar nazımız
senin bana, benim sana geçmeyecekse, çek ipini
rahvan gitsin yav!”
Rekabet keşke her zaman bu kadar
eğlenceli olsa. Farklılıklarımız varsa bir o kadar
aynılıklarımız da var. Sonuçta bizim battaniye
de ortaklaşa kullanıldı, içecekler alındı ve
ruhlarımız müziğin şefkatli kollarına bırakıldı.
“Bi datmak isterim sakın reddetme
İki dudağından bir gerdanından”

Ve hemen ardından;
“Sen gülünce güller açar, gülpembe
Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik, Gülpembe”
Birbirimize şarkılar armağan edip, tatlı bir
sohbete dalmışken eski evimizin kalın bordo
kadife perdeli salonu geldi aklıma. Ben çocukken
plaklar çalardı akşamları o kadife perdeli
salonda ve ben annemle birlikte o plakların
başına oturur, o plak seçerken ben isimlerini
okumaya çalışırdım. Beni daha çok cezbeden
albüm kapaklarındaki fotoğraflar olurdu. İlk
o zamanlar tanıştığım bu iki çok saçlı insanın
kılık kıyafetlerini, aksesuarlarını dakikalarca

söylemişlerdi. Belki biri diğerinden biraz daha
incelerdim. (Sanırım uzun saçlı erkeklerin daha
sağda duruyor, biri öbürünün biraz daha
sempatik gelmesi o zamanlardan başlar).
solunda. Ne fark eder birbirine saygı duyana.
Sonraları Barış Manço’nun “7’den 77’ye” adlı
“Dünyaya geldiğim anda
programını televizyon başında heyecanla
Yürüdüm aynı zamanda
beklemeler ve o çok saçlı adamı fotoğraf
İki kapılı bir handa
haricinde ekranda seyretmenin, dinlemenin
Gidiyorum gündüz gece”
mutluluğu. Yani şimdiki gibi kıvamı gittikçe
İkisini beraber dinlerken rahatlık duygusu
koyulaşan hüzün henüz çökmemişti içimize ve
ağır ağır doldurdu içimi. Farklılıklarımıza
yüreğini susturmuş, türküsünü unutmuş değildi
rağmen ya da rekabete rağmen birbirimize
zaman.
tahammül edebileceğimiz, saygı duyacağımız
“Sabahtan uğradım ben bir fidana
bir hayat düşledim. Kalkıp pencereyi açtım,
Dedim mahmur musun dedi ki yok yok
diğer bir ısınan olarak. Gökyüzüne baktım.
Ak ellerin boğum boğum kınalı
Elimi uzattım dışarı. Yağan kardan ıslandı.
Dedim bayram mıdır söyledi yok”
O türküler ki Cem Karaca’nın sesinden duyanı Birkaç dakika sonra yine üşüdüm. Pencereyi
kapatıp battaniyeme koşarken, zamanın
yedi iklim ardı sıra sürüklerdi. O türküler ki
umut etmeye bile izin vermediğini düşündüm.
Erzurumlu Emrah der, Dadaloğlu der, dinledikçe
Ama en az zaman kadar güçlü başka bir şey
güneşi bırakıverirdi avucuna. Ben bunları
daha biliyordum. Sınır ve kural tanımadan
düşünürken beriki “İçerdeki şişeyi de getireyim
başkaldıran. Sevgi dolu ve dirençli: İnsan yüreği!
mi?” dedi usulca. Isınmış belli ki müzikten,
“Bir gün belki hayattan
sohbetten ve şarabın esrikliğinden. Gözleri
Geçmişteki günlerden
gökyüzü gibi. “Getir.” dedim düşüncelerden
Bir teselli ararsın
sıyrılarak. Gözleri güneşli bir gökyüzü gibi.
Bak o zaman resmime
“Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız
Gör akan o yaşları”
Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor
Ne Barış Manço’yu ne de Cem Karaca’yı
Görüyorum dönence”
anlatmaya kelimeler yetmez. İkisini de
Türk Rock müziğinin en önemli temsilcileri
dinledikçe bizim içimiz hoş ve nahif bir
sayılan bu ikili 1963 yılında yolda çarpışarak
duyguyla doluyor ve önce insan
tanışmışlardı. 90’lı yıllarda Barış
İkisini beraber
olmanın gerekliliğine olan
Manço’nun sunduğu “4x21
dinlerken rahatlık
inancımız artıyor. Her türlü
Doludizgin” adlı programda
duygusu
ağır
ağır
ön yargıdan, adaletsizlikten,
bizzat anlattığına göre aynen
doldurdu içimi.
kötülükten uzakta olma
şöyle olmuştu olay:
Farklılıklarımıza
umudu bizi ayakta tutuyor.
“Yolda yürürken pat diye
rağmen ya da rekabete
Direnmek kolay olmayacak
çarptım delikanlının birine.
rağmen birbirimize
biliyorum. Ürküntü ve korkuyla
Baktım, o da bana baktı. ‘Sen
tahammül edebileceğimiz,
sadece yaşamak bile kolay değil.
saygı duyacağımız
misin o?’ dedi.
bir hayat düşledim."
Ama dalga seslerini dinlediğim,
‘Evet, benim. Sen de o
çocukluğumun denizi hala. Ve hâlâ
musun?’ dedim. O da oymuş, ben de
yürek yaşam coşkusu üretiyor için için.
buymuşum.”
Varsın kırsınlar bizi. Varsın ustura gibi olsun
Zaman içerisinde biri o yakanın, biri bu
sözleri. Yatağını bulan su gibi, gün gelir her
yakanın tozunu attırırken o müthiş rekabet,
şey yoluna girer elbet. Ben yine düşüncelere
aynı zamanda ikisinin kardeş olabileceği
dalmışken son hamlede şişenin dibini sevdiceğe
söylentilerini çıkartacak kadar müthiş bir
kaptırınca duyduğum gibi;
dostluğa dönüşmüştü. Ve sanırım sadece
“Çek ipini rahvan gitsin yav!”
o programda birlikte aynı sahnede şarkı
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imi insanlar vardır ki onlar hep sizin
özbeöz canevinizdendirler; evinize,
mekânınıza, yerinize-yurdunuza,
şehrinize gel(e)meseler de, bilirsiniz ki aslında
hep sizinle birliktedirler!
İşte büyük usta Yaşar Kemal, benim için
böyle bir adamdı. Mehmed Uzun’un hastalığı
(2007) ve ölümü (2008) sonrası defin günü
dönemlerindeki gelişlerini saymazsak, şehr-i
kadim Diyarbekir’e iki kez gelir usta.
Ailecek koca bir kervan göçü 1915 kırımından
sonra göçmüşlerdir, Van Ernis’ten. Bir hafta Van
sokaklarında kalırlar. Anası anlatır sonra aklı
kesende ustaya! Van ıpıssızdır, kimseler yoktur,
harap haldedir. “Sadece sinekler vızıldardı.” der
anası. Diyarbekir’e göçerler. Orada da kalamaz
Mardin üzerinden çöle vururlar. Sonra uçları
Osmaniye, Adana Hemite’de çıkar.
İkincisinde bizzat kendisi gelir şehre,
tarih 1950’lilerin hemen başıdır. Cumhuriyet
gazetesinde çalışıyordur. Röportajlar
yapıyordur. Diyarbakır ve Van başta olmak
üzere bölgede peş peşe yaptığı röportajları
yayımlanıyordur. İlk kez Diyarbakır
röportajında kullanır, sonrasında artık yazarlık
adı da olacak “Yaşar Kemal” adını. O vakte
kadar adı nüfusa düşmüş haliyle “Kemal Sadık
Gökçeli”dir.
İstedim ki o muhteşem adamı, onun
yokluğunda, öte yakaya göçüsünün
yedinci yılında bir daha ve ona çok ihtiyaç
duyduğumuz, eksikliğini sözüyle kelamıyla hep
hissettiğimiz günlerde bir daha şehre konuk
edeyim.
Bilir ve tanır(d)ım o koca yürekli adamı.
Yaşıyor olsaydı, çağırsaydık, ik’eli kanda olaydı
dahi, o halde kalkıp gelirdi Diyarıbekir’e.
Gelir gelmez eski, kadim Suriçi’nin tam
orta yerine denk gelen pagan döneminin
putperestlik mekânı, sonrasında Mar Toma
Katedrali ve dahi 1400 yıldır da Anadolu ve
Mezopotamya’nın ilk camisi İslam’ın beşinci
Harem-i Şerifi Camii Kebir’in önündeki meydan
kahvesinin orta yerinde şöyle bir ayakta durur,
etrafı alıcı gözle süzer…
Sonra dönüp bana derdi ki; bir koşu eve git!
Senin şu Amidalılar kitabında konuşturduğun
rahmetli Fuat Usta’nın kendi elleriyle yaptığı
ve sana armağan ettiği gürgenden, oturma yeri
has kendirden sıkılaştırılmış kürsüyü kap gel.
Sonra otururdu o Diyarbekir işi kürsüye!
Bu saatten sonra yedi düvel, dört kıta,
yetmiş iki milletin cemi cümlesi gelse de
hiçbir muktedir güç beni yerimden, bu has
kendirle örülü gürgen kürsüden kımıldatamaz,
kaldıramaz!
Ben bu şehirde çok adamların adını duydum,
çok şahsiyetler tanıdım. Kürdü, Türkü, Arabı,
Ermenisi, Süryanisi, Êzidîsi, Keldanisi, Rumu,
Yahudisi, Türkmen Alevisi; Anadolu ve Kadim
Mezopotamya’nın yüz ağarı ya da zaman ve
mekân boyutu içinde rengi solan bilcümle
kavimlerinin çokça adamlarını tanıyıp dost,
arkadaş, ahbap bildim.
Yazdıklarımın ve dahi konuştuklarımın
tümü, aslında bir anlamda onların sesi, onların
adına dengbêj kelamıydı. Onlardı aslında
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kürsüden kımıldatam
benim edebiyatıma yön, yol veren.
Hani, yıllar, daha daha çok yıllar evvel
geldiğimde yazmıştım ya! Hatırlarsın...
“Diyarbakır eski, çok eski bir demir kadar
paslı… İlk bakışta böyle ya, insan aldanıyor.
Sonra yavaşça ayılıp ısınıyor Diyarbakır’a,
anlıyor ki böyle değil. Bu şehir kılıf içinde,
kendisini öylesine gizlemiş ki, tadına
varabilmek, onu sevebilmek için emek istiyor,
terlemek istiyor. Bu şehri kılıfından soyup,
mahremiyetine girmeli. Bu iş zor iş ya, değer.
Bunu yapabildin mi büyülendin demektir.
Diyarbakır seni büyülemiştir, kurtuluş yok.
“Damların üstünü papatya, ot ve diz boyu
kır çiçekleri bürümüş. Bu sebepten pek az
ağaç olmasına rağmen, bütün şehir tepeden
tırnağa yemyeşil. En genişi dört adım gelen
sokaklardan geçerken efkâr basacaktır. Ama
durunuz. Bu erken. Korkmadan, önünüze
gelen herhangi bir kapıyı çalmalısınız. Kapı,
hemen açılır. Kapıyı açan, çoğu, kara gözlü
esmer bir kadındır. İlkin afallar. Yabancı
olduğunuzu anlayınca buyur eder. Diyarbakır
artık kılıfından çıkmıştır. Diyarbakır, bütün
sıcaklığı, samimiyeti, güzelliği ile gözünüzün
önündedir… Nereye gitsen gül, her yan gül, göz
alabildiğine gül, bütün şehir gül kokuyor.”
“O gün sabahın çok erken saatinde
sokakta kimsecikler yokken boyunlarındaki
tek ziynetleri olan çanları çalan ve Dicle
boyundan şehre kum taşıyan katırların geçtiği
yol üzerindeki kahvelerden birine girdim.
Günün ucu surların üzerinden görünüyordu.
Yanımdaki gül ağacının tepesine gün vurdu.
Yaşlı bir zatla merhabalaştım. Hal-hatır
sordum; dedi ki; “Oğul, oğul! Dert mi ararsın
Diyarbekir’de! Diyarbekir’in taşı, toprağı ah u
vahtır…” demiştim ya...
He dedim ve ustanın yeniden gelmiş halını
düşündüm.
Yaşasaydı ve gelseydi usta; “Vah benim

