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ERICH FROMM

Daha iyi olanı değil, sana kendini
daha iyi hissettireni seçmelisin.

SAFİYE AYLA
Müjde ey güzel kuşum
Bahara döndü kışım
Gülüyor içim dışım
Çile bülbülüm çile

TOMRİS UYAR

‘Unutma’ dedi ihtiyar demir kapıyı
açarken, ‘Düşlerini kimseye emanet
etmeyeceksin, kaptırmayacaksın!’

NEYZEN TEVFİK

Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer;
içsen de tükenir içmesen de…
Bu yüzden hayattan tat almaya bak;
çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da.
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PELİN BATU

M

itoslar, gece göklerinin çok parıldayan,
yol gösterici, ilham uyandırıcı
yıldızları gibidirler. Bir gün kadim
zeytinlerin nereden geldiğini merak ettiğinizde
Athena’nın armağanı; ağlayan bir kayanın
esrarını araladığınızda, kahrolmuş bir annenin
kibrinin cezasını bulursunuz. İnsanların hayatı
anlamlandırmak için yazdığı hikâyeler bize en
temel sorularımızı ve sorunlarımız karşısında
ne kadar korkulu ve savunmasız olduğumuzu
gösterir. Yaradılış mitlerinin işlevi, hayatı ve ölümü
anlamlandırma çabasından ibarettir. Kadın ve
erkeğin dünya yüzündeki varoluşları gibi...
En eski mitler bizlere kadın ve erkeklerin
benzer taşlardan yontulduğunu söyler (Sümer/
Babil). Yunan toplumunun, kadını haremine
tıkıp çocuk sahibi olmaktan başka her hakkı
elinden alan bir toplum olarak panteonu da
erkek egemendir. Zeus elde etmek istediği
kadınları boğa ya da kuğu şekline girerek
tecavüzle, kandırmacayla elde eder. Kıskanç
karısı her daim peşindedir. Roma mitolojisi
Yunan dinini alıp devşirmekten ibarettir. Zeus
tüm zaaflarıyla Jupiter’e, Hera Juno’ya dönüşür.
Hikâyeler pek değişmez. Tüm bu kadın/erkek
mitleri toplumları aynalar. Kadının ikincil rolü
dünyada neyse Olympus ya da Kaf Dağı’nda
da benzer. Her ne kadar İştar veya Artemis
gibi vahşi ve kontrolsüz tanrıçalar güçlerini
her oyunda sergileseler de, güvenilmez ve
değişkendirler. En nihayetinde de çoğu tanrıça
birkaç iyi kahraman tarafından kandırılır veyahut
düpedüz alt edilir. Tanrıçalar neden ikinci
plandadır? Çünkü insanlar öyledir. Dünyanın ilk
yasal sistemlerinden Hammurabi yasalarının ilk
“başarılarından” biri, kadının eğitim ve hukuk
haklarını elinden alıp onları baba veyahut koca
himayesine sokmasıdır. Bu resimden eşitlik ve
hak çıkmaz. Çocuk yapıp bakmaktan başka
bir fonksiyonu olmayan, toplumsal hayattan
men edilen, oy hakkı bile tanınmayan, meta
gibi alınıp satılan, tutulup verilen kadınlar;
ilk günlerden itibaren ikinci sınıf vatandaş,
seks kölesi, hizmetçi, dadı ve temizlikçi olarak
tarihin görünmez kahramanları, sessizlikleri
ve yokluklarıyla çok şey söyleyenlerdir. Hiçbir
antik çağ toplumunda bulamayız eşit ve özgür
kadını. Pardon, düzeltme. Mitlerdeki tek özgür
ve güçlü kadın figürleri Lilith’ten itibaren cadı
veyahut cadaloz kadınlardır. “Medea”, “Circe”,
“Medusa” ve “Pasiphaë” gibileri çocuk katili
olarak anneliğin zıddı olarak betimlenir, toplum
tarafından tehcir ve tecrit edilirler. Kadının adı ta
o zamandan yoktur, itinayla damgalanmış, rezil
edilmiş, köleleştirilmiş, köreltilmiştir.
“Peki ya Amazonlar?” diye sormanızı
bekliyorum. Üzgünüm ama belgelerle
konuşursak yokturlar. Homeros gibi epik
yazarların maceraperest hikâyeleri, Heredot
gibi abartılı ve bir o kadar da masalsı tarihçilere
göre kadınların egemen olduğu bir toplulukları
vardır. Patriyarkal Yunanların korkulu rüyası,
kadınların söz sahibi olduğu, erkek çocuklarını

yollayıp kızlarını atlı savaşçılar olarak büyüten
matriyarkal bir toplumdur Amazonlar.
Bazılarına göre Amazon kelimesinin etimolojisi
a- (olmayan) mazos (göğüs) yani “memesiz”
anlamından türemiştir ve bu da Amazon
kadınlarının iyi ok atabilmek için göğüslerini
kestikleri mitini doğurmuştur. Çok geçmeden
Amazon inanışı Yunanların en popüler
mitlerinden birine dönüşür. “Günümüzdeki
vampir hikâyeleri neyse geçmişte Amazonlar o
işlevi doyuruyordu.” der Amanda Foreman. Biraz
sopa (kadınlarınıza sahip çıkın yoksa üstünüze
çıkarlar der eski feylesoflar), biraz fantazya
(güçlü kadını alt edecek olan nice Theseus’lar
hortlar), sonuç; erkek egemen toplumun kendini
koruması için korkutucu bir araç itinayla inşa
edilmiştir.
“Hiç mi yoktular?” şeklindeki serzenişinizi
duyar gibi oluyorum. Birkaç sene evvel Ural
steplerinde, günümüzde Kazakistan sınırında
yer alan bir bölgede zamane kadınlarına göre
daha uzun boylu ve güçlü, ok ve mızraklarıyla
birlikte defnedilmiş 150 tane kadının mezarı
bulunur. Buradan yola çıkarak kimi arkeologlar
bu iskeletlerin Sarmatyalı savaşçı kadınlara
ait olduğunu, oklarıyla gömülmüş bu uzun
kadınların Amazon mitlerine sebebiyet vermiş
olduğunu düşünür. İyi güzel de kadınların güçlü
olduğu istisnai toplulukların kadın egemen
olmadığı, tam tersine eşitlikçi olduğu bilinir.
Dolayısıyla kadınlar kayırılmaz, onlara gerçek bir
matriyarki denilemez.
19. yüzyıldan itibaren güçlü kadın miti
güçlenmiş, popüler olmuştur. Kadın egemen
toplum hayalinin ilk mimarı Bachofen sayesinde
olmuştur. İsviçreli hukuk tarihçisi ve entelektüel
Bachofen, yüz yıllar sonra Amazonların
varlığından bahsederken kendinden sonra
gelen Engels’i derinden etkiler. O kadar ki
Engels ondan sonra 100 yıl kadar tartışılacak
teorisini ortaya koyar: Ona göre avcı toplayıcı
toplumlarda kadın ve erkek eşittir; zira her şeyi
beraber yaparlar, kabilenin varoluş savaşında
ikisi eşit rollerdedirler. Tarım devreye girince
kadın eve hapsedilir: onun tek ve başlıca görevi
çocuk yapmak ve evde hizmet etmektir. Freud ve

arkadaşları bu teorilerden o kadar etkilenirler ki
kadını korkulu rüya olarak gören, hadım edilme
endişesiyle yaşayan herhangi bir erkeğin gücü,
iktidarı, penisini korumak adına hareket eder,
kara anakara olarak tanımlanan kadının histerik
halleri dizginlemek için kolları sıvar.
Bazı toplumlarda güçlü kadın figürleri,
savaşan kadınlar yok mudur? Vardır elbet.
Bizans tarihinde güçlü kadın imparatoriçeler
olsa da onların gücü müstesna eşleri veya
babalarından gelir, onlarla tahtı ve hayatı
paylaşanlardan. Ama halka inecek olursak
kadın yine kadın, yine adsız ve vatandaş
bile sayılmayandır (Bizans ne de olsa Doğu
Roma’dır). Vietnam gibi toplumlarda güçlü
kadın savaşçılar görürüz, eski Türklerde
hükümdarın yanında oturup siyasete şekil
veren hatunlarla da tanışığızdır. Heyhat
bunlar büyük tarihte çok nadir ve istisna
olarak kalmışlardır. Çin tarihinin tek kadın
imparatoriçesi Wu Zetian’ın hayatı ölümünden
sonra karalanmış, Çin işkencesinin mucidi
olarak lanse edilmiştir. Yani güçlü bir kadın
varsa bile şanı bir hayat kadınına, doyumsuz
bir vampire indirgenmiştir. Sonuç itibarıyla
tarih boyunca her türlü sindirme, sistematik
eğitimsizleştirme, mal, mülk ve hak sahibi
oldurulmayan kadındır. Bugün hakları var ama
teorinin pratiğe geçmesine nadiren tanıklık
ediyoruz. Uzun ve acılı tarihten bize kalan ders
ise çok basit. Eşitsizlik evde başlar, toplumda
büyür, emperyalizmden daha sinsice yayılır.
Çıkaracağımız dersi bize Atatürk gibi müstesna
kişiler vermiştir. Kadının eşit olmadığı toplumlar
arpa boyu yol katedemez.
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KÜRŞAT BAŞAR

Y

anlış hatırlamıyorsam ilk gördüğüm dergi
“Resimli Tarih Mecmuası”ydı.
Gördüğüm diyorum, çünkü dedemin pek
sevdiği bu dergiyi o sıralar daha okuyamıyordum.
Daha sonra benim kuşağımdan çokları gibi ilk
abone olduğum dergi “Doğan Kardeş” oldu.
Doğan Kardeş’in geldiği günler
heyecanlandığımı çok iyi hatırlıyorum.
Öyle ki, bitmesin diye yavaş yavaş okurdum.
Biraz büyüdükçe “Bütün Dünya”, “Ayna” gibi,
haftasonları babamın aldığı dergiler de girdi
dünyamıza.
Tabii annemin, içinden “patron” çıkan “Burda”
gibi, kadın, moda dergilerini saymıyorum. Onlara
gizlice bakardık, çünkü o zamanlar bize göre çıplak
sayılacak iç çamaşırı reklamları bir tek o dergilerde
olurdu.
Bir de dedemin ilerleyen yaşlarında daha çok
okuduğu “Cep Foto” romanları vardı tabii…
“Hayat” ve “Ses” dergileri sürekli gelirdi ve hâlâ
babamın yeşil ciltlerle ciltlettiği “Hayat” dergileri
evimin bir köşesinde duruyor.
Dergi almak ciddi bir alışkanlıktı. Bir
arkadaşımın babasının kitaplığını dolduran
“National Geographic” de yarım yamalak
İngilizcemizle okuyup, resimlerine bakmaktan
büyük keyif aldığımız dergilerden biriydi.
Bütün arkadaşlarımız ya da ailelerinin dergi
abonelikleri vardı.
Babam aynı zamanda “Varlık”, “Hisar” gibi o
sıralar pek anlamadığımız dergiler de alırdı.
Yaş biraz ilerleyince özellikle “Varlık” dergisini
okumaya başladım ki herhalde okuduğum,
izlediğim ilk edebiyat dergisi odur.
Tabii hemen arkasından “Varlık Yayınları”nın o
güzel küçük kitapları geldi.
Sait Faik’ler, İstrati’ler, Steinbeck’ler böyle girdi
hayatımıza.
İlk öykülerimi yazdığım sıralarda bu dergiler
benim için o kadar ulaşılmazdı ki (içinde en
büyük yazarlar, şairler vardı) bir gün gelip de
oralarda yayımlanacağını aklımın ucundan bile
geçiremezdim.
On yedi yaşımın yazında, İstanbul Üniversitesi
Felsefe Bölümü’nü kazandığım o yaz, Fransa’dan
yeni dönmüş bir dostumuz, daha sonra “Yol
Yayınları”nı kuracak olan Ahmet Güngören bir
hikâyemi okudu ve onu bir dergiye götürmeye beni
ikna etti.
Heyecanla Babıali yokuşunu tırmandık.
“Gösteri” dergisi yeni yayımlanmaya başlamıştı

ve ben ilk sayısında bile çok heyecanlanmıştım.
yayımladılar.
O günlerde derginin yöneticisi Doğan Hızlan,
O yıllarda “Eleştiri” dergisini hatırlarım, Adnan
Cumhuriyet’in sanat sayfasını yaptığı için
Benk’in yayımladığı… Harika eleştiriler, tanıtımlar,
dergide bulunmazdı. Onun yerine Faruk
tartışmalar yayımlanır, her ay heyecanla beklerdik
Şüyun’la (daha sonra birlikte çalışacağımız ve
neler konuşulmuş, neler yazılmış diye… Yazık ki
yıllardır zaman zaman görüştüğümüz dostum)
ömrü uzun olmadı.
karşılaştık. Hikâyeyi ona uzatırken bile ellerim
Bizim rakibimiz gibi görülen “Milliyet
titriyordu ve konuşmasından anladım ki bu
Sanat” da vardı ama orada çok fazla edebi eser
hikâye yayımlanmayacak. Çünkü daha çok ünlü
yayımlanmazdı.
isimleri aldıklarını ve her ay yalnızca bir hikâye
Hâlâ çok sevdiğim “Yeni Dergi”, “Papirus”,
yayımlanacağını söylemişti nezaketle…
“Oluşum”, “Yazı” dergisi de o yıllara damgasını
Ama ne o, ne ben, ne de Ahmet o güzel yaz
vurmuş dergilerdi.
gününden çok kısa süre sonra tuhaf rastlantılarla
Sonraları Enis Batur’un çıkardığı “Gergedan”
Gösteri dergisinde çalışmaya başlayacağımı
ve “Argos” gibi daha farklı sanat dergileri de
ve yıllarca dergiyi yalnızca birkaç kişiyle
yayımlandı ama onlar da kısa süreli oldu.
çıkartacağımı bilmiyorduk tabii...
Adını unuttuğum, mutlaka içerde
Ve yine o hikâyenin gün gelip o
kitaplığımda belli sayılarını hâlâ
İlk gençlik yıllarımın
dergide yayımlanacağını da…
sakladığım pek çok güzel dergi
Gösteri dergisi benim için
yayımlandı ama çoğu birkaç
dergileri dediğim
okul yıllarında yarı zamanlı
sayıda kaybolup gitti.
gibi yalnızca dergi
çalıştığım, harçılığımı
Küçük bir çocukken
değildi. Bazılarında
çıkarttığım bir yer değildi.
bütün o dergileri heyecanla
belli bir anlayışı
O güne dek hayranlıkla
beklerken ileride bir gün
paylaşan yazarlar,
okuduğum şairlerin,
edebiyat dergisiyle başlayıp,
sanatçılar biraraya
yazarların, sanatçıların bir
daha sonra “Tempo” gibi pek
araya geldiği, birlikte oturup çay,
çok dergiyi yöneteceğimi hiç
gelmişti.
kahve içtiğimiz bir tür edebiyat,
düşünmezdim.
sanat okulu gibiydi.
İlk gençlik yıllarımın dergileri
Okul kitaplarında ya da evde
dediğim gibi yalnızca dergi değildi.
defalarca okuduğum eserlerde isimlerini
Bazılarında belli bir anlayışı paylaşan
gördüğüm ve çok uzaklarda, bambaşka bir
yazarlar, sanatçılar bir araya gelmişti. Birkaç
dünyada yaşadıklarını sandığım insanlar benimle
dergiyi aldığınız zaman tüm hafta sonunu onlarla
arkadaşları gibi konuşuyordu. Onların yazılarını
geçirebilirdiniz. Aynı zamanda dergi yaptığımız için
ben düzeltiyordum. İşim buydu.
bir yandan da bu dergileri heyecanla izler, bazen
Düşünün o yaşta bir edebiyat delisi çocuğun
kıskanır, bazen biz niye akıl etmedik bunu diye
karşısında Dağlarca, Yaşar Kemal, Edip Cansever,
hayıflanırdık.
Cemal Süreya gibi isimler, Atıf Yılmaz, Metin
Yazarlar, sanatçılar o günlerde, dergilerde,
Erksan gibi yönetmenler, Ömer Uluç, Mehmet
yayınevlerinde birlikte olurlardı. Yalnızca
Güleryüz gibi ressamlar oturuyor (Hatta ilk
meyhanelerde, lokallerde değil. Bu aynı zamanda
hikâyeme Mehmet Güleryüz desen çizecek, aradan
disiplinler arası bir sinerji de yaratırdı. Dedikodular
otuz sene sonra geçenlerde yayımlanan “Dışarda
da yapılırdı tabii… Hem de çok eğlenceli olurdu.
Kötülük Vardı” adlı kitabımın da desenlerini
Galiba artık hepimiz kendi odalarımıza çekildik.
verecekti).
“İstasyon Dergisi”ne bu yeni yazıyı yazarken
Bu küçük bir çocuğun Disneyland’de çalışması
ilk sayıdan bu yana bir yıldan çok zaman geçtiğini
gibi bir şeydi.
görünce bunlar geldi aklıma.
Ve o dergide çalışırken, tabii Doğan Hızlan’ın
Dediğim gibi çoğu zaman dergilerin ömrü kısa
kişiliğinin de büyük payıyla bir gün bile sıkılmadım.
oluyor. Saydığım dergilerin hemen hepsi kapandı.
Hatta hafta sonları ve tatillerde de dergiye gider
Ama “İstasyon”da her sayıda yenileri eklenen,
çalışırdım.
çok değerli isimlerle birlikteyiz.
Derginin foto editörü daha doğrusu tek
Umalım ki çok daha uzun ömürlü olsun bu
fotoğrafçısı Ara Güler’di. Ve daha sonra gençler,
dergi.
bugün çok ünlü olan isimler, örnekse bu dergide
Ve hatta o eski günlerdeki gibi bu dergileri
de yazan Haydar Ergülen de ilk şiirlerini bizde
ciltletip saklayalım.
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AYLİN ÜNAL

Y

akınlarda tuz kokusu var. Bugün de
inanıyorum ki dalgaların şen şarkısıyla
sonlanacak günüm. Son saate varana
kadar kuşlar da katılacak gökyüzünde
sahne alan orkestraya. Huzuru içimde
taşıyorum. “Zeytin Ağacı” diyorlar adıma
da. Yalan konuşmayı bilmem, aldıklarımı da
geri veririm fazlasıyla. Nankörlük bilmem,
soğuklara sarılır bedenim. Giyecek bir şeyim
de yok topraktan başka. Hatırladığım,
yaşanmış birçok hayattan fazlası. Hatıralara
bıraktığım güzel anılarsa yaşadıklarımdan
fazlası. Hem en güzeliyle yaşayıp hem de en
güzeliyle yaşatmaya çalıştım hayatı. Siyah
elmaslar dizdim kollarıma ve altın tepsilerde
sundum onu. Ancak hiçbir maden kadar
değeri yok artık.
Birkaç küçük çocuk dolaştı etrafımda.
Koştular, konuştular. İçlerinden biri ufak
kollarını yasladı gövdeme, “Bir, iki, üç…
Sağım solum sobe!” Sıra sıra her biri olana
dek ebe, ben oradaydım. Ara ara gelen
kaçıp gitme isteği hiç uğramadı o gün. Hem
taşlaşmış kalplerin fay hatları üzerinde, hem
de tüm kötülüklerden uzaktaydım. Umarım
hiç kimseyi üzmedim ve kimseyle darılmadım.

Tek yaptığım eşlik etmek masum oyunlara
ve her nefesimde hizmet ediyorum insanlara.
Susuzluğumu gidermekten başka ne isterim?
Ne diye göz koydunuz evim olan topraklara.
Korkuyorum. Depremden ve doğal
olmayan afetlerden, dünyada hâlâ bana
biraz yer varken kopan beşeri kıyametlerden.
İçimde derin bir kış var. Acı bir soğuk.
Çekiniyorum, bir günü daha aynı korkularla
bitirmekten.
Korkuyorum. Güneş’in şen oyunlara
musallat olduğu zamanlarda bir nefeslik
gölge olamamaktan. Can suyunu bekleyen
yavrularımın cesareti kırılmasın diye dik
duruşum. Gövdemi açtım göğe, bir sonraki
darbeyi bekliyorum.
Hatıralar kırgın. Hüzünle bakıyor bana
toprağın bir gözü. Bir gözü de merhamet
bekliyor bulutlardan. Huzur soluyor içimde.
Yapraklarım uzak kaldı çocuklardan. Bana
geriye kalan en sevinçli anılardan, vedalar
yaklaşıyor şimdi. Umut yine cıvıldıyor birkaç
kuşun yuvasında. Ne olursa olsun ebe olana
dek dik duracağım. İnancı kaybetmemek
güç. Ufukta boy gösterince intikam, ben
sayacağım bu sefer: “Bir, iki, üç…”
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Dünya
Kadınlar Günü
İçin Bir Yazı

İ

nsan duygularının yoğunlaşarak tutkuya dönüştüğü, gitar, ölüm
biri erkek; biri kızıl, biri kara!
ve şiir kenti Granada’da, nefes kesici güzellikteki Elhamra sarayı...
O noktadan sonra nabızlar daha hızlı vurmaya, eller daha güçlü
İnsan elinin binbir hünerini sergileyen oymalar, süsler,
çırpılmaya ve flamenco söyleyen hançereler neredeyse kanamaya
kakmalar arasında, mahrem bir cennet gibi uzanan, akla ziyan
başlıyor.
Elhamra bahçeleri...
Sahneden yayılan gerilim bütün salonu kaplamış durumda.
Havada garip bir efsun!
Biraz önceki durgun, sakin, tutkusuz tekrarlar müziği,
Sarayın şaşaalı zamanında, günün her saati için özel
yerini yaşamla ölüm arasına aşkı koymaya çalışan bir
olarak bestelenmiş ayrı bir müzik eseri icra edilirmiş.
yakarışa dönüşüyor.
Biraz önceki durgun,
•••
Müzik ve raks, kadınla erkeğin, evrenin
sakin,
tutkusuz
O Elhamra gecesinde, Granada’nın Arap ve
yaradılışından beri tekrarladıkları bir ritüelin yakıcı
tekrarlar müziği,
İspanyol geçmişini, sarhoş edici Endülüs ruhunu
ihtirasını taşımakta.
yerini yaşamla
yansıtan, karma bir müzik topluluğunun konserini
Gece ile gündüz, yer ile gök, deniz ile kara
ölüm arasına aşkı
izleyeceğiz.
birbirini izleyip duruyor.
koymaya çalışan bir
Üç gün süren bir UNESCO toplantısının bitiş
•••
yakarışa
dönüşüyor.
ödülü bu.
İspanyol grubun, değerli Arap müzisyenlerden en
Sahneye önce beyaz entarileriyle Arap müzisyenler
önemli farkı kadınla erkeği yan yana getirişi.
çıkıyor. Ellerindeki kanunları, udları, tefleri çalmaya
Kadını dışlayan bir müziğin canı çekiliyor; kuru
başlıyorlar.
tekrarlara dönüşüyor.
Altı erkeğin icra ettiği sakin, tekrara dayanan, büyük iniş çıkışlar
Oysa İspanyol grubundaki müzik, dans, kadınla erkeğin birbirne
yaşamayan bir müzik bu!
meydan okuyuşu, dostluğu, kışkırtması, düşmanlığı, kıskançlığı...
Eti ve kanı yok!
Yaşam da böyle.
•••
Kadını eve kapatmaya, çarşafların altına hapsedip haremlere
Yarım saat sonra, sahnenin öteki yarısını İspanyol müzisyenler
kilitlemeye kalkan toplumlar, kendilerine kapkara cehennemler
dolduruyor. Arap müzikçiler susuyor bu kez.
yaratıyorlar.
İspanyolları dinleyecekler ve daha sonra hep birlikte Endülüs
Dünya, kadın ve erkeğin birlikte yaşacağı, birlikte üreteceği,
müziği icra edecekler.
birlikte eğleneceği ve omuz omuza vererek uygarlık yeşerteceği bir
Gitarın tellerine vurulan sert tırnaklar, yeri eşeleyen bir boğa
mekân.
toynağı gibi huzursuz ve gergin.
•••
Ritm ve ezgi iç içe geçerken sahneye iki dansçı fırlıyor: Biri kadın,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınlarımıza kutlu olsun.
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kırgınlığın taşıdıkları, bir odada
yankılanıyordu. Söylenebilenlerle...
Suçlu kelimelerle... Onların da içinde
söylenmemiş, gizlenmiş ve görünmemiş
olanlar var mıydı gerçekten? Nasıl bir odaydı
karşımızdaki? Nereye hangi hayaletlerinizi
sığdırabiliyordunuz?
“Belli bir an vardı çocukluğumda. O an
benim tüm çocukluğumu yıktı. Hitler’in
birliklerinin Klagenfurt’a girişleri. Bu o denli
korkunç bir şeydi ki, anılarım o günle başladı.
Başka bir deyişle erken gelen, o güçte olanını
daha sonra çekmediğim bir acıyla.”
Çocukluk yıkımları içimizde çoğu kez
sarılması zor yaralar açmaz mıydı? Onlarla da
yaşamayı öğrenmemiz neye yarar?
“Malina” romanının, öfkesini hiçbir zaman
gizleyemeyen, ağır bir yük gibi taşıyan yazarı,
ilhamını bu yaralarda mı bulmuştu? Zor
bir yoldu bu şüphesiz. Bir çıkıldı mı, kolay
dönülemeyecek bir yol... O satırları nasıl
unutabilirdiniz?
“Ben ise yalnız başıma yatmaktayım
yaralarımla, buzdan dikenler içinde.”
Kolay mıydı o savaşı yaşamak? Ya anlatmak?
Bu savaş nasıl bir savaştı üstelik? Kimin,
kime karşı savaşı? Bir başka röportajında
paylaştıkları önümüzde bir sınav daveti gibi
duruyor.
“Gerek bu kitapta, gerekse sonraki kitaplarda
savaş üzerine bir şeyler yazmak istemiyordum.
Çünkü bunu yapmak çok basit, benim için aşırı
basit bir şey. Savaş üzerine herkes bir şeyler
yazabilir ve savaş her zaman korkunçtur. Ama
barış üzerine bir şeyler yazmak, yani bizim barış
dediğimiz şey üzerine, çünkü bu gerçekten
savaştır, gerçek savaş, her zaman adı barış olan

savaşın patlamasıyla başlar.
olsa da... Ama bu kadarı,
Kitabı yazdığım sıralarda,
yaşadığı kırgınlığı anlatmaya
Ama
barış
üzerine
bir
bugün yazılanların pek
yetmiyor. Onu sürekli bir
şeyler yazmak, yani
azını okumuştum ama
kendini deşme ve yok
içimde bir şeye karşı
etme sınırına getiren
bizim barış dediğimiz
yazdığım duygusu
hassas ruhunun,
şey üzerine, çünkü bu
vardı. Varlığını
zamanın hoyratlığına
gerçekten savaştır,
hep koruyan bir
uymaması mıydı
gerçek savaş, her
teröre karşı. Çünkü
yoksa? Bir şiirinin
zaman adı barış olan
insanın gerçek
dizeleri bizi sanki
ölümü hastalıklardan
görebildiklerimizin
savaşın patlamasıyla
değildir, insanın insana
ötesini görmeye çağırıyor:
başlar.
yaptıklarındandır.”
“Gidiyoruz, tozlanmış
Asıl savaşımız bize dayatılan
onca yitirişten/nicedir
değerlerle de değil miydi zaten?
katılaşmış yüreklerimizle./Yalnız
Kendimizi bulmamız, doğrularımızı
bizi dinlememeleri değil mesele,/sağırlaşmışlar
yaşamamız ve bunun için bir bedel ödemeyi
da üstelik tozlanmış/inlemeleri duyup
göze almakla alakalı değil miydi? Derin bir acıyı yakınamayacak kadar.”
dile getiriyordu şüphesiz yazar. Alçak bir sesle
İnlemeler kimindi? Anlatamayanların ve
dile getirilen bu kırgınlığı duymak gerekiyordu.
suskunluklarına gömülenlerin olmasın? Onları
duymamak bir kurtuluş muydu? Hayatınızı
daha iyi yaşamak mı istemiştiniz? Hakkınızdı
O şiirlerdeki sürgün
bu elbet. En tabii hakkınız. Haklılığınız bile
1926 yılında Klagenhort’ta doğan ve
diyebilirdiniz. Ya vicdan? Onu nereye koymak
Avusturya Edebiyatı’nın en önemli kadın
gerekiyordu?
seslerinden biri olarak kabul edilen Ingeborg
Bachmann, iyi bir eğitim almıştı aslında.
Yolculuklar yapmış, kitapları okunmuş,
Nasıl bir dünya bu?
ödüller almış, çok kişinin gözünde itibar
Yine “Malina”da, neden toplumu ‘en kanlı
da kazanmıştı. Yürümeyen neydi? Nerden
arena’ gibi gördüğünü soranlaraysa şu cevabı
geliyordu bu kırgınlık? Yaşadığı aşklardan
vermeye mecbur kalır:
ve doğurdukları hüsrandan mı? Kendisi
“Evet, yoksa kuşku mu duyuyorsunuz
gibi kırgın, sürgünlüğüne tutsak bir başka
bundan? Bu sözde uygar dünyada, görünüşte
şairle, Paul Celan ile yaşadıkları, soruyu
uygar davranan insanlar arasında, gerçekte
anlamlı ve kaçınılmaz kılabilir. İkisi de
sürekli bir savaşın egemenliğinden kuşku mu
kendi sürgünlükleriyle yaşayabildiklerini
duyuyorsunuz? İnsanların birbirlerini ağır ağır
yaşamışlar ve hayatla çarpışabilecekleri kadar
öldürmekte olduklarına inanmıyor musunuz?
çarpışabilmişlerdi. Sürgünlükleri çok farklı
Kimi zaman herkes açık ve seçik görebiliyor bu
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gerçeği ama uzun zaman parçaları boyunca da,
yine belli bir dinginlik içinde yaşayıp gidiyorlar
küçük yaralarıyla, yaralanmalarıyla birlikte ve
yaşanabiliyor bunlarla…”
Konuşurken anlatabildikleriniz... Yaşadığınız
dünyayı nasıl daha tahammül edilebilir
kılabilirsiniz? Şiirlerle mi? Şiirler kötülüğü
yok eder mi? Etmez elbet. Ama başka
türlüsü yapılamayınca... Saflık dediğiniz nasıl
korunacaktır? Öte yandan... Öte yandan
şiirlerin, zamanın akışında, elekten geçirdiği
onca hayattan sonra, toptan ve tüfekten
daha kalıcı olduğunu da söylemek istemez
misiniz? Belki bir başka şiirden kalanlardadır
cevaplardan biri... “Her şey yaralamaktır
aslında/ve rastlanmamıştır birbirini
bağışlayana/senin gibi incinmiş ve inciterek/
kulaç açtım ben sana/ (...) /yaşlanarak ediniriz
o deneyimi ancak/en soğuk suskunluğa
gömüldüğümüzde…”
Suskunlukların bazen çok hikâye anlattığını
boşuna mı söylemiştim? Onca kırgınlığı en
derinden dile getirdiğini... Lakin bunun için
başka hassas kulaklar gerekiyordu, değil mi?
Savaşlar... Bitmek tükenmek bilmeyen
savaşlarımız... Aşklarımız... Zaaflarımız...
Gönül gözümüz... Ardından bu kırgın sesin
yine o satırlardan kendini duyuran çığlığı...
Hatırlıyor musunuz? Duyduğum andan
başlayarak hiç unutmadım da diyebilirsiniz...
“Faşizm atılan ilk bombalarla başlamaz,
her gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek
olan terörle de başlamaz. Faşizm, insanlar
arasındaki ilişkilerde başlar, iki insanın
arasındaki ilişkilerde başlar.” Buna rağmen
gelecekte kurulabilecek daha insani, belki de
ütopik bir dünyaya inancını kaybetmediğini,
ölmeden dört ay kadar önce kaleme aldığı
o satırlarda söylemeye ihtiyaç duyması yazı
serüvenine bir değer katmaya çalıştığı için
miydi? Öyle ya, aksi halde yazmakta bu kadar
direnmenin ne anlamı vardı?