babam, iki gözüm cancağzım, o gül, nergis,
menekşe kokulu şehir, ne haldasan! Neler
etmişler neler meğer sana. Gene ah û vah
düşmüş kara taşına, kara bahtına.” derdi.
Ve eklerdi; “O güzelim avlulu, ayvanlı,
havuzlu tulumbasından şırıl şırıl hamravat
suyu akan bazalt taş evleri yıkıp bu kimliksiz
yapıları hangi zalım oğlu zalımlar yapmış ki.”
der dururdu.
Ve sonra sesini olanca davudi sesiyle
gümbürdeterek derdi ki;
“İşte! Ey Diyarbekirliler. Sözüm dünyaya,
cümle âlemedir. Ben bu kürsüden artık
kalkmam, bu böyle biline!” Sanki kadim
zamanlar evvel bir uzun hava dinlemiştim bu
şehrin güzel sesli adamlarından!
Diyordu ki şarkı:
“Diyarbekir dolar şimdi
dolar, boşalır şimdi
dı gel havar yârım dı gel
ya derdime derman / ya katlime ferman…”
“Evet, işte her nerede olurlarsa olsunlar,
cümle insan soyu duysun artık sesimi. Bu savaş,
bu yıkım bu tahribat bitmez ise ben de bu
kürsüden kalkmam!”
Bazen, şöyle bir durup uzuuun bir soluk
almak lazım. Upuzun bir nefeslik vakittir şimdi!
Biz yazar taifesi ruhun mühendisleriyizdir.
Sadece sesimiz değil, ruhumuz da dile gelecek.
Bu halkın sesine ses, nefesine nefes oluna!
Dili kısılmaya, lâl û ekbem olmaya! Özbeöz
anasının diliyle konuşa. Hemi de tek başına
konuşmayla yetinmeyip şarkısını, klamını,
stranını da anasının ap ak sütü gibi helal û hoş
öz diliyle söyleye.
Demem odur ki; Yaşar Kemal Usta “Bu Bir
Çağrıdır” kitabında; “Ben angaje bir yazarım:
Kendime, söze ve insanlık onuruna...” der. Tam
da bu işte yine onun sıkça kullandığı sözüyle
“xwedê yeke, derî hezar”. Evet tanrı birdir, kapı
ise bin. Yeter ki o kapılar ustanın kelamınca
açılsın...
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stanbul’da doğup büyüdüysen, Bakırköy
ve Yeşilköylüysen, bir de deniz kültürü,
iyot kokusu, balık merakıyla iç içeysen yaş
aldıkça peşinden ayrılmazsın, peşine düşersin,
kubbeli, mavi bir limanın; İstanbul’un. Cem
Karaca, bu tarife tıpatıp uyardı. Nereye gitse
şehrini, isyanlarını, çocukluğunu, meraklarını ve
kültürünü götürürdü… Karaca’nın yakın dostu
Taner Öngür, Karaca’nın tutkusuna dair harika
bir hikâye anlatır:
“Bakırköy sahilinde yetiştiği için, denizle
ve balıklarla arası çok iyiydi Cem’in... 70’lerin
ortalarına doğru, en sonunda hayalini
gerçekleştirdi; ikinci sınıf bir balıkçı teknesine
parası ancak yetti, aldı... Sonra, yazları
neredeyse her gece Bakırköy’den adaların
arkasına doğru gider, ( tabii ki o sıralardaki grup
arkadaşları ile) balık tutup sabahlara kadar
koylarında dolaşırdı. Derken…
1975 yazında, İzmir Fuarı Ekici Över
Gazinosu’nda bir ay boyunca sürecek program
için, İzmir’e yakın Seferihisar’da, sahildeki
Akkum Motel’de konaklama kararlaştırılmıştı...
Fakat Cem, İzmir’e tekneyle gitmek istiyordu…
İtirazlar karşısında, bir kamyon kiraladı,
tekneyi kamyona yükledi, Sığacık koyunda
denize indirdi… Sonra, her gün, denize tutkun
dostlarıyla balığa çıkıyordu...
Fakat bakın bir gün ne oldu? 1978’de
İstanbul’da aynı tekneyle arkadaşlarıyla, yine,
rakı, balık Adalar, Marmara keyfi yaparken
tekne, fark edilmeyen bir arıza yüzünden yavaş
yavaş batmaya başladı, battı hatta! Cem,
yüzerek Fenerbahçe Orduevi’ne gidip nöbetçi
subayını bulup, yardım alıp, arkadaşlarının
kurtarılmasını sağladı. Buna rağmen eksilmedi
Bakırköy’de başladığı deniz, mehtap ve balık
tutkusu!”
Karaca, şarkı seçiminde de İstanbul sevgisini,
hasretini zirveye çıkarır... “Gülhane Parkı”
ve “Mavi Liman” sadece iki örnek... Tabii ki
Nâzım’a saygı duruşu da vardır bu iki bestenin
ortaya çıkmasında... “Mavi Liman”ın çıkış
öyküsünü şöyle anlatır:

“Kelimenin tam anlamıyla Nâzım gibi
sürgündeydim. Yurtdışına çıkıp da Türkiye’ye
dönemeyeceğim anlaşılınca… Etimde,
kanımda, tenimde, yüreğimde, beynimde,
kısacası her yerimde şehrimi, ülkemi yaşamaya
başlamıştım! Nâzım’ın yaşadığı ıstırabın
aynısını... O, Varna’dan bakıyordu Karadeniz’in
karşı yakasından…
Memleket, Mehmet beni duyuyor diye
sesleniyordu… Ben de Almanya’dan gelip
Kos Adası’nda konaklayıp tam da Bodrum’a
bakıyordum. Ve Nâzım’ın en güzel İstanbul
hasret şiiri aklıma geldi... Hasret ancak bu
kadar güzel, bir şehir ancak bu kadar muhteşem
tarif edilir... Yani, baksanıza, “çınarlı, kubbeli,
mavi bir liman”... Kısa, az ve öz... Çok birebir
hissettim... Kendi kendimle çok özdeş hissettim
Nâzım’ı, o şiiri. Elime gitarı aldım, böyle birden
bire kendiliğinden bir takım şeyler dökülüverdi.
ÇOK YORGUNUM BENİ BEKLEME KAPTAN...

BENİ ÇINARLI, KUBBELİ, O MAVİ LİMANA
ÇIKARAMAZSIN…
Koskoca Nâzım’ın, büyük bir şiirini beynimde
alıp yoğurup oradan nasıl bir müzik çıkarırım,
nasıl bir müzik üretebilirim kaygısı taşıdığım
için kaygılanmıştım. Ama çok hoş bir reaksiyon
aldı, sevildi... Zaten onu dinleyen insanların
büyük çoğunluğu böyle bir gurbet yaşadığını
sanmıyorum...”
Evet... Cem Karaca... Sevgili Cem abim... Çok
iyi anlaşırdık Karaca’yla. Çok gezdik İstanbul’da.
Çok da evine, sahnesine gittim… Kırgınlıklarını
yaşadım, sevinçlerini de... Harika bir adamdı...
Şu ana kadar anlatılanların karşılığı bir
İstanbulluydu... Sahiciydi... Ne diyordu bir
şarkısında;
“Sevinçlerimiz bile artık mekanik
Sevgisiz saygısız, otomatik
Bu şarkı kimilerine çok geç artık

uçlarında çoğaltan, yıllar içinde kimi zaman
umutlandıran, kimi zaman kızdıran ama her
Bu şarkı kirlenmiş bir çığlık”
şeye inat, sesi hep duru kalan, inatçı, gürül
Cem Karaca, öfkemiz, başkaldırımız
gürül bir İstanbulluydu Cem Karaca...
sevincimiz, küslüğümüz, umudumuz oldu
Emrah’tan da esen. Dadaloğlu’ndan da,
yıllar yılı… Biliyorum ki yaşasaydı bugünlere
Nâzım Hikmet’ten de şiirler dillendiren…
muhteşem sözler-besteler bırakırdı. Akıl ötesi
“Resimdeki Gözyaşları”yla aşk kokan,
durumların yaşandığı bugünlere...
“Parka”yla vakitsiz ölümler, “Beni Siz
Çünkü Karaca hem tarihimiz
Delirttiniz” ile felaket anlarımızı
gem de talihimizdi… Bize bizi
hatırlatan...
anlatan.
Ve bir de tonton annesi,
Kaybettiklerimizin,
Kimi zaman öfkenin,
Toto Karaca hikâyesiyle
yitirdiklerimizin ağıdında
hüzünlendiren bir dev
buluşturan...
kimi zaman küslüğün,
adam…
İnişli çıkışlı yaşamı,
kimi zaman sevdanın,
Türkiye tarihini
ama hep dilden dile
kimi zaman da yıllar
avuçlayan
söylenen şarkılarıyla,
süren tarihimizin
şarkılar yapan…
güzel yürekli Cem
yansımasıydı
Kırgınlıklarınıza,
Karaca...
isyanlarımıza kulak
Kimi zaman öfkenin,
Cem Karaca..."
veren bir delifişek adam…
kimi zaman küslüğün,
Cem Karaca, romanlara
kimi zaman sevdanın,
sığmayacak kadar macera
kimi zaman da yıllar süren
dolu bir yaşam sürdürdü. Sığmaz
tarihimizin yansımasıydı Cem
bu sayfalara sahiden... Ama sürgününü ve
Karaca...
Elleri yüreğinin sesini taşıyan, şarkıyı parmak dönüşünü özetleyelim isterseniz bilgi tadında

ve öyle bitirelim yazıyı…
1981 yılının Şubat’ında Genelkurmay
Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon
Başkanlığı bir açıklama yaptı. Cem Karaca,
Selda Bağcan, Melike Demirağ ve Şanar
Yurdatapan 13 Mart’a kadar Türkiye’ye
dönmemeleri halinde vatandaşlıktan
çıkarılacaktı. İşin komik yanı, Selda zaten
İstanbul’daydı. Suçu ise bir turne için gittiği
Münih’te 1 Mayıs kutlamalarına katılmaktı.
Cem Karaca da o gün alandaydı ve kendisine
uzatılan mikrofona Almanca “Yaşasın
Uluslararası Dayanışma” demişti. Selda,
İstanbul’da tutuklanırken, darbe sırasında
Almanya’da olan Karaca vatandaşlıktan
çıkarıldı. Artık onun için de Almanya’da
yaşamak bir tercih değil, sürgündü. Çeşitli işlere
girdi çıktı, dükkân açtı, kaset sattı, battı… Yine
de müzikten hiç kopmadı, “Alamancılar”ı, yani
Türkiyeli işçileri anlatan, ırkçılığı yeren şarkılar
yaptı. Sürgün yarasını Nâzım Hikmet’in şiirlerini
besteleyerek sarmaya çalıştı.
Ama ne yaparsa yapsın, ne kadar kalabalıklar
içinde olursa olsun kalbi hep Türkiye’deydi.
Babası Mehmet Karaca’nın cenazesine
katılamamıştı ülkesine girmesi yasak olduğu
için. Peki, annesi Toto Karaca, oğlu Emrah ne
haldeydi şimdi?
Cem Karaca Almanya’da sürgünde geçirdiği
yıllar boyunca tabii ki memleket hasreti
çekecekti. Tabii ki çokça gözyaşı dökecekti. Tabii
ki çok sıkılacak, zaman zaman horlanacaktı.
Hatta 12 Eylül Türkiye’sinin Almanya’ya uzanan
gerginliğini, tehlikelerini de hissedecekti. Ve
sonunda dönemin başbakanı Turgut Özal’la
karşılaşacak, bu sayede ülkesine dönecekti.
Ama geriye büyük sürgün zamanlarının tortusu,
acısı kalacaktı.
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ir kaçış rotası çiziyorum. Şimdiki zamanın
haritasında, geleceğin yüklerinin
geçmişinkilerden hafif olduğu diyarlar
arıyorum.
Rengârenk bir bisikletim olsaydı -ya da belki
mavi- ve onu sürmeyi öğrenebilseydim, daracık
patikalar dahi işimi görebilirdi.
Gürültüyle sesin birbirinden ayırt edilebildiği,
bir arada olmakla kalabalığın aynı şey olduğu,
acayipliklerin sevildiği bir yere çevirirdim yönümü.
Yolumu kaybetmek, kusurdan öte alışkanlığımdır.
Bir kediden meraklı oluşumdan ya da en iyi
öykülerin hiç bilmediğim yolların sonunda
saklanmasından böyleyimdir belki, bilemiyorum.
Durmadan kaybolmaktayım.
Canım sıkılıyor. O yerleri hiç bulamayacağımdan
korkuyorum.
Geleceği yeniden üretebileceğim bir makinenin
icadını bekliyorum. Girişimciden ziyade
bekleyiciyimdir. Yağmurlu bir günde, paslı bir saçak
altında dikiliyorum. Vakit akşamdan biraz önce.
Düşen damlaların hızına yetişip onları saymaya
çalışırken, neyi beklediğimi unutuyorum. Bu yüzden
olsa gerek, geleceği hala kendi elimle üretiyorum.
Etraftaki bütün reklamları bir çırpıda okuyup,
yalayıp yuttum. Ezberime hapsettiğim leşlerin
arasına katıldılar hemencecik. Tam da bu
anda, hatıralarımdan yükselen kötü kokuları
bastırabilecek kadar narin bir uğraş edinmeliyim.
Dünyanın en ince ipeğini dokumak için böcekleri
nasıl ikna edeceğime dair notlar alıyorum.
Haliyle, olağanüstü derecede umutsuz çabamdan
vazgeçmem uzun sürmüyor.
Yağmur durdu. Şimdi yer yer bileğime kadar
yükselen çamur deryası var önümde. Kaçış
rotamı bulma isteği, yerini sağ salim eve varma

mücadelesine bıraktı.
Parmak uçlarımda yürürken, tedbir kelimesini
hiç sevmediğimi fark ediyorum. Sırtını “kuvvete”
bu kadar dayamış çok az kelime vardır, diyorum
içimden. Böyle şeyleri dışımdan söylemememi
tembih ettiler. Tembih… İşte hiç sevmediğim bir
kelime daha.
“You take my self you take my self control”
Laura Branigan’ı özlüyorum.
Şarkı ipek böceklerinin hoşuna gitmedi nedense.
Yazlık disko anılarının fevri çemkirmelerini
görmezden gelerek, dans etmemeyi başarıyorum.
Geleceğin mağlup ettiği düşük omuzlu bireyler
arasında devam ediyorum yürüyüşüme. Olan
bitenin ilgimi çekmediği bir anda, kinikler için
özel tasarlanmış salon salamanje bir çukura
düşüyorum. Çukurun muhteşemliği karşısında
dilim tutuluyor. Betimleyici anlatıma gereksinim
duymayacak kadar düz ve kimliksiz. Sıra dışı
hiçbir şey olmuyor burada. Doğmuyor, yaşamıyor,
düştüğünde kalkmıyor, ölmüyorsun.
İhtimaller yelpazesinin rüzgârından mahrum
oluşuma bile öfkelenmeyip, yeknesaklığın tek
seçenekli kataloğunda grileşiyorum. Kahraman
beklemenin tembel diyalektiğinde yatak döşek
uzanırken, yıldızların yerinin hiç değişmediği
sabit evrende bir hamam böceğinin devinimine
imrenmeden, zamanın tarihini karalıyorum.
Hiçbir anlam ifade etmeyen ya da anlamını
başka bir lisanda yitirmiş tekerlemeler takılıyor
dilime. Boşluktan beslenen ne kadar obur varsa
sefaletle doyurmaktayım. Bonkörlüğüm üzerimde.
Bol keseden anlamsızlık vadediyorum aveneme.
Çukurda böyle şeyler mümkün.
Sanırım hikâye bisiklete binememekle
başlamıştı.
Devinimsizlik.
İşte yine beni yolumdan edecek, kaçış rotamı

çizmekten alıkoyacak bir şey geldi aklıma.
Sene 1895.
New York’ta kadınlar için bisiklete binme
kuralları ilan edilir:
Madde 24: “Pantolonum hakkında ne
düşünüyorsun.” diye sorma.
Madde 40: Kolayca yapabileceğini
düşünmüyorsan uzun yola çıkma!
Başı sonu olmayan gereksiz bilgiler döngüsünde
grandiyöz bir kuklayı taklide girişiyorum. Grandiyöz
kuklalar ürün bandının başındaki robotlar gibi
bekleyiştedir.
Yukarı aşağı, yukarı aşağı…
Dirseğimin gıcırtısından ve çenemin ağrısından
kâfi derecede boş işlerle ilgilendiğimi anlayıp,
kıpırtısız yıldızlarıma geri dönüyorum. Ufuksuz bir
dünyanın tek boyutlu manzarasına bakan sallabaş
oyuncağın ritmiyle akıyor saatler. Şahane hayat
yanılsamasının tipik bir örneği olmadığım için
küçük bir sevinç yalpalıyor nefesimde. Mesuliyetsiz,
posası kalana kadar süzgeçten geçmiş, kurak ve
çeperlenmiş bir sevinç.
Bir bisikletim olsaydı ve ona binmeyi
öğrenseydim eğer, şahane bir baş belası olabilirdim
bence. Yine de, arada bir de olsa hayata tesir
ettiğim nadir çıkışlarım olduğunu kabul etmeliyim.
Tesir… “T” harfiyle başlayan ve sevip
sevmediğime karar veremediğim kelimelerden.
Morfolojisinde bir sevimsizlik varsa da
söylenişindeki yarım yamalak ahenkle kötünün iyisi
olduğunu ve bir karşılıklılık hissi yarattığını itiraf
etmeliyim.
Bir bisikletin varlığı ya da yokluğu bir insanın
hayatına ne denli tesir eder? Şimdi çukuruma girip
bu suale verilebilecek cevapları arayacağım.
“ I want to ride my bicycle
I want to ride it where I like”
Peter Pan’e inanıyorum.
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vvel zaman içinde, köyün birinde
melun mu melun bir çoban yaşarmış.
İnsan demez, hayvan demez her
bir mahlûkata eziyet edermiş. Kötülüğü
yüzüne yansır, çirkinliğinin ünü dağlar
ovalar aşarmış. İnsanlar cani ruhundan
korkar, yanına bile yaklaşmazmış. Karakola
düşermiş çoban; bir şekilde çıkar, zulme
kaldığı yerden devam edermiş. Köylüden
dayak yermiş çoban, çıkar ahaliye eziyete
devam edermiş. İnsanlar neylesin,
“elleşmeyelim de çoluğa çocuğa tebelleş
olmasın” derlermiş.
Bir huyu varmış çobanın. Her akşam saat
dokuzda yatar, sabah dokuzda kalkarmış.
Böyle geç uyanan çoban olur mu demeyin,
develer tellal iken olur. On iki saatlik
döngüyü istisnasız tamamlarmış çoban.
Olur da uyumakta gecikirse, yine on iki saati
tamamlamak için geç kalkarmış. Hiç şaşmaz,
ömrünün yarısını uyur, yarısını uyanık
geçirirmiş.
Bir gün evlenmiş çoban. Allah’ın gücüne
gitmesin de o melun sıfatıyla, yanında tezeği
misk-i amber kılan kokusuyla, toynağa
dönmüş taş tırnaklarıyla bu musibeti kim
koynuna alır ey okur? Almış bir gariban, ona
da eziyeti evde sürer gidermiş. Kadın evde
illallah eder, her gün ayrı birine umarsızca
anlatırmış. Kocasının adı her anıldığında
kadının ilençle söylediklerinin arasına
şu cümle sıkışırmış: “Melek gibi de uyur
Allahsız.”
Günlerden bir gün, içinde çocukların
da olduğu bir ev kundaklanmış, evdekiler
son anda kurtarılmış. Akşam dokuza beş
kala lanet çobanı olay yerinden geçerken

görenler varmış. Zaten böyle bir kötülüğü
yapsa yapsa bir kişi yaparmış. Her taşın
altına bakmışlar da çobanı bir ağacın
altında uyurken bulmuşlar. Top böceği gibi
kıvrılmış ağacın altına, bir de bebekler gibi
gülümsermiş uykusunda. Yangının çıktığı
evde yaşayanlardan birinin akrabası, çobanın
kafasına sert bir tekme savurmuş. Acıyla ve
şaşkınlıkla uyanmış çoban, ayakta duran
kalabalığa boş gözlerle bakmış. Çobanı linç
etmeye yeltenen gençleri, jandarmanın
havaya açtığı ateş durdurmuş. “Bir durun!”
demiş başçavuş, “karakola götürelim
adamı hele...” Çoban anlam verememiş
olan bitene, yüzüne nur inmiş, sanki onca
kötülüğü eden kendisi değilmiş gibi... “Bir
şey mi oldu komşular, nedir benim gibi bir
garibanla derdiniz?” diye inim inim inlemiş.
“Fukaraların evini niye yaktın lan piç!”
diye bağırmış kalabalıktan genç biri. Çoban
başını ellerinin arasına almış, “Gece, gündüz,
gece, gündüz…” diye sayıklamaya başlamış.
Öfkeli kalabalık başçavuşu ve beraberindeki

askerleri aşmış, çobana saldırmış. Tekmelerle
yüzü gözü kan içinde kalmış çobanın. Ölmüş
çoban, son sözü “gece” olmuş.
Çobanın sözlerindeki sırra, onu toprağa
vermeye gelen dedesi ermiş. Çoban
çocukluğundan beri rüyasını gerçek,
gerçeği kâbus, gündüzü gece, geceyi
gündüz sanırmış. On iki saatlik uykusunda
gördüğü rüyalarda çocukların başını okşar,
hayvanlarına bakar, derdi olana deva
ararmış. Uyandığında ise on iki saatlik
kâbusuna başlar, kötü bir adam olduğu
rüyanın bir an evvel bitmesini umarmış.
Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır
sallar iken, çobanın dedesi hakikati fark
etmiş. Uyandırmış minik şeytanı, iki döngü
arasındayken melunun ağzından lafları
alıvermiş. Allah’ın işine karışılmaz da insan
düşünmeden edemiyor işte. E, o zaman
çoban hangisidir, sorgulanacak günahlar
hangi on iki saati içerir?
Pireler berberdir ya… Peki, çoban gece
midir, gündüz müdür?