Belki de o şarkı hiç bitmedi?

Kendisi gibi bir başka yazı yolcusuyla, Max
Frish ile yaşadığı sarsıntılı ilişkinin ardından
kurtuluşu uyku haplarında bulmaya çalışacaktı.
Roma’daki evinde, yanmakta olan sigarasıyla
tek başına uyuyakalmasının sebebi bu muydu?
Bildiğimiz bu yüzden bir yangının çıkmasına
yol açtığı ve bedenini yakan alevlerden aldığı
yaralarla yaklaşık bir ay mücadele ettikten
sonra, bu dünyadan henüz daha kırk yedi
yaşındayken ayrıldığı... Bir intihar mıydı bu,
teslimiyet mi? Yaşamaktan vazgeçiş mi? Bu
konuda yazılar yazıldı, duygular paylaşıldı.
Söylenenlerin hiçbirini duymayacak bir yerdeydi
artık. Duymasına da gerek yoktu zaten. Yaşadığı
yıllarda yeteri kadar duymamış mıydı?
Buralardan bir Ingeborg Bachmann geçti. Siz
onu duydunuz mu? Belki o da o içli oyunundaki
gibi insan olmaktan vazgeçmiş, sadece şarkısını
söylemek için, bir ağustosböceğine dönüşerek
içimizdeki sonsuzluğa karışmıştır. Fena ihtimal
sayılmaz, değil mi? Yaz akşamlarına bir başka
şiir dokunmaz mıydı öyle olunca?

K
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adınsız Filmin Yönetmeni KADIN”. 1970
yılında çekimleri başlayan “Linç” filmini
konu alan Ses Dergisi’nde yayımlanmış
yazının başlığıydı. Sultanahmet Hapishanesi’nde
çekimleri yapılan ve sadece erkek oyuncuların rol
aldığı bir filmdi “Linç”. Aynı yıl Altın Koza Film
Festivali’ne gönderildi ve üçüncü oldu. Yılmaz
Güney’in en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı
“Umut” filmi de festivalin en iyi filmi seçildi.
Kadınsız Filmin KADIN Yönetmeni Bilge Olgaç ise,
en iyi yönetmen ödülünü aldı…
1940’larda Beyoğlu’nda çocuksanız Gezi Parkı’na
çıkıp futbol maçı yapmanız, henüz o kadar nostaljik
olmayan Pera sokaklarında koşuşturmanız
olağandır. Fakat komşunuzun garajına düşen,
hareket eden gölgeler görürseniz Bilge Olgaç çok
yakınınızdadır. Gazetelerden kestiği resimlerdir o
gölgeler ve sadece kendisinin bildiği bir senaryodur
garaj kapısında seyrettiğimiz görüntüler.
Sinemanın doğru tesadüflere sırtını yasladığı
yıllardı, Bilge Olgaç’ın genç kızlık zamanları.
Edebiyata duyduğu ilgi, kalemiyle kültür ve sanatın
içinde olma arzusuyla dergilere gönderdiği hikâyeler
yayımlanıyordu. Memduh Ün’ün de Bilge Olgaç’ı
fark etmesi ve “Kısmetin En Güzeli” isimli hikâyesini
filme çekmek istemesiyle sinema dünyasına ilk
adımını attı. Memduh Ün, Olgaç’a asistanlık teklif
ettiğinde Türk Sineması’nın en özel kapılarından
biri de aralanmış oldu. Bilge Olgaç, erkek egemen
bir dünyanın içine hiçbir tecrübesi olmadan girdi.
Topuklu ayakkabı, yapılmış saçlar ve özenle seçilmiş
kıyafetiyle asistanlığın ilk gününde anladı ki beyaz
perdeye yansıyan hayal dünyasının kamera arkası,
zamanı yutan ve insanı hırpalayan bir yerdi…
Sinemayla tanıştığı ilk günden birkaç yıl sonra,
henüz 24 yaşında, ilk kez “motor!” diye seslendi.
Yılmaz Güney ve Pervin Par’ın başrollerini üstlendiği
“Üçünüzü de Mıhlarım” isimli filmde ilk büyük
sorumluluğu üstlendi. Onlarca kişinin ağzından
çıkacak bir kelimeye bakması bir yana dursun, Yılmaz
Güney gibi sinema tarihinin en büyük gerçeğinin
kadrosunda olduğu filmin yönetmeniydi Olgaç…
İlk filmi taşrada geçen bir kan davası hikâyesiydi.
Sonrası avantür film furyasındaki Yeşilçam’da var
olma mücadelesi...
Videoların yaygınlaşmaya başlamasıyla
sinemaya duyulan ilgi azalmış ve sinemanın dili
değişmişti. Zaten kadın olduğu için herkesten
daha fazla mücadele vermek, daha fazla üretmek
ve en güzelini ortaya koymak zorunda olan
Bilge Olgaç sinemasına, erotik film furyasıyla
kapandı kapılar. Bilge Olgaç “Ben yaşamımı

sinemayla sürdürüyordum. O yıllarda kendi
sinemamı yapmama imkân yoktu.” diyerek anlattı
o dönemleri. Çektiği avantür filmlerin yanı sıra
toplum sorunlarını da anlatmaya başladığında ise
onu bambaşka bir dönem bekliyor olacaktı. 1975
yılında Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Bir
Gün Mutlaka” filmi için kamera arkasına geçen
Bilge Olgaç “sakıncalı sinemacılar” listesine adını
yazdırmış oldu. 80 ihtilaliyle pasaportuna da el
konuldu. Hem siyasi baskılarla hem de beyaz
perdenin hiçlik dönemiyle daha fazla mücadele
edemedi ve sekiz yıl sürecek suskunluk dönemi
başladı. Bilge Olgaç, sinemadan uzak kaldığı bu
zaman diliminde ise reklam filmleri çekti.
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, her şeyi
herkes için düşünenlerin zamanıydı. Bilge Olgaç,
senaryosuyla tekrar kapıları zorlamaya başladı.
Beyaz perdeden uzakta geçen sekiz yılın sonunda
elinde “Kaşık Düşmanı”, içinde uzun yıllar uzak
kaldığı aşkla ışığı aradı. 1984 yılında “Kaşık
Düşmanı” filmini, yeri geldi bir avuç zeytin bir parça
ekmekle, yeri geldi zorunlu uzun yürüyüşlerle
bitirdi. İnce elendi, sık dokundu içinde sakıncalı bir
şeylere bakıldı. Sonunda Altın Portakal’da en iyi
senaryo ve en iyi üçüncü film ödülü aldı. 7. Créteil
Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi film
ödülünü aldı. Pasaportu verilmeyen ve yurtdışına
çıkışı engellenen Bilge Olgaç’a ödülü, festivale
katılan kadın yönetmenler imzalarını attıkları
kırmızı bir fularla gönderdiler…
37 film çekti Bilge Olgaç... Sekiz yılı sinemadan
uzakta geçen otuz yıllık sanat hayatına sığan 37
film. Vurdulu kırdılı, aşklı sevdalı, sansürlü yasaklı,
toplumlu gerçekçi, teslimli devrimli 37 filme adını
yazdı. Bu yolculukta, her şeyden daha zoru, tüm
olmazlardan daha olmazı, tüm imkânsızlıklardan
daha imkânsızı sinemada istikrarlı bir kadın
yönetmen olabilmekti…
Komşunun garaj kapısına düşen hayallerde,
bir varoluş hikâyesini, kadın mücadelesini
senaryolaştırandır Bilge Olgaç. Olmaz denilenin
olabileceğini gösteren, beyaz perdenin kadına
ilham olan ışığıdır. Sinemanın “kadının adı var” diye
haykıran kahramanı, hayallerin “bir gün mutlaka”
gerçekleşebileceğine inandırandır…
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HAYDAR ERGÜLEN

n hafif tanımıyla, öncü, daha sıkı tanımlar
da var kuşkusuz, psychedelic rock müziğe
dek varan. Türkiye’de “Rock’ın Babası”
desem bundan en az üç şey anlaşılır, ilki 70’lerde
çoğu müzisyen Anadolu Rock adıyla kaynağa,
halk müziğinin verimlerine yönelmişken ve
hemen hepsi de bunu ‘modernize’ ya da ‘aranje’
ederken, o belki de müziğiyle olduğu kadar
tavrı, giyimi kuşamı, zamana “aykırılığı”yla
farklı bir baba olmuştur. Böyle de baba olur
muymuş türünden! Anadolu Rock da yapmıştır
Hard Rock da, hatta Arabesk Rock olarak
da yorumlanır kimi yapıtları, “psychedelic”,
ya da “saykodelik rockı” da unutmamalı!
Ezcümle her türlü “Rock’ın Babası” olarak
o işaret edilir. İkincisi şimdilerde hatasıyla
doğrusuyla çok anılan, zaman zaman çok
aranan, bu arayışlar anımsayışlarsa onun
darbeler karşısındaki tutumu, daha doğrusu
tutumsuzluğu nedeniyle yadırganan, fakat her
koşulda şapkası, şimdi aforizmaya dönüşen
sözleri, pragmatizmiyle unutulmayan bir başka
babaya, Süleyman Demirel’e, olan ilgisi ve onun
siyasetini benimsemesiyle bir kez daha ona
yakıştırılan babalıktır, Demirel’e “kurtar bizi
Baba!” yalvarışlarıyla koşanları da hatırlayarak.
Üçüncüsü ise “Erkin Baba” diye anılması.
Babalığıyla ilgili tanımlar bu kadar ama
Erkin Koray, bir kız babası olarak da başka
babalara benzemeyen bir baba oldu. 1980’lerin
sonu 1990’ların başı olmalı, o yıllardan
anımsadığım kadarıyla, kızını okula yollamıyor,
eğitim sisteminin dışında kendisi eğitiyordu,
o yıllarda yanında ve karşısında pek çok görüş
dile getirilmişti. Ivan Illich de o sıralarda
çevrilip yayımlanmaya başlamış olmalı. Okul
kurumunun sistemi korumak ve ona saygınlık
kazandırmak için var olduğunu söyler Illich,
“Okulsuz Toplum” kitabında. “Şenlikli Toplum”
önerir. O yıllarda Bilsak’ta etkinlikler, söyleşiler,
dinletiler olurdu, Erkin Koray’ın dinletilerinde
kızı Damla’yı sahne kıyısında gördüğümü
hatırlıyorum, 7-8 yaşlarında kara bir kızdı.
Çocuğunu okula göndermemek Foucault’nun
yapıtlarıyla kısa bir süre önce tanışan ve çok
değil bir 10 yıl kadar önce üniversitede Althusser
okuyan bizler için şaşırtıcı değildi, radikal bir
eylemdi. Radikalde bir öncülük vardır, sonra
olağan hale gelir ve radikal olmak çoğun
sürdürülebilir bir şey değildir, kimi değişikliklere
rol açmakla birlikte, zamanla görevini de yapmış
olmanın huzuruyla sıradanlaşır ve yerini yeni
radikalliklere bırakır. Oysa Erkin Koray’da böyle
olmadı, o tıpkı ülkede, bir anlamda her türlü

“Rock’ın Babası” olduğu ve bunu sürdürdüğü
gibi, kızını da okula hiç yollamadı! Bunu yasa
karşısında nasıl yaptı, sürdürdü bilmiyorum
ama sonuna dek gitti gitti gitti… Kızı Damla
büyüdü ve Erkin Koray, “Türkiye’de öğretmenler
az maaş alıyor, verimli olamazlar.” diye okula
göndermeyip okuma yazmayı ve İngilizceyi
kendisinin öğrettiği kızı için pişmanlık bildirdi.
2005’te Damla 23 yaşındayken “keşke okula
yollasaydım, daha fena oldu, televizyona alıştı!”
diyerek retçi tutumunu televizyona karşı da
gösterdi.
Üstelik Erkin Koray bilmeyenler için şaşırtıcı
ama daha çok sağcı ve milliyetçi görüşleriyle
tanınan bir sanatçıyken! Öte yandan Demirel
hükümetleri zamanında uyuşturucu kullandığı
gerekçesiyle başı da epey derde girmişti.
Milliyetçiliğine gelince, giyiminden kuşamından
tarzından dem vurmak istemiyorum ama bir
bütün olarak profili ve kimliğine bakıldığında
uyuşması hayli zor olmalı diye düşündüm, belki
de tek taraflı bir sevgiydi, karşı taraftan pek ses
çıkmadığına bakılırsa!
Müziği, rocktaki öncülüğü kadar, hatta
onlardan da önce söz ettiğimiz konulara
bakılınca, Erkin Koray’ın âlemi epey meşgul
ettiği anlaşılıyor. Belki de insan çelişkiler
yumağıdır, eh sanatçı olunca da yumak çileye
dönüşüp içinden çıkılmaz bir hal alıyordur,

kimbilir! Hiçbir tanıma sığdıramayıp, uygun bir
şey de uyduramayınca hep yaptığımız gibi, “zor
insan” diyelim!
Güven Erkin Erkal, 2. cildi yayımlanamayan
“Türkiye Rock Tarihi 1-Saykodelik Yıllar”da (Esen
Kitap, 2013), ülkemizde ‘pyschedelic’ müziğin
öncüsü dediği Erkin Koray’ın müzik yolculuğuna
ilişkin ipuçlarından birini Cemal Reşit Rey’e
dek götürür. Annesi Vecihe Koray da müzikle
ilgilidir ve Rey’in öğrencisidir. Rey, 1960’da
“Üsküdar’a Gideriken” şarkısından yola çıkarak,
“Bir İstanbul Türküsü Üzerine Çeşitlemeler”
adlı piyano konçertosunu besteler. Konçerto,
Koray’ın da onayladığı üzere, onun yol
levhalarından birini işaret eder. Bu, bir anlamda
da Rey’in bizdeki deneysel müzik çalışmalarını
esinleyenlerden biri olduğunu gösterir.
Erkin Koray ilk konserini verdiğinde Alman
Lisesi öğrencisidir, 29 Aralık 1957’de Galatasaray
Lisesi’nde “Rock’n Rollcuları” eşliğindeki konseri
izleyenlerden biri de henüz ortaokul öğrencisi
olan Barış Manço’dur. Koray’ın 1960’lardaki
topluluğunun adı “Erkin Koray ve Ritimcileri”
olacaktır. Müzik yolculuğu annesiyle başlayan
Koray da erkenden yola çıkacaktır, ilk dinletisi
gibi henüz plağı çıkmadan zamanın popüler
müzik dergisi, rock müziğinin de öncü dergisi
sayılan “Melodi”ye 1961’de kapak olması erken
şöhretin göstergelerindendir. Aynı yıl, bir
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Yeşilçam filminde küçük de olsa bir rol alması,
bu daha 20 yaşındaki rock şarkıcısına dikkatleri
çeker.
Askerliğini 1966’da Hava Kuvvetleri Caz
Orkestrası’nda yapar. İnsan merak ediyor
“Kızları da Alın Askere” şarkısı o zaman mı
aklına düşmüştür? Türkiye’de rock müziğinin
üç büyüğünden biri olarak anılan, diğerleri
Barış Manço ve Cem Karaca, Koray, müzik
eğitimi almış olmamasına karşın, klasikten
alaturkaya, caza dek donanımlı bir müzisyendir.
Bu donanım kendini, The Beatles grubunun
tüm dünyayı kasıp kavurduğu yıllarda, ilk 45’liği
“It’s So Long/Bir Eylül Akşamı”nda gösterir. Yıl
1962’dir, İngilizce sözlü ikinci plak da aynı yıl
yayımlanacaktır.
“Psyhedelic-underground” tavırlı “Yeraltı
Dörtlüsü”nü 1969’da kurar, 68 Prag Baharı ve
Paris’teki ev işgalleri, öğrenci ayaklanmaları
sona erse de ruhu dünyayı dolaşmaktadır.
Ve elbette yerin altından gelen sesler de
yavaş yavaş dünyanın uğultusuna karışmaya
başlayacaktır.
“Yeraltı Dörtlüsü” grubu da Erkin Koray’ın
farklılığını izini taşıyan bir çalışmayla, 1970
yılında 8 dakikalık “Meçhul/Ve”yi bir 45’liğin
iki yüzüne bölerek çıkarır. Ve büyük buluşma
1971’de Cannes Film Festivali’nde gerçekleşir.
Daha sonra kurt işareti yapmış mıydı
anımsamıyorum ama unutulmaz fotoğrafta
zafer işareti yapan iki kişiden biri odur, diğeriyse
ondan daha az ünlü değildir: Yoko Ono! John
Lennon sıkılı yumruk, Arda Uskan’sa gülen
yüzdür fotoğraftaki. Erkin Koray rock müziğini
hep yükseltenlerden oldu, randevu almanın
zor olduğu Lennon’a, Cannes’a katıldığı ve bir
balonun dakikalarca yükseldiği kısa filmini ima
ederek, “demek bu kadar yükseğe çıkabilenler
de varmış!” der. Fotoğraf da ertesi sabah
dördünün oteldeki kahvaltısındandır. Koray,
Lennon’ın akustik gitarıyla “Mesafeler” şarkısını
da seslendirecektir.
Sentez düşüncesini dile getirenlerden biri de
şiirleri kadar romanları ve düşünce kitapları da
ilgi çekici olan Attilâ İlhan’dır. Müzikte senteze
de değinir ve Klasik Türk Sanat Musikisi’nin
Bizans ezgileri taşıdığını da söyler, tıpkı İstanbul
türkülerinin de Sefarad etkisi taşıdığı gibi. Bana
kalırsa müzikte senteze en uygun örneklerden
biri Erkin Koray, Doğu’dan Batı’ya. Onu da
yalnızca ilginç değil, hem biricik hem çok özgün
hem de kült kılan belki de sentez düşüncesini
müziğe ilk getirenlerden ve zenginliğini
yansıtanlardan olmasıdır.
Anadolu Rock yıllarında “Barış Manço
sağcı, Cem Karaca solcu, siz ne taraftasınız?”
sorusuna, gökyüzünü gösterip “Ben
yukardayım.” demişliği varsa da, bunu da
kötücül bir yorumla megalomaniye yormak
olmaz. Zira memleketin hakkaten ‘ortak
değer’lerinden olan Erkin Koray’ın büyüklük
hastalığına yakalandığına dair en küçük bir anı,
olay, söylem, iz, belirti filan yok belleklerde.
Belki Erkin Koray’ın da nev’i şahsına münhasır
bir kişilik olduğunu düşünmek gerek. Hayır,
kendimizi teselli etmek babında değil, elbette

vurması değildir yalnızca, biraz da bunlardır.
kendi eğitimi, müziği, yenilikçiliği, yaptığı
Aynı zamanda oturup Ustad Nusrat Fateh
sentezler, ki dünyanın dört köşesinden müziği
Ali Khan’la Quavvali müziği de yapabilir
buluşturmuştur, kişisel itirazları, kızını okula
Marakeş’te, Fes kentinde Gnau müziğiyle zikir
göndermeyi reddedişi, onca şöhrete karşın
de edebilir. Renkli ama renklerini öne sürmez.
ortalarda neredeyse hiç gözükmeyişi ve
Biraz Arif Sağ’a da benzetirim onu, Sağ da kimi
elbette Erkin Koray deyince akla başlıbaşına
konserlerinde hiç konuşmaz kimilerindeyse
bir Rock Ansiklopedisi gelmesi... Bozkurt
sazına hiç dokunmaz konuşmaktan, Erkin
işaretini görmedim ama zaten metalci işaretine
Koray’a da izleyiciler, uzatma anlamında
benziyor, 2007’de MHP’ye oy verdi ve yine ne
‘gitar çal Erkin Baba!’ diye bağırırlar ya! ‘Türk
sağcı ne solcu olduğunu söyledi. Uzun bir yazı
Beşleri’ne nazire olarak ‘Serbest Çalışmalar’
yazmıştım, anlamaya çalışan bir tutumla öfke
yaptıkları Arif Sağ ve Orhan Gencebay’la
arasında gidip gelen bir yazıydı, belki de biraz
kendisine Türk Üçlüleri diyor!
hayal kırıklığı yazısı, lakin bu tür insanlara,
Öncülüğünü ‘çok şeyi önceden yapma’yı
sanatçılara ‘teessüf’ de edemiyorsun, zira öyle
özürlülük olarak görüyor, zamana takılmadığı
farklı, öyle özgün sanatçılar ki, ‘olmayaydı
için ruhani de takılabiliyor, Türkiye’de cep
iyiydi’ ya da ‘yapmasaydın iyiydi’ deyip
telefonu olan ilk 1000 kişiden biri olduğunu
dinlemeye, sevmeye devam ediyorsun! Tamam,
o sağcı ya da ülkücü olduğunu söylemiyor zaten, da söyleyebiliyor, ‘eylemci’ adam. Klişe tabirle,
hiçbir kalıba sığdıramadığımız bir müzisyen o,
oy vermiş ve ‘kendi devrelerine’ yönelikmiş bu,
Nâzım Hikmet’in “Davet”ini de söyleyecektir ilk
‘yaptıysak vardır bir bildiğimiz’ demişliği de var
33’lüğü olan “Elektronik Türküler”de 1973’de:
ardından, ‘delikanlı’lığı tutmuş belli ki!
“Böylesine büyük bir felsefeyi iki mısra içine
Konserlerden önce ilginç mesajlar
sığdırmış olmasına” hayran olacaktır şairin.
yolluyormuş ki bunun tarihi çok eski olmasa
Bir kitabı var, “Mezarlık Gülleri”, karışık
gerek, cep telefonu çıkalı kaç yıl var şurada ve
kaset gibi yok yok içinde, yaşamı, düşünceleri,
buna ‘uyandırma servisi’ diyor! Ben de onu bir
anekdotları... Ama “İlla ki” şarkıları! Kiminin
tür mahalle filozofuna benzetiyorum, mektepli
özgün olmadığı, Hint müziği, Arap müziği
değil alaylı filozof yani, hem eski Yunan’da,
olduğu gerekçesiyle zaman zaman eleştirildiği,
Roma’da felsefenin mektebi mi varmış Alla’sen,
ama kült olmanın, farklı ve öncü olmanın da
Aristo, Platon kendileri okulmuş! Fakat Erkin
bir bakıma özgünlükle aynı anlama geldiğini
Koray Yunan feylesoflarından çok Hintli bir
unutsak da, uzun aralıklarla ortaya çıktığı
filozof gibi, karaşınlardan yani. Hint, Uzakdoğu,
için kendisini, varlığını da sık sık unutsak da,
şarkılarının baharatı karışık, Ortadoğu, Arap da
yolumuz, fikrimiz, meşrebimiz ne olursa olsun o
var, öyle olunca yalnızca Araplar değil, doğal
hepimiz için unutulmaz Erkin Baba’dır. Gitarının
olarak coğrafyanın, Fırat’ın, Dicle’nin alt tarafı
sesini duyar duymaz, “Sayın Arkadaşım
da üst tarafı da bereketiyle yer alıyor şarkılarda.
Osman” da olur “Bütün gece ağladım” diye
O felsefe yapmıyor ama felsefe koyuyor...
başladığı “Yalnızlar Rıhtımı”da, “Sağdan
Şiirde benzeri kim olabilir hem sentezci
Soldan Estarabim” daha da iyi olur, hani Goran
hem de bir tür yaşam feylesofu tavrıyla,
Bregovic-Emir Kusturica ikilisi gibi, yönetmenini
Asaf Halet Çelebi geliyor aklıma, ruhani de,
bulsa Anadolu’nun ve müziklerinin başrolde
hem mistik hem dünyevi oluşuyla yakınlar
olduğu ne sentez filmlerine müzikler yaparmış
birbirlerine. Koray’ın geçmişten beriye kimi
Erkin Baba!
fotoğraflarını hatırlıyorum, çıplak gitar
“Şaşkın”, “Fesuphanallah”, “Goca Dünya”,
çaldığı, bağdaş kurarak avuçlarını göğe açıp,
“Cemalim”, “Arap Saçı”, “Cümbür Cemaat”,
ayindeymiş gibi gözlerini kapatarak vecde
“Çöpçüler”, “Aşkımız Bitecek”, “Ankara
daldığı bu fotoğraflarda da bir ‘Guru’ edası
Sokakları”, “Mesafeler”, “Yağmur”,
yok mu? Bir de Yogi Kazım vardı,
“Sana Bir Şeyler Olmuş”,
demek üzereydim ki, 101
“Deli Kadın”... Yağmur gibi
yaşında olduğunu okudum.
Belki de insan
şarkı yazmış, yağdırmış,
Çocukluğumda Eskişehir’e
çelişkiler yumağıdır,
ahmakıslatana çevirmiş
de gelmişti, Köprübaşı’nda
eh sanatçı olunca
bazen sırılsıklam etmiş,
Şehir Oteli’nde kalıyordu,
bazen de kederlendirmiş.
adı buydu galiba otelin,
da yumak çileye
Canımın parçası karagözlü
otelin önü türbe gibiydi
dönüşüp içinden
kardeşim Halil’in de en
aylarca, yürüyemeyenler,
çıkılmaz bir hal
çok sevdiği şarkıcılardandı,
felçliler, Yogi Kazım’ın
alıyordur, kim bilir!
belki de birincisi. Sevdiği
hastaları iyileştirdiği,
ve merak ettiği. Benimse
felçlileri yürüttüğü yolundaki
çoğumuz gibi “Öyle Bir Geçer
mucizenin etkisiyle köylerden
Zaman ki” en birinciye sevip
kasabalardan taşınıyorlardı
dinlediğim şarkısı, özellikle de: “Günlere
Eskişehir’e, 1960 sonları, o zamanlar
bakarsın katı katı/üzerine çekersin perde/yoldan
yogayı kim ne bilsin, yoga olmuştu sana yogi!
geçenler var da/her akşam gelenler nerde/
Erkin Koray deneyselliği, sentezci tutumu,
sana kara yazıldı sanma /insanın da kaderi
öncülüğü, farklı düşünce biçimi, fikirleri,
böyle” derken, öyle bir geçmeyen zamandır
yaşamı, tavrı, tepkileriyle ‘birden çok kişi’ymiş,
ki, güzüstüdür akşamüstüdür ve sen kalpüstü
kişilikmiş gibi gelir bana. Herkesten farkı
düşmüşsün gibi kırılırsın bir daha bir daha!
yalnızca müziği, rockın her türünden dem
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lk kitabı “Rüzgâr Saati”nde (1955) , daha önce
Türkçe şiirde duyulmamış bir ses vardı; kendine
dönük, içini duyan, umudunu sorgulayan, kırılan,
kızan bir sesti bu. Öfkesini rüzgâra doğru savuran
bir kadın öznenin lirik sesi. Giderek belirecek olan
şiirsel karakter, “Deli Kız”, doğmaya başlıyordu
şiirde. Dünyanın çarkına başkaldıran bir tavırla.
Kadının toplumsal yerindeki on bin yıllık eşitsizliğe
ve bu ağır zulmü yaşatmayı sürdüren patriarkal
geleneğe isyandı bu ses. Daha ilk kitabında
beliren bu isyan, “Kırmızı Karanfil”deki “Kestim
Kara Saçlarımı” şiiriyle adeta bir manifestoya
dönüşmekteydi:
Uzaktı dön yakındı dön çevreydi dön
Yasaktı yasaydı töreydi dön
İçinde dışında yanında değilim
İçim ayıp dışım geçim sol yanım sevgi
Bu nasıl yaşamaydı dön
Şiirden gelen bu ses, sanki çok derinlerden, on
bin yıllık bir geçmişin öncesinden, anahanlık’tan
kalan bir sesi: Ayağını yere vura vura, bendirini
çalarak sesleniyor (dön! dön! dön!), ekseninde
döne döne yineliyordu sözünü. Saçın bile suça
teşvik sayıldığı dünyaya, bir protesto eylemiyle
canlanıyordu bu ses. Çağrısı vardı kadınlara: Siz de
deneyin lütfen!
Daha sonra birçok örneğini göreceğimiz, iki
farklı ses duyulacaktı şiirlerinde: Çok eskiden
gelen, artık kayıp sayılan şaman kadının kamusal
sesi ile modern çağda bir türlü gelmek bilmeyen
özgürlüğünü isteyen kadının tekil sesi. Gülten
Akın’daki bu iki ses, kamusal ses ve öznel ses, bütün
şiir toplamına içkindir. İki farklı ses ama birbiriyle
örtüşen, birbirine güç veren yapıdadır. Kamusal ses
ile kendine mırıldanan “ben”in lirik sesi, birbirine
bakışık biçimde kurulacak, temalar, konular,
biçimler daha da çeşitlenecektir. Ağıtlarda ve
türkülerde yaşayan, sözlü kültürdeki kadıncıl sesi,
modern bir yapıya dönüştürecek ve geliştirecekti
şair. Şöyle diyecekti bir söyleşide: “Benim dilim
de büyülüdür. Çünkü binbir yıldan, binbir kişiden
süzülerek, incele incele ama anlam kapsamını
artırarak bana geldi. Onu biraz da ben işledim.”

Bu işleminde özenle gözettiği gerçekle bağ, etik
alışılmış bir olay değildi. Ama sonuçta şöyle
bir sorumluktu onun için; kalemine yön verecekti:
diyecekti bir şiirinde: “Zevk alamadım hayatın
“Hemen bütün dizelerimin temelinde birtakım
baharından yazından / Kara bahtım utansın saçımın
olgular, gerçekler vardır benim. Bir gün, dizelerimin
beyazından” Geleneksel yapıda, hece ölçülü şiirlerin
öykülerini yazmayı isterdim, daha yaşlanınca.”
yanı sıra, işçilere seslenen “Bir Mayıs” şiiriyle dar bir
Yazamadı ama sadık okurları biliyor şairin şiirine
çevrede de olsa bilinmiş, ama sonradan yaşarken
benzeyen yaşamını: Yarım yüzyılı aşkın edebi
öldü sanılacak kadar unutulmuş bir şairdi Yaşar
pratiği, hem öncü bir şiirin kuruluş öyküsü, hem
Nezihe. Benzer durum Fatma Aliye’nin de başına
de ülkemizin yakın dönem toplumsal tarihinin en
gelmişti; 1924’te öldü sanılmaktaydı, unutuluş
belirgin izlerinin belgesidir onun şiiri.
içinde 1936’da öldü. Kadın hareketinin zayıflığı,
öncülerin yokluğu, sol hareketlerde bile kadına dair
“Rüzgâr Saati”nden bu yana, bütün şiir
bilincin eril niteliği ve başka katı zaman duvarları
akımlarının içinden cömertçe geçmiş bir şairdir,
uzun sürdü bu ülkede.
Gülten Akın. Onun zamanına kadar (ve sonra
da) modern şiir dili, çoğunlukla eril ayrıcalığı
Şiirde kadın imzalarının varlığı, “kendisi
hak sayan, bu hakkı sorgulamayı bile
için kadın olma bilinci”nin temsili
düşünmeyen eril şairlerce işlenmişti.
sayılamazdı. Hangi sınıftan gelirse
Çok eskiden gelen,
“Kadından şair olmaz” yaygın
gelsin durum değişmiyordu.
artık kayıp sayılan
bir kanaat olarak yerleşikti.
Fatma Aliye olsa bile, babanın
şaman kadının
Kadının kendine ait diliyle
gölgesinde, o yoksa emanet
kamusal sesi ile
edebiyatta var olması için
ettiği Ahmet Mithat Efendi’nin
modern çağda bir
Türkçede 1955’i beklemeliymiş
himayesinde, eril aynada
türlü gelmek bilmeyen
meğer. Ama bir kez yol açıldı
yaşıyordu. O ünlü sözde olduğu
özgürlüğünü isteyen
mı, işaret bekliyormuşçasına
gibi; “kraliçenin aynası bile
kadının tekil sesi.
akıp gelen kadın şairlerin
kralın sesiyle” konuşuyordu.
“edebi anne”si olmuştur Gülten
Kadın özgürlüğünün ilk işaretleri
Akın. Kadın hareketinin gelişmesine
sanatta ve edebiyatta 19. yüzyılın sonuna
koşut biçimde, ondan da önce, “kendisi
doğrudur. Türkçede bu yeni şair ve yazar 1950’li
için kadın olmak” bilincinin öncülüğü, bunun
yıllarda doğabildi. Evet, ama hiçbir dönüşüm
sorumluluğu ona düşmüştür. “Şiiri benden önce
ansızın olmadığı gibi bu dönüşümü hazırlayan
böyle ciddiye alanı göremedim.” diyecek kadar
nicelik birikim sistemsiz de olsa başlamıştı. Ahmet
emindi bundan. Doğruydu. O güne kadar “kendisi
Haşim’in 21 Haziran1923’te Akşam gazetesinde
için kadın” bilincini şiirsel bir yönleniş olarak
“Yeni Kadın” başlıklı yazısında dile getirdiği sahne
görmek mümkün olmadı. Aynı yıllarda benzer
şöyledir: “Kitap ticaretine arız olan durgunluktan
bir sesi öyküde dillendiren Leyla Erbil’deki atakla
şikâyet eden Babıali kitapçılarından biri, son
zamandaştı. Edebiyatta kadın imzasını görmek,
senelerde edebi mahsulatın kadın ve kızlardan
17.yy’dan bu yana olağanlaşmıştı ama kadınlık
başka müşterisi kalmadığı, şiir ve hikâye kitaplarını
bilincinde yoğunlaşan bir edebiyat için Batı’da
okuyan, mecmuaları takip eden, fikir ve sanat
bile iki yüzyıl beklenecekti. “Nigar Hanım”, “Leyla
işlerine günden güne bir alaka gösteren şimdi,
Hanım”, “Fitnat Hanım” vd. Osmanlı’nın Batı’ya
hemen hemen yalnız onlar olduğunu anlatıyordu.”
özendiği bir zamanda, seçkin salonlarda “şaire”
Cumhuriyet ışığının kadınlara da düşeceğini
sıfatlarıyla, babalarının ya da kocalarının gölgesinde hissetmişti kadınlar. Bu sahne Gülten Akın’ın
yaşayabilmişlerdi. Aynı yıllarda doğmuş şair
dünyaya gelişinden tam on yıl öncedir.
Yaşar Nezihe’nin (1880-1971) durumu bir farklılık
Bir buluşmamızda sormuştum Gülten Akın’a:
yaratmıştı. Yoksul sınıftan gelmesi, babasının
“Beş çocuk ve bunca iş, bunca sorumluluk arasında
karşı çıkmasına rağmen okuması, kendi kendini
yazmaya nasıl vakit bulabildiniz?”
yetiştirmesi, sol içinde etkin bir yaşam sürdürmesi
Yanıtı kısacaydı: “Çocuklar uyuyunca.”
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arşı evin balkonunda bir karga. Çöpten
bulduğu irice kemiği didikliyor. Gagasını
kemiğin deliğine sokup, iliği emmeye
çalışıyor. Epey bi uğraşıyor ama gagası iri kaçıyor
deliğe. Dönüp aşağıya bakıyor. Ölçüyor, biçiyor
ve birden kemiği boşluğa bırakıyor. Kemiğin
düştüğü yerden başka bir kemik havalanıyor. Vahşi
maymunların elinden arşa doğru havalanan, daha

da iri bir kemik. İlk kanın döküldüğü yerden ve
milyonlarca yıl öncesinde...
Öncesinde ansızın siyah bir taş, dimdik
dikilivermişti maymunların ortasında.
Korkmuşlardı ilkin. Uzun süre yanaşmayıp,
anlamaya çalışmışlardı. Oysa anlamak için lazım
olan zekâya sahip değillerdi henüz. Hayvanice bakıp
durmuşlardı. Neydi bu taş? Gizemli bir anıt mıydı,
yoksa doğmadan ölen insanlığın mezar taşı mıydı?
Kubric’in 2001’inde, gökten düşürdüğü sihirli
taştı bu. Maymunların uygarlık yürüyüşünün ilk
kilometre taşı. Onlara alet kullanma becerisini
kazandırdı. Bir avın leşinden arta kalan kemikleri,
paramparça etti bir maymun elindeki o iri kemikle.
Sonra, rakip maymun klanıyla girdikleri su
savaşında kullandı onu. Vurdu ensesinin köküne,
öldürdü. İşte ilk kan! Siyah taşın kazandırdığı
zekâyla suyun başını tuttular. İlk savaşın zafer
çığlığıyla fırlatılıp atıldı göğe doğru. Uzay
boşluğunda bir gemiye dönüştü. Zekânın son
aletiydi. Hayvanlığa veda. Yaşasın, insan şafağı!
Böyle buyurdu Kubric, ilk evrimi… Ve bitmedi
daha, sürüyor bu kavga! Şaşalı uygarlığımız
hâlâ aynı kavgada. Armstrong’un ayda attığı ilk
adımın farkı yok, Cengiz Han’ın, İskender’in ve
Fatih’in yeryüzünde attıklarından. Coğrafyaların,
çağların adı değişse de kader aynı. Ve milyonlarca
zamandır ağızlardan düşen yakarışlar da kifayetsiz.
Maymunların o suyun başındaki kavgası sürüyor.
İnsan namıyla…
Düşler kulesi Babil yıkıldı bir kere… Saçıldık
yeryüzüne 77 millet, 77 dil. O gün bugün birbirimizi

anlamıyoruz. İstemiyoruz da. İnsanın kutbu
gün gün buz keserken birbirine, dünyanın kutbu
çözüldü. Buzdağını görünen yüzü, görünmeyecek.
Az kaldı. Hani beyaz bir ayı vardı, küçük bir buz
parçasının üzerinde. Evladım ne oldu ona, yaşıyor
mu?
Sular çekiliyor. Nehirler kısalıyor. Çocuğum,
şunu da söyle, dünyanın en uzun nehri hâlâ Nil
mi? Ben küçükken öyleydi. Göle maya çalan koca
Nasreddin Hoca, artık güldürmüyorsun, bilesin.
Senin yoğurt düşlediğin göllerde biz defineler
arıyoruz. Çaldığımız maya, çamur ediyor, kurutuyor
gölleri. Aşılmadık ne karlı ne dumanlı dağlar kaldı.
Ağaçlardan bir güzel orman da ne mümkün gayrı.
Eksiliyor, her şeyimiz. Havamız, suyumuz,
toprağımız. Ekmeğimiz de. Ve ama ellerimiz
artıyor. Ekmeğe uzanan ellerimiz, milyon milyon
kalabalıklaşıyor. Ey Attilâ İlhan! Yeniden yaz şirini.
Lilişan iki değil, sekiz milyar can şimdi… Sekiz
milyar boğazız ey şair, sekiz milyar… Elbet çoğu aç,
bilemedin karın tokluğuna…
Çocuklar sanıyor ki iki dünya savaşı yaptık.
Evvelini saymıyorlar. İmparatorlukların kabahati
denilerek, tarihin tozlu raflarına gömülmüşler.
Âmin. Geçen asırda iki kez savaştık dünyaca. Sonra
masallardaki gibi barış içinde yaşadık. Gökten de
üç elma… Masalımız sürüyor. Büyükler birbirine
anlatıyor. Adını koymasak da inkâr etsek de,
üçüncü, dördüncü, beşinci dünya savaşlarımızı da
yaptık. Çok kan akıttık. Aslında sana bi’ şey diyeyim
mi çocuğum, dünyanın en uzun nehri kandandır. En
büyük okyanusu da şüphesiz. Şu günlerdeki kaçıncı
dünya savaşımız acaba…
Hepsine ayrı bir sebep söylüyorlar da ben pek
inanmıyorum. Bakmayın, hep aynı sebepten.
Ekmekten yani. İstiyor ki herkes, kendi milletinin eli
uzansın sofradaki en büyük parçaya. Ekmekse git
gide küçülüyor. Olsun, son kırıntıya kadar sürecek
bu kavga… Lokmayı kapıp karnını doyuranlar, açları
sürmeye devam edecek, sırtlarında çocuklarıyla. Ve
bu arsız barış masalı da hiç bitmeyecek…

BİLETSİZ YOLCU

Hani beyaz bir ayı
vardı, küçük bir
buz parçasının
üzerinde.
Evladım ne oldu
ona, yaşıyor mu?
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aralarım Aşktandır” oyunu
başlamadan birkaç saat önce kuliste
Nazan Kesal’ın yanına gittim ve
büyük bir heyecanla oyun saatini beklediğini
gördüm. Defalarca oynamıştı bu oyunu ve
fakat hani ilk kez bir şey yaparken yüreğimizde
açan heyecan çiçeklerini güneşe sereriz ya, hani
sesimizde tatlı bir titreme olur ya o da öyleydi.
Biraz sohbet ettik ve oyunun başlamasına
kısa bir süre kala salondaki yerimi almak için
kulisten ayrıldım.
Oyun başladığı ilk andan itibaren yaşadığımız
zamanı, bulunduğumuz mekânı unuttuk.
Sanki Furuğ’du sahnede her şeyi, tüm gerçeği
haykıran. Şikâyetçi değildi, pişman hiç değildi
ama kırgındı. Furuğ ne kadar kırılmıştı onu
anlatıyordu sanki. Nasıl âşık olunur, nasıl
sevilir ve insan en çok neresinden eksilir onu
anlatıyordu. İranlı Müslüman bir kadının
hayatı, Nazan Kesal’ın tek kişilik oyunuyla
sahnedeydi, fakat tek kişi bir sahneyi ancak bu
kadar kalabalıklaştırabilir diyorduk. Müthiş bir
performans…
Tebessüm ettik, düşündük ve en nihayetinde
gözyaşlarımızın elmacık kemiklerimize

hemen yanı başımda parıldayan
gözleriyle bir sahneye bir bana
bakıyor ve alkışa katılmam
Peri “Hadi gidelim”
için işaret ediyordu. Birkaç
dediğinde bir an
saniye zaman ve mekânı
algılayamadım. “Nereye
perime kızdım.
geldik?” diye sordum.
“Onu yalnız mı
“İlham Perisi” tam cevap
bırakacağız”
verecekti ki sahnedeki
dedim. İlham perisi
kadın hızlı adımlarla
sahneyi terk etti. Peri
“ O hiç kalabalık
elimden tutup koşar adım
olmayacak” dedi.
sahnenin arkasına doğru
sürükledi. Sahneden inen
kadın, heyecanı sesine vuran bir
adamla sohbet halindeydi. Adam, sahneden
Perde kapandıktan sonra tüm seyircilerle
inen kadına “Bizim sahnemize bir sanat
birlikte çıkışa doğru yöneldiğimde “İlham
fedaisi lazımdı. Sen işte o fedaisin.” dedi.
Perisi” omuzumdan tutarak “Biz biraz daha
O an şaşkınlığım, nerede ve kimin yanında
kalalım.” dedi. Salon tamamen boşaldığında
olduğumuza dair bütün merakım dindi. Ne
“Seni kısa bir yolculuğa çıkartmak istiyorum.
Benimle gelir misin?” dedi. Şaşkınlıkla etrafıma güzel gülümsüyordu kadın. Koynunda ilk
sahnesinin heyecanıyla renklenmiş çiçekleri,
bakınarak “Şimdi hemen mi?” dedim. Sesim
gözlerinde belki ilk defa mutluluktan akıttığı
boş salonda yankılanınca biraz da panikledim.
yaşlarıyla ışık saçıyordu. Hüseyin Suat’ın
“Kapat gözlerini…”
“Fedai” olarak gördüğü kadın; şu an tanık
olduğum anı “hayatımda mesut olduğum
Alkış sesleriyle gözlerimi açtım. Sahnede bir
ilk gece” olarak anlatacaktı yıllar sonra. O;
kadın, seyirciyi selamlıyordu. “İlham Perisi”
çizdiği yolla alkışlamak için ayağa
kalktığımızda, gördüm ki Nazan
Kesal’ın oyun başlamadan
taşıdığı heyecan katbekat
artmıştı. İşte tam o
sırada “İlham Perisi”
yanımda belirdi. O da
salondaki tüm seyirciler
gibi alkışlıyordu. “Sen
ne zaman geldin?” diye
sorduğumda gülümsedi
ve “Oyunun başından beri
buradaydım.” diye cevap
verdi.
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sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak,
sanat tarihimizin en özel sayfasını dolduracak
“Afife Jale”ydi…
Sevinçten ayakları yerden kesilen, ilk
çiçeklerine sıkı sıkı sarılan Afife’yi seyrederken,
yüreğimin hüzün kapısı açıldı. İlham Perisi
“Ne oldu, neden üzüldün şimdi? Geldiğimize
sevinmedin mi?” diye sordu. “Kaçması gerek!”
dedim. Tam o sırada sahnenin arka tarafında bir
hareketlilik başladı. Afife koynundaki çiçekleri
unutarak panikle, koşmaya başladı. Tiyatrodan
içeri giren askerler paniğe sebep oldu. Tiyatroda
çalışan görevliler Afife’yi, askerlerden saklamak
için makine dairesine doğru götürdüler. Biz de
peşinden gittik. Karanlık bir odaydı sakladıkları
yer. Biraz önce oyunuyla seyircileri mest etmiş,
seyircilerin alkışlarıyla hayatının en mesut
gününü tarihe nakşetmiş bir sanatçıydı o. Şimdi
ise izbede saklanmış, kolluk kuvvetlerinin
tiyatroyu terk etmesini gözyaşlarıyla bekleyen,
yalnız bir kadına bakıyorduk Peri’yle. Peri “Hadi
gidelim.” dediğinde bir an Peri’me kızdım.
“Onu yalnız mı bırakacağız?” dedim. İlham
Perisi “O hiç kalabalık olmayacak.” dedi. Afife
Jale’yi öyle bırakmaktan daha çok bu gerçekle
tekrar yüzleşmek acıttı canımı. Hüseyin Suat’ın
söylediği gibi, Afife’nin “Fedai” olacağı bir
dönemin ilk sancısıydı tanık olduğumuz…
Aklımı ve kalbimi bırakarak ayrıldım oradan.
“İlham Perisi” ile Kadıköy’ün bir asır genç
sokaklarında yürüdük. Deniz, deniz gibi
kokuyordu. Gökyüzü mavi, nefes berrak… Biraz
sakinleşince “İlham Perisi”ne Afife’yi tekrar
görmek istediğimi söyledim. Çok üzüldüğümü
düşündüğü için başta kabul etmedi fakat
ısrarlarıma yenik düştü...
Afife Jale’yi tekrar görmeye gittiğimizde bu
sefer onu sahnede izledim. Sahnenin her
karışında büyüyen, ağladığında en donuk
kalpleri bile çözmeyi başarabilen, güldüğünde
herkesin dudak kıvrımlarında tebessüm
olabilen bir kadındı sahnedeki. Sonrası aynı
senaryo, kısa bir selamlama, koşarak sahneden
ayrılma ve baskın. Tam içimden bu ne kadar
böyle gidebilir ki diye düşünürken sahnenin
arkasından bir asker “Bulduk!” diye bağırdı.
Geri döndüğümüzde ışıkları sönmüştü tiyatro
salonunun. Az önce sahnede özgürleşen,
sahnede bir başka güzelleşen Nazan Kesal’ın
seyirciyi selamladığı o ana koydum Afife Jale’yi.
Korkmadan, alkışlarla çoğalan heyecanını doya
doya yaşayan, o alkışlar kesilmeden sahneyi
terk etmeyen Afife Jale düşledim. Sanat için
mücadele veren bir kadının tedirginliğini
unuttu belki sahnelerimiz. Ama hâlâ en temel
hakları için mücadele vermek zorunda kalan
biz kadınları düşledim. Asırlar sürdü kadının
sahneyi selamlaması ve insanlık tarihi kadar
eski var olma çabası.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’müz kutlu
olsun...

AYÇA TOHMA
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873’te İstanbul’da doğdu, Mehmed Âkif
ERSOY.
Türk milletinin ölüm kalım savaşı olan İstiklal
Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal’in doğmasına yıllar
vardı; fakat aynı milletin “İstiklal Marşı”nı yazacak
olan Asım’ın Nesli’nden bir şair hazırlanıyordu, o
büyük cenge cenk başlamadan önce.
Kökleri İPEK’e dayanıyordu. Babası Fatih
Medresesi Müderrisi Mehmed Tahir Efendi’ydi.
Babasını 1888’de kaybedince aile yoksullaştı.
Yoksullukları Büyük Fatih Yangını’nda daha da
arttı. Bu nedenle Mektebi Mülkiye’den ayrılıp
Baytar Mekteb-i Alisi’ne devam etti. Okulu
birincilikle bitirip, baytarlık görevine başladı.
1898’de Servet-i Fünun’da Acem Edebiyatı
hakkında makaleler yazdı. İkinci Meşrutiyet’ten
sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. 1903’te
İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat müderrisliğine
atandı. Kalemi ve hitabetiyle İslami birlik için
mücadele edecek bir neferdi artık.
“Adam aldırma da geç git, diyemem!”
demek için bir ahlak; sağlam bir inanç; doğuştan
kazanılmış bir erdem; genetiğe işlenmiş bir
karakter gerekir.
Asım’ın Nesli’ydi bu… Gerektiğinde çiğner,
gerektiğinde çiğnenir ama sonunda hakkı tutar
halka verirdi.
Sanat, süs ve çerez değil toplum içindir.
Edepsizliğin başladığı noktada edebiyat
bitmiştir. Toplumun sorunları, sıkıntıları, yarası
ve olumlu olumsuz her hali ortaya serilmeli
“maskaralıklarımızı maskara etmek” suretiyle
toplum düzeltilmelidir.
“-Çağırın hastayı gelsin.
Kapının perdesini açarak girdi o esnada
düzeltip fesini
Bir uzun boylu çocuk… Lakin o bir levha idi!
Öyle bir levha-yı rikkat ki unutmam ebedi
Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri
Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri
O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış
Fırlamış alnı damarlar da beraber çıkmış”
Şiirlerine günün küçük olay ve durumları konu
edindi. “Hasta”, “Küfe”, “Bebek”, “Hasır” gibi
şiirlerinde, zavallı-yoksul insanları samimi bir
ifadeyle dizeledi. Geriliğin ve taassubun, cahilliğin
ve tembelliğin, zafiyetlerin ve zalimliğin, batıllığın
ve sebatsızlığın karşısında oldu.
“Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır
Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır
Bir elde olmalı kandil bir elde iskandil
Selametin yolu insan için bu, başka değil
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak
Önüm adaysa basıp yok değilse atlayarak”
Sadece belirli bir kesim için yazmak milletçe

geri kalınmasının nedenlerinden biriydi ona göre.
Halktan kopuk yaşanması ve halkın sorunlarının
yazılmaması bir şairin kahrolmasına sebepti.
Realistti. Şiirlerinde, sağlam bir kompozisyon içinde
ayrıntılı bir gözlem ve betimlemeye yer verdi:
“Sakın düşünme çocuklar aceb ne yer evde?
Evet sen el kapısında sürün işin yoksa
Getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa
Zavallı ben… Çamaşır, tahta her gün uğraş da
Sonunda bir paralar yok, el elde baş başta.
O tahtalar çamaşırlar da geçti, yok halim
Ayakta sallanışım zorladır Hüda âlim
Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın,
O yavrucakları çıplak sefil alıştırdın
Bilir mahalleli kim aldığın zamanda beni
Çeyiz çimenle donatmıştı beybabam evini!’’
Zümrüt tahta konan ve semavi saltanat
kuranlara da seslendi açık açık:
“Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez
senin yurdun!”
“Süngünü tak, ön safa geç, uğrun açık olsun!”
Hanümansız bir serseri olsa da öz diyarında;
kudretler, satvetler harab türab olsun dedi Asım’ın
Nesli ve ekledi:
“Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın
değil matem!”
Kalemi haktan, haklıdan, adaletten, istikbalden,
istiklalden güç alıyor; her bir dizesi ete kana
bürünmüş ya sırtında küfesi ya denizde sepeti her
bir kahramanı yaşamdan dem süzüyordu.
“Ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın
‘Açız, açız’ diye feryad eden çocuklarının
Karıştırıp duruyorken pişen nevalesini
Çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini
‘Durundu yavrularım, işte şimdicik pişecek
Fakat ne hal ise bir türlü pişmiyordu yemek!”
“Açız, açız bize bir lokma olsun ekmek ver,
Sussundu yavrularım, şimdi pişer!”
“Tirit mi zannediyorsun içinde sade su var
Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar!”
Aruz ki en sonunda Âkif’in kalemiyle Türkçeye
uymuştu:
“Çocuklar koşuyor aç çıplak,
Cepheden cepheye aslan gibi hiç
durmayarak…”
Dünya daha önce hiç yaşamadığı bir savaşa
hazırlanıyordu adım adım… İmparatorluklar bu
savaşın hedefine çoktan kurulmuştu. Parçalanacak,
hâkimiyetlerindeki uluslar kendi haklarını tayin
etme hakkı için ayaklanacaktı. Adalet, özgürlük,
hak, hukuk sözcükleri öylesine bir sözcük olmaktan
çıkıyordu.
Yorgundu Osmanlı. Dünyayı değiştirecek yeni
dalgada yerini korumakta yetersiz kalacaktı.
“Kimi Hindu, kimi Yamyam kimi bilmem ne
bela” dayanacaktı boğazlara. Savaşta yenilenler
galip gelecekti masada.