ÜÇÜNCÜ MEVKİ

Bir huyu varmış
çobanın. Her akşam
saat dokuzda yatar
sabah dokuzda
kalkarmış. Böyle geç
uyanan çoban olur
mu demeyin, develer
tellal iken olur.
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üseyin’den olma, Fadime’den doğma,
1330 tevellüt Nazım’ın kısaltılmış hayat
hikâyesi veya daha yeni kelimelerle
yaşam öyküsüdür.
Nazım’ın doğum günü belli değildir. Kafa
kâğıdındaki boş hane, nüfus memuru tarafından
ortalama bir hesapla sonradan doldurulmuş,
“1 Temmuz” olmuştur. Öykünün geçtiği ülkede,
geçmiş savaşların göçe zorladığı insanlar ve
yaşaması mucize bütün çocuklar aynı yıl olmasa
da aynı gün doğmuştur. O günlerde günler
şimdiki günler gibi değildir; ne yıllar ne kelimeler
ne de insanlar… Yazı başka, söz başkadır.
Ülkenin geleceği bile belli değildir. O nedenle
bu öyküde tarihler, isimler ve yaşamlar hep beş
aşağı beş yukarıdır...
Nazım’ın öyküsü Doğu Anadolu’nun kervan
geçmez bir köşesinde, Bayındır köyünde başlar.
Hangi ilin, ilçenin köyü olduğu önemli değildir.
Anadolu’daki çoğu köy gibi onun da yolu
zordur, biraz yokuştur. Gelen geçmiş, giden geri
dönmemiştir.
Hüseyin’in bir fotoğrafı yoktur. Fadime’nin
de yoktur. Hüseyin hakkında tek bilinen
âşık olduğudur! Önce sazına âşıktır, sonra
Fadime’ye… Hüseyin’in sesi, deyişi, türküsünün
sözü, hayatının özü Fadime’dir. Hüseyin’in namı
babası Halil’den olup, Halil’den öncesi yoktur.
Fadime’ninse bir namı yoktur. Adı Fadime
olduğundan değil, kadın olduğundan... Zaten
soy sop kadının değil, erkek adamın derdidir.
İkisinin de soyadı yoktur.
Köyün adının anlamı “bakımlı, imar edilmiş”
olsa da kendisinin adıyla ilgisi yoktur. 1330’da
öyleymiş, muhtemelen şimdi de öyledir. Ya 1330
neydi? Ne zamandı? Eskiden tarihler ve kelimeler
farklıydı demiştik ya, bu da onlardan birisiydi. O
zamanlar henüz teşrinievveller ekim olmamış,
milat denen gâvur icadı yurda girmemişti. Yurda
giren bizzat gâvurun kendisiydi. Sonradan “Birinci
Dünya Savaşı” denecek “Harb-i Umumi”nin
ateşi bütün cihanı sarmış, ülkenin dört bir yanı
kavrulup giderken hiçbir tarih kitabında yer
bulamamış Bayındır Köyü de o hengâmede
alevlerden nasibini almıştı.
Nazım işte böyle karışık bir zamanda;
bahanelerin gerçeği örttüğü, ilk kurbanın yere
düştüğü yıl doğar. Savaş olmasa yoksulluk
kimsenin umurunda değildir. Büyüyünce büyük
ihtimalle (veya olasılıkla) kara kuru bir çocuk
olacak, ekmek derdiyle dağlarda koyun kuzu
sürecek, babasından saz çalmayı öğrenecek veya
sazı boş verip nefesini bir kavalın kendi açtığı
deliklerinde tüketecektir.
Yönetmen derin bir nefes alır. Elindeki kâğıtları
sırasına dikkat ederek yanına koyar ve sahneyi
gözünde canlandırır. Burada özel bir kamerayla
havadan genel bir çekim yapmayı, ses efektleriyle
izleyiciyi olayın içine çekmeyi planlar.
Osmanlı’nın son savaşı çoktan başlamış,

düşman yatağından taşan bir dere gibi sağı
solu yıkmakta, kuzey rüzgârı tehlikenin
yaklaştığını fısıldamaktadır. Köyün kulağı delik
muhtarı yüksekçe bir yere çıkıp, “Herkes canını
kurtarsın!” diye bağırır. Gerisi can pazarıdır.
Köy halkı sorgusuz sualsiz toparlanır, canını
cananını alır, yola düşer.
Kader ağlarını örmektedir. Tam kurtuluşun
kenarında Fadime’nin ayağı kaderin ince
örülmüş ağlarına takılır, durur. Adam ve çocuk
da durur. Fadime ani bir kararla, “Sen çocukla
kal,” der. Anadolu’da kadının dediği olur.
“Takıları unuttum!”
Fadime geri döner. Telaşı varlıktan değil,
yokluktandır… Hüseyin çaresiz, kadının ardından
bakar. Nazım bir şey anlamaz, babasına
sokulur. Fadime eve girer, takıları bulur,
cebine koyar. Pencereden yaklaşan düşmanı
görür. Kaçamayacağını anlar, dama çıkar. Evler
basık, toprak damlı evlerdir. Fadime dama çıkıp
etrafı seyretmeyi çok severdi…
Silahlı adamlar yaklaşır. Öndekiler kadına
nişan alır, ateş eder. Fadime eğilir, eline ilk
gelen taşı alır, en öndekine fırlatır. Sonra bir taş
daha, bir taş daha… Damdan taşlar, karşıdan
kurşunlar atılmakta, havada taşlar ve kurşunlar
uçuşmakta, bulutlar yanık barut kokmaktadır.
Hüseyin sindiği yerde sesleri duyar, irkilir.

Nazım’ı tutan elleri boşalır. Evin o taraftan
kuşlar kanatlanır... Fadime’ye bir şey oldu diye
aklı gider. “Fadime!” diye seslenir. Silah sesleri
gelir, cevap gelmez. Adamın aklı gerçekten
gider. Ne çocuk ne hısım, gözü hiçbir şey
görmez. Onu da bir daha gören olmaz. Nazım
kalakalır. Göz gözü görmezken, birisi Nazım’ı
görür. Çocuklarının arasına katar, alır Nazım’ı
götürür.
Aradan yıllar geçer.
Senaryoya göre sonraki sahnelerin hastanede
geçmesi gerekmektedir. Yönetmen bu geçişi
nasıl yapacağı konusunda kararsızdır. “Tekrar
düşün!” diye not alır ve okumaya devam eder.
Bir hastane odası... Yataktaki adam son
günlerini yaşıyor. Resmen 61 yaşında, gerçek
yaşıysa meçhul; 63, 65 veya 67, hepsi olabilir
veya hiçbiri olmayabilir. Tüm sayılar ve tarihler
önemini yitirmiş. Gözleri açık, tavana bakıyor,
ama görmüyor. Uzaklarda bir yerde “Nihansın
dideden” çalıyor. En sevdiği şarkı… Aklından
geçenleri bilmek mümkün değil. Belki de bir şey
geçmiyor. Seyirciler, yaşadığı her şeyin film şeridi
gibi gözlerinin önünden geçtiğini düşünüyorlar.
Odanın beyaz duvarlarında Anadolu kırsalı,
uzakta yanık evler ve ağaçlar belirir. Ağaçların
ön tarafında, yol gibi gözükmeyen bir yolda,
nevaleyle ağırlaşmış kağnılar ve yorgun
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katırlar zorlukla ilerlemektedir. Başlarını dik
tutamayacak kadar bitkin insanların silik
gölgeleri yarı açık pencerenin aralığından
kanatlanıp bulutlara karışır.
Nazım şarkıya eşlik etmek ister, fakat
sözlerini anımsamaz. Uykuya dalmadan önce,
belki de çok daha önce, öyküsünü elini tutan
kızına emanet eder: “Kasaba ve köylerde dolaşıp
kuran okuyarak geçinen kara sakallı birisi vardı.
Sonradan mele olduğunu düşündüğüm birisi.
Beni o kurtardı…”
Derin bir kuyudan zorla çekilen bir kova su
gibi dökülür anılar. Döküldüğü yeri ıslatır. Kızı
başını babasının omzuna yaslar. Pijamanın
omuzu hafifçe ıslanır.
Yol anıları bölük pörçük… Çoğunu unutmuş.
Unutmak güzel şey, hele çocukların unutması…
Daha o yaşta çekilen acıları, zorlukları unutmak,
anasının köyde beklediğini, babasının önden
gidip onları karşılayacağını ummak, sonra onu
da unutmak…
Öykünün gerisini kızına daha önceden
anlatmış. Kızının adı Gönül... Önce “Emel”
koymak istemiş; ama sonra vazgeçmiş. Gönlü
hoş olsun…
Gönül babasının anlattıklarını çizgili
defterlere yazmış. Sayfaların köşelerine renkli
kalemlerle çiçekler çizmiş. Yaprakların arasında

çiçekler kurutmuş. En büyük çiçeği babasının en
küçüklüğüne çizmiş. Nazım aklında kalan her
şeyi ona masal anlatır gibi anlatmış. Samsun’a
gelişlerini, tüm diğer kimsesiz çocuklarla birlikte
darüleytama yerleştirilmelerini, ilk mektebi
darüleytam dediği yetimler yurdunda bitirişini…
Uzun ve zorlu bir masalmış. Bir şekilde yaşama
tutunmuş. Okumayı kurtuluş bilmiş.
Sahne değişir. Duvara bir kara trenin gölgesi
düşer. Dumanını savura savura kırsalda
ilerlemektedir. Uzakta, bir sis perdesi ardından
Ankara kalesi gözükür. Vagonlardan birisinin
altında, dingilin oralarda bir yerde bir gölge
seçilmektedir: Trenin kaçak yolcusu…
Nazım’ı seven bir hocası ona ilk mektepten
sonra Ankara’ya gitmesini önerir. Ankara
başkent, “Mekteb-i Sanayi” de “Sanat Mektebi”
olmuştur. “Artık Cumhuriyet var!” der, yol
gösterir: “Doğru Meclis kapısına git!”
Nazım’ın parası yoktur ama umudu vardır.
Çıkınını alır, istasyona koşar. Vagonların altında
bir yer bulup saklanır. Kara tren onun oyun
parkı olur. Kondüktörlerle bazen saklambaç,
bazen de köşe kapmaca oynar. İki vagonun arası
tahterevalli, tünellerse gerçek korku tünelidir.
Yol üç gün sürer…
Her dara düşenin yardım umduğu
Ankara’dadır.
Fonda birden İsmet Paşa belirir. Üniformayı
çıkartmış, frak giymiştir. Nazım merdivenleri
çıkar, Paşa’nın yolunu keser, “Okumak
istiyorum!” der. İsmet Paşa bu kara kuru
çocuğun gözlerine bakar, geçmişi ve geleceği
görür. Yanındakilere talimat verir: “Ne gerekirse
yapın!”
İlk gereken yaşını küçültmektir. Hâkim bey
anlayışlı, “1330” der, kâtip yazar: 1330. Sonradan
1914 olacak olan 1330. Gün ve ay hanesine on
iki ayın tam ortası, 1 Temmuz yazılır. Gerisi
teferruat… Sanat mektebine yatılı girer, tesviye
bölümünü seçer. Cumhuriyet memleketi,
okumak Nazım’ın hayatını kurtarır.
Gönül babasının yüzüne bakar. Yaşadığı her
şeye rağmen kinden ve düşmanlıktan uzak,
kendiyle ve dünyayla barışık bir yüz görür,
gülümser. Nazım devam eder: “Ruslarla kalsaydı
gene iyiydi… Ülke olarak ne kadar büyük bir
tehlike yaşadığımızı sonradan anladım. Gazi
bu memleketi dipsiz bir kuyudan çekip çıkardı.
Padişah olsa kimse itiraz etmezdi, ama o
hâkimiyeti millete bıraktı. İnsanları dogmalarla
idare etmek daha kolayken zor yolu seçti, akıl
yolunu, bilim ve fenni hedef gösterdi. Ben her
şeyimi Cumhuriyet’e borçluyum.”
Işıklar söner, ortalık kararır.
Yönetmenin üstüne bir ağırlık çöker. Yerinden
kalkmadan pencereden dışarı, bulutlara bakar.
Neden sonra, aklına bir şey gelmiş gibi kâğıtları
bıraktığı yerden alır, sayfalarına yeniden bakar,
senaryonun adını arar. Hiçbir sayfada bir başlık, bir
not, bir ipucu yoktur. Aramaktan vazgeçer. Tekrar
bulutlara bakar, adı “Bir Cumhuriyet Masalı” olsun
der… Masal ya, gökten üç elma düşer:
Birisi küllerinden doğan ülkeme…
Birisi savaşların acısını çeken çocuklara…
Birisi her şeye rağmen devam eden yaşama...