Eski ve yenidünyadan gelenlerdi yüklenenler ve
onlarla yüz göz olmuştu, ölüme göğüs gerenler...
Ama bilmiyordu çehresi, lisanı derisi rengârenk
olanlar hilal ve yıldız birleşince nasıl yükselir kıpkızıl
bir şafak; nasıl güçlü, umutlu ve nasıl özgür olurdu
bir halk ve neyle sulanırdı toprak.
Korkmazdı dağı taşı, kurdu kuşu; korkmazdı
çoluğu çocuğu, kadını kızı, genci yaşlısı.
Mücadeleyse onurlu yaşamak, koştular cephelere
yalın ayak başı çıplak. Yedi iklimi cihanın dursa da
karşısında savaşacaklardı, özgürlük için sönene
kadar o son ocak Torosların başında.
Esareti bilmeyen bir halktı kuşatılan ve bu halka
sorsalardı gösterirlerdi yeri haykırarak.
“Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme
tanı!” Ancak böyle bir bilinçle aydınlanırdı afak.
Denizi engine, engini özgürlüğe taştı umutla
dalgalanarak; dünya başka bir dünya için
dönmekteyken adım adım ayak ayak.
“Vatan kurtula!” diye yola çıkanlara söylenen
sözdü “Korkma!” ve eklenirdi soluk soluğa…
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!”
12 Mart 1921’de TBMM’de 725 şiir arasından
seçilen ve gönülle mühürlenen bir kanundu “İstiklal
Marşı”. İlimde, bilimde ve sanayide yönünü Batı’ya
dönen aydın bir kalemden doğmuştu. Toplumcu bir
kalemin haykırışı, kahraman bir ırkın kükremiş sel
gibi özgürlüğe akışıydı “İstiklal Marşı”.
Hep birlikte söylenen; umudu yeşerten,
matemlerle eyyamı perişan olmasın diye; baharı,
hazanı ve bülbülleri matem tutmasın diye; bir halk
tarafından kanla yazılan; Mehmed Âkif ERSOY
tarafından “Halkın hakkı” diye halka armağan bir
destandı “İstiklal Marşı”.
Bazen kendine, emeğine, ereğine, rengine
de küser şair ve 1925’te Mısır’a yerleşti içindeki
bu küskünlükle. Orada Kahire Üniversitesi’nde
Türkçe dersi verdi.1936’da sağlığı bozulunca yurda
döndü ve 27 Aralık 1936’da kadim bir milletin
bağrına gömüldü...
Ey şairim, ey Asım’ın Nesli!
Tehditlere gülen kahramanları gözetip dizelerken
kanlı bir kıta kapma oyununda ölü indirmedeyken
gök, ölü püskürmedeyken yer; göğsünde kat kat
iman, dilinde hakka uzanan duan, elinde halka
sunulan bir destanla gönüllerimize yazıldın!
Ey şairim, ey Asım’ın Nesli,
Korkma! Her ne kadar teselliden nasibimiz
yoksa da hâlâ ve hâlâ hazan ağlasa da baharımızda;
göğümüze, toprağımıza, suyumuza, aşımıza yokluk
katan bendeler gidecek eninde sonunda…
Korkma! İstiklal istiklal diye diye dalgalanır hâlâ
kanımız damarımızda!
Korkma! Bülbüller şen ötecek bir gün bağımızda,
değil mi ki imanıyla ruhuyla yükselmiş bir “İstiklal
Şairi”miz var arşa!
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insel birleşme öncesinde dişi
ateşböceğinin en çok ışık saçan erkek
ateşböceğini aradığını öğrendiğimde,
doğanın bu minicik yaratığın dişisine bahşettiği
seçicilik özelliğine hem şaşırmış hem hayran
kalmıştım.
Öyle sanıyorum ki, insan da içinde olmak
üzere, cinsel birleşme yoluyla çoğalan bütün
canlı türlerinde dişi seçicidir.
Dişi, bedenine başka bir bedeni kabul eden,
başka bedeni içselleştiren, sonuçta da o başka
bedenden gelen bir maddeyi kendi bedeninde
muhafaza ederek, soyun sağlıklı olarak
sürekliliğini sağlayan olduğu için seçici olmak
zorundadır.
•••
Seçicilik özelliğinin yanı sıra, insan
yaşamının en yakın yoldaşlarından kedilerde ve
köpeklerde, dişinin (annenin) koruyuculuğunu
hepimiz gözlemlemişizdir.
Bu türlerde dölleme işlevini tamamlayıp,
dişiyle ve bu işlemin sonucuyla hiçbir ilişkisi
kalmayan erkek çekip gittikten sonra gebeliğin
çilesini çekmeye başlayan dişi kedi ya da köpek,
yavruladıktan sonra yavrularını beslemek ve
korumak için kaplan kesilir, en büyük sıkıntılara
göğüs gerer.
Aile oluşturan hayvan türleri olduğunu da
biliyoruz. Fakat ister doğursun, ister kuluçkada
yumurtayı sıcak tutarak yavrunun oluşmasını
sağlasın, türün sürekliliğinde esas olan dişinin
çilesi, özverisi, çabasıdır.
•••
Bütün canlı türleri içinde insanın en bilinçlisi
olduğunda kuşku yok.
Fakat en iyisi, en vicdanlısı olduğunu
söylemek o kadar kolay değil.

Tek tek olguların incelenmesi bir başka
Vicdan kavramını, insan türü dışında kalan
konu, fakat genelde baktığımızda bunun
canlılara da ilişkin olarak düşünmek yadırgatıcı
nedenlerinden biri, ne kadar paradoksal
görülebilir.
görünse de, yukarıda ileri sürdüğüm görüşle
Buna yanıtım, o dünyayı henüz yeterince
ilgili olabilir…
tanımıyor oluşumuzdur.
Yani kadının üstünlüğüyle…
Tanıdıkça çok şaşırtıcı verilere ulaşılacağını
Kas gücü bakımından kendisinden daha
tahmin ediyorum.
zayıf varlığın kişilik gücü karşısında
Fakat yazının konusu bu değil.
kendini aşağılanmış hisseden erkek,
Erkek ve dişi türler arasındaki
farklılık konusuna dönecek
Cumhuriyet devriminin şiddete başvurarak daha da
alçalmaktadır.
olursak, ben insanda da tıpkı
kadına sağladığı
Bu şiddetin ülkemiz
bütün doğada olduğu gibi,
kişilik hakları, kadının
bakımından
toplumsal
dişinin erkeğe açık ara üstün
yurttaş olarak
nedenleri
ise
yeterince
olduğu kanısındayım.
erkekle eşitlenmesi,
açıktır.
İnsanın dişisi de erkeğe
bu toplumsal
Feodal dönemlerden,
göre daha seçicidir.
kesimlerde ne yazık
köleci toplum çağlarından
Daha dayanıklı, daha
ki ya hiç ya yeterince
kalma; kadını cariye, ikinci sınıf
sabırlı, daha gözü pek, daha
içselleştirilmemiştir.
bir insan, erkeği onun efendisi
çalışkandır.
sayan çarpık görüş, geniş toplumsal
Büyük ölçüde türün sağlıklı
kesimlerde etkinliğini sürdürmektedir.
devamı, yavrunun korunması için doğanın
Cumhuriyet devriminin kadına sağladığı
insan türünün dişisine de armağandır bu.
kişilik hakları, kadının yurttaş olarak erkekle
Bunları söylemekle kadını bir doğum
eşitlenmesi, bu toplumsal kesimlerde ne yazık
makinesine, türün sürekliliğinin aracı
ki ya hiç ya yeterince içselleştirilmemiştir.
durumuna indirgemek istemem.
Kadın bu hakların bilincine varabildiği ölçüde
Doğa, söz konusu nedenle ilgili, fakat bu
de erkek egemen toplumun daha çok şiddetiyle
nedeninin de üzerine yükselerek, dişiye (insan
türünde kadına) üstün özellikler kazandırmıştır. karşılaşmaktadır.
Mevcut siyasal iktidar ise her konuda
En azından bugün böyledir bu.
olduğu gibi bu konuda da çağdaşlık değerlerini
Sosyal statüde erkekle kuşkusuz eşit haklara
tersinden okumakta, kadına saygı görüntüsü
sahip kadın, yukarıda sıraladığım ve başkaları
ardında onu tekrar feodal değerlerin tutsağı
eklenebilecek kişisel özelliklerle erkekten
yapmak, evinin kadını aldatısı ardında erkeğin
üstündür…
kölesi ve cariyeliğine indirgemek için elinden
•••
geleni ardına koymamaktadır.
Böyleyken, sadece Türkiye’de değil, belli
Kesin çözüm; erkek egemen toplum
ölçülerde bütün dünyada erkeğin kadına
anlayışından ve kurumlarından kurtulmaktadır.
uyguladığı şiddeti nasıl açıklayacağız?
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ir kafe var, içinde fal bakılanlardan.
Ama bir farkı var, oturdun mu kalkasın
gelmiyor. Yumuşak koltuklar, üç duvarında
boydan boya kitaplık var. Orta yerde tombik,
patlıcan moru bir soba kış günleri gürül gürül
yanıyor.
“Adı Yok Kafe”
“Adı Yok’a gidelim.” diyoruz gideceğimiz
zaman. Kafeyi “Velevki” işletiyor. O kadar
uzun zamandır gidiyorum ki bana hiç garip
gelmiyordu “Velevki” ismi.
Bir gün derdi çok bir arkadaşıma dedim, “Gel
seni Adı Yok’a götüreyim de Velevki sana fal
baksın.”
Garip bir diyalog oldu aramızda:
-Anlamadım? Velev ki fal baktı?
-İşte iyi gelir Velevki falı.
-Velev ki iyi gelmedi?
-Olur mu canım Velevki herkese iyi gelir?

-Ya ne demek istiyorsun anlamıyorum.
Bağlaçsız kurar mısın şu cümleyi?
-Ne bağlacı?
-Velev ki demeden anlat bi?
-Haaaa... Velevki arkadaşın adı bağlaç
değil ki?
-Kızım öyle isim mi olur?
Hiç dikkat etmemişim, cidden öyle isim mi
olur?
Ben fal baktırmam, başıma ne geleceğini
öğrenme ihtimalimden bile çekinirim. Ben
Velevki ile hep sohbet ederim, iyi gelir bana,
ufkumu açar. Ama derdi olan kiminle gitsem,
fal bahanesiyle ofis niyetine kullandığı çiçeklerle
dolu aydınlık odasına götürür, onunla dertli
giden ya kahkahalarla gülerek gelir geri ya
hafiflemiş olarak.
Ben de öneririm her dertliye.
İkna oldu neyse ki bizim kız da. İkna olmadı
da merakına yenildi belki de.
Gittik biz Adı Yok’a. Falı dinlemeye ben de
girdim çiçekli odaya, ısrar üzerine.
-Fal dediğimiz şey, bir insanın derdine çare ve
çözüm arayışı ya da hayattan sıkılmışlığını atma
çabasıdır. Ben burada fal falan bakmıyorum
aslında, fal bahanesiyle konuşturuyorum
kadınları, açılıyorlar rahatça, fikrimi söylüyorum
ben de sorunlarına. Ekseriyetle iyi geliyor ki
herkes bir başkasına anlatırken “falım çıktı.”
diyor. Size fal numarasına gerek yok. Konuşalım
dilerseniz, nedir sizi fala kadar getiren sıkıntı?
Bana baktı arkadaşım, başımla onayladım,
başladı anlatmaya:
-Çok yorgunum hayattan, çok çalışıyorum,

işyerinde 8 senedir aynı pozisyondayım, kimse
takdir etmiyor. İş çıkışı fiziken ve manen bitik
oluyorum, içime atıp çocuğu kreşten alıyorum.
Kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum ama sonra
yemek yap, mutfağı topla, çocuğu yatır. Öyle
robot gibi...
Kocamla aramızda hiçbir şey de kalmadı
sanki. Konuşacak konu bile bulamıyorum,
aslında çok da ağzımı açasım gelmiyor. Herhalde
onun da.
Çocuk uyuyunca çamaşır at makineye, iki ütü,
kitabı elime alınca ikinci sayfaya geçemiyorum.
Çocuğu bırakıp bir yere çıkamıyorum. Ve açıkçası
bu yorgunluktan ötürü anneme de küskünüm.
Küsüm. Çocuk üç yaşına geldi, bir gün de demedi
gelip bakayım mı, bana ihtiyacın var mı? Gitti
yazlığına dönmüyor, akşama kadar şövalesi
elinde bir yerlerde gidip resim yapıyor. Yani işte
daha çok ama özeti bu diyelim şimdilik. Ben
bu terfiyi alacak mıyım, ben kendime vakit
ayırabilecek miyim, ben mutlu olabilecek miyim,
ben bu evliliği kurtarabilecek miyim? Fala
bunları soracaktım.
-İşyerinde o terfiyi istediğini biliyorlar mı?
dedi, Velevki.
-E yani konuşmadık ama biliyorlardır artık kaç
sene olmuş.
-Bilmezler, söyleyeceksin.
-Gerilim çıkarsa ne yapacağım? Ya işsiz
kalırsam?
-Velev ki gerilim oldu? Ne yapabilirler?
İşinde iyisin, sekiz senedir çalışıyorsun, senden
vaz mı geçecekler? Velev ki vazgeçtin, işinde
iyiysen sana iş mi yok? Sen sustukça hakkına
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çökerler. Adın akıllarına gelmez. Her fırsatta
terfi beklediğini söyleyeceksin ki akıllarından
çıkmasın. Kadının adı yoktur bu topraklarda,
sen kendin kazıyacaksın hafızalarına. Gelelim
yorgunluğuna, velev ki yemek yapmadın ne olur
ya da velev ki toplamadın bulaşığı?
-E ne yiyeceğiz? Hadi yedik peynir ekmek,
mutfak öyle mi kalacak?
-Siz evde iki yetişkin değil misiniz? Birkaç
gün aç ve dağınık kalırsınız, sonra diğeri
öğrenir yemeği de toplamayı da. Sen isyan
bayrağı açmazsan, kimseyi yattığı kanepeden
kaldıramazsın. Velev ki kaliteli geçmedi
çocukla zaman, canın kitap okumak istedi gün
batmadan. Ne olur? Seni sevmez mi? Travma
mı geçirir? Mutlu bir anne, görevini yapan bir
anneden daha yeğ değil midir? Bu çocuğun
babası yok mu? Azıcık da o zaman geçirsin ne
olur ki?
-Becerebilir mi emin değilim?
-İş başa düşünce herkes her şeyi becerir. O da
babası. Kendi meşrebince baksın çocuğa ama
illa baksın ki bağ olsun aralarında. Eğer adamı
çocuğa bakmayı beceremez diye bırakamıyorsan
çocuğa yürümeyi nasıl öğrettin? Taytay dura
dura, düşe kalka öğrenmedi mi? Her şeyin en
iyisini sen bilmek zorunda değilsin ki? Sen de
öğreniyorsun, o da öğrenecek ne denirse artık
montessori bilmem ne...
-Haklı olabilirsin ama çocuğu parka götür
diyorum yedek kıyafetini evde unutuyor,
okuldan sen al diyorum eve gelesiye nasıl
yapıyorlarsa ikisi de çamur içinde kalıyor, gidiyor
çocuğa dışarıda yemek yediriyor...
-Olsun, o da onun babalık şekli. Çocuğun
düzenini katı şekilde sen koyarsan senin
zimmetinde kalır tabii. Belki de kirli gezmekten
rahatsız olmayan çocuk konfor aramadan her
yerde mutlu olabilen biri olur, terli gezmeye
alışırsa daha zor hasta olur. Dışarıda biz yiyoruz
arada çocuk da yese ne olur?
Gelelim annene. Kaç kardeşsiniz siz?
-Üç
-Üç çocuk büyütmüş, ömrü sizin peşinizi
toplayarak geçmiş. O da hata. Şimdi hayatında
ilk kez özgür kalacak, o yaşta el kadar çocuğun
sorumluluğunu verip senin kurallarınla
bakmasını beklemek adil mi? Velev ki
bakamadı çocuğuna, anneliği senin için torun
bakmasından ibaret mi? Annen çocuğuna bakıcı
olacağına ileriki yaşların için sana feyz olacak
bir hayat yaşasa daha iyi değil mi? Bu kadar zor
çocuk büyüttükten ve yorulduktan sonra sen
ister miydin emekliliğinde her şeye yeniden ve
aynen baştan başlamayı? Yeni bir vazife gibi?
Terfisi de yok? Teslim olma ezberletilene, sen
gönlünün dilediğince yaşa, yık o toplumun
beklenti duvarlarını. Tek bir ömür var, herhangi
yıkılabilir bir kölelik için onu ziyan etmeye gerek
var mı sence? Dene bakalım bir kalıplardan
taşmayı? Velev ki kaybettin ne değişir, zaten
mutsuzsun? Sorumlulukların hiçbirini
istemiyorsun ama ne istediğini biliyor musun?
Onu düşün bakalım biraz da...
Gözlerimi kaçırdım, insan doğruya maruz
kalınca refleks gibi yapar bunu. Gözlerim takıldı
duvardaki çerçevelere, Velevki’nin adı Sema,
psikolojide diploma, kadın çalışmalarında
yüksek ve yurtdışında doktora...
Bir de ihraç belgesi asılı, kırmızı parlak lake bir
çerçeveyle.
Kim diyebilir şimdi ders veremiyor Sema?
Velev ki uzaklaştırdın okuldan; akıl,
öğrencisini bir fincan kahvede bile buluyor.

ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU

“Bu, kırık ve incecik
Bir veda havasıdır.
Tutuşan ellerimden
Parmak uçlarına değen sıcaklık,
İncinen bir hayatın yarasıdır...
Hoşça kal canımın içi,
Hoşça kal...”

O

, Esmer Dergisi’nden Yeşim Coşkun’a
verdiği röportajda (son röportajıydı da)
şöyle tarif etmişti kendini;
“Dört kelimeye sığdırarak ifade etmek çok zor
ama beni yakından tanıyanların ortak kanaatiyle
söyleyebilirim ki: İYİ KALPLİ ve VİCDANLI, SAMİMİ
ve ŞAKACI, ZEKİ ve YETENEKLİ, ÖFKELİ ve BOYUN
EĞMEZİM.”
“Şiirlerinizden sizi en çok ifade eden dize
hangisi?” sorusuna da yanıtı;
“Bu dünyada yerim yokmuş, keşke bir yalan
olsaydım…”dı Yusuf Hayaloğlu’nun...
•••
Hep üreterek yaşadı.
“Benim hayatımda boş gün kavramı hiç
olmadı.” derdi.
Sürekli yazdı, şiir yazdı. Birbirinden zarif,
bugün dillerden düşmeyen besteler yaptı.
“İyi işler ve iyi insanlarla karşılaşmak”, onun
küçük mutluluk sebebiydi. Bunların tersi de
mutsuzluğuydu.
Çok kolay mutlu ve mutsuz olabilecek bir
yapıya sahipti Yusuf Hayaloğlu.
Hatırını soranlara şu karşılığı verirdi;
“Dert etme, iyiyim ben.
Ara sıra mahşer, ara sıra
yaşama hırsı...”
•••
Kızı Hazan Hayaloğlu “Bir şair, sevenlerine
ne emanet edebilir düşüncesinden yola çıkarak,
babamın şiirlerini kendi el yazısı ile birer birer
onu sevenlere emanet etmeye karar verdik.
Her yıl dönümünde bir şiirini kendi el yazısı ile

paylaşacak, emanet edeceğiz” demişti.
Bu sözünü hep tuttu...
•••
Onu en iyi anlatan dizeler; bir dönem
Ankara’da iyi dostluk günlerine imza attığı şair
dostumuz Cem Seyhun Ünbay’dan gelir;
O GÜZEL SÖZ YUMAĞI için;
eğildi kadim dostu Ahmet KAYA’nın kulağına,
“anımsadın mı BİZ ÜÇ KİŞİYDİK, şimdiyse bak
kaç kişi kaldık... AH ULAN RIZA,
gitmeyecektin...” dedikten sonra atlayıp ASİ BİR
KÜHEYLANın sırtına
bakıp seslendi can sevdiği anasına, “ah be
anne,
sen ki benim gözümde BİR ANKA KUŞUsun,
HAYAT NEDİR ANNE?” dedi gülen gözleriyle
“HANİ BENİM GENÇLİĞİM NERDE?” diye sordu
usulca...
“YAKAR GİDERİM” dedikten sonra “gidiyorum
işte,
hem zaten BAŞIM BELÂDA, keşke şu karşıki
DAĞLARDA KAR OLSAYDIM...” diye ekledi...
gitmeden önce de sevdalardan dem vurdu
“unutma ki her sevda, bir TOPAL SEVDADIR.”
dedikten sonra da YAKAMOZlar bırakarak ardında
sessiz BİR İNTİHAR GİBİ, sessiz usul gidiverdi
işte..
•••
Bir ömre iki şiir albümü, iki kitap ve yüzlerce
şiir sığdırmıştı.
Şiirlerini de en çok eniştesi Ahmet Kaya
besteleyip seslendirmişti.
Şiiri ve sevenlerini yalnız bırakarak 13 yıl
önce bugün 56 yaşında hayata veda eden Yusuf
Hayaloğlu’na saygıyla, özlemle;
“Belki hiç söylenmemiş,
Bir şarkın vardır,
Henüz koyvermediğin bir kahkaha…
Fırsatın olacak mı bir daha?
Ne bekliyorsun?
Yanılsan da sen yanılırsın!”
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art ayı boyunca kadına ilişkin çok önemli
ya da tepeden tırnağa hamasi laflar
edildi ve edilecek. Kimi doğruyu, kimileri
de yalan söyleyecek... Mış gibi yapacak. Siz akıllı
okurlar doğruyu eğriden ayırmayı elbet bilirsiniz.
Doğruları paylaşın, yalanlara sakın kanmayın!
“Kadının anne ve eş sıfatıyla toplumda ulvi bir
konuma sahip olduğunu” söyleyenlere, kadına
kadın demekten korkanlara, kadına “bayan” ya
da “hanım kardeşlerimiz” diye hitap edenlere
inanmayın!
Kadının değer görmesi için anne, eş ya da bacı
olması gerekmiyor. Kadınlar, sadece kadın olarak
yeterince değerliler.
Gelin kadınlara ilişkin yazdığım şu aşağıdaki
tarifeyi okuyalım:

ONUN ADI KADIN

Kadın, yaşam serüvenine çok çok gerilerden
ve çok çok gecikmiş olarak başlayandır. Aradaki
mesafeyi, süreyi kapatmak için yüzyıllardır
koşandır.
Doğduğunda, “niye erkek doğmadın”
diye öfkeye neden olan, ilk beş yılında erkek
kardeşlerinden daha az beslenecek, bakımsızlıktan,
ilgisizlikten ve hastalıktan daha çok ölecek olandır.
Eğer, ilk beş yılı atlatıp hayatta kalmayı
başarabildiyse, yoksulluktan, görenekten,
olanaksızlıklardan okula yollanmayacak olandır.
Okuması yazması olmayan nüfusun üçte ikisi
kadındır.
Kadın, işi, emeği görmezden gelinendir.
“Gayriresmi” sektörde çalışandır. Dünyadaki
toplam işin üçte ikisini yaptığı halde, dünya iş
gücünün üçte birini oluşturandır…
Kadın, hızla yoksullaşandır. Dünyada, yoksulluk
sınırının altında yaşayanların yüzde 70’i kadındır.
Kadın, politik ve ekonomik yapılanmalarda,
hükümetlerde, ulusal ya da uluslararası karar alma
mekanizmalarında, dünyanın gelişim ve barış
süreçlerinde yeri olmayandır…
Kadın, sürekli şiddete maruz kalandır.
Kadın, kendi bedeni üzerinde söz sahibi
olmayan, olamayandır. Erkeğin, ailenin,
mahallenin, aşiretin, toplumun “namusunu”, şan

ve şerefini korumak için öldürülen, boğazlanan,
başı ezilen, bıçaklanan, boğulan, taşlanan ve
intihara zorlanandır kadın.
Kadın, kendi başlatmadığı, katılmadığı, taraf
olmadığı, onaylamadığı, karşı çıktığı savaşların ve
silahlı çatışmaların başlıca mağdurudur. Bedeni,
savaş aracı olarak kullanılandır kadın. Erkeklerin
savaşında, toplu tecavüzle cezalandırılandır.
Kadın, bütün bu eşitsizliğe, sömürüye ve
haksızlığa karşı yüzyıllardır mücadele eden; bu
mücadele sonucunda mutlaka özgürlüğünü,
eşitliğini ve bağımsızlığını kazanacak olandır!

KADIN OLMAK

Şu yukarıda bir çırpıda sıraladıklarımı, sanki
doğduğum günden beri biliyordum. Ama bir daha
beni hiç terk etmemesi, elbet adım adım oldu.
Gazeteciliğe başladığım yıl 1967… O tarihten
beri kadın konuları hep ilgimi çekti… Kadın konuları
deyince moda ya da yemek tarifleri değildi ilgi
alanım: Kadına yönelik şiddet, çalışan kadınların
kreş sorunu, kadının işsizliği, kadının ev çalışması,
kırsal alandaki kadın, kentsel alandaki kadın
gibi meselelerle ilgili, Milliyet’te sayısız diziler
yapmıştım.
Sonra günün birinde, 1985’teydi. Birleşmiş
Milletler’in (BM) Kenya Nairobi’deki Dünya Kadın
Konferansı’na katılmak üzere bir davet aldım. Bu
daveti alan Türkiye’den tek gazeteciydim. Gittim ve
önümde koskoca bir dünya açıldı.
Yeryüzünün her yerinden, bütün kıtalardan,
sayısız ülkeden gelmiş binlerce kadının
tanıklıklarını, deneyimlerini dinledim, yaşamlarını
paylaştım. Birlikte ağladık, birlikte güldük,
en çok birlikte öğrendik. Yine o toplantıda
yüzlerce, binlerce araştırma ve belge, gümüş
tepside önümüze sunuldu… Hem BM’nin resmi
toplantısına, hem de sivil toplum kuruluşlarının
resmi olmayan toplantılarına katıldım. O sürecin
sonunda kadın konusunda müthiş bir hazineye
kavuşmuş, eşsiz bir donanım elde etmiştim...
Heyecanla ve iki bavul dolusu malzemeyle
İstanbul’a döndüm. O zaman Milliyet’teydim
ve yazı işleri müdürü de Çetin Emeç’ti. Elimdeki
müthiş malzemeyi ona gösterdim, anlattım…
Dünyadaki kadın sorunlarının önemini anlattım.
Kadının insan haklarını anlattım. Kadınların giderek
yoksullaşmasını anlattım… “Siz bana bir sinopsis
hazırlayın getirin.” dedi.
Bütün gece sabaha kadar oturup sinopsis

çıkardım. Politikada kadın, ekonomide kadın, kırsal
alanda kadın, savaşta kadın, göçmen kadın, kadının
emeği, toplumsal cinsiyet nedir, kadına biçilen
roller vs.
Ertesi sabah gazete toplantısında masanın
etrafındakilere güzel bir sunum yaptım. Bir yandan
da kocaman perdede fotoğrafları gösterdim. Sabah
toplantısında herkes “Ay ne güzel fotoğraflar, ay
ne hoş renkler, ne ilginç kadınlar” diye konuşurken
bir baktım ki o masanın etrafında herkes erkek,
tek kadın benim. Bütün müdürler erkek… Üstelik
gazetenin sabah toplantılarına binlerce kez
katılmışlığım vardı, ancak o güne kadar bunun
ayrımına varamamış, tek kadın olduğumu idrak
edememişim. Sunumumu dinlediler, dinlediler,
fotoğraflara baktılar, baktılar… Resimlere ve
anlattıklarıma hayran oldular… Sonunda Çetin
Emeç döndü bana şöyle dedi:
“Zeynep Hanım çok güzel hazırlanmışsınız ama
kadın sorunları beni hiç ilgilendirmez, hele hele
okurlarımızı daha daha hiç ilgilendirmez. Siz en iyisi
‘Ben Afrika’dayken’ diye birkaç yazı yazın bu işi öyle
bitirelim.”
Bu yanıtı hiç unutmadım. Bu yanıt, kadını üç
alanda birden aşağılıyordu. Bir gazetenin kadın
çalışanını, ele alınmak istenen konuyu, yani kadın
sorunlarını ve okurları aşağılıyordu. Ve işte o akşam
eve gittiğimde, masanın başına geçtim ve dünyada
kadının durumunu anlatan “Kadın Olmak” kitabım
üzerine çalışmaya başladım.
Doğrusu Çetin Emeç’e müteşekkirim. Belki
gazetede “Kadın Olmak” dizisini istediğim gibi
yazsaydım, bu kitabı yazmazdım. Oturdum “Kadın
Olmak” kitabını yazdım. O kitap işte böyle çıktı.
Bugün 25. baskısı, her baskıda güncelliyor ve
günümüze getiriyorum kitabımı.
Ben söylemiyorum ama hâlâ birileri çıkıp “Bize
kadın sorunları üzerine ufuk açan ve feminist
olmamıza neden olan bu kitaptır.” der. Bu da beni
çok mutlu eder. İşte o gün bugündür kadınların
eşitlik mücadelesine el vermeye çalışmaktayım…
Ve işte bunun bilinciyle sadece 8 Mart değil, her
gün, evet yılın her günü bu mücadelede yer alan
kadınların günüdür diyorum. Bu mücadelede
kadının yanında olan erkeklerin günüdür.
Dayanışmayla, bilgilenerek, öğrenerek ve
öğreterek… Kadın sorununun sadece kadının değil,
erkeklerin de sorunu olduğunu kavrayarak… Bu
mücadeleye omuz veren herkese güç diliyorum.
Sakın umutsuzluğa kapılmayın, diyorum...
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toplumlar, hiçbir zaman kadın ve erkeğin birlikte geliştiği toplumların
seviyesine erişemezler. Nüfusun yarısının diğer yarısından ayrıcalıklı
olduğu bir toplumda, performans her zaman potansiyelin altında kalır.

Çağdaş toplumlar, kadın ve erkeğin potansiyelinden daha iyi
yararlanabilmek ve nüfuslarının potansiyelini en iyi şekilde
değerlendirebilmek için günlük hayatın ötesinde, iş dünyasında da,
Elbette ki mümkün değildir. Çünkü kadınla erkek birbirlerinden farklı
siyasette de kadını erkekle eşitlemeye çalışıyor. Bu amaçla kotalar
olmaktan öte, birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Birinin eksik olduğu yerde
koyuyor, kamu sektöründe yasal düzenlemeler yapıyor, özel sektörü
diğerinin tam olması mümkün değildir. Erkeğin dünya işlerinde kendi
özendirecek kolaylıklar sağlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı
potansiyelinin doruğuna ulaşabilmesi, kadının kendi potansiyeline
sıra, iş dünyasında da cinsiyet eşitliğinin sağlanması, mevcut
ne kadar ulaşabildiğine de bağlıdır. Çünkü kadın hayatın
olan işgücü ve yetenek havuzundan çok daha verimli
yarısıdır, kadının toplumsal hayatın içinde hayatın yarısını
Erkeğin dünya
faydalanabilmeyi ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
kaplamadığı her şey ve her yer eksik kalacaktır.
getiriyor.
işlerinde kendi
Anadolu’nun bereketli topraklarında kadın ne yazık ki
potansiyelinin
Araştırmalar, kadınların iş hayatına daha fazla
yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş ve geri bırakılmış. Ta
doruğuna
katılımının, hem şirketlerin hem de ülkelerin
ki Atatürk; “Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak
ulaşabilmesi kadının
ekonomik performansını artırdığını gösteriyor. Kadın
yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk
kendi potansiyeline ne
ve erkek çalışan sayısı arasındaki farkın azalması
kadınını bilimsel, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatta
kadar ulaşabildiğine
şirketlerin performansını yükseltiyor, kârlılığını
erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekçisi yapmak
de bağlıdır.
artırıyor. Kadınların işgücüne katılım oranındaki her
yoludur.” diyerek kadını erkeğin yanına, olması gerektiği
artışın ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasında da artışlar
yere taşıyana kadar.
sağlayacağı hesaplanıyor. Türkiye’nin çağdaş medeniyetler
içinde layık olduğu yere ulaşması, Türk kadınının hayatın yarısında yerini
Toplum kadın ve erkeğin sentezidir. Kadın erkeksiz, erkek de
almasına da bağlı.
kadınsız var olamaz. Süregiden yaşam içinde kadınların geride bırakıldığı

gezGİN PERONU

A

tatürk der ki; “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins
insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim,
ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün
müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere
yükselebilsin?”
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e oldu? Sıra bana mı geldi? Herkes hâlâ
aynı yerde. Bu insanlar, ne kadar farklı
giyinmiş. Sıra bana gelmediyse ben
neden uyandım, kim uyandırdı beni? Karşımdaki
adam, benimle konuşuyordu. Adamın yüzüne
dikkatlice baktım. Ben, onu tanıyordum. O,
William Shakespeare! “Siz, Shakespeare’siniz!”
dedim heyecanla ayağa kalkarak. Adam
şaşırmıştı ama bozuntuya vermeden “Merhaba,
beni tanıdığınızı bilmiyordum. Ama ben,
yine de kendimi tanıtayım size. Ben, William
Shakespeare.” dedi elini uzatarak. Ben de
heyecanla elimi uzattım, “Tanıştığıma o
kadar memnun oldum ki, anlatamam! On
yaşındayken yazmaya başlamamın en mühim
nedeni, gittiğim bir oyununuzdu.” Shakespeare,
şaşırmıştı, “Keşke bu söyledikleriniz gerçek olsa,
bir tiyatro oyunum sahnelense de başkalarına
ilham olabilsem… Belki bugün gerçekleştiririm
hayallerimi.” dedi gülümseyerek. “Sizi
uyandırdım sanırım, affedersiniz… Sadece
tiyatro oyunları için yapılacak seçme için hangi
sıraya girmem gerektiğini sormak istemiştim.”
diye devam etti sözlerine. Koskoca William
Shakespeare, tiyatro oyunu seçmelerine mi
girecek; üstelik upuzun bir kuyrukta, sıranın
kendisine gelmesini mi bekleyecek? “Ama
siz, koskoca Shakespeare’siniz. Oyunlarınız
defalarca sahnelendi, her defasında tiyatro
salonları tıklım tıklımdı… Şimdi bu uzun
kuyrukta bekleyecek misiniz tiyatro oyununuz
için?” diye içimdekileri söyleyiverdim. “Siz; dün,
uzun bir zaman boyunca çalışmış olmalısınız.
Ama dedikleriniz kulağa çok güzel geliyor.
Kocaman bir tiyatro salonu düşünüyorum hep…
‘Romeo ve Juliet’i sahnede düşünüyorum…
Binlerce tiyatro seven insan, aynı salonda
benim oyunumu bir alkış yağmuruna tutmuş.”
diye yanıtladı sorumu. “Romeo ve Juliet” mi?
Tiyatro dendiğinde ilk akla gelen belki! Şimdi
ben, ilk hâlini mi okuyacağım? Ben, aklımdan
bunları geçirirken Shakespeare, elindeki
kâğıtları bana doğru uzatıyordu. Elindeki
kâğıtları alıp incelemeye başladım. El yazısı…
Düşünüyorum da biz, onlara göre oldukça kolay
şartlarda yazmıyor muyuz? Aklımıza gelenleri,
önümüzdeki birkaç tuşa basarak kolayca yazıya
dökebiliyoruz. Shakespeare’in bana verdiği
tiyatro oyununa baktım bir, bir de kendi tiyatro
oyunuma baktım. Bir dakika! Benim tiyatro
oyunum da el yazısı! Ama nasıl olur bu? Gerçi
koskoca Shakespeare ile tanıştım, bundan önce
şaşırmam gereken çok şey var sanırım. “Romeo
ve Juliet… Okuduğum ilk tiyatro oyunlarından
biriydi. Ama sahnede, çok daha güzeldi!” dedim
heyecanla. Shakespeare, ben her konuştuğumda
şaşkın şaşkın bakıyordu bana. Ben de bu
yaşadıklarım karşısında şaşkındım. Shakespeare,
1564 yılında vaftiz edildiyse 1500’lü yıllarda
mıyım ben şu an? Nasıl oldu, bilmiyorum ama
bir şekilde Shakespeare’in yaşadığı dönemdeyim
ve onunla tanıştım. Bu duruma ayak uydursam

iyi olacak. “Affedersiniz… Sanırım haklısınız,
vardı. Gözlüklü kadın, “Hoş geldiniz.” dedi
dün biraz fazla çalıştım. Biraz göz gezdirdim
karşısındaki sandalyeyi göstererek. Sandalyeye
‘Romeo ve Juliet’e. Ne kadar kıymetli… Eminim,
oturmadan önce, “Aslında istediğiniz gibi
çok beğenilecektir ve hatta seçilebilir de.” dedim
e-posta olarak gönderdim tiyatro oyunumu.
gülümseyerek. Shakespeare’in yüzünde buruk
Çıktısını da aldım, dilerseniz buradan da
bir gülümseme belirdi, “Çok iyimser
inceleyebilirsiniz.” dedim elimdeki
yaklaşıyorsunuz, ilk defa böyle bir
kâğıtları gözlüklü kadına uzatarak.
seçmeye katılıyor olmalısınız.
Koskoca William
Elimdekileri aldı teşekkür
Maalesef anlattığınız kadar
ederek ve dikkatlice, verdiğim
Shakespeare, tiyatro
kolay olmuyor. Hele bir de
kâğıtları incelemeye başladı.
oyunu seçmelerine
bu işlerde yeniyseniz işiniz
Yanındakilerle konuştu;
mi girecek;
çok daha zor, demektir.”
yüzünde mimik yoktu,
Söylediklerine bakılacak
üstelik upuzun bir
beğenip beğenmediklerini
olursa bu konuda ona
anlayamıyordum. Yaklaşık
kuyrukta, sıranın
da hiç şans verilmemiş…
on dakikalık bir istişareden
kendisine gelmesini
Eserleri yüzyıllardır okunan
sonra gözlüklü kadın,
mi bekleyecek?
birine böyle yapanlar şu anda
kafasını kaldırarak “Biz, sizi
yaşasaydı eminim, yaptıklarına
arayacağız.” dedi. Shakespeare
çok pişman olurlardı. “Anlattıklarınız,
ile konuştuklarımız geldi aklıma.
yaşadıklarımı hatırlattı bana. Klasikleşmiş
O da dikkate alınmamaktan, kendisine
oyunlar elbette kıymetli ama yeni oyunların da
şans verilmemesinden dertliydi; benim
o oyunlar gibi klasikleşmesi için zamana ihtiyacı
gibi. Aramayacaklarını biliyorum, çünkü
yok mu sizce de?” diye hararetli bir şekilde
içerideki çoğu kişinin aksine çok gencim ve hiç
anlattım. “Haklısınız. Birkaç gün önce ünlü bir
tanınmıyorum. “Peki.” dedim kısık bir sesle ve
oyun yazarının oyununu izlemeye gitmiştim.
çıktım odadan. Artık içimde en ufak bir umut
Çok güzeldi; defalarca sahnelenmesinin bir
belirmiyor. Gerçi bir yerde, Shakespeare tüm
nedeni olmalı, diye düşündüm. Sonra kendi
dünyada tanınıyor şimdi. Ama döneminde
oyunlarım geldi aklıma.” diye onayladı beni.
bugün gördüğü değeri, bildiğim kadarıyla
Gözlerimde bir ağırlık hissettim, yavaş yavaş
“görmüyordu”. Aramayacaklar, biliyorum. Bir
kapanmaya başladılar istemsizce… Boynumda
gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl… Aradılar mı,
hafif denemeyecek bir ağrı ile yavaş yavaş açtım
hayır. Seçmelerde hangi tiyatro oyunu mu
gözlerimi. Yanımdaki kadın, “Sıra size geldi.”
seçildi? Ünlü bir tiyatro yazarının eseri…
diyordu bana. “Kusura bakmayın, sırayı takip
Sevgili Shakespeare, döneminde değer
etmeliydim.” diyerek alelacele kucağımdaki
görmemişsin. Ama yüzyıllar sonra ayakta
kâğıtları bir araya getirdim ve hızlıca kahverengi
alkışlanıyor yazdığın oyunlar. İnan, hiçbir
kapıya doğru ilerlemeye başladım. Az önce
şey değişmedi asırlar geçse de… 16. yüzyılda
yanımda olan Shakespeare’i ve konuştuklarımızı
yaşadıklarını; biz yeni nesil, 21. yüzyılda yaşıyoruz
düşünerek ilerliyordum. İçeride dört kişi
şimdi.
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BAŞINI SEVDİĞİ KADIN İÇİN
GİYOTİNE KOYAN ADAM
Sıkı durun, asıl hikâye Charles Dickens’tan.
“İki Şehrin Hikâyesi”nde Sydney Carton ölmeden
önce şunları söyler:
“Şimdiye kadar yaptığım her işten çok daha
iyi bir iş yapıyorum.
Şimdiye kadar böyle bir huzura
kavuşmamıştım.”
Onu böylesine bir huzura kavuşturan nedir
biliyor musunuz?
İlk aşkı ve artık evli olan Lucia üzülmesin diye
onun kocasının yerine giyotinin altına başını
koymasıdır.

İşte bütün bu başyapıtlar; bir kadının gücünü,
duruşunu ve asaletini ortaya koyuyor…
O unutulmaz eserlerde kadına saygının
resmigeçidi var.
Kadınlar en tepededir. Kahramandır...
Saygındır…
Bizim kadınlar… Cinayete kurban giden
kadınlarımız... Her katliamda aklım bir kadın
roman kahramanına gider. Dev yazarların onlara
saygı duruşudur bu aslında.
İşte bir Turgenyev, bir Stendhal, Dickens ya
da Tanpınar olmadığı için onların hikâyeleri
romanlarda değil de gazetelerde, sosyal
medyada, televizyonlarda veriliyor.
En son bu yazıyı yazarken yeni bir katliam
haberi geldi. İddiaya göre bir kadın, ailesinin
zoruyla nişanlandığı kişi tarafından bıçaklandı.
Hayatını kaybetti.
Henüz 16 yaşında hayalleriyle yok edildi…
Yazıklar olsun!
Biz ezilen, cinayete kurban giden
kadınlarımızın acılarıyla daima sarsılıyoruz. Bu
tatsız, utanç verici durum nereye kadar gidecek?
Nâzım Hikmet sizi, yani Kurtuluş Savaşı’nda
dağ bayır demeden yurdunun savunması için
siper olan kadınlarımızı bakın nasıl anlatmış:
...bizim kadınlarımız: korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız,

avradımız, yârimiz ve sanki hiç yaşanmamış gibi
ölen...

SİZİ ARAGON’LAR
TURGUT UYAR’LAR YAZSAYDI
Bizim kadınlara şairlerin, yazarların gönlünde
taht kurduğu gibi sahip çıkmadığımız sürece
mahcubuz.
Ah kadınlar… Bizim kadınlar...
Nâzım bilse bizim size bunları yaptığımızı kim
bilir nasıl vurucu bir şiirle bizi mahcup eder…
Aragon bir gazeteci olsaydı, “Küllerinden
Doğan Anka Kuşu” şiirini size ithaf ederdi.
Pablo Neruda sizi “Buğdayın Türküsü” tadında
bir şiirle selamlardı.
Turgut Uyar ailede, toplumda başımızı dik
tutan duruşunuza “Göğe Bakalım” şiirini uyarlardı.
Cemal Süreya sizi gördükten sonra, ezilen
kadınları anlattığı “Nehirler Boyunca Kadınlar
Gördüm” şiirini gözden geçirirdi.
Özgecan’lar... Azize Gülmez’ler… Başak
Cengiz’ler... Hanife Demirci’ler… Neslihan
Batur’lar… Gülsüm Yarış’lar... Selime Pişkin’ler…
On binlerce kadın… Biz sizi koruyamadık. Ve de
anlatamadık.
Sizi en iyi şairler, yazarlar anlatır.
Bizi bağışlayın.

İKİNCİ SINIF KOMPARTMANI

izim kadınlar… Canımız yanıyor neredeyse
her gün. Evet, her gün bir kadın cinayeti
haberiyle sarsılıyoruz. Oysa onlar
romanlarda, şiirlerde hep başköşede...
Don Kişot, hayallerin peşinden inatla gidip,
sarsakça her kılıcını savuruşunda aklına sevgilisi
Dulcinea gelir… Bir kadın kahraman ruhunu esir
almıştır şanlı şövalyenin…
“Vadideki Zambak”ın iflah olmaz Felix’i,
hayata dair en büyük dersleri sevgilisi
Henriette’ten öğrenir. Bir de öğretmendir o
sevgili.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur”unda
Mümtaz’ın normal seyrinde giden dünyası,
Nuran’ı tanıdıktan sonra alt-üst olur. Nuran
çarpmıştır Mümtaz’ı.
“Kızıl ile Kara”nın aykırı çocuğu Julien Sorel’in
sevgilisi Madam De Renal, sevdiği adamın başı
kesilmesin diye nasıl da büyük riskleri göze alır.
Deli danalar gibi savrulur Sorel için…
Peki, “Babalar ve Oğullar”ın Bazarov’una ne
demeli?
Burnundan kıl aldırmayan, aşkı bir safsata
olarak gören genç Bazarov, Odinstova’yı
tanıdıktan sonra nasıl da değişir...
Kalbinin atışlarını sekteye uğratan büyük aşkı
Odinstova’nın hayaliyle genç yaşta terk-i diyar
eder.
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Dünya tarihinin sayfalarına “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” diye yazdırdılar.
“Geldikleri gibi gittiler!”
Acı, hüzün, direnç ve kurtuluşa uzanan zaferin ilk adımları 1914’te Birinci
Dünya Savaşı’nda atılmış, topyekûn bir seferberlik başlamıştı…
Dünya savaşının bir yansıması da Çanakkale’deydi…
Boğaz’dan, karadan girip işgale girişmeyi hayal ediyordu emperyal güçler…
18 Mart 1915 sabahı, işgal kuvvetleri Çanakkale Boğazı’ndaydı…
Ama doğudan batıdan, güneyden kuzeyden kahraman Mehmetçikler geçit
vermedi… Onbaşı Seyit’ten Müstecip Onbaşı’ya, Ezineli Yahya Çavuş’tan adı
tarihe kazınmış ya da isimsiz on binlercesine…
Şükran duyacağımız büyük kahramanlar…
Evet… Geri çekilmişti işgal donanmaları… Zaferin adı konmuştu o gün.
Çanakkale durmuyordu… Haysiyet ve gurur, kan, gözyaşı…
Bütün bu savaş zamanları içinde Çanakkale’den, Cumhuriyet Türkiye’sinin
önderi de bir kahraman olarak çıkacaktı... Yarbay Mustafa Kemal ve silah
arkadaşları 57’nci Piyade Alayı ve on binlerce Mehmetçik, Anafartalar’da
destan yazacaktı… “Kurtuluş”a, “Kuruluş”a ve “Cumhuriyet”e uzanan bir
destan…
Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü yazılmıştı Çanakkale’de…
“Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” diyecek kadar direncini
ispatlayan, fakat ömrü boyunca dünyada ve ülkesinde hep barışı savunacak
olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti’nin...
Evet...
Çanakkale, olmak ve ölmek kavgasının verildiği yerdir kısacası... Dirilişin
adıdır… Çanakkale, ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyet simgesidir... Ve
Atatürk’ün ifadesiyle, ulusumuzun askerlerinin yüksek ruhunun kanıtıdır...
Çanakkale savaşlarında şehit olan tüm kahramanların anısına, gözyaşıyla,
saygıyla...
Çanakkale’deki tüm komutan ve neferlere şükranla…
Çanakkale İçinde Sarı Kırmızı Hüzün: İLK ONBİR
Galatasaray deyince ilk akla gelen rakamlardan biridir, 11. Yüz yıl öncesinde
de takımlar sahaya 11 kişiyle çıkardı. Bugün karşınıza gelecek 11 Galatasaraylı
ise birlikte hiç sahaya çıkmadı. Bu 11 ismin bir araya gelme sebebi sahada değil
cephede, rakiple değil düşmanla savaşmaktı. 1915 yılında onlar için kale ve top,
saldırı ve savunma bambaşka anlamlar taşıyordu.
Hüsamettin. Pazuları kürek çekmekten şişmiş. Şimdi tüm kudretini obüs
taşımaya harcayacak.

119 Ahmet Refik ile 252 Aziz Ulvi, bu kez ders nöbeti için değil aynı topun
başında beklemek için birlikteler. Düşman denizden gelecek, denmiş.
893 Hasnun Galip, tabyada. Kimse birazdan “goool!” diye bağırmayacak.
280 Cevdet. Kimse, ilk Türk futbolcu diye elini öpmeyecek.
255 Ethem Mehmet, 477 Yusuf Cemil, 1048 Mehmet Nazmi. Yaşlılıklarında
bir pilav gününde bir araya gelip eski günleri yâd edemeyecekler.
670 Mehmet Nüzhet, 901 Ömer Mahmut ve 109 Mehmet Ali...
Bambaşka umutlarla Mektebi Sultani sıralarında, yani Galatasaray
Lisesi’nde dirsek çürütmüş, ortak kaderlerinin Çanakkale’de buluşturduğu 11
Galatasaraylı.
Ve hepsi için aynı son. Peki, neydi onları buraya getiren?
1914 yılında dünya, o zamana kadar görmediği türden bir savaşa girdiğinden
habersizdi. Önce “Büyük Harp” dendi, sonra “Harb-i Umumi,” nihayetinde
“Cihan Harbi”. Dünyanın yaşadığı ilk küresel çatışma. Çanakkale’de tarihin en
kanlı savaşlarından biri 1915’te yaşanacak, dokuz ay sürecekti.
İLK ŞEHİTLER
Adı Ahmet Refik. Üç yıl önce dönem birincisi olarak Mektebi Sultani’den
mezun olmuş, pırıl pırıl bir delikanlıydı. Hani on yıl evvelinde, Ali Sami Yen ve
arkadaşlarının Galatasaray Futbol Kulübü’nü kurduğu bir sınıf var ya, o günkü
dersin hocası, meşhur edebiyat öğretmeni Atâ Bey’in oğlu.
Müdürü Tevfik Fikret’in talebelik numarasını almış. Büyük şairin en sevdiği
öğrenci.
119 Ahmet Refik. Zekâsı, bilgisi, çalışkanlığıyla öne çıktığından daha da
okusun, âlim olsun diye hemen Almanya’ya gönderilmiş. Almanca bilgisiyle
dikkat çekiyor, cepheye gönderiliyor. Subaylar Alman, erat Türk. Talimat net:
Almanca bilenler cepheye...
O güne kadar eli sadece kalem tutmuş. Elinde tüfek, belinde kılıç var bugün.
Cephede mektepten Aziz Ulvi’ye rastlıyor. Şans işte mektep arkadaşları,
şimdi silah arkadaşı. Her ne kadar silahtan pek anlamasalar da... Önce bir
ıslık sesi duyuyorlar. Sonra gök gürültüsü. Yağmur mu geliyor? Ve daha
önce duymadıkları kadar büyük bir gümbürtü. Çanakkale kıyılarına düşen
ilk top mermisi. Ahmet Refik’e bir şarapnel parçası çarpıyor. O gün ondan
beklenen parlak geleceğe veda ediyor, şehit düşüyor. Gözleri ebediyen
kapanırken gördüğü son sahne, savaşın hakiki yüzü ve kendisi gibi kanlar
içinde yanı başında yatan Aziz Ulvi. Birbirinin peşi sıra Çanakkale’nin ilk
şehitleri. Daha düşman yüzü görmeden, siper kazmadan, askerlik hatırası bile
biriktiremeden...
Saygıyla…
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stanbul Üniversitesi mezunu iki genç doktor,
1958 yılında hayatlarını birleştirdikten
sonra Amerika’ya doğru yola çıkmışlardı.
Chicago’ya gidiyorlardı. Ama balayına değil!
Gelin Türe Tunçbay, Bursa Kız Lisesi’nden
sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirmişti. Damat
Erdem Tunçbay ise Galatasaray Lisesi’nden
sonra girdiği Tıbbiyeden mezun olmuştu.
Her ikisinin de hedefleri ortaktı. Branşlarında
uzmanlaşarak ülkelerine dönüp, Amerika’da
öğrendiklerini öğrencileriyle paylaşmak ve
hastalarına şifa dağıtmak…
Her ikisi de amaçlarına ulaştılar. Profesör
Doktor Erdem Tunçbay, İzmir Ege Tıp
Fakültesi’nde “Beyin Cerrahisi” bölümünü
kurdu. Emekli oluncaya kadar da bölüm
başkanlığını yürüttü.
Profesör Doktor Türe Tunçbay ise büyük
başarılara daha Amerika’dayken imza attı.
1963 yılında Amerika Nöroloji Akademisinin
S. Weir Mitchell Ödülü’nü kazandı. Türe
Tunçbay’ın kazandığı ödül, 13 yıldır veriliyordu.
Ama ilk kez bir kadın alıyordu, aynı zamanda
ilk kez bir yabancı bilim insanı bu ödüle değer
görülüyordu.
Türe Hoca bir yıl sonra da 1964’te nöroloji
alanında yaptığı yenilikçi çalışmaları nedeniyle,
Eczacıbaşı İlmi Araştırma Ödülü’nü kazanacaktı.
1970’de Doçent, 1976’da Profesör, 1980’de Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı,
1980-81’de de Ege Üniversitesi Rektör
Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi.
Ben Türe Tunçbay ile 2021 yazında Foça’da
tanışma onuruna eriştim. Hem de onun Foça
Kalesi içindeki tarihi eser (Osmanlı dönemindeki
liman komutanı olan paşanın konutu) olan
evinde Tunçbay ailesinin konuğu olarak. 1932
doğumlu olan Türe Hoca’nın yaşam disiplinine
tanık olunca, geride bıraktığı başarılarla
dolu yılları anlayabiliyorsunuz. Oğlu, Foça
Belediyesi önceki dönem başkan yardımcısı
Serdar Tunçbay’ın yatma saati ile Türe Hocanın
kalkma saati neredeyse çakışıyordu. Kahvaltı
için Foça’nın en uzak köşesindeki fırına gidip
taze ekmek alıp dönmesi, aynı zamanda sabah
yürüyüşünün de tamamlanması oluyordu.
Prof. Dr. Türe Tunçbay nöroloji alanındaki
çalışmalarına da devam ediyordu. Sadece
üniversite kürsülerinde, hastanelerde
polikliniklerde mesai harcamıyor, sahaya da
inerek fiili olarak çalışıyor. Mesela 2022 yılı
itibarıyla Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
İzmir Şubesi kurucu üyesi ve başkanı olarak
evlerinden çıkması zor olan hastaların evlerine
bizzat gidiyor.
Derneğe gelir sağlamak adına, engelli