ATAOL BEHRAMOĞLU

Mozart,
Mayakovski,
peynir,
ekmek,
karanfil v.s.
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NAZIM ALPMAN

annover Türk Toplumu” adlı örgüt
adına Halit Ayaroğlu, 1990’ların ilk
yarısında beni Almanya’ya davet
ederken bir de müjde vermişti:
-Fatma Girik ile birlikte geleceksiniz!
Hannover’de çeşitli etkinlikler yapılacaktı.
Fatma Girik ile birlikte panelde konuşma
yapacaktık. Benim bir de imza günüm
olacaktı.
Fatma Girik, bir rüya kadındı. Onu sadece
beyaz perdede izlediğim filmlerinden
tanıyordum. Doğrusunu isterseniz çok ünlü
bir film yıldızıyla birlikte seyahat edeceğim
için biraz gerilmiştim. Kaprisli olması doğaldı.
Şimdiye kadar hep el üstünde tutulmuştu.
Hiçbir şeyden hoşnut olmama ihtimali de
yüksekti.
Tabii bunların hepsi benim önyargılarımdı!
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Terminali’nde buluştuğumuzda sıcacık
selamıyla birlikte kaygılarımın hepsi uçup
gitti. Sanki kırk yıllık tanışıklığımız vardı.
Birlikte biniş kartlarımızı alıp kontrol
noktasına geldiğimizde, Fatma Girik için bir
kâbus başladı. Havaalanı polisleri dört gözle
onu bekliyorlarmış!
Kısa süre önce sıcak haber yapan iki
televizyoncu Fatma Girik’i ikna edip valizine
bomba koymuşlar, polis kontrolünden
“sorunsuzca” geçirmişlerdi. Program
“havaalanının güvenliği yok” diye
yayımlanınca kıyamet kopmuştu.
Polisler bu yüzden Girik’in bir gün nasılsa
“kucaklarına düşeceğini” biliyorlardı ve buna
da hazırlık yapmışlardı. O gün işte bugündü!
Fatma Girik’in valizindeki bütün giysilerini -iç
çamaşırları dâhil- tek tek çıkarttırdılar, sonra da
arama kabininde kadın polisler neredeyse onu
soymuşlardı.
Fakat polislerden katiyen ricacı olmadı.
Yapın bakalım yapacağınızı der gibi dimdik
durdu. Ancak uçağa binince gözyaşlarını

zorlu işleri nasıl kotardığını
tutamadı. Hannover’e gidene
Açılış kokteylinde
anlattı. Ben de anlattığı
kadar üç saat gözyaşları
karşılaştık.
her şeyi (eski) Milliyet
dinmedi. Filmlerinde onu
Yanına gidip Almanya
gazetesinde yayımlamıştım.
ağlarken çok görmüştüm
seyahatimizi
Fatma Girik’le uzun
ama gerçeğini yaşayacağımı
anımsatarak kendimi
yıllar
yolumuz kesişmedi.
hiç tahmin etmezdim.
tanıtıyordum ki,
Ta
ki
2011’deki
Antalya Film
Koskoca Fatma Girik,
“Aaa daha bunamadım
Festivali’ne
gelene
kadar.
sinemanın çok ünlü bir
Nazım.” dedi, aradan
Festivalin teması kadındı.
yıldızı değil de Almanya’ya
geçen yirmi yılın üstünden
atlayarak sarılıp
Fatma Girik de gelmişti.
işçi olarak çalışmaya giden
öptü.
Açılış kokteylinde karşılaştık.
bir kadın gibi mahzun, kırık
Yanına gidip Almanya seyahatimizi
dökük bir haldeydi. Olay üzerine
anımsatarak kendimi tanıtıyordum ki,
epeyce konuştuk. Onu yatıştıracak şeyler
söyledim. Böylesi “işbirliklerinden” kaçınması “Aaa daha bunamadım Nazım.” dedi, aradan
geçen yirmi yılın üstünden atlayarak sarılıp
gerektiğini anlattım. Çünkü gazetecilik o
öptü. Başrolünü üstlendiği 180 filmini bir
değildi!
kenara koyup, İZTV’deki belgesellerimin
O seyahat içinde Fatma Girik’in nasıl
hepsini izlediğini söyledi. Küçük kokteyl
tevazuu sahibi olduğunu görecektim.
masasını etrafında onun büyüleyici güzelliğine
Organizasyon onu bir işçi ailesini evinde
iltifat edenlere yine eşsiz tevazuu ile yanıt
konuk etti. O da hiç karşı çıkmadı. Sahneye
verdi:
çıkmak için kulis kapısını kullanmadı. İzleyici
-Aman ne güzelliği baksanıza çöp gibi kaldı
kitlenin arasında salona girdi. Herkesle sarılıp
bacaklarım!
öpüştü, fotoğraflar çektirdi. Filmlerindeki
Bu sırada yırtmaçlı elbisesinden bacağını
sıcaklığını kameralar olmadan da sergiliyordu.
uzatıp sözlerine kanıt olarak gösterdi.
Fatma Girik’i yücelten özelliği de bu olsa
Neşesinden ve sıcaklığından hiçbir şey
gerek.
kaybetmemişti. Festival jürisine olan Şevval
Fatma Girik, İstanbul’un “göbeğinde”
Sam’ı yanına çekip “Sen Leman’ın değil benim
Sultanahmet’te dünyaya geldi. Evine yürüyüş
kızımsın, ondan çok bana benziyorsun.”
mesafesinde olan Cağaloğlu’ndaki İstanbul
diyerek etrafındakileri kahkahaya boğdu.
Kız Lisesi’ni bitirdi. Yani sahici İstanbulludur!
24 Ocak 2022 günü hayata veda ederek,
Sosyal Demokrat Parti’den Şişli Belediye
sadece bir kez sevenlerini üzdü!
Başkanı olduğunda yine aynı saydamlıkta
Fatma Girik, Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en
görevini yerine getirdi. Kendisiyle röportaj
büyük yıldızlarından biri olarak parıldamaya
yapmaya gittiğimde, bir belediye başkanının
devam edecek.
gazeteciye katiyen söyleyemeyeceği açıklıkta
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İZZET ÇAPA

…
Bir mini minnacık kadın…
Ve fakat sesiyle, sözüyle, nefesiyle bu
coğrafyanın bütün çocuklarına, bütün acılarına
şarkılar yapmış bir koca yürek Sezen…
Yeri gelir 17’sinde darağacında asılan Erdal
Eren’e ağıtlar yakar…
Yeri gelir “Cumartesi Anneleri”nin feryadına
nefes olur…
Bu topraklarda nerede bir yürek sızlasa…
Bu coğrafyada nerede bir haksızlık varsa…
Dermanını muhakkak bir Sezen şarkısında
bulur…
İşte bu yüzden İzmir’dir, Ege’dir, Akdeniz’dir
Sezen…
Ama hepsinden önce, hepsinden öte
Anadolu’dur…
Kadim ozanlık geleneğinin yaşayan
efsanesidir…
Hepimizin ilk aşkının sesidir ve o ilk aşkı itiraf
edişidir…
Suyun öte yanının büyük sesi Haris Alexiou
ile birlikte suyun iki yanında verdikleri konserleri
izledim defalarca…
Alır insanı, bir zaman tünelinden geçirip
Homeros’un İlyada’sını kaleme aldığı antik
zamanlara götürürler…
Binlerce yılın ah’ını, aşkını, acısını, sevdasını,
hasretini, vuslatını duyarsınız şarkılarında…
Dinler, izler, tadar ve hatta koklarsınız
notalarını…
Deniz kokar, toprak kokar, ağaç kokar, başak
kokar…
İnsanın hammaddesinin sevgi olduğunu
anlarsınız…
Sevgisiz ne kadar noksan kaldığımızı
anlarsınız…
Her ne musibet varsa başımıza gelen,
sevgisizlikten olduğunu anlarsınız…
Haksızlık yapılabilecek biri değildir Sezen…
Velhasıl Nâzım gibidir bu yanıyla…
Onu yıllarca hapislerde süründürseniz de…
Yurduna hasret, gurbet diyarlarda sürgün
etseniz de…
Tıpkı Nâzım gibi o da sözüyle sesiyle
duvarları, sınırları aşar; gelir girer kalbimize bir
şekilde…
Çünkü zamanın, mekânın, ona koymaya
kalktığınız tüm sınırların ötesindedir…
Önüne koyduğunuz tüm engelleri aşacak
ve yüreğinden damıtıp sevgiyle yoğurduğu
şarkılarıyla mutlaka ama mutlaka sizi alt
edecektir…
Tıpkı Nâzım’ın kendine tüm zulmedenleri alt
ettiği gibi şiiriyle…
Ozanlar, her şeyden önce yaşadıkları çağın
tanığıdırlar…

gibi “korkmuyorum karanlıktan”…
O çağın muktedirleri, kimi zaman
Çünkü biliyorum ki; karanlığa rağmen
susturmaya çalışır onların yüreklerini…
ozanlar var bu topraklarda…
Ama aradan yüzlerce, binlerce yıl geçer…
Kimi zaman elbette çıkacaktır birilerini
Kimse hatırlamaz o kural koyucuları,
onların seslerini susturmaya
kanun koyucuları, mahkemeleri…
niyetlenen…
Ve fakat ozanlar, hiçbir zaman
Önüne koyduğunuz
Ama muhakkak cevabını
unutulmaz…
tüm
engelleri
aşacak
verecek ve dimdik duracaktır
Bugün, her kim varsa
ve yüreğinden
onlara karşı o mini minnacık
siyaset sahnesinde,
ve fakat tepeden tırnağa
bundan bir asır sonra
damıtıp sevgiyle
yürek kadın Sezen…
büyük ihtimalle adı bile
yoğurduğu
Eğer dokunmuyorsa
anılmayacaktır…
şarkılarıyla mutlaka
yüreğinize nefesi, naçizane
Oysa Sezen…
ama mutlaka sizi alt
şöyle bir kalbinizi yoklayın…
Sesiyle, sözüyle, bin türlü
edecektir…
O “sol memenin altındaki
derde tercüman eserleriyle
cevahir kararmasın” aman ona iyi
daima yaşayacaktır…
bakın…
Bir Neşet Ertaş, bir Âşık Veysel, bir
Olur da yorulursanız “bu günahkâr çağ
Cem Karaca, bir Ahmet Kaya…
yangınında”; ki mümkündür…
Nasıl daima dinlenecekse bu topraklarda…
Yüreğinize bir Sezen şarkısını alın şifa
Sezen şarkıları da işte öyle çalınacaktır…
niyetine…
“Sezen Aksu” ismi işte öyle anılacaktır…
İklim değişecek ve Akdeniz olacaktır…
Onu tanıdığım için; yaşadığım çağın en büyük
Bir kedi gelip sizi bulacaktır…
ozanlarından biriyle arkadaşlık yapabildiğim
Hele de zulada birkaç şişe Yakut varsa…
için, kendimi çok şanslı hissediyorum…
Emin olun tüm karanlıklar aydınlanacaktır…
Sezen gibi bir yürekle aynı zaman dilimini
Vesselam…
paylaştığım için, tıpkı bir şarkısında söylediği
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BİRCAN USALLI SİLAN