Onun bütün hayatına yayılan zarafeti, bilimsel
fuarlarının stantlarında günlerce ayakta
yapıtlarında da kendini gösteriyordu:
durarak kitaplarını imzalıyor. Kitap gelirlerini
“Akraba evliliğinden engelli bir çocuk
de Kas Hastalıkları Derneği’ne bağışlıyor.
doğması, kaderin değil, bilimin sonucudur!”
Son kitabı “Bilimden Asla Vazgeçmeyelim”in
Zavallı insanları “cehaletle”
editörü gazeteci Bilge Egemen Türe Hoca
suçlamadan, bilimsel sorumluluk
için “Hürriyet Ege” ekinde kaleme
üstlenmesi zarafet dışında nasıl
aldığı bir yazıda şöyle diyordu:
Efsanelerle
açıklanabilir ki?
“Hava soğuk ve yağmurlu...
Türe Tunçbay ile uzun
Olsun. Üşenmez ve türlü
açıklanan
akşam yemekleri yedik,
türlü bahanelerle fikir
eski çağlarda
sabah kahvaltıları yaptık,
değiştirmez. Onu fırtınalar
yaşamış olsaydı
bilgi dolu sohbetlerinde
ve tsunamiler bile yapacağı
katiyen kendine ait bir
işten döndüremez!”
onu “Nöroloji
başarıdan söz etmemeye
Yazının ilerleyen
Tanrıçası” olarak
özen gösteriyordu.
bölümünde ise çok önemli
okuyabilirdik.
Üniversitede ekibini,
ayrıntılar vardı:
hastanelerde meslektaşlarını,
“Türe Hoca bulduğu her
derneklerde arkadaşlarını katmadan
platformda Türkiye’deki engelli
hiçbir olumlu sonucu paylaşmıyordu.
sayısının yaklaşık yüzde 13 olduğunu,
Efsanelerle açıklanan eski çağlarda yaşamış
bunların 4.5’lik kısmını da kalıtımsal
olsaydı onu “Nöroloji Tanrıçası” olarak
hastalıklardan kaynaklanan engellilerin
okuyabilirdik. Cumhuriyetin ilk kuşakları
oluşturduğunu, dolayısıyla akraba evliliğinden
sayılan yıllarda, dünyaya geldiği için onunla
artık uzak durulması gerektiğini üşenmeden,
birlikte yaşama onurunu paylaşıyoruz. Hem
bıkmadan anlatır.”
meslektaşları, hem arkadaşları hem de hastaları
Profesör Doktor Türe Tunçbay ile birlikte
açısından Prof. Dr. Türe Tunçbay’ın değişmeyen
geçirdiğimiz Ağustos ayının son yarısında
bir adı var:
akraba evliliklerine dair somut örnekler
“Nörolojinin İzmirli efsanesi!”
sıraladığı kitabı da baskıdan yeni gelmişti.
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003 yılının Mayıs’ı, uzak bir Anadolu köyünde genç bir müzisyen…
Mütevazı bir mezar başında piyano resitali veriyor. Hem besteleri
hem de resitalleriyle dünyada zirvelerde dolaşan Fazıl Say o… O
mezar başına ayağının tozuyla Tokyo’daki konserinden gelivermiş zaten...
Ancak o anda Chopin’i, Mozart’ı değil mezardaki adamın bestelerini
yorumluyor, “Uzun İnce bir Yol”u, “Kara Toprak”ı çalıyor… Ve o gün, o
klasik müzikçi için hayatın anlamı bir başka oluyor.
2006 yılı... Bir başka kalabalık konser, bir başka genç müzisyen! Dünyada
da çok tanınıyor ülkesinde de… Her konseri yüz binlerce genç tarafından
izleniyor! Ve danslarıyla, popüler şarkılarıyla hep zirvede, basın, “Türkiye’nin
Megastar”ı olarak lanse ediyor yıllardır... Onu yakından görmenin sevinciyle
genç kızlar çığlık atıyor sahne önünde! Binlerce hayranı şarkılarını ezbere
bilip eşlik ediyor. Tarkan o… Hareketli, cıvıl cıvıl şarkılarına her konserinde
kısa bir ara verip, bir türkü tutturuyor kendince. İbadet edercesine,
gökyüzüne selam gönderircesine! O türkü bir Anadolu ozanının türküsü,
yeni kuşaklar belki de ilk kez dinliyor türküyü, o ozanın adını ilk kez işitiyor...
“Uzun ince bir yoldayım” diyor pop sanatçısı her defasında ve her türkü
bitiminde de o saz ve söz ustasının değerinden söz ediyor...
Mezardaki adamın adı; Âşık Veysel... Yüz binlerin izlediği konserde
sıklıkla yâd edilen ozan, Âşık Veysel Şatıroğlu… 1973 baharında bu dünyayı
terk etti, kara toprağa karıştı; kim bilir, yaşasaydı ne de çok sevinirdi
bunları işitince, bunlara tanık olunca... Gözleriyle görmese de kalbiyle
görür ve mutlu olurdu… Çünkü minicik sevinçlerle mutlu olmayı çok iyi
öğrenmişti Veysel...
Ölümünden üç yıl önceydi... 1969’un bir kış günüydü… Kapısını çalan
iki genci gönül gözüyle dinledi. Biri gazeteciydi, diğeri müzisyen. Gazeteci
röportaj yapmak istiyordu, müzisyen ise ilk plağında türkülerini söylemek.
Genç müzisyen gitarıyla türküleri çaldı, söyledi. Bir hayli çalıştığı ortadaydı.
Veysel dinledi, işin doğrusu söyleyişini de beğendi. Plak şirketi 250 lira da
para göndermişti, telifi ödesin diye. Müzisyen, utana sıkıla, “Bu para çok
az biliyorum, ama…” demeye çalıştı… Veysel susturdu, “Al bu iki yüz elli

lirayı, başka ihtiyaçlarını gider,” dedi “Sen yeter ki güzel söyle.” Birkaç ay
sonra plak çıktı ve Türkiye, Veysel’in türkülerini gitarla yorumlayan Fikret
Kızılok’la tanıştı. Veysel, Anadolu’daki binlerce âşıktan biriydi, ama söz ve
müziğiyle bir başkaydı. Ahmet Kutsi Tecer de vardı dostları arasında, Sait
Faik, Yaşar Kemal, Orhan Veli de… Besteleri kadar insana dair umutları,
hayalleri de birleştirmişti onları. Veysel, yedi yaşında gözlerini kaybetmiş
ve ilk gençlik yıllarından itibaren umudunu kaybetmeyip insana ve kendine
dair tüm sırlarını sazına aktarmış, mutlu olmayı öğrenmeye çalışmıştı.
Hem yakınlarının mutluluğuyla ilgiliydi, hem de başkalarının! Âşık insanın
hesaba kitaba gelmeyeceğini bilenlerdendi...
Köy enstitülerinde ders de verdi, dostlar sofrasının saygın misafiri de
oldu. Binlerce çocuğa saz, söz öğretti, o çocuklardan biri doktor olup
gözlerini açtırmak istediğinde “İstemem.” demişti “Ben kafamda bir yuva
kurdum, gözüm açılırsa o yuva dağılır, bir daha toparlanmaz.” demişti.
Sonunda köyüne, Sivas’ın Sivrialan’ına döndü, isimsiz âşıkların arasına
karışıp köy, kasaba gezdi… Sonra bir gün… Kansere yenildi. 1973’ün
21 Mart’ıydı… O gün Veysel tutkunlarının çok canı yandı elbette...
Ama Fikret Kızılok’unki bir başka yandı… Öldüğünü öğrendiğinde
Veysel’den beste istediği o günü hatırladı Kızılok... Evet, o gün Veysel’in
odada olmadığı bir anda duvardaki sazını indirip perdesinin kalıbını
almıştı, Fikret Kızılok. İstanbul’a döner dönmez de aynı sazdan kendisine
yaptırmış, ilk plağında da o sazı kullanmıştı. Ve bir uğur gibi yıllarca bu
sazı kullanıp durmuştu konserlerinde... Kızılok, cenazede bitkin haldeydi.
Ertesi gün İstanbul’a döndü… Kendince bir karar verdi, artık sözün de
müziğin de anlamı yoktu. Duvardaki Veysel’den kopyaladığı sazını alıp
yere çaldı. Saz, paramparça oldu. Gazeteler, Fikret Kızılok’un müziği
bıraktığını yazdı. Sahiden de bırakmıştı. Çok yıllar sonra yeniden döndü
ama iki yıl yapabildi müzik. 2000 yılında o da kanserden öldü. “Veysel’in
genç dostu yaşamını kaybetti” diye başlıklar geçti gazeteler. O gün bir
türkü daha çalındı:
“Benim sadık yârim kara topraktır!”
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n Merhaba Yaşar Hanım, ilk siz geldiniz.
Yolculuklarınızda hep böyle erkenci olur
musunuz?
Evet! Yol görününce yüreğim pır pır eder,
zaman çok kıymetli olur, heyecanla koşarım...
n Cemreler toprağa düşse de havalar
soğuk hâlâ burada. Size sıcak bir şeyler
ikram edelim. Ne içersiniz?
Kahve mümkün mü? Çünkü kokusu
kendinden önce geliyor.
n Sürekli yolculuk halindesiniz. Hep bir
yerlere yetişme telaşınız var. Yolculuklarda
size en çok keyif veren şey nedir? Nasıl bir
yolcusunuz?
Güne güzel doğarım. Uyanır uyanmaz
dilime türküler düşer. Yolculuk tatlı bir
telaştır. Hep aklıma Mevlana’nın sözü
gelir: “Yola çık, yol görünür.” sözü içimi
aydınlatır. Çantama günlük telli defterlerimi,
kalemlerimi alırım, şimdi akıllı telefonlar,
fotoğraf makinesinin pabucunu dama attı...
Bir dostla yola çıkmak her şeyi unutturur.
Bitimsiz sohbetler başlayınca yollar aşkla,
sevdayla akar. Aşılmaz dağlar aşılır.
Uzaklıklar yakın olur.
n Tren yolculukları hiç planlandığı
saatte başlamaz. Tren ne zaman kalkarsa
kalksın istasyona koşan insanlar hep
vardır. İstasyonlar hep trene ve hayata geç
kalanlara tanık olur. Sizin yetişemediğiniz
oldu mu?
Bir kez ucu ucuna trene bindim.
Koltuğuma oturur oturmaz “oh!” dedim.
Yalnızdım. Bir süre raylardan aktı anılar. Sonra
telli turnanın telli defterine notlar alırım.
Gözlerim. Treni çok severim. Biz kara treni
bekleyen kadınların çocuklarıyız. Şimdi hızlı
trenlere önceden geliniyor. Dakikliği beni de
insanları da zamana ayarladı.
n Edebiyat, siyaset, sendika, sivil toplum
örgütleri… Tüm hayatınız üretmek ve mücadele
etmekle geçti ve aynı kararlılıkla devam
ediyorsunuz. Yorulmadınız mı?
İlk yıllar, “koş Yaşar koş!” diyordum. Şimdilerde
“dayan yüreğim dayan!” diyorum. Yine de bir
konferansa yetişip iyilik, güzellik, dostluk, barış,
kadın hakları, örgütlenme özgürlüğü, insan
hakları, demokrasi konularında haddimi aşmak
çok iyi geliyor. Ezberleri bozmak, mücadele etmek,
yaşam biçimim oldu. Öyle çok yolculuğa çıktım
ki ilkinde sallanan eller yok oldu artık. Uğurlayan
da karşılayan da candan öte canlar olamadı.
Uğurlayan da karşılayan da ben oldum.
n Yaşar Hanım, hep kadın mücadelesinin
içinde bulunmuş ve bize kadınları anlatmış
biri olarak size şimdi zamansız bir bilet versek
nereye ve kimin yanına gidersiniz, neden?
Moskova’ya gitmek isterim. 2021 yılında Nobel
Barış Ödülünü Filipinli gazeteci Maria Ressa ile
birlikte alan Rus gazeteci Dmitry Andreyevich
ile buluşup Rusya – Ukrayna savaşının konuşur,
barış için mücadele etmesini, dünyada kamuoyu
oluşturmasını isterdim. Ona, sen Nobel Barış
Ödülü aldın ama senin liderin savaş başlatarak
ödülünü gölgede bıraktı. O ödülü mücadelenle
gün ışığına çıkar. Barış kadınların başaracağı zor bir

iştir…
n Yaşar Hanım, hayat yolculuğunuz boyunca
birbirinden kıymetli ödüllere layık görüldünüz.
Yaşadığımız coğrafyanın tüm gerçekliğine
rağmen bir kadın olarak “Hacı Bektaş Veli
Dostluk ve Barış Ödülü”nü aldığınızda ne
hissettiniz?
Hem gönendim hem de yıllardır mücadelesini
verdiğim “Dostluk ve Barış”a sorumluluk duydum.
Hacı Bektaş Veli, bozkırı düşünceleri ile mayalarken,
13. yüzyılda “Kadınlarınızı okutunuz.” diyen bir
düşünür. Onun adıyla bir kadın olarak, bugün layık
görüldüğüm ödül çok anlamlı benim için. Büyük bir
onur duydum. Dostluk ve barış biz insanların elinde
olan ve en çok ihtiyaç duyduğumuz kavramlardır.
Bu iki kavram uğruna yaşamım boyu mücadelemi
sürdüreceğim.
n “Hüznün Coşkusu” oyununun yazarı ve
oyuncusu İstasyon’da bir kez daha buluşuyor.
“Hüznün Coşkusu” oyunu devlet tiyatrolarında
10 yıl sahnelendi, ödüller aldı. Peki, “Hüznün
Coşkusu”nu oyuncu ve yazar için özel kılan
neydi?

İlk kitabım oyunlaştırılınca büyük heyecan
duydum. Hatice Aslan’ın beni canlandırması
sevinç yarattı. Onu hep sahnede izledim, sonra
her platformda “Hüznün Coşkusu”ndan sevgiyle
söz etti. 29 yıldır zihnimde sakladığım soruların
yanıtını bu yolculukta alırım belki. Yazar ve oyuncu
buluşması hep özeldir☺
n Hatice Hanım gelmek üzere. Yolculuğa
nasıl karar verdiniz? Nereye gideceksiniz?
Özlem birikti, yollar ve dostluk çağırdı. Çikolata,
kahve, kadın kokan Brüj’e gidelim diyoruz.
Avrupa’daki nehirlerin seyrinde, nehirler zengini
ülkemizin öksüz bırakılan nehirlerinin özlemiyle
okyanusa akalım diyoruz.
n “Yol arkadaşım olmadan…” dediğiniz 3 şey
nedir?
Telli turnanın telli defterleri, kalemlerim,
telefonum, kitaplarım, şalım.
n “Unutursam muhakkak almak için geri
dönerim” dedikleriniz neler?
İlaçlarım, bilekliklerim, şalım, günlük defterim,
kitaplarım.
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n Gece yolculuğunu mu,
gündüz yolculuğunu mu tercih
edersiniz, Neden?
Trenle gündüz, doğayı,
geçtiğimiz yerleri tanımak,
raylar üzerinden akarken,
bırakmak istediklerimi ilk
istasyonda uğurlamak, yaşamımı
sadeleştirmek. Uçakla da gündüz
bulutların seyri beni büyülüyor.
n Yolculuğunuza eşlik eden
kitap?
“Sanatçının Yolu” (Julia Cameron)
ve okumak istediğim yeni kitaplar,
dergiler hep yanımda olmalı.
n Peki müzik…
Olmazsa olmazım…
n Yolculukta sessizliğini ilk kim
bozar?
İkimiz de konuşkanız. Söyleyecek
sözü olan, paylaştıkça çoğalanlarız…
n Yan kompartımanda kime
rastlarsanız muhabbet daha da
koyulaşır…
Âşık Mahzuni Şerif. Söz sözü
açar misali saatler akar. Aynı
yolculukta birçok menzile varırdık
o vakit. Ve bir ricam olurdu Âşık
Mahzuni’den: “Yücelerde Seyreden
Dilber” türküsü. Belki bir an
tüm ıstırapların sonu olurdu ve
deryanın içinden bir damla düşerdi
yolculuğumuza…
n Gideceğiniz yerde en çok ne
yapmak istiyorsunuz?
Kentin özelliğine göre yol
haritamızı çizeriz. Portekiz mi,
akşamları Fadolar dinleriz. İspanya mı,
Tango müzikleri tercihimiz olur.
n Peki; çok okuyan mı, çok gezen mi
bilir?
Her ikisi desem de gezen bilir. İnsanın
unutmadığı tek hikâye kendi hikâyesidir. Gezdikçe
kendi hikâyemizi yazarız…
n “Yol, menzilin bir parçasıdır.” sözü size ne
hissettiriyor?
Âşık Veysel’in sözleriyle… “Uzun ince bir
yoldayım/ Gidiyorum gündüz gece/ Erişmek için
menzile/ Gidiyorum gündüz gece.”
n Yaşam yolculuğunda varmak istediğiniz
istasyon…
Barış içinde bir dünya istasyonunda…
Çocukların ve kadınların şiddetten ölmediği, barış
içinde bir Türkiye istasyonunda inmek istiyorum…
n Çok teşekkürler İyi yolculuklar...

n Hoş geldiniz Hatice Hanım. Tam
zamanında buradasınız. Size ne ikram
edelim?
Karanfilli demli bir çay şahane olur, lütfen. Tabii
ki, yanında limon dilimli suyu da sohbet anında
yudumlamak sohbeti durulaştırır. :)
n Siz hep dakik misiniz, zamanla aranız
nasıl?
Özellikle yolculuklarda heyecanım geceden

başlar, yolculuğum da. Erken giderim varacağım
yere; sakin, telaşsız tadını çıkarırım bulunduğum
yerin, çevremi gözlemlerim. Zaman benim için
varılan bir şey değil, bulunduğum andır.
n Yolculuklarda size en çok keyif veren şey
nedir? Nasıl bir yolcusunuz?
Camdan dışarı bakmaya bayılırım, çocuk gibi
heyecanlanırım, o yolun akışı hayatın akışı gibidir.
Sana sürekli sürprizli görüntüler sunar. Filmin
içindeyimdir bir süre sonra.
n Hatice Hanım, size şimdi zamansız
bir bilet versek nereye ve kimin yanına
gidersiniz, neden?
Boğaziçi Caz Korosu Magma Performans’taki
korist arkadaşlarımla istasyon istasyon molalar
vererek, şarkılar söyleyerek New York’a kadar
gitmek isterdim. Orada oğlum ile gelinime sarılır,
özlem giderirdim…
n “Hüznün Coşkusu” oyununun yazarı
ile oyuncusu İstasyon’da bir kez daha
buluştu. “Hüznün Coşkusu” oyunu devlet
tiyatrolarında 10 yıl sahnelendi. Ödüller aldı.
Peki, “Hüznün Coşkusu”nu oyuncu olarak
sizce özel kılan neydi?
Tabii ki Yaşar Seyman’ı oynamak. :) Oyunun
yazarıyla tanışmak ve onu oynamak muhteşem bir
şeydi.
n Hüznün Coşkusu'ndan bahsetmişken,
size bakınca da hüznün güzelliği çarpıyor
göze... Hüzünlü ve size çok yakışan bir
ifadeniz var. Hep böyle misiniz?
Kalabalık bir ailede büyümek, her birinin hayat
hikâyesiyle harmanlanmak hem neşeyi hem hüznü
getiriyor; bir de doğduğum yer dünya olunca,
hüzün hep bir tarafımda olmaya devam edecek.
Biz bir bütünün parçasıyız ve bir tarafım hep şiddet
görüyor, öldürülüyor, istemediği bir hayatın içine
sürükleniyor. Hüznün Coşkusu, hepimizin yanı
başında.
n “Yol arkadaşım olmadan…” dediğiniz 3
şey nedir?
Notlarımın olduğu defter ve kalem, bazen
de notlarımı dinlemek için kulaklığım. Bir de
kapüşonlu bir şeyler. ;) Yolculukta çok seviyorum
kafamı örtüp mağarama çekilmeyi.
n Bavulunuzda “unutursam muhakkak
almak için geri dönerim” dedikleriniz neler?
Geri dönmezdim. Gittiğim yerden bulurdum.
Bavul yerine çantamda unuttuğum şeyleri
sorsaydınız “ruj ve telefon illaki döner alırım”
derdim.
n Gece yolculuğunu mu, gündüz
yolculuğunu mu tercih edersiniz, neden?
Gündüz yolculuğu bambaşkadır trenle. Film
karesi gibi akar yollar. Tünellere girip çıkmak;
karanlıktan aydınlığa geçiş muhteşemdir. Ve o
trenin raylarda çıkardığı ses, makas değişimleri…
n Yolculuğunuza eşlik eden kitap?
Yolculuğun kendi yazar kitabını, sana sadece
okumak düşer.
n Peki müzik…
Müziği de kendi içindedir. Yorucudur, artı bir
şeyler yapmaya çalışmak.
n Yolculukta sessizliği ilk kim bozar?
Konuşmayı seviyorum, paylaşmayı da. Sanki
heyecandan duramam, e özlem de var içimde,

bir sürü de konuşacak şey, projeler birikti… Ben
bozarım gibi. :))
n Yan kompartımanda kime rastlarsanız
muhabbet daha da koyulaşır...
Çocukluğuma gittim bir an. Yan kompartımanda
annem ve kardeşlerimle karşılaşsam, yol boyunca
annem sürekli hazırladığı azıktan bize yedirse,
bıcır bıcır konuşsak. Kafamızı tam tünele girerken
camdan dışarı çıkarıp, avazımız çıktığı kadar
bağırsak, yüzümüz gözümüz is olsa. :)) (Babam
demiryollarında memurluk yaptığı için çok güzel
yolculuklarımız olmuştu… Muhabbeti, türküsü bol
güzel yolculuklardı.)
n Gideceğiniz yerde en çok ne yapmak
istiyorsunuz?
Ara sokaklara girmek, oranın yaşayanlarıyla
muhabbet etmek ve yürümek, yürümek. Sonra bir
tiyatro sahnesinde prova seyretmek isterdim. Bir
film seti de olabilir.
n Peki; çok okuyan mı, çok gezen mi bilir?
Gezdiği yerleri okuyan. :)
n “Yol menzilin bir parçasıdır.” sözü size
ne hissettiriyor?
Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bu yolculukta
anlamlı, yararlı bir şeyler bırakmak… Menzil şu
dağın ardı. :)
n Bir oyuncu olarak varmak istediğiniz
istasyon...
Kocamaaan bir salon ve sahne. Seyirciler
heyecanlı, tabii ki biz de. Müzikli, danslı oyunumuz
başlamak üzere. Yıllardır kapalı gişe oynuyoruz.
Ön sıralarda çocuklar var. Arka sıralarda ülkenin
yöneticileri, herkes çok mutlu. Buluşma yerimiz bu
tiyatro. Hemen bavulumu açtım ve perde açıldı.
n Hatice Hanım, dünya ve ülkemiz için de
zor günler... Umutlu musunuz?
William Shakespeare’in “Size Nasıl Geliyorsa”
eserindeki “İnsanın Yedi Çağı” şiiriyle bitirelim,
neredeyse geldik.
“Bütün dünya bir sahnedir… Ve bütün erkekler ve
kadınlar sadece birer oyuncu… Girerler ve çıkarlar.
Bir kişi birçok rolü birden oynar, bu oyun insanın yedi
çağıdır… İlk rol bebeklik çağıdır, dadısının kollarında
agucuk yaparken… Sonra mızıkçı bir okul çocuğu…
Çantası elinde, yüzünde sabahın parlaklığı ayağını
sürerek okula gider... Daha sonra âşık delikanlı gelir,
iç çekişleri ve sevgilinin kaşlarına yazılmış şiirleriyle…
Sonra asker olur, garip yeminler eder. Leopara
benzeyen sakalıyla onurlu ve kıskanç, savaşta atak
ve korkusuz, topun ağzında bile şöhretin hayallerini
kurar… Sonra hâkimliğe başlar, şişman göbeği lezzetli
etlerle dolu, gözleri ciddi, sakalı ciddi kesimli... Bilge
atasözleri ve modern örneklerle konuşur ve böylece
rolünü oynar… Altıncı çağında ise palyaço giysileriyle,
gözünde gözlüğü, yanında çantası, gençliğinden
kalma pantolonu zayıflamış vücuduna bol gelir.
Ve kalın erkek sesi, çocukluğundaki gibi incelir. Son
çağda bu olaylı tarih sona erer. İkinci çocukla her şey
biter. Dişsiz, gözsüz, tatsız, hiçbir şeysiz…”
Ve yan koltukta yol boyunca sessizce Yaşar ve
beni gülümseyerek dinleyen biri vardır: “Öyle bir
sahne ki bu; anladık, sevdik ve unuttuk her şeyi.”
der, bavulunu aldı ve gitti trenden. Biz şaşkın
bakakalırız… Tren dumanlar ve buharlar çıkararak
çığlık çığlığa durur.
n Çok teşekkürler. İyi yolculuklar…
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SEDA ŞANLI
Saat: 11.18
Yine geç uyandım, dün gece makul bir saatte
yatmıştım oysaki. Mevsim geçişlerinde ne kadar
uyursam uyuyayım az geliyor. Kederden ve
endişeden yorgun bedenimin ihtiyacı değil, yani
uykunun kucağında kök salmam. Hem güneş var
gökyüzünde, ne güzel bir sabah, iyi bir kahvaltı
ile daha da neşeli geçecek gün belli ki (Dışarıda 30
santim kar var ve buzdolabı bomboş).
Saat: 12.21
Yine kapattı hava. Olsun. Böyle zamanlarda
yürüyüş yapmayı çok severim. Hızlıca bir duş alıp
dışarı atmalıyım kendimi. Açık hava her zaman iyi
hissettirir insana. Hele bir de kar yağarsa usul usul,
beyaz bir düş gibi, heyecan verici. Bir anlık da olsa
hayat değişmeli, evrilmeli (Sular kesik ve yağmur
başladı).
Saat: 13.02
Ümidi kesmek yok. Pijama, battaniye ikilisi ve
ben koalisyon kurduk, evin yönetimine talibiz.
İlk icraatımız, madem hane içindeyiz, hemen eski
Türk filmleri izlenecek, salya sümük ağlanacak,
romantizmin dibine vurulacak, saflık ve temizlik
hatırlanacak. Sonra mutluluk ve huzur yol
arkadaşımız olacak, artık mavi sulara yelken
açılacak.
Saat: 18.41
Zaman geçti, filmler izlendi, peçeteler
nemlendi. Ve hayat hiç değişmedi…
Kabul etmeli, düşlerim çok sıradan artık. Mavi
sulardaki gemiler çoktandır başka limanlara gider
oldu. Oysa mavi hep umuttu. Şimdi hafızamda
biraz Belgin Doruk, biraz Cahide Sonku. Bak
zaman yine durdu…

isteyenler, bu uğurda geçtiği yerlere halılar seriyor,
ayakkabılarından şampanyalar içildiği söyleniyor.
Zirvede Cahide…
Yaptığı evliliklerinde aldatılıyor, aradığı aşkı bir
türlü bulamıyor.
Kendi ayakları üzerinde durabilme
amacıyla “Sonku Film”i kurup iş kadınlığına
ve yönetmenliğe geçiş yapıyor. Zeki Müren ile
çektiği “Beklenen Şarkı”, Türk sineması tarihinde
görülmemiş bir hasılat yapıyor. Film şirketinin
yanarak enkaz haline gelmesi sonun başlangıcı
oluyor. Alkole olan bağımlılığı, yaşamının 1981’de
sefalet içinde bitmesine sebep oluyor. Bir perde
daha kapanıyor Cahide…
Hangi zamandayız ve bilmem hangi marketin
kasa sırasında. Mazideki mutluluklar şimdi bak
sepya bir sahnede. Mevcut ruh halimiz koptu
kopacak, yanmış bir sicimden hallice. Ne farkımız
var senden Cahide?