D

üşünsenize sahnede 7- 8 yaşlarında bir
çocuk… Hevesli mi hevesli, heyecanı
onu izleyen herkese geçiyor… İçimden
sahneye çıkıp onu kucaklamak, sımsıkı sarılmak
istiyorum. Tatlı, muzip ve cin gibi bakışlarıyla
onu sevmemek ne mümkün…
Bu çocuğu en güzel Cumhuriyet ve Atatürk
şiirleri okurken hayal ediyorum…
Kalbinde Nutuk, dilinde “Dağ başını duman
almış, gümüş dere durmaz akar” var…
Geleceğinde ne yargılanmalar, ne davalar, ne
kelepçeler var biliyor mu bilmiyorum ama bilse
ne yazar, bildiğim doğru olana koşacak o hep…
Sahneye ilk kez 1953 yılında, ilkokul piyesinde
çıkan ve halen sahnede olan efsane bir isim o.
Sahne tozunu nasıl yuttuysa artık, sahne, kulis,
seyirci koltukları ve elbette o koyu kırmızı perde
onun yuvası… Nefes aldığı, mutlu olduğu ve
biliyorum ki ölmek istediği yer…
Tiyatromuzun, sinemamızın, “Müjdat Gezen
Sanat Merkezi”nde yetiştirdiği öğrencilerin,
hepimizin yaşam gurusu, ustasıdır o. Sanata ve
kültüre sadece üreterek değil, insan yetiştirerek,
sanata yatırım yaparak ve her daim dik durarak
hizmet etmeye hep devam ediyor.

YILDIZLAR KOMPARTMANI

Evet, bugün vagonumdaki arkadaşım; çok
sevdiğim, saydığım, hayranlık duyduğum Müjdat
Gezen. Gazeteciliğe ilk başladığım yıllardan
itibaren hep ağabeyim olmuştur, dostum, başım
sıkıştığında yardımını istediğim, yardımını
esirgemeyenim olmuştur… Onu sevmek, onunla
konuşmak hep iyi gelmiştir bana. Hızlı da geçer
onunla sohbet ederken zaman…
1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı
Tiyatro Bölümü’ne girmiş, 1962’de ilk filmini
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paylaşmanın güzelliğini Müjdat Gezen kadar
hangimiz biliriz, diye düşünüyorum… Tek dostu
daha fazla han, hamam, kat, yat olanların
birkaç günlüğüne onun ruhuna, aklına, yüreğine
misafir olmalarını o kadar çok isterim ki…

Müjdat Gezen neler yapmadı ki; yardımcı ders
kitabı olarak okutulan kitaplarının yanı sıra
çeşitli okullarda Türk tiyatrosu öğretmenliği
de yaptı. Türkiye’nin yine büyük değerlerinden
yazar dostu ve benim de dostum olmasıyla
gurur duyduğum Kandemir Konduk ile “Güldürü
Üretim Merkezi”ni kurdu ve büyük gazetelerde
mizah sayfasını yönetti.

Sayısız ödül aldı, sayısız kitap ve şiir yazdı. Ama
en çok adını kalbimize yazdı.

Yetmezdi elbet, yetmedi de… 1991 yılında ilk
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kurduktan bir
yıl sonra bu merkez bünyesinde MSM Ormanı’nı
kurdu, doğayı unutmadı, insanı unutmadığı gibi.

n Sanat aslında neyin ilacıdır? Sanat olmazsa
ne olmaz? Sanatın toplum üzerindeki etkisi
nedir?
Sanat benim olmazsa olmazımdır. Sanatsız bir
toplum, etkisiz bir toplumdur.

“Gırgıriye”, “Görgüsüzler”, “Çalsın Sazlar”,
“Rüyalar Gerçek Olsa” filmleri; “Acayip Bir Oyun”,
“Artiz Mektebi”, “Sevgi Müzikali”, “7 Kocalı
Hürmüz”, “Eyvallah” ve son olarak Kızı Elif’le
hayatın içinden sohbetleri anlattığı “Baba- Kız”
oyunu. Saymakla bitmez hiçbiri…
Zor durumda olan sinema ve tiyatro
emekçilerine yardım amaçlı elinden ne geliyorsa
yaptı… Yuvasızların yuvası oldu…
Okulunda bursla eğitim görüp de bugün sanat
dünyasında isimlerini kalbimize ve aklımıza
aldığımız pek çok oyuncunun yetişmesini sağladı…
Paranın konforu satın aldığını hepimiz
biliriz. Parasız yaşamanın çok zor olduğunu.
Ama kazandığını böylesi cömert bir yürekle

n Bunca yaşanmışlıktan sonra, halen bu
ülkede Müjdat Gezen olarak yaşamaktan
mutlu musun?
Mutluyum. Bu ülkede doğmuş olmak, bu halkı
tanımış olmak beni mutlu ediyor.

n Sen çok uzun zamandır öğrencilerle bir
aradasın. Sanatçı yetiştirmek gibi bir çabanın
içindesin uzun yıllardır. Okulundan yüzlerce
kişi mezun oldu. Çoğu meslekte önemli
yerlere geldi. Onlara emek verirken mutlu
muydun? Onların toplum içindeki duruşları,
topluma olan katkıları seni mutlu ediyor mu?
Sana yeterli geliyor mu?
30 yıl önce mezun olan öğrencilerimle
dostluğum devam ediyor. Çünkü onlar benim
öğrencilerim değil, meslektaşlarım.
n Sahne senin için ne demek?
Hayat.
n Hayatın içinden sohbetler yapıyorsunuz
kızın Elif’le. Baba-Kız sohbetlerinden söz

ediyorum. Gerçek, gerçeğin ta kendisi gibi
görünüyor. Elif’le sahnede olmak, yaşadıklarını
anlatmak senin için ne ifade ediyor? Biraz da
okuyucularımız için anlatır mısın?
Kızımla ilk kez birlikte oynuyoruz. İkimiz de bu
anı 50 yıl beklemişiz. Ama bunun mutluluğu
sözcüklerle ifade edilemez.
n Seni en çok ne mutsuz ediyor bugünlerde
ülkemiz adına? Ya da en çok neyi
eleştiriyorsun?
Adaletsizlik, yalanlar, rüşvet ve siyasetin dili.
n Arkadaşlık ve dostluk kavramının senin
için önemi ne?
Konfüçyüs der ki: “Yaşlılığında üç dostum
kalmışsa bahtiyarsın.” Ben bahtiyar biriyim.
n Ülkemizdeki kadın meselesine bakışını
bizimle paylaşır mısın?
Nâzım Hikmet bunu çok güzel söylemiş:
“Analardır adam eden adamı.” Bunu şöyle de
söyleyebiliriz. “Analardır insan eden insanı.”
n İnadına sanat diyorsun ya Müjdat Gezen,
önümüzdeki günlerde yapmayı planladığın
yeni projelerin var mı?
Önümüzdeki günlerde dinlenmek istiyorum.
Çünkü yoruldum.
n Senin ve hepimizin vazgeçilmezi Atatürk.
Hadi unutulmaz, yarınlara kalacak bir şeyler
söyler misin bize Atatürk’le ilgili?
Bir iki dize ile bu soruna yanıt vereceğim:
Onlarca kişi geldi geçti.
Birçoğunu iplemedim.
Atatürk dediler
Önümü ilikledim.

YILDIZLAR KOMPARTMANI

çevirmiştir. Ve o günden bugüne sayısız tiyatro,
sinema, dizide gönlümüzün en güzel köşesine
geldi oturdu. Sanatı kadar yaşama bakışı ve insan
ilişkilerine dokunuşu bu sevginin oluşumunda hiç
şüphesiz en büyük katkıyı sağladı…
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

n Merhaba… Hem kendinizden hem de
Altıntepe mahallemizden bize bahseder
misiniz ?
Adım Turgut Pala. 1974 İstanbul Altıntepe
Mahallesi doğumluyum.
Aslen Kastamonuluyum. Evliyim ve bir
erkek, bir kız çocuğu babasıyım. Muhtar
olmama vesile olan benden önceki rahmetli
muhtarımız Dilaver Doğan abimizin azasıydım.
1 Kasım 2017’de muhtarımızın vefatı sonrası
Kaymakamlık tarafından atanarak bir
buçuk yıl vekaleten muhtarlık yaptım. 2019
seçimlerinde tekrar aday olarak 7 aday içinde
mahalle sakinlerimizin desteği ile tekrar
muhtar olarak seçildim. Beni bu göreve layık
gören mahalle sakinlerime teşekkürü bir
borç bilirim. Mahallemi kısaca tanıtmam
gerekirse, mahallemiz yaklaşık 40.000 nüfusa
sahip Bostancıya komşu güzel sessiz sakin
çok nezih bir mahalle. Her geçen gün kentsel
dönüşümden çoğalan konut sayısından
dolayı da nüfusu artmaya devam ediyor.
Mahallemizde 1 ilkokul, 2 ortaokul, 1 lise var;
Ahmet Rasim İlkokulu, Fevzi Çakmak İmam

Hatip Ortaokulu, Celal Avşar Ortaokulu, Halit
Armay Lisesi. Mahallemizde 3 camimiz 1 tane
de mescidimiz var. 4 sağlık ocağı ve Kızılay Tıp
Merkezi hastanemiz bulunuyor. Belediyemize ait
Zübeyde Hanım Çocuk Kreşimiz ve büyüklerimiz
için yaşlı bakım evimiz var, bir de Hıristiyan
vatandaşlarımızın ibadethanesi kilise var.
n Bir mahalleli olmak, bir yere ait olmak
sizce neden önemlidir?
Mahallede yaşıyor olmak, halk ve esnafla iç
içe olmak, selam verip iki sohbet edip hal hatır
sormak, onların dertleriyle dertlenmek neşesiyle
neşelenmek... Atalarımız boşuna dememiş
komşu komşunun külüne muhtaçtır diye...
n Kültür ve sanatın mahallelerimizde
etkisini nasıl gözlemliyorsunuz?
Üzülerek söylüyorum mahallemde kültür
ve sanatla ilgili bir mekân olmadığı için bir şey
diyemiyorum.
n Mahallelerde kültür ve sanat paylaşımı
nasıl artırılmalı?

Belediyemiz sağ olsun kültür ve sanat işlerini
başarılı bir şekilde yapıyordu, yalnız son iki yıldır
Covid-19 hastalığından dolayı sıkıntı yaşıyoruz.
Bu da geçecek Allah’ın izni ile..
n Mahalle muhtarının olmazsa olmazı
sizce nedir?
Mahalle muhtarlarının olmazsa olmazı yok,
sevenlerim yanımda olsun yeter.
n Nasıl bir mahalle hayal ediyorsunuz?
Nasıl bir mahalle hayal ediyorum; ben bu
mahallede yaşıyorum ve bu mahalleyi mahalle
sakinlerimizi çok seviyorum. Fazla hayale gerek
yok zaten benim mahallem adı üstünde altın
gibi bir mahalle bırak da mahallemi başkaları
hayal etsin... Son olarak eklemek istediğim
mahallemi çok seviyorum, mahallemiz için
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
Covid-19 hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden
çok sevdiklerimiz oldu. Hepsine Allah’tan rahmet
diliyorum, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum
ve bize de sayfanızda yer ayırdığınız için şahsım
adına sonsuz teşekkür ediyorum...
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MELDA DAVRAN
Bir umut şiiri…
Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara
Güneş topla benim için
Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Döşte bıçak yarasından
Güneş topla benim için
Yazdan kıştan ilkbahardan
Mahpuslarda dört duvardan
Doludizgin sevdalardan
Güneş topla benim için
Seheryeli yar gözünden
Havadaki kuş izinden
Geceleyin gökyüzünden
Güneş topla benim için

U

mudu anlatan bu unutulmaz Zülfü
Livaneli şarkısının sözlerinin sahibidir o:
Ülkü Tamer...