Cahide Sonku

Belgin Doruk

1916 doğumlu olduğu söyleniyor. Yemen’de
doğmuş. İstanbul’a göç etmişler, baba terk etmiş,
anneyle bir başına yaşam mücadelesi. Bir ilan
ile değişmiş hayatı. Seçmelerde başarı gösterip
“Yedi Köyün Zeynebi” oyununda ilk figüranlığını
almış, 16 yaşındaki Cahide. Hiç repliği olmamasına
rağmen bütün oyuncuların cümlelerini ezberlemiş.
Ezberleri bozan Cahide…
Sonra sinemaya başlıyor. Şimdiki gibi değil, o
yıllarda film çekmek. Yılda bir, bazen iki, bazen
üç yılda bir film çekiyor. Ama hem kabiliyeti
ve güzelliği, hem cesaretiyle 50’lere kadar
Türk sinemasının tek yıldızı belki de. Ve şehir
tiyatrolarının da en büyük starı. Muazzam bir
diksiyonu var. O yıllarda zaten sesli çekildiği için
filmler, kendi sesi var hep beyazperdede. “Bataklı
Damın Kızı Cahide”…
Etrafında inanılmaz bir hayran kitlesi var.
Yakınlaşmak isteyenler ve hatta evlenmek

1936 Ankara doğumlu. Ortaokul son sınıfta,
sanırım o da 16 yaşında açılan bir yarışmada birinci
oluyor ve “Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi” adlı
film ile sinema kariyerine başlıyor. Daha sonra
“Ölüm Korkusu”, “Çölde Bir İstanbul Kızı” ve en
önemlisi Ayhan Işık ile birlikte başrol oynadığı
“Küçük Hanımefendi” film serileri ile 1950’ler ve
1960’ların en popüler film yıldızlarından birisi
oluyor. O dönemlerde Zeki Müren ile de birçok
filmde başrol oynuyor. Bu arada 1953’te yapılan
güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli
seçiliyor. Gösterime giren filmlerinde salonların
kapıları kırılıyor izdihamdan. Yeşilçam’ın Küçük
Hanımefendisi Belgin…
İlk evliliğini, kendinden yaşça büyük Faruk
Kenç ile yapıyor. 1961 yılında ikinci evliliğini
Özdemir Birsel ile yapıyor. 1970 yılında,
Uluslararası Antalya Film Festivali’nde En İyi Kadın
Oyuncu Ödülü’nü alıyor. Gamzesi öpülesi Belgin…

Özellikle 1970'li yılların başından itibaren
değişen sinema sektörü, yaşadığı çeşitli sağlık
sorunları ve özel hayatındaki problemleri
yüzünden Doruk›un çalışması da zor olmaya
başlıyor. Kullandığı ilaçlar yüzünden kilo alıyor,
evine icra geliyor, Lape’de tedavi görüyor. Tepeden
tırnağa yaralı Belgin…
1970 yılından sonra sadece “Gecekondu
Rüzgârı” (1972) adlı filmde rol alıyor. 1975 yılında
sinemayı bıraktığını açıklıyor. Sağlığı bozulup aşırı
kilolanınca, “Hayranlarım, beni hep filmlerdeki
gibi hatırlasın” diyerek inzivaya çekiliyor. Ölene
kadar da kimseye görünmüyor. 1995 yılında, kalp
yetmezliğinden dolayı oğlunun evinin önünde
hayatını kaybediyor.
Ellerimde saçlarının kokusu var Belgin, ağzımda
bozuk yemek tadında kelimeler. Uzak duruyorum
herkesten, sığınağım masallar ve ninniler. Tek
temennim çocuk kalbim büyümesin. Ne farkımız
var senden Belgin?
Hayat güzergâhında ilk yarısı muhteşem, ikinci
yarısı ise büyük dram olan rotalar çizdiler. İkisi
de çok güzeldi. İkisi de özgün kişiliklere ve üstün
becerilere sahipti. Ancak ikisi de hayatlarında
istikrarı bulamadı. Çocuk denilecek yaşta hayatta
kalma gailesi ile tanıştılar. İkisi de yetenekleriyle
zirveyi gördü ve ikisi de son yıllarını acı içerisinde
geçirdi. Umarım huzura kavuşmuşlardır şimdi…
Ay geçti, yıl geçti, ahlar vahlar indirimde bitti.
Ayrıldım tütsülenmiş sızılarımdan,
Bir pazar yeri gibi neşeliyim şimdi, belediyeden
kiralık ve karmaşık.
Kerameti kendinden menkul saymasın felek,
Şimdi gelse biri, tutsa elimden,
Canım yanar yalnızlığa aşkımdan.
Çiçekli elbiseler hâlâ üzerimde eğreti,
Öden-e-memiş taksitler gibi.
Bir erguvana hapsolmuş zaman, yapraklarda
asılı kalmış,
Kopsa bir dert, düşmese mevzu hepten karışık…
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

enim Kemal Özer’den okuduğum ilk şiir
“Ağıt” (Gül Yordamı), ilk kitap “Kavganın
Yüreği”dir. Ağıt şiirini, şiirin şairden ayrı
olarak, okur tarafından farklı algılanmasının
olağan, hatta gerekli ve kaçınılmaz olduğunun
anlatıldığı bir yazıda okumuştum: “Annem mi
bir kadın/ geciken bir kadın gece yatısına/ ölüm
kendini göstereli babamın saçlarından/ günübirlik
bir kadın/ Üsküdar’la İstanbul arasında//
‘Babamdı sakalıydı babamın/ bir akşam göle
batırdı/ çıkmamak üzere bir daha/ hepsi de
ekmek kokardı / sayısı unutulan parmaklarının//
‘Akşam bir attır bütün ülkelerde/ serin esmer bir
attır/ terkisine çocukların bindiği”
Bir babanın ölümü ardından annenin, evin
ve çocuğun acısı ve çırpınışıydı sözü edilen.
Ancak bu öyle alışılmış bir yakınma değildi.
Şiirin imge yapısı, bunun uyandırdığı çağrışım,
bizi hem bildik, hem yepyeni bir söyleyişle
ürpertiyordu. Ölümün, kendini babanın
saçlarından göstermesi, babanın sakalının
bir daha çıkmamak üzere bir göle batması,
sayısı unutulan parmaklarının ekmek kokması;
İstanbul’la Üsküdar arasında, gündelik bir kadın
olan annenin ölümün ardından savruluşu...
Ölüm acısının bu kadar farklı, dolayımı geniş
ve örtülü bir çağrışımla, ama yine de insanın
etini sızlatacak bir yalınlıkla söylenişi benim için
yeniydi, şaşırtıcıydı. Bu şiirin yer aldığı ilk kitap

“Gül Yordamı”nı epeyce sonra okudum.
1970’li yılların siyasal ve toplumsal
çalkantılarla dolu acılı yıllarıydı. Aydınlıktan
ve ilerlemeden yana olan herkes kendine
toplumsal sorumluluklar edinmiş, bir biçimiyle
‘Kavganın Yüreği’ndeydi. “Bunca geç kaldığıma
üzgünüm” diyen şiirlerle çıkageldi Kemal Özer;
“bulanıklıktan sıyırıp yaşamı (...) insanın yüreğini
bir dizeyle birleştirmek” için geciktiğine bir özür,
bir hayıflanma... Kendi gerçeğini ve geçmişini
arayışa verdiği yanıt, onun bundan sonraki
şiirinin ana damarını gösteriyordu. “Ter döken
ilk insan senin soyun, toprağı ilk işleyen, ilk yapıyı
ekleyen doğaya: akşam olurken bir su kıyısında
belini ağaca verip de ilk türküyü söyleyen.” Kemal
Özer’in şiirinde yeni bir dönemeci gösteren bu
kitapta hayata ilişkin sorgulama, alınan yeni
tavır, geleceğe bakış ve şair sorumluluğu öteki
şiirlerle sürer: “Üretmeyenler yaşamı ve rüzgârı
göğünden, denizi balığından esirgeyenler/ kökleri
toprakta değildir onların. Sudan ve havadan
uzağa sürdükçe bir kâğıt kadar boş ve beyazdırlar.
Ve bir çanak parçası kadar eklenmesi olanaksız
öbür parçalarına. Doğa durur ve ilerlemez çünkü
damarlarında.”
Yeniden ilk şiirlere dönersek... “Gül Yordamı”,
“Ölü Bir Yaz”, “Tutsak Kan”... İkinci Yeni’nin en
iyi şairlerinden sayılan Kemal Özer’in bu ilk üç
kitabı, şiirin izlekleri açısından, şair ‘ben’inin
merkez alındığı, toplumsal konuların şiirden
uzak tutulduğu, küçük yaşam parçalarının,
ayrıntıların özenle seçilip işlendiği kitaplar.
Biçim açısından ise son derece titiz, arınmış,
sözün safralarının atıldığı bir kuyumcu işçiliğinin
gözlendiği, ilk çıkış acemiliklerinin hemen
hemen hiç görülmediği kitaplardır... Her ne
kadar bu kitaplar için bir genelleme olarak
İkinci Yeni çizgisinde denilse de, izlek olarak

biraz eşelenince sonraki kitaplarda karşımıza
çıkan toplumsal izleklerin uçlarını, biraz örtülü,
çağrışım alanı uzak biçimde bu şiirlerde görürüz.
“Meryem”, “Gül Yordamı”, “Kralın Adamları”
buna örnek olarak gösterilebilir kanımca.
Tutsak Kan’da, “atımı/ bir yerde
duramamanın/ güzelliğine bağladım” diyen şair,
ülkenin o günlerde geçirmekte olduğu sosyal,
siyasal ve kültürel çalkantıların da etkisiyle
şiirini bağlandığı yerden çözerek toplumcu
gerçekçiliğin duyarlılığı ve sorumluluğuna
bağlayacaktır... Ve bu kanaldan şiirler,
kitaplar peş peşe gelecektir, birer ikişer yıl
arayla. “Yaşadığımız Günlerin Şiirleri”, “Sen
de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya” (TDK
Şiir Ödülü), “Geceye Karşı Söylenmiştir”,
“Kimlikleriniz Lütfen” (Ö. F. Toprak Şiir Ödülü),
“Araya Giren Görüntüler”, “Sınırlamıyor Beni
Sevda”, “İnsan Yüzünün Tarihinden Bir Cümle”
(Yunus Nadi Şiir Ödülü), “Oğulları Öldürülen
Analar”, “Bir Adı Gurbet” (F. O. Bayır Şiir Ödülü)
yayımlanır.
“Ben bir kılavuzum/ bakmakla görmek
arasında” (...) “işim gücüm/ görünür kılmak/
bakılan her şeyi” (...) diyen Kemal Özer’in II.
dönem diyebileceğimiz, bu dönemdeki şiirlerinin
genel karakteristiği, ortak özelliği olarak,
her bir şiiri “bir emek, bir barış türküsü, bir anı
tespitidir” demek, yanlış bir yargı olmayacaktır.
1 Mayıs yürüyüşünden, Şili halkıyla dayanışma
gecesinden, Olimpiyat için kara şarkıdan,
Bulgaristan için bir güzelleme sayılacak gül
çeşitlemesinden, Haliç’in teri ve kirinden,
Rotterdam, Varna, Budapeşte tanıklıklarına
kadar bir yanı göçebe, bir yanı çağdaş olan
bu uzun yol sürücüsü, araya giren, üstümüze
kapanan, elimizden kaçan görüntülerin usta
bir tutanakçısıdır. Bunca bezgin insan arasında,
tahta perdenin öte yanını görmek için sıçrayan
tek kişidir şair. Eğer bu usta tutanakçı, sıçrayan
bu ‘genç’ adam olmasa, o küçük bulut, güneşi
kapatmadan önce hiçbirimizin dikkatini
çekmeyecektir. Ve şair durmadan sorular soran
insandır. Sorularına bulduğu yanıtlarla yatışsa
da kısa bir süre sonra kendi yanıtını beğenmeyen
ya da yanıtını yetersiz kılacak yeni sorular bulan
insandır. Deyim yerindeyse “bir ayakkabı çivisi
gibi’ kendine batandır. Gelin, Kemal Özer’in
bundan 22 yıl önce bir yılsonunda (31.12.1973)
sorduğu sorulara kulak verelim; aradan bunca
yıl geçmesine karşın nasıl koruyor güncelliğini ve
geçerliliğini...
“Bir soru kanırtıyor dudaklarımı/ sabahtan
akşama sormayı düşündüğüm/ Duruşmada değil
miyiz kaç yıldır?/ Ağaçlar, gün ışığı, gökyüzü,
deniz/ duruşmada değil mi sabahtan akşama”
“Duruşmada değil mi sofrası, tezgâhı,
harmanı/ beslediği umut, devşirdiği sevinç
insanın,/ inanmak güzel günlerin geleceğine ve
istemek/ akıtılan ter, dökülen kan duruşmada
değil mi,/ düşünen beyin, oluşan bilinç, çarpan
yürek”
“Bütün sokaklar kentlerde kaç yıldır,/
sokaklarda bütün evler, evlerde bütün çocuklar/
çocuklarda bütün yarınlar çağrılı değil mi,/
yeniden başlamıyor mu hepimiz için/ her sabah bu
duruşma” (...)
Emek ve barış, dayanışma ve özgürlük, sevgi
ve incelik, yurt ve gurbet, öfke ve umut, saygı ve
alın teriyle ördüğü bunca yalın şiir, koca bir halk
için uçurulmuş birer özveri güvercini, birer serin
çardak altı, birer dingin bilgeliktir; bize umut,
sevgi ve güven veren.
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NEBİL ÖZGENTÜRK
Yeşilçam’ın büyük oyuncusu” demek bence
sade kalır Sadri Usta için…

“

Evrensel değerde bir oyuncuydu. Tanıdım... Çok
sevdiğim, yakın dostum, abi yarısı Yavuz Özkan’ın
çektiği “Yengeç Sepeti” setinde tanıştım Sadri
Bey’le... Etkilenmemek mümkün değildi sahiden.
Yine bir başka büyük oyuncu, eşi Çolpan Hanım
da çok değer verdiğim, çokça sohbet ettiğim
dostlardandı. Oğulları Kerem de arkadaşım. Ve
yazı ve belgesel hayatımı etkileyen büyük kaptan
Attilâ İlhan da Çolpan Hanım’ın abisi olunca
ve düşünsenize her biriyle hatıralarınız varsa...
Daha ne olsun? Kerem’in çok şanslı olduğunu
düşünürüm. Çok kimse yerinde olmak isterdi.
Evet…
Çolpan Hanım’ı da, Attilâ Kaptan’ı da, Sadri
Usta’yı da kaybettik. Ama unutulmazlar
arasına girdiler çoktan... Sadri Alışık... “Ah
Güzel İstanbul”un haşmetli aktörü, Haşmet
İbriktaroğlu’na hayat veren adam... Kuşaktan
kuşağa oyuncu olmak isteyenlerin en
hakikisinden öğretmeni (ki Cem Yılmaz ezber
etmiştir Alışık’ı)... Şimdi, anma vakti Sadri
Ağabey’i yıldönümünde!
Hadi yazılsın!
Ol hikâye SADRİ ALIŞIK’a dairdir...
Sette Aktör, Evinde Şair!

HATIRA PERONU

Ofsayt Osman da oydu, Turist Ömer de...
Küfürlü konuşurdu evet, ama hiçbir ağza küfür
böylesine yakışmazdı... Bütün karakterlerini
peşinde sürükleyip, hayatımıza girmişti. Onların
arkasında gördüğümüz Sadri Alışık da fazla
yanıltmıyordu bizi... O da kalenderdi, o da
bilgeydi, o da bıçkındı, o da vefakârdı... Sıkı
dostlarını o da hiç yalnız bırakmaz, ölenlerin,
ölen arkadaşlarının ardından çok fazlasıyla
ağlardı. O da nüktedandı, o da babacandı! O da
yalnızların, berduşların, akşamcıların dostuydu...
Onun her filmi sevilmişti... O ise on, taş çatlasın
on beş filmine koymuştu gönlünü. O filmlerden
biriydi “Yalnızlar Rıhtımı”, öylesine sevmek hiç
görülmemişti ihtimal, çünkü o filmden bir de aşk
çıkmış, senaristin, Attilâ İlhan’ın kardeşi Çolpan
İlhan’a vurulmuştu. Evlenmişler, bir de oğulları
olmuştu: Kerem. Kerem’in yıllarca sinemaya
girmesine gönlü razı olmamıştı, kırılsın ezilsin
istemiyordu kim bilir… O da futbolcu olmuştu...

Sadri Alışık belgesel sohbeti yaparken, Derya Ergün
maharetiyle Sarp Apak’a Sadri Alışık makyajı yapıp anmıştık...
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hacet var benim şiirleri yayımlamaya demişti
kim bilir…
Onca ressam varken ne gerek var resimleri
sergilemeye… Onca yorumcu varken ne lüzum
var musikiye kayıt düşmek… İhtimal haddini
bildiğinden susmuştu böyle uzun uzun,
kalenderliğinden, mütevazılığından. Oysa
Melahat’a seslendiği şiirinde o bıçkın yanı
konuşuyordu işte:
Ben senin hiç yüzünü görmemişsem/ bu
hüzünlü sesinde dört duvar düşlemişsem,/
o zaman ben/ bazı yürekleri gecekonduluyor
ya da bazı gecekonduları yüreklendiriyorum/
görüşmek üzere tamam mı?/ yavrum?

Yaptığı her şey kalbini doyurmak içindi. Peşine
düşenler olmadı değil, ama kimse onun kadar
sahici bir karakter çizemedi. Ama biri vardı
ki, Cem Yılmaz ki, gülmeyi ondan öğrenmiş,
güldürmeye ondan aldığı esinle soyunmuştu:
“Eğer Sadri Alışık yaşıyor olsaydı, biz evlerimizde
oturur olurduk.” diyecek kadar hayrandı diline,
bakışına, yürüyüşüne, sahiciliğine. Bu yüzden
olmalı, güldürürken gülebilecek kadar esaslı
rol seçti kendine… Ve ölümü bir gece yarısı
geldiğinde Attilâ İlhan’ın kardeşi Çolpan Hanım
da, o sinemadan uzak duran oğul Kerem de
biraz daha “öldü” denmesin diye geç haber
verdiler bu hayattan göçüp gittiğini… Ve
ne serildi ortalığa biliyor musunuz? Bu fani
dünyada Sadri Alışık’ın yıllardır biriktirdiği
şiirler... Yıllardır yaptığı resimler, yıllardır kanun
ve ud öğrendiği zamanlar, çekirdek ailesine
yorumladığı alaturka sevdası! Kayınbiraderi
Attilâ İlhan’ın muhteşem şiirleri varken, ne

“Yalnızlar Rıhtımı”nın kaptanıyla Banazlı İsmail,
“Ah Güzel İstanbul”dan geç ayrılacaktı...
Sadri Bey’in ruhu kimseye etmeyecekti şikâyet,
olan bitenden…

HATIRA PERONU

Ayla Algan’la başrolü paylaştığı, Atıf Yılmaz’ın
yönettiği “Ah Güzel İstanbul” filmi onun aktör
dehasını ortaya çıkarmıştı! Aslına bakarsanız,
başrol, yan rol hiç umurunda değildi onun,
“kamera!”, “motor!” densin yeterdi. En
sıradan roller için bile derinden hazırlandığını
görürdünüz, her rol için koca bir hayatı
emmeyi göze aldığını… İhtimal, Paşabahçe’de
geçen çocukluğunun... Karaciğeri iflas edip de
hastane odasına kapandığı günlerde, bütün bir
toplum kulağımızı o kapının arkasında gelecek
sese verdiysek işte hep bu hatırlamalarımız
yüzündendi. Hayatın akışı değişmiş, ayak
uydurmakta zorlanacak kadar hızlanmıştı
ve o en masum, en komik yüzümüz olarak
belleklerimizde hâlâ tazeydi… 18 Mart 1995’te
geldi ölüm haberi. Turist Ömer, Kenya, Suudi
Arabistan, uzay derken bu kez sonsuzluğa
gidiverdi. Arkasında onlarca film bıraktı,
yüzlerce film... Ne para, ne pul, ne şöhret…

Ve resimler, aile evinde kayıt düşülen alaturka
yorumları, parlatılmayan plak yorumlarında...
Ve hayat ki tüm bu sanat sevdalanmalarına
Yeşilçam’ın ortasından kırmızı noktalı filmler
geliverirken, erotik filmler bir buldozer gibi ezip
geçerken tutulmuştu. Bir “Yeşilçam yıldızı”nı, bir
halk kahramanı galiba en iyi zamanı öyle bulmuştu.
Kırmızı noktalı zamanlarda... Hayata bakın ki geride
kalanlar evinde şair setinde büyük aktör Sadri
Alışık’ın ölümünü geciktirirken, ajanslara telaşla
iletmezken... Aynı duyguyla “biraz daha bizimle
yaşasın” içtenliğiyle enişte ya da dayı ya da ağabey
Attilâ İlhan’ın ölümünü de geciktireceklerdi tam 10
yıl sonra… “Büyük yolların haydudu” Attilâ İlhan da
aslında gecenin 10’unda son nefesini verecek, ancak
sabahın dokuzunda “öldü” denilecekti...
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DILEK NEŞE AÇIKER
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aostan doğdum.
Kendimi bildim bileli, kulakları
sağır eden bir vızıltıyla aynı yöne
dönmekteyim.
Başkalarının tarihine sıkışıp kalmışlık
hissiyle uyandığım sabahlara sövmekte,
yerinde olmayan güneşe hayıflanıp
durmaktayım. Ne zaman baksam, Aither’in
gökyüzünden gri yüzü benimkinden de asık.
Zamanın bir ucunu tutup silkeliyorum.
Kırıntılardan payıma felaket tellallığı
düşüyor. Felaket bir zamanın içinde birer
birer sönen ışıklar için yastayım.
Yerim, yurdum sanki benim değil.
Pılımı pırtımı topladım; birkaç taş, biraz
toprak, sudan sebepler, puslu hava, bir tutam
delilik. Başkasında olmayan hiçbir şeye sahip
değilim.
Beş benzemez meğerse pek benzermiş.
Buradan hareketle, gidilecek yerler listemi
satır satır silmeliyim. Daha dün gece, her
yerin aynı oluşunu keşfederek tarihe geçtim.
Bir ihtimal, hiç görülmemiş bir ülkede,
hiç yaşanmamış bir anda benliğimin
büyüklenmesine katlanabilirim.
Görüyorsunuz ya, kaos paçamdan tutmuş,
muazzam hiçliğiyle peşimi bırakmıyor.
Capcanlı kâinat parçaları etime batıyor.
Varlığımın yegâne ispatı, kendini sonsuz kere
var etme maharetine sahip acıdan başka bir
şey değil.
Hep aynı yere varan ilerleyişimin gülünç
çaresizliğine içeriden bakmaktayım.
Her halimle insanım.
Bas bas bağırıyor hayat. Tarih beni içine
alıyor.
Kulaklarımı tıkayıp, kavrayan yaratıklar
olduğumuza dair öne sürülen bir iddiaya
hayretle karşılık veriyorum. Gözünden
kan damlayan kavrayışlar görüyorum;
nicedir suskun karanlık fikirlerin dilinin
sürçmesi gibi, hayli zamandır renk vermeyen
renksevmezlerin ürküten cesareti gibi.
Sen gibi, ben gibi…
Barikatlar kurulu bir kavşaktayım.
Boşluğun içinde var olmanın paradoksuna
takılıyor ayağım. Eylemsizlik ilkesinin
keyfini bekleyecek değilim. Kaçıp kurtulması
imkânsız, yıkıcı bir döngüyü sarsıp
titretiyorum.
Çarklar dönüyor.
Maviye boyadığım gözlerim kendini arıyor.
Bütün soruşturmaları boşa çıkaracak
cevaplar beliriyor ufukta. Akıl almaz olaylar
silsilesi gökten zembille iniveriyor. Herkesin
suçunun cezasını herkes çekene, ilk taşı atanı
bulana kadar durmayacaklar.

Dünyanın etrafına, bizi de içeride
Gözlerimi maviye boyuyorum. Siyahlığı
bırakacak sarı bir şerit çekmeye karar
görülmüyor.
veriyoruz; birkaç dost, ben, bir dut ağacı
Bir kapı açılıyor.
ve bir kedi. Birkaç dost ve ben suçlarımızı
Mükemmel kavramlar bulmaya
peşinen kabul etmekteyiz. Yapmadıklarımız
adanmış beyinlerle kesişiyor yolum.
yaptıklarımızdan çok olduğundan, suç
Mükemmele ulaşmış bir kavramın neleri
mahallinin en azılı zanlılarıyız.
örtbas edebileceğini bile bile onu kabule
Her halimizle insanız işte.
hazırlanıyorum. Hayallerimden düşenleri
Yekpare bir camı elbirliğiyle buğulayıp,
arkamda bırakıyorum.
eylemsizliğimizi tasvir eden resimler
Düşerken çıkardıkları gürültüyle yer
çiziyoruz. Başlangıç, başlangıçtır.
yerinden oynuyor.
Bu ilk kolektif çabamızda ben
Eksilmek hoşuma gitmiyor.
karakalemi tercih ediyorum.
Yüklerimi de hayallerimi de
Bir çırpıda bir
Karşımızdaki manzara hiç
gözyaşı damlası yere kusurlarıyla ve oldukları
olmadığı kadar talepkâr.
gibi yanımda istiyorum.
düşüyor. Hep beraber
Alevler yükseliyor.
Nefesim kesiliyor. Kürek
karşısına
geçip
Kozmosun işe yaramaz
kemiklerim derimi
küçük canileri kudretli son
zorluyor. Tırnaklarımdan
ağlayacağımız bir
damarı kesiyor.
fışkıran
çağlayanları
veriye dönüşeceğini
Aynı esnada, ideal
durduramıyorum.
bilmeden sakince
yaşantısına eriştiğini
Öfkelenmek...
süzülüyor.
düşünen birileri, içinden
Aklımın başına gelmesi
geçtiğimiz çağın kendine ait
için ihtiyaç duyduğum hisse sıkı
olduğu inancının kibriyle vicdan
sıkı tutunuyorum. Güçlenmesi, esip
pazarlıyor. Kapıların kimlere açılacağına,
gürlemesi için birinin karşıma dikilip, mesele
kimlerin dışarıda kalacağına dair kararlar bir
senin bildiğin gibi değil, demesini istiyorum.
çırpıda veriliyor.
Başka birinin de yolumu kesmesini.
Bir çırpıda bir gözyaşı damlası yere
Kaostan doğdum.
düşüyor. Hep beraber karşısına geçip
Hiç tanımadığım birinin zihninde
ağlayacağımız bir veriye dönüşeceğini
bilmediklerimden sorumluyum.
bilmeden sakince süzülüyor.
Sen gibi, ben gibi.
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YAŞAR SEYMAN

oynundaki kolyenin taşlarına dokunması
ve onlarla oynaması uzun sürdü. Bu eylem
aklına yıllardan kalan bir cümleyi havaya,
toprağa, suya düşen cemre gibi düşürdü. “Aşk
tek heceli ama uzun boylu bir sözcüktür.” Kadın
ve aşk, kadın ve şiir, kadın ve edebiyat uzadı da
uzadı.
Kadının aşkla, tutkuyla, sevdayla, inatla
çıktığı yolda mücadelesi canını yaksa da
kuşaktan kuşağa ışık oldu.
Tarih boyu kadının kendini anlatmaya
çalışması, hiç durmadan sürdü ha sürdü.
Gün oldu emek mücadelesi verirken,
üstüne fabrika kapıları kilitlenip cayır cayır
yandı. Gün oldu cadı diye yakıldı. Yine de emek
mücadelesinden vazgeçmedi. Yanarak can veren
işçi kadınların açtığı yol sonunda, çalışan kadının
emek mücadelesine yol alındı. Yıllar sonra yine
tekstil fabrikalarında renk renk, desen desen,
top top kumaşlar dokundu, kimi aşk acısını,
kimi evlat, kimi yoksulluğunu işledi desenli
kumaşlara...
New York tekstil fabrikasında yanarak can
veren emekçi kadınların açtığı yolda, artık
fabrikalardaki işçi kadınlar sendikalı olunca
mücadelenin de şekli değişti. Bir daha işverenler
onların üstüne kapıları kilitleyip cayır cayır
yakmadı. Yakamadı!
Yine eli, boynunda vebali gibi taşıdığı taşlı
kolyesine gitti. Bu kolye Kara Afrika’nın ak
yürekli kadınları tarafından dizilmişti. Taşlara
dokuna dokuna kolyenin tam da orta yerindeki
aşkın rengi, bir kırmızı kehribarla buluştu.
Orada uzun bir mola verdi.
Kadın hak mücadelesini de helal lokmasına
aşkı katık yapmayı da bildi. O nedenle hangi işi
yaparsa yapsın aşkla, tutkuyla, sevdayla yaptı.
Sevginin temeline emek koyan, insanı sevmesi
de gönül meclisine alması da bundandır.
Bu kolyenin armağan edildiği Nagasaki
emekçi kadınlar kongresinde özgüvenle sahneye
fırlayıp, renk renk giysileri ile şarkılarını söyleyip,
çılgınca dans ettiler. Sonra tüm dünyadan gelen
kadınları, dört yıl sonra Güney Afrika’nın Cape