Edip Cansever, Cemal Süreya, İlhan Berk, Turgut
Uyar, Ece Ayhan gibi Türk şiirinin omurgası olan
şairlerin yer aldığı İkinci Yeni Akımı’nda özel bir
yeri vardır kendine has şairimizin. Robert Kolej
yıllarının geniş ve renkli yelpazesinin beslediği
ve ona öğrettiği Batı şiirinin ve ait olduğu
topraklardan gelen halk şiirinin motifleri
hep birlikte işlenir, Doğu ve Batı, Asya ve
Avrupa, güneş ve ay birbirine karışır, birbirine
yaslanır, dayanır ve Ülkü Tamer şiiri çıkar
ortaya. Süssüzdür, sadedir, yenidir, yalındır,
alçakgönüllü ve kartal uçuşludur, Ülkü Tamer
şiiri.
Ondört yaşım diken ile kaplanmış
Göz ucuma karıncalar toplanmış
Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne
Alınyazım okur gibi saplanmış
Uyu Memik Oğlan uyu
Öte gecelerde büyü
Bir kaçakçı ağıdıdır bu, Ülkü Tamer’in yazdığı,
Zülfü Livaneli’nin seslendirdiği...
1937 yılında Gaziantep’te doğar şair,
çocukluğunu bu antik kentte geçirdikten sonra
orta öğrenimi için İstanbul’a gelir, Robert
Kolej’den 1958 yılında mezun olur. Lise yıllarında
hocalarının da teşvikiyle şiirleri edebiyat
dergilerinde yayımlanmaya başlamıştır bile.

Gazetecilik Enstitüsü’nde eğitimine devam
eder. Gençlik yıllarının heyecanlarına ve yeni
arayışlarına tiyatroyu da ekleyecek sahneye
çıkacaktır. Dergicilik, yayıncılık, gazetecilik,
çevirmenlik meslek hanesine kaydolur sırasıyla
izleyen yıllarda. 1950’li, 60’lı yılların zengin
ve üretken, yenilikçi sanat ortamında özgün
ve dikkat çekici şiirleri "Yeni Dergi", "Papirüs"
gibi dergilerde yer bulur kendine. İlk şiir
kitabını da bu yıllarda çıkarır; 1959’da; "Soğuk
Otların Altında". İkinci Yeni Akımı deyince
adı ilk akla gelenlerden olmuştur artık. Şiirini
izleyen yıllarda sürdürdü, pek çok ödül aldı.
"İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür" adlı
şiir kitabı da ona ödül getirenler arasındaydı.
1986 yılına gelindiğinde toplu bir şiir kitabı
yayımlar: "Yanardağın Üstündeki Kuş". Ona
Yunus Nadi Ödülü’nü kazandıracak olan öykü
kitabı ise "Alleben Anıları’'ydı. Şiir antolojileri
hazırladı. 1998 yılında anılarını "Yaşamak
Hatırlamaktır" adlı kitapta topladı. ‘Hem dersini
bilmiyor, hem şişman herkesten’ dizelerinin

yer aldığı ‘Konuşma’ şiiri Haluk Bilginer’in
seslendirmesiyle pek çok kişiye ulaşmıştı. Ve bir
de ‘Yazın Bittiği Her Yerde Söylenir’ şiiri vardı
usta şairin:
Yazın bittiği her yerde söylenir
Böyle kırmızı kalkan görülmemiştir
Ölüleri örten yapraklardan başka
Çünkü sahiden yaz bitmiştir
Göle bakmaktan usanır insan
Koru tutmaktan, yol gözlemekten
Çadırlar toplanır, yaralar sarılır
Durgun bir yolculuk, uzun bir şapka
Artık yaprakları beklemektedir.
Aşk mıdır kış gelince başlayan….
Tarih, 81 yaşında 2018 yılında Bodrum’da onu
kaybettiğimizi yazsa da, şiirlerde, şarkılarda hep
yaşayacak büyük ozanımız, her birimiz için umut
dağıtmaya, güneş toplamaya devam edecek
yüksek bir yerlerden, her tınıda, her notada içine
çektiği gökyüzüyle..
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GÜNEŞI UMUTTAN DOĞURAN İNCELIKLERIN İNSANI:

HALIL İBRAHİM ÖZCAN
n Haklarında ne yazılsa yazarların
biyografileri hep eksik kalır. Herkes birbirini
dışarıdan biraz tanır, siz içeriden kendinizi
nasıl tanımlarsınız?
İnsanın kendini tanıması ve anlatması çok
zordur sanırım. Kimse kendisini net göremez
çünkü. Ayna da yetersiz kalır bu konuda. Ama
şöyle kabaca nelere önem verdiğimi düşünecek
olursam, belki biraz yaklaşırım kendime. En
başta adalet duygusu geliyor galiba. Sonra
vicdanlı olmak. Saygı da önemli. Kimsenin
kimseyi kırması doğru değil. Birini kırarsam
içim içimi yer. Söylediklerimizin doğru olması,
gerçeğe yaslanması da bir başka önemli değer.
Vefa duygusu da olmalı insanın. İşte bunlara
değer verdiğimi biliyorum. Ben ne kadar
başarıyorum derseniz, bilmiyorum ama bunları
önemseyerek yaşıyorum.
n Siz de müstear adla yazmak zorunda
kaldınız. Bazı yazılarınızı “Nahit Zaman”
adını kullanarak yazdınız. Tam da buradan
sormak istiyorum. Edebiyatta otosansür
ve baskıların yazarlar üstüne etkisi ve
günümüzde sürdürülüş biçimiyle devam eden
bu baskılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Birkaç kez babamın adıyla kendi adımı
birleştirerek yazdım. Gazete yazılarıydı ve o
sırada bir devlet üniversitesinde görevliydim.
Bağlı olduğumuz yasa nedeniyle tatsız bir şey
yaşamak istemedim. Nahit adını seçmemin
nedeni ise babama olan sevgimdi tabii.
Tüm sanatlarda kaliteyi tutturmak için
bir tür seçme, ince eleme uygulanır. Bu işin
estetik yanı. Bu ince elemeyi otosansürden
saymıyorum tabii ki. Sanat yaparken ülkedeki
siyasi nedenlerle ya da bazı güçlerin dikkatini
çekmemek için kendimize yaptığımız otosansür
varsa, bir şeyi söylemekten korkuyorsak, bu
zaten kendi karakterimizin bir parçasıdır. Korkan
korkar, kimi de gözü kara yazar. Bir başkası ise
üstü örtülü ama sağlam eleştiriler getirebilir,
anlayan anlar. Kimi de kendi sanatsal yaklaşımı
nedeniyle toplumsal gerçeklerden uzaktır. Daha
soyut, farklı konulara, anlatımlara yakındır. İşte
bu farklılıklar hem karakterle hem seçilen sanat
diliyle, konusuyla ilgilidir ve edebi (sanatsal)
değer; sansür, tepki, eleştiri gibi kavramlarla çok
farklı ilişkiler kurar. Her durumun, her yaklaşımın
hem iyi hem kötü edebi örnekleri olabilir. Sanat
tarihi bunların örnekleriyle doludur.

İfade özgürlüğü konusundaki baskılar,
ülkemizin uzun zamandır yaşadığı bir durum
ve çok üzücü. Çok insan yazdıkları nedeniyle
tutuklandı, acı çekti. Kimi için toplumsal
değerler, toplumsal haklar önemlidir, her şeyi
göze alır; kimi suya sabuna dokunmaz. Bunlar
kişiliğin göstergeleridir. Her iki durumda da
biraz önce söylediğim gibi iyi sanat yapılabilir.
Hatta baskı dönemlerinin daha çok iyi sanat
ürettiğini düşünüyorum. İnsan her şeye rağmen
söylemek, haykırmak ister çünkü. Bedeli ağır
olsa da, değerlidir bu üretim. Aslında kimsenin
kimseye, devletin ise hiç kimseye neyi söyleyip
neyi yazacağı konusunda ayar vermeye hakkı
yoktur, ama yazık ki öncelikle kendinden korkan,
kendi yetersizliğini, haksızlığını bilen yöneticiler,
korunmak için böyle bir baskı ortamı yaratırlar.
n Bu konuda ketum olduğunuzu bilirim
ama yine de sormak istiyorum. Siz Yunus
Nadi Öykü ve Roman Ödülü’nü, Sait Faik
Hikâye Armağanı’nı ve Haldun Taner Öykü
Ödülü’nü aldınız. Ödüllerin yazar üstüne
etkilerini sormak istiyorum.
Ödüller, insana sorumluluk getiriyor.
Yazdıklarınızda daha dikkatli olmaya zorluyor
sizi. Bu da bir tür kendini kısıtlamaya neden
olabiliyor. Yazarken kullandığınız ince eleği
daha da inceltiyorsunuz ve kendinizi sıkıntıya
sokuyorsunuz. Yine de ödüller bir tür tatmin
sağlıyor sanırım. Başkaları tarafından
beğenilmiş olmanın tescili gibi bir duygu
yaratıyor, ama çok da önemsememek gerekir. Şu
anda, bazı ödüllerin seçici kurulunda olduğum
için birçok yapıtın da ödül alan yapıtlar kadar
iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu yarışmalarda
ödül alamamış olmak yapıtın kötülüğünü
göstermiyor. Hatta ödül almış olmak da yapıtın
mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Bu da bir
başka gerçek.
n Yazarların örgütlülüğüne daha doğrusu
sıradan bir yurttaş olarak bile örgütlülüğe

inananlardım ben. Siz de yazar örgütlerinde
yönetici olarak, emek vererek her zaman yer
alırsınız. Şöyle bir soru sorsam: Yazarların
örgütlülüğü hakkında neler söylenebilir?
Bu gerçekten önemli bir konu. Bu konuya
toplumun örgütlülüğü kapsamında da
bakabiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz
siyasal, ekonomik durumda örgütsüzlüğün
büyük payı var. Demokrasinin varlığı bu
örgütlülüğe bağlıdır. Demokrasi sandıkta
oy verip yönetimi bir gruba bırakmak, geri
çekilmek demek değildir. Toplum, örgütler
yoluyla yönetime katılır, dinamizmi sağlar,
denetim görevini yapar. Ancak, ülkenin genel
eğitim ve kültür düzeyi, örgütlerin de düzeyini
belirliyor. Bazen örgüt hegemonyasına da
tanık olabiliyoruz. Örgüt yöneticilerinin
hizmet etmeleri gereken insanların üstünde
baskı kurduğunu, kazanç elde ettiğini de
görebiliyoruz. Gerçek örgütlenmede örgütlerin
de demokratik işlemesi gerekir ki, ülkenin
demokrasisine hizmet etsinler. Kısacası
alacağımız çok yol var. Hem yasaların doğru
dürüst olması gerekiyor, hem örgütçü insanların
yasalara gereksinim duymayacak kadar
aklıselim, vicdanlı, adalet duygusu yüksek ve
idealist olması gerekiyor.
n Günümüz öykücülüğü hakkında neler
söylenebilir?
Çok iyi bir öykücülüğümüz var. Gençler
arasında da parlak değerler çıktı, çıkıyor. Her
yazar kendine has bir dil duyarlılığıyla, kendine
has bir yapı kurarak öyküsünü yazıyor. Önemli
olan, her alanda olması gerektiği gibi, bir yazarın
yaptığı işe karşı saygılı, samimi olması. Kendine
mesleki kurallar koyması ve bu kurallara uyması.
Bu tür disiplin, bir düzey sağlar, ilke oluşturur
yazarda. Genç öykücüler arasında daha ilk
kitaplarından bu ciddiyeti gösteren, umut vaat
edenler var. Ben sanat, edebiyat açısından
ülkemizi hayli ileride buluyorum.
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oşarak çıktı merdivenleri. İçi içine
sığmıyordu. Sanki kaynayan bir çaydanlık
vardı, tam kalbinin ortasında. Âşık
olmuştu. Daha önce de lisedeyken olmuştu
ama hiç içinden söylemek gelmemiş, kendine
bile itiraf etmesi aylar sürmüştü. Bu başkaydı.
Herkese söylemek, deliler gibi bağırmak
istiyordu. Hiç tanımadığı bu çocukla üç ay
yemekhanede bakışıp durmuşlardı. Tolga ile
sonunda kalabalık bir masada tanıştırılmışlardı.
Yanakları kıpkırmızı “Ben Dilek.” demiş, masadan
kalkana kadar da her şeyi bahane edip gözlerinin
içine bakıp durmuştu Tolga’nın. Çok âşıktı. Beş
dakikada bir sırıtmasının nedeni buydu.
Hayır bekçi izin verse ne olacaktı ki sanki? Bu
saatte nereden bulacaktı ışıldağı. “Yemekhane
kapanalı yıl oldu.” diye söylendi. “E ama mum
bulurdum belki. Neyse!” Sınav olmasa tamam
da, çalışmaları lazımdı. Son katta boş bir
oda bulmuşlardı Ezgi’yle. Radyolarını açmış,
çaylarını masaya koymuş, tam çalışacaklardı
ki elektrikler gitti. Sanki ne? Kızlar yurdunda
çığlıklar, korkanlar, bir şarkı patlatanlar,
banyoların orada halay çekenler. Tam kaos
haliydi! Sevinmeye yer arayan bir sürü kızın
kahkahayla dolu gülme sesleri. Çoğu da sinek
gibi camlara yapışmış, elektrik direklerinin
nereye kadar kesik olduğunu görmeye
çalışıyorlardı.
Bu taşra üniversitesinde yurtta kalabilmek
için tam bir ay beklemişlerdi Ezgi’yle. Kader
arkadaşıydılar. İlk kez geldikleri bu kentin
öğretmen evinde karşılaşmışlardı. “Bak bu kız
da yeni. Edebiyat okuyacakmış.” diye biri işaret
etmişti koltuklarda tek başına oturan Ezgi’yi.
Babası “Git kızım tanışın, bak arkadaş işte.”
demesiyle gidip tanışmış, arkadaş olmuşlardı.
İkisi de yurt çıkıncaya kadar bu öğretmen
evinde kaldı.
Dilek bilerek yazmıştı bu uzak kenti.
Klasiklerin çoğunda; “Evin kızı, kırgın bir şekilde
uzakta yaşayan akrabasında kalmak üzere üç
yıllığına evden ayrılır.” Tam da bu moddaydı
üniversite seçimini yaparken. Sonra, arkadaşının
evinde bir gece kalmasına bile izin vermeyen
babası; “Hadi bakalım, burada kal. Yurt çıkınca
da taşınırsın!” diyerek gidivermişti. Arkasından
ağlayarak caddeye kadar takip etmiş, caddede
ufak köpekler gibi gözünü babasına dikip
“Gitme!” demişti. Babası ise dönüp beş dakika

daha, neden gitmesi gerektiğini, kocaman bir
kız olduğunu, seneye on sekizinde bir birey
olacağını anlatıp, “Güçlü bir kızsın sen!” diyerek
otogara doğru uzaklaşmıştı.
‘Bakakalırım giden geminin ardından
Atamam kendimi denize,
dünya güzel’
Henüz bu şarkıdan haberi bile yoktu Dilek’in.
Bu şarkıyı üç sene sonra tanışacağı gitarist bir
arkadaşından öğrenecekti. Eğer bilseydi Dilek,
babasının ardından bu şarkıyı söylerdi kesin,
ama sadece ağlamıştı o zaman.
Hiç bilmediği bu kentin caddesinde
gözyaşlarıyla kös kös dolanmış, mecburi
istikameti olan öğretmenevine gelmiş, tek
tanıdığı Ezgi’ye sarılıp, akşama kadar ağlamıştı.
Sonra yurtları çıkmış, valizlerini sürüye
sürüye otobüs durağına taşıyıp, oradan da bu
yurda gelmişlerdi.
Kız yurdunda sekiz buçuktan sonra çıkış yasaktı.
Kapılar kapanırdı. Dağın başına yapılan bu yurttan
şehre inmek için aşağı yola yürümek, geçen
dolmuşlara binmek gerekirdi. Başka da yapı yoktu
zaten. Kirazlıkların orda kamyoncuların uğradığı
iki katlı evi saymazsak eğer.
O yüzden ne alacaklarsa kantin ya da
yemekhaneden alabiliyorlardı.
Saat 20.30’u geçmesine rağmen, aşağıdaki
bekçiye; “Yemekhaneye gitmek için kapıyı
açabilir misin?” diye ricada bulunmuştu. Ama
yok, izin çıkmamıştı. Kapılar kilitlenmişti.
Odaya geldiğinde, Ezgi masayı büyük
pencerenin önüne çekmiş, üzerine oturmuş
dışarıya bakıyordu. Gidip yanına oturdu. Bakıp
güldüler hallerine.
Karanlıkta parlayan yeşil gözleriyle Ezgi, “O
kadar da hazırlandıydık.” dedi.
“Gelir belki birazdan, napalım?” dedi Dilek
dışarıya dikkat kesilerek. Yüz elli, iki yüz metre
ilerideki erkek yurdunun camları tıklım tıkıştı.

El sallamalar, ıslıklar gırla gidiyordu. Eğlence
çıkmıştı. Birden gözleri ışıldadı Dilek’in. Alt kata
koşa koşa gidip kantinden mum aldı üç tane.
Bir tanesini kibrit çakıp yaktı. Ezgi şaşkın şaşkın
karşısında ne yapacağına bakıyordu. Büyük
cama mumla kocaman bir kalp çizdi. Sonra “T”
ve “D” harflerini çizdi. Ezgi anlamıştı, kahkaha
atarak “Aşkı ilan ha! Görüyor mudur ki?”
diyerek zıpladı masadan. “Bilmem ki, görürse
o da yapar!” dedi Dilek. Eğlenenlere onlar da
katılmıştı. “Ver.” dedi Ezgi, elindeki mumu alıp,
“Ben yaparım. Sen kontrol et. Hangi pencere
biliyor musun?”
“Hayır, bilmiyorum ki!” dedi kahkaha atarak
Dilek. Ezgi, var gücüyle önce kalp, sonra da
harfleri yazıyordu.
Birden karşılarında ikinci kattaki son
pencerelerin birinden bir ateş gözüktü. Çakmakla
önce kalp, sonra da harflerle karşılık verdi.
“Ya biri kafa buluyorsa?” diye sesli düşündü
Dilek.
Ezgi mumu söndürdü. Karanlıkta bakıştılar.
Hızlıca ne yapmaları gerektiğini düşünüyorlardı
ki karşı camda harfler devam ediyordu. D-i-l-e-k
y-a-r-ı-n o-l-s-u-n b-i-r a-n ö-n-c-e-t-o-l-g-a.
Sonra da bir kalp geldi.
Ezgi hemen mumu yakıp bir kalp yaptı.
Mumu söndürdü. Dilek kalkıp masadan Ezgi’ye
sarıldı. Çok mutluydu. “Sevgilim mi oldu benim
şimdi?” dedi gülerek. İki kız camda biraz daha
kalıp öylece yavaşça defter ve kitaplarını,
getirdikleri eşyalarını topladılar. Aşağıya
odalarına indiler.
İkisi de dingin bir deniz gibi gülümsüyorlardı.
Yavaşça yataklarına yatmışlardı ki, görevli gelip
koridorda bağırdı: “Erkekler yurdundan şikâyet
vaaar! Kimse camlarda ateş yakmasıııın!”
Dilek ve Ezgi kıkırdayarak yastığa başlarını
koydular. Dilek gözlerini yumarken uzun boylu
Tolga’yı ve kahverengi atkısını düşündü.
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“Sayın seyirciler”
B

DERYA ERKENCİ

u kadar insan severse insan, yaşamaya
bağlanmanın bir haddi hududu olmazsa,
sona yaklaşıldığında nasıl yakıştırırsın
ki kendine ölümü? Sanki günler bir tek
onun için geçiyor, zamanın gaspının
mağduru yalnız o, sadece o göçecek vakti
geldiğinde, kederlenecek bütün bunlara
öfkeli bir çaresizlikle. Orta yerinden
çatlayacak; bölünerek çoğalacak kendi
kendine. Cinayet ve taassubu yeniden icat
edecek; ta ki bu fikrisabit onu mahvedene
dek. Yaşlandıkça, bir şeyleri ömür boyu
beklemek mümkünmüş gibi gelecek sonra.
Tırtıllı serin bahçelerde, bir dut silkeleme
ayininde, meyvelerine tutkun bir daldan
yeniden düşüverecek anasının rahmine.
Narin ellerde, pastoral bir hayalet fotoğrafı
gibi kırlarda gezinecek.

K

imse bilmez gerçekte hayattan ne beklediğimi. Hayal hırsızı
ahmaklar çalmasın diye, fikirlerimi göğsümde saklarım. Önüm
insan trafikli bir bulvar, iki yanımda yüksek çınarlar. Ardından kayıklar
geçen, su manzaralı bir pencerenin önünde oturup periyodik uzayan
sırt kaşıma aletiyle gün boyu kaşınmaktır dileğim. Bir de soğuktan
dudaklarım morarana, parmak uçlarım ceset gibi beyazlaşana, azgın
dalgalarda litrelerce tuzlu su yutana kadar yüzmek isterim. Hem aynı
anda aynı benden iki tane olabilseydim, benlerden birini günahkâr bir
çocuk gibi sever, aylaklığa ve sefalete feda ederdim. Avare ben, emin
olun yargılarınızı hiç umursamazdı. Soranlara “Hayata karşı ahlaklı,
kendini ifade ederken utanmaz olacaksın.” derdim.
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eyretmek istediğim kötü programlar var. Belki biraz da
okurum, yorgun düşüp oturduğum yerde. Sağlam bir
ayakkabı, kalın bir roman, mangal gibi bir yürek ve daima
yürüyerek. Ortaokulda bir halk şiirinde karşılaşmıştım ilk kez
“naçar” ile. Çaresizliğin Türkçe kitaplarına girişi manidardı.
Görür görmez, işitir işitmez merhamet etmiştim, acımıştım
ona; demiştim, ne zavallı kelime. Çıldırmamak için yazıya
sığınmıştım. Sıkılmıştım gündeminizden; saç tarayacak
bir avuç su, âşık olunacak zerdali, nefes çekilecek neşe
bırakmamıştınız. Bir kere köpek balığı tuttum, bir kere cinayet
işledim düşümde, bir kere yeltendim at binmeye, bir kere yıkıldı
evim; bunlar da bana yetti. Varoluşum aslında bu kadar basitti.