Town şehrinde toplanacak dünya kongresine
açıldı penceremin demirlerinde/ağladın,/
davet ettiler. Sendikal alanda dansla, daveti
avuçlarıma döküldü inciler/gönlüm gibi
birleştiren ilginç bir gösteri olarak zihinlerdeki
zengin/hürriyet gibi aydınlık oldu odam...”
yerini aldı.
Diyarbakır’dan ses veren büyük şair Ahmed
Alkışlar arşı âlâya yükseldi. Aşk ile
Arif, en güzel aşk mektuplarını yazar Leyla
uğurlandılar.
Erbil’e yazıyor. “ Leylim – leylim/ Ayvalar,
Dünya Emekçi Kadınlar Günü mücadelesinin
nar olanda/ Sen bana yar olanda./ Belalı
içini boşaltmaya çalışan, çağımızın tüketim
başımıza/ Dünyalar dar olanda,” dizeleri
düzenine katkı için kadınlara bir gül, bir
yıllar aşıp geliyor. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş,
karanfille kutlamalar yapsalar da dünya emekçi
“Kadınlar insandır, biz insanoğlu.” demekle
kadınlar günü yüzyıllar aşıp geldi.
yetinmeyip; “İki büyük nimetim var/
Aşmayı da sürdürecektir!
Biri anam biri yârim/ İkisine de
O gün emek mücadelesi
büyük hürmetim var/ Biri anam
Kadın hak
veren kadınlar, bugün yaşam
mücadelesini de helal biri yârim” türküsünü sazıyla,
mücadelesi de veriyorlar.
sessiyle zihinlere nakışlıyor.
lokmasına aşkı katık
Kadınlar öyle bir güne
Sait Faik’in yüreklere düşen,
yapmayı da bildi.
kaldılar ki aşkla, sevdayla,
zihinleri aydınlatan, kutup
ölüm kol kola girdi.
yıldızı olan sözü: “Yalnızlık
O nedenle hangi işi
Kadın ve şiddet ülkemizin
dünyayı doldurmuş. Sevmek,
yaparsa yapsın aşkla,
önemli sorunu olsa da
bir insanı sevmekle başlar
tutkuyla, sevdayla
kadın ve şiddet demeye dilim
her şey. Burada her şey bir
yaptı.
varmıyor. Dönüp yaşadığımız
insanı sevmekle bitiyor.”
topraklara bakıyorum; görüyorum
Hani söz konusu edebiyatta
ki bu toprakları mayalayan
kadın olunca, erkek şairlerin yazdığı
düşünürler, bilgeler ve dervişler yerleşim
aşk şiirleri, mektupları, özlü sözleri
alanlarından Anadolu’ya ses vermişler.
ne oldu? Niye kuşaktan kuşağa akmadı?
Bozkırın ortasında Hacı Bektaş Veli, 13.
Niye o güzelim sözlerden, şiirlerden, aşk
yüzyılda; “Kadınlarınızı okutunuz.” uyarısını
destanlarından, masallarından, edebiyatla yıllar
yapmış. Yol arkadaşı olarak Kadıncık Ana’yı
aşıp gelen aşk mektuplarından erkeklerimiz hiç
seçiyor. “Kadıncık Ana eşiniz mi?” diye
mi hiç nasiplenmediler?
soranlara “Eşitim.” diyor. Mevlana, “Yola
Erkek egemen bakışlarını 21. yüzyıla
çık, yol görünür.” sözüyle yol gösteriyor.
kadına yönelik şiddeti artırarak, İstanbul
Ahî Evran’ın eşi Fatma Bacı, ilk sivil toplum
Sözleşmesi’nden imza çekerek ne de hoyrat
örgütünü kurarak “İşine, aşına, eşine sahip ol!’’
taşıdılar. Bu akıl tutulması, bu aymazlık bu
şiarı ile kadınları örgütlüyor.
topraklarda kadınlar için söylenen sözlerden,
Ansızın kolyesinin mavi taşına baktı…
şiirlerden, kadın mücadelesinden ders
Kurtuluş mücadelesini birlikte verdiği kadınlar
çıkarmadıklarını ne de güzel gösteriyor.
için Mustafa Kemal Atatürk: “Yeryüzündeki
Ne oldu da dün emek mücadelesi veren kadın
tüm güzellikler kadınların eseridir.” demekten
henüz bu mücadelesini kazanmamışken, bugün
asla çekinmiyor.
daha da ağır olan yaşam mücadelesi vermeye
Dünya şairi Nâzım Hikmet en güzel şiirlerini
başladı.
kadınlar için yazıyor: “Hoş geldin kadınım
Kadının mücadele alanları çoğaldı da çoğaldı.
benim hoş geldin/ayağını bastın odama/kırk
Aşk ola kadınlar, aşk ola örgütlerinize,
yıllık beton, çayır çimen şimdi/güldün,/güller
seslenişinize, mücadelenize aşk ola!
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art, hem baharı hem kışı içinde barındır…
Hem umuttur hem hüzün... Hem
tomurcuktur hem de vurgun yemiş
bahar dalları... Hem özgürlüktür hem de bağımlılık.
Özdemir Asaf’ın dediği gibi “Ama ben en çok şeyi, en
kısa zamanda sana söyledim. Yalnız sana...” kıvamında
bir zaman dilimidir benim için.
Bir de mart, kadındır… Ve benim bu çok özel
zamandaki vagon arkadaşım bu kez, sevgili sinema
yazarı Burçak Evren’in deyimiyle “Yeşilçam’ın son
starı” Müjde Ar... 80›li yıllardan bu yana (şaka gibi
40 yıllık tanışıklık) biliriz birbirimizi. Garip bir duygu
oluşuyor insanda, yıllardan böyle korkusuzca söz
edince, biz sanki hep o genç kadınlarmışız gibi... Hep
o yaşlardaki dinamizm, sevgi, saygı, çalışkanlık ve
coşkuya sahipmişiz gibi geliyor...
Müjde Ar, Türk Sineması’nda kadın cinselliğinin
farkındalığını yaratan kadın olarak tanımlansa da
bana göre insan kadının en canlı örneğidir. Çünkü o,
alışılmış masum, ak sütten çıkmış kaşık misali melek
kadının ve baştan çıkartan, yuva yıkan şeytan kadının
tek bir kişide barınabileceğini gösterdi bizlere. Gerçeği
ıskalayan, yok sayan sinemanın ve toplumun “kadın”
tanımını değiştirmesine neden oldu. Herhangi bir
kadının cinselliği ve aşkı doya doya yaşayabileceğini,
buna hakkı olduğunu gösterdi. Hem de daha 20’li
yaşlarında... Akıllı, cesur, korkusuz ve güzel kadın
Müjde Ar ile özellikle mart ayında buluşalım istedim.
Ne de olsa mart demek, kadın demek...
Hani yüzyıllardır süren kadının ezilmişliği üzerine
kurulan, o medeniyetler yokmuş, vahşi kapitalizmin
dayatması altında kadınlar ezilmiyormuş gibi
davranma zamanı... Ya da 8 Mart haftası yapılan
yürüyüşlerin, söyleşilerin, başkaldırıların bir şeyleri
değiştireceğine inanıyormuş gibi mutlu olma zamanı.
“Aşk-ı Memnu”dan “Adı Vasfiye”ye, “Batsın
Bu Dünya”dan benim unutamadığım film “Ah
Güzel İstanbul”a ve yine çok sevdiğim ve defalarca
izlediğim “Deli Kan”dan unutulmaz “İffet” filmine,
ne güzel komşumuzdun sen “Fahriye Abla”dan “Ahh
Belinda”ya kadar hep canlı kanlı, gerçek, yaşayan
karakterlere can verdi. Vasıf Öngören-Atıf Yılmaz
ikilisinin “Asiye”si tam da toplumsal meselenin ortaya
dökülmesi olarak yer almadı mı beyaz perdede?
Ben Başar Sabuncu’nun çektiği “Asılacak Kadın”ı
da çok sevmiştim. “Arabesk” filminde biraz gönül
koymuştum aslında Yeşilçam’a yapılan ironiye (Ertem
Eğilmez’in son filmiydi).
İyi olmasını, paylaşmayı bilmesini seviyorum
ben onun en çok... Hal hatır sormasını, çok önemli
bir oyuncu olmasının ötesinde en çok insan olmayı
başarmasını seviyorum...
“Pencereyi indiriyorum biraz.” diyor bana ve ana
geri dönmemi sağlıyor...
-Konuşalım dedin madem hadi sohbetimize
başlayalım...
Asaf’ın çok sevdiğim o sözü geçiyor aklımdan:
“Bir kelimeye ben anlam yüklediğimde, sana
sesleneceğim”
Umarım biz de bunu başarırız, Müjde ile bu
söyleşide...
Anlatmak istediğimiz o kadar çok şey var ki
çünkü...
n Müjde, sen kadını anlatan filmlerde rol almış,
sinemada üzgün kadınların yerine başını kaldırıp
bakan kadınlardan birisin. Buna sinema dışında
hayatında da devam ettin ve bütünleştin. Türkiye’de
kadın olmayı sorsam? mısın?

BİRCAN USALLI SİLAN
Manzara o kadar vahim ki. Ne tarafından tutarsan
tut elinde kalıyor. Siyasette erkek egemen, yasa
koyuculara bakıyorsun erkek egemen, her taraf erkek
egemen. Tüm bunlar kadın için karanlık bir kuyu. Geri
kalmış bir ülkeyiz ve dolayısıyla neresinden tutarsan
tut elde kalıyor.
n Kadın olarak fiziki olarak daha güçsüz
olmamızdan mı kaynaklı sence bu?
Ne alakası var! Haklar insanı güçlü yapar.
Kadının kas gücüyle bunun bir alakası yok ki.
Feminizm bu yüzden var. Biz erkek kasıyla kadın
kasını karşılaştırmıyoruz. Biz kadınlar eşit haklar
peşindeyiz. Kapitalizmin getirdiği dayatmalarla dünya
erkek egemen. Savaşa baksanıza. Çoluğun çocuğun
tepesine niye bombalar yağıyor? Bu tamamen erkek
hegemonyasının yarattığı bir şey dünyada.
n Değil mi? Politikacılar daha çok kadınlardan
oluşsa, daha barışçıl daha insancıl bir politika
herhalde hâkim olurdu.
Tabii ki ben onu söylüyorum. Ben her zaman bunu
savundum. Erkekler bu işi beceremiyorlar. Rezil ettiler
dünyayı. Son yüzyıla baktığınızda, Nazi Almanya’sı
daha yeni, 500 sene öncesi değil. Ortadoğu’nun hali
ortada, Amerika’nın emperyalist baskıları ortada.
Kimse Amerika’sız nefes alamıyor. Herkes onun
ağzının içine bakıyor. Böyle dünya mı olur ya?
n Son Afganistan olayı içler acısı…
O başlı başına bir felaket. Önce canavarlar
yaratılıyor emperyalist güçler tarafından, sonrasında
aynı senaryoları görüyoruz. Bizim kuşağın zamanı,
hep aynı resimlerle geçti. Hep aynı şeyler. Dünya,
bu nüfusu kaldıramıyor. Bu kadar açlık, bu kadar
gelir adaletsizliği, bu kadar erkeklerin ‘ben bilirim
ben yaparım’ düşünceleri… Seviyene göre de sen de
buradan kadın olarak payını alıyorsun. Türkiye’deki
durum da o.
n Bir avuç kadının aydınlıkta olması, mücadele
vermesi yetmiyor tabii ki…
Tabii ki yetmiyor. Bu hegemonik yapı, erkek
egemen yapı, kadını hâlâ ve hâlâ ikinci sınıf insan
olarak görüyor. Burada bir şey değişmedi.
n Sanatın kadının gelişmesine katkıda
bulunmasına, kadının kendini daha iyi bir yerlerde
konumlandırıp bunun için mücadele etmesine ne
diyorsun?
Geçenlerde, Stefan Zweig’ın karısıyla beraber
intiharının 80. yılıydı. Çok etkileniyorum, hayran
olduğum bir yazar. Hangi kitabını okursan oku,
bugünden yüzlerce izler görüyorsun. “Alın dünyayı
başınıza çalın.” demişti Alain Delon da. Yine
geçenlerde denk geldim. O kadar çok etkilendim ki
bundan. Hakikaten, yaşamın tadına, keyfine baktığın
vakit hayatımızın ne kadar az alanını kapladığını
görüyoruz. İnsanlar, siyaseten ve ekonomik olarak

sonsuz bir uçuruma ve mutsuzluğa sürükleniyor.
Yazarlardan, çizerlerden hep örnek veriyorum ama
müthiş yazar Amin Maalouf, son kitabında “Kendimi
bir toz parçası kadar değersiz hissediyorum.” diyor.
Müthiş bir şey bu. Hepimiz için geçerli. Ben de çok
düşünüyorum. “Ne oluyor, sanat insanlar için iyi
bir şeyler yapabildi mi, ne yaptı?” diye. “Kendim
seksen beş film yaptım ne oldu? Yaptığım bu filmler
elbette insanlara dokundu ve bir yerlere gitti ama
bugün toplumun geldiği noktaya bakarsak troller
bana kaltak, fahişe diyor. Onların lafının bana
dokunacak hali yok ama toplumun bir kısmının artık
ne kadar düştüğünü, ne kadar çürüdüğünü, ne kadar
zavallılaştığını gösteriyor. Tartışacak şey o kadar çok
ki… Dolayısıyla böyle bir atmosferde, bu insanları
yetiştiren kültürün var olduğu, pompalandığı bir
atmosferde kadına ne olacağı çok açık. Kadın direkt
olarak şiddetten nasibini alacak, daha da itilecek daha
da kakılacak.
n Tam da bunu soracaktım. Sen de bir kadın, bir
sanatçı olarak çok genç yaşta kadın meselelerine
el atan filmler yaptın. Bunu idrak ettiğinde kaç
yaşındaydın?
Ben sekiz yaşından beri çalışan, bir çocuk işçiyim.
Tiyatroda, seslendirmede çalıştım. Burada aile çok
önemli. Ben Aysel’in kızıyım. Anlatabiliyor muyum?
Mücadeleci bir kadın, tek başına, kocasından
boşanmış, iki tane küçücük çocuk elinde kalmış, her
şeye rağmen hayattan korkmamış, çok cesur bir
kadın, üniversite mezunu… Bizi de öyle yetiştirdi. Biz
küçücük çocuklardık, çamaşırımızı kendimiz yıkardık,
yemeğimizi kendimiz yapardık. Buna rağmen ben
çok başarılı bir öğrenciydim. Birincilikle lise bitirdim.
150 kişi içine girdim üniversite sınavında. Ama
şimdi toplumun geldiği noktaya baktığımızda, 20’li
yaşlardaki umudumun kırıntısı kalmadı bende.
n Oyuncu oldun ve kadın meselesine el attın ve
neredeyse ilksin.
Ben burada Duygu Asena’yı hatırlatmak isterim.
80’den sonra Türkiye’deki kadın hareketinde, 12
Eylül’ün etkisi oldu. 80’den sonra kadın hareketi
Türkiye’de sesini duyurmaya başladı çokça. Benim
yaptığım filmler o hareketin deviniminden oluşmuş
işlerdir. 90’lardan sonra Türkiye başka bir yola
dönmeye başladı. Bunu hep birlikte yaşadık. 2000’den
sonra ise AKP iktidarıyla beraber, tekrar kadının
toplumdaki yerini tartışır hale getirdik ve buna da
dini katarak tartışır hale getirdik. En tehlikelisi, en
fenası... Kadın böylelikle tekrar bir makasın içine
girdi. Şimdi burada mesele başörtüsü meselesi değil.
Hiçbir zaman da değildi. Toplum, kim başörtü takmış
kim takmamış bunun düşüncesinde değildi. Ama
bu mesele öyle bir yoğruldu, öyle bir hale getirildi
ki, sanki özgürlüklerin önündeki tek engelmiş

gibi... Özgürlüklerin önündeki engeller saymakla
bitmez kadın açısından. Bitmez... Kadının ailedeki
yeri, yasalar, her şey bir bütün. Gerçek anlamda
demokratik toplum olmayınca, biz daha çok
debeleniriz. Kadın cinayetlerinde, kadına şiddette,
baskılarda geldiğimiz noktanın vahametine bakarsan,
burada kimin en fazla sorumluluk taşıdığı çok açık.
Tartışmaya bile gerek yok.
n Kadın programlarında ne oluyor diye merak
ettim bir baktım geçenlerde. Oradaki o dünya
görüşüne, o kavgaya mıhlandım kaldım.
O tür programların hiçbir ciddiyet taşımadığını
düşünüyorum. Son derece magazinsel, kadını
korumaktan uzak programlar. Böyle bir şey yok.
Bu programlar tam tersi sanki toplumu, büyük bir
kesimi, kültürü böyleymiş gibi gösteriyor. O zaman
ne oluyor? Bunu seyreden “Ya bu normal. Onu da
yaparım, bunu da yaparım.” diyor. Türkiye’de zaten
kadını, sorumluluk bilinci ve bakışıyla ele alan
televizyon programcılığı yok ki. Bunlar varoşlardan
alkış almak için, karın ağrısı gibi bitmek bilmeyen aynı
konuları işliyor, aynı şeyleri yapıyor. İnsanları küçük
düşüren şeyler…
Biz toplumsal bir aşağılama kültürünün içine
düştük hep beraber. Herkes birbirini aşağılıyor, herkes
birbirini küçük görüyor. Kim ne olduğunu unutmuş
durumda. Çözülemeyen cinayeti çözmüş, bana ne. O
adli bir iş, beni o ilgilendirmiyor. Ama sürekli eziyet
görmüş kadın, dayak yemiş kadın, hadi bir daha
barışın, hadi bir dayağı yiyin. Ben bunları anlıyorum bu
programlardan çoğunlukla.
n Sana oyuncu ve yönetmen ilişkisini de sormak
istiyorum.
Benim yaptığım tüm filmlerde, ben o filmlerin
mutfağında da oldum. Yani bir yerde senaryolar
yazıldı da “Ay sen oynar mısın?” denmedi ki bana.
Ben gazinolarda şarkı söyleyip kazandığım paraları
filmlere yatırdım. Kaç film yarım kaldı, çekilemedi,
problem oldu. Oyuncu kadrolarının ödemelerine
kadar cebimden çıkarıp paraları ödedim. Ama
bunlar önemli değil… Onun dışında yönetmenlerle
kurduğum ilişki de, çalıştığım yönetmenlere bakacak
olursan dünya görüşleri aşağı yukarı hep aynı
insanlar. Müşterek dil kurabildiğimiz yönetmenler. İyi
oyuncu, kötü oyuncu diye ayırmıyorum ben. Kimin ne
olduğunu biliyoruz ama yönetmen için elbette projeyi
kavramış bir oyuncuyla çalışmak bir avantajdır her
zaman.
n Daha az ekranda olman, sinemada olmaman
bu seçicilikle mi ilgili?
Gayet tabii öyle. İnsanın yaşı ilerledikçe her konuda
seçici oluyor. Seyahatinden, okuduğun kitabına kadar,
arkadaşına eşine dostuna kadar. Hayat seni böyle bir

yere doğru itiyor. Ama onun dışında gelen senaryolar,
maalesef kötü, sinema konusunda diyorum. Dizi
meselesine gelince, o dizilerde çalışan oyuncuların
ve emekçilerin her birinin Allah çok büyük yardımcısı
olsun. O koşullar normal bir insanın dayanabileceği
koşullar değil. Beğendiğim bir şey olursa “üç bölüm
oynarım, dördüncü bölüm öldürün beni.” diyorum.
Dayanılır bir şey değil. Sen biliyorsun, en son iki dizi ve
sinema projesi geldi evlerden uzak. Ama yapıyorlar,
yapılıyor. Ben bu yaştan sonra ancak çok keyif
alacağım bir şeye zamanımı ayırmak istiyorum. Tabii
ki seti ve oyunculuğu özlüyorum ama dizi setinde on
beş, on altı saat çalışamam artık. Sekiz yaşından beri
çalıştım ki, birazcık konforum da olsun sevdiğim işi
yapayım diye. Bu konforun içinde, dağlara tepelere
çık, gecenin bir yarısı koşmaca sahnesi çek falan,
bunlar artık çok uzak ve çok yorucu. Birkaç yere
hayır diyemedim, az süreli oynadım ama bütün genç
oyuncuların ağzında “Bir ev alayım, bir araba alayım
bu işi yapmayacağım.” var.
n Senin en önemli özelliklerinden biri de
koruyucu ve yardımsever olman. Bu benim için çok
kıymetli bir özellik. İnsanda var olması gereken
özelliklerden biri gibi geliyor ve çok az insanda bunu
görebiliyoruz.?
Annem burada çok önemli bir faktör tabii ki. Biz
Atikali’de büyüdük. Liseyi Fatih’te bitirdim. Annem
çok ilginç bir kadındı. Bizim tatil günlerimizde
Mehtap’la benim bir saniyemizi boş geçirtmezdi.
“Hayriye Hanım’ın bulaşıklarını yıkayın, Hayriye
Hanım’ın odunlarını toplayın.” derdi. Mehtap da
öyleydi. İnanılmaz birer merhamet abidesiydiler.
Anneannem ve dedem de öyle. Anneannem ve
dedemin Trabzon’daki evlerinde her gün on tane
tavuk kesilir, mahalleye dağıtılırmış. Dedem ağır ceza
reisi, durumları iyi. Annem de böyle görmüş. Biz çok
parasızlık çektik ama soframız herkese açıktı. Böyle
gördük. İnsanın karakteri aileyle oluşur. Karakter
gökten zembille inmiyor ki. Aileyle oluşur. Bir sahne
hatırlıyorum. Ya Aksaray ya da o tarafta bir yerde,
annem yaşlı bir kadın karşıya geçmeye çalışıyordu,
onu gördü, bizi otobüs durağına bıraktı. “Bir yere
kıpırdamayın, sizi gebertirim.” dedi. Kadını karşıya
geçirdi ve geri geldi. Biz böyle gördük. Benim için
arkadaşlıklar ve dostluklar çok değerlidir, önemlidir.
Asla kimseyi satmadım, satmam, dedikodudan nefret
ederim. İki kere, üç kere merhaba diyen insanın bile
yardımına hayat boyu koştum, hep koşarım. Bu beni
zenginleştirir. Böyle bakarım hayata. Yoksa ne olacak?
Şan, şöhret, para… Bunlar hiçbir şey ifade etmiyor.
Eşin, dostun olmadıktan sonra ne yapacaksın?
Evde tek başına duvarlarla mı paylaşacaksın, cam
saraylarda mı oturacaksın? Benim hayat mottom bu.
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oğaziçi’nden atılmışım; kendimi İstanbul
gece hayatına atmışım. Cebimde annemin
kredi kartı, mekân mekân dolaşıyorum
şehri. Gürnar Sultan bir yanıyla kızıyor bu kadar
gezmeme ama herhalde babama benzetiyor olsa
gerek, bir taraftan da hoşuna gidiyor vaziyet.
Gittiğim yerlerde o zamanların en ‘hızlı
adamları’ Adnan Güngör ile rahmetli Ekrem
Dürüst bile arka masamda. Öylesine nam salmışım
ortamlara…
Para saçıyorum etrafa. Çiçekler, viskiler,
şampanyalar sormayın gitsin…
Regine’de başlıyorum gece turlarına, Astoria’da
Serpil Benay dinlemeye gidiyorum
peşinden. Çıkınca Lutesse’te o zamanların
efsane sesi rahmetli Bergen, ondan sonra
da Valantino’ya geçip mantıyla, sucuklu
yumurta seansları...
İşte o günlerde annemin dükkânına
bir çift gelmiş. Osmanbey’deki sayılı
modaevlerinden birinin sahibesiydi
annem. Zamanın en ünlü assolistleri çıkmazdı
dükkânından. Sema da gelinlik için gelen, evlilik
hazırladığında genç, benden yedi yaş büyük,
güzeller güzeli bir kadın…
Hiç unutmam, annem onları “Karşımda Seçil
Heper’le, Kenan Kalav var zannettim” diye
tarif etmişti. “Gelinlik almak istiyoruz, iki
gün sonra evleniyoruz” demişler. İstedikleri
gelinliğin fiyatı o zamanın parasıyla üç milyon lira.
Nefis bir Fransız güpüründen dikmişti
annem. Adam parasını peşin ödemiş, prova
yapıp çıkmışlar. Ve bir daha asla geri
dönmemişler...
Annem enteresan sezgileri
olan bir kadındır. Diktiğigelinliğe
bakıp bakıp ‘neredesin güzel kız’ diye
Sema’yı adeta telepatiyle geri çağırmış.
Ve aradan iki, iki buçuk ay geçtikten
sonra perişan bir halde annemin dükkânın
kapısını çalmış Sema. Meğer düğünden bir gün
önce, oğullarını Sema’yla evlendirmek istemeyen
aile, damadı yurtdışına kaçırmış. Kadın yıkılmış…
İşte o sıralarda tanıştık annem vesilesiyle. “Bak
oğlum bu Sema” dedi…
Hiçbirimiz tahmin edemezdik ki, daha sonraları
yaşayacağımız Yeşilçam melodramlarına taş
çıkartacak hikâyeyi…
Kızın halini gören annem; “Benim sana üç
milyon lira borcum var. İstersen gelinliği satıp,
parasını vereyim. Ya da başka bir şey varsa elimden
gelen söyle, lütfen yerine getireyim” demiş…
Ve Sema, ağzındaki baklayı çıkartmış: “Gürnar
Hanım, ben şarkıcı olmak istiyorum.”
Annem hemen telefona sarılmış. Çevresi müthiş
geniş tabii… “Kızım nerede çıkmak istiyorsun” diye
sormuş. Cevap; “Ben Büyük Maksim’de assolist
olmak istiyorum” tonunda gelince de, kocaman bir
kahkaha patlatmış.
“Yavrum o işler öyle olmaz. Önce küçük
yerlerden başlamalısın…”
Fakat müthiş iddialı bir
kadın Sema. Altından girmiş, üstünden çıkmış
o zamanların ünlü gece mekânı Gümüş Kapı’da,
Nilüfer ile Recep Kaymak’ın alt kadrosunda

sahneye çıkmayı başarmış. Ardından da yine çok
popüler bir kulüp olan Gülizar Gazinosu…
Sema’yla tanışmışım tanışmasına
ama ne gönlümde, ne de zihnimde bir iz
bırakmamış. Annem, “Oğlum Sema da seninle
gezsin, biraz çevre edinsin. Tut şu kızın elinden”
diyor. Başladık beraber dolaşmaya…
Regine’e gide gele, mekânın sahibi, yakın
arkadaşım İlhan, âşık olmasın mı Sema’ya! Bana
kızı anlatıp duruyor. “E tamam İlhan” dedim, “Ne
güzel… Zaten kız da çok acı çekmiş. Güzel bir aşk
yaşar, mutlu olursunuz inşallah…”
O sıralarda bir gün annem köşeye çekti beni.
“Bak oğlum, ben bu kızın sana bakışlarını hiç
beğenmiyorum. Peşin peşin söyleyeyim gez, toz,
yaşa ama sakın evleneceğim diye gelme karşıma.
Vallahi intihar ederim!”
Benimse Sema’yla uzaktan yakından alakam
yok hâlâ…
Kızla, İlhan’ın arasını yapacağım ya! Bir gece
Etiler’deki Gala Kulüp’te aldım karşıma, tam
konuyu açacağım, üstelik birazdan da İlhan
gelecek, yapışmasın mı bu dudaklarıma… “Ben
kimseyle birlikte olamam, çünkü sana âşığım”
dedi. Apışıp, kaldım. “Yahu olamaz böyle şey,
benim arkadaşım sana âşık” diyorum. “Ama ben,
sana âşığım” diyor, başka da bir şey çıkmıyor
ağzından. Etkilenmedim desem yalan olur ama
âşık falan değilim daha….
Ve fakat o ilk öpüştüğümüz gece, Maçka
Oteli’nde sona erdi. Ertesi sabah gözümü
açtığımda, kader çoktan ağlarını örmüş
ve artık duygularım tamamen değişmişti…
Hiç hesapta yokken başladı bizim
ilişki… Babam, ben ve Sema birlikte yaşıyoruz.
Babamın hiç kız evladı olmadığı için
Sema’yı acayip seviyor.
Evi İzmir’de o zamanlar, gelip
gidiyor. İstanbul’daki tüm vakitlerini de bizimle
geçiriyor…
Sema, kısa sürede o zamana kadar yaşadığım en

büyük aşka dönüştü. Bütün gece işlerinden elini
ayağını çekti. Muazzam bir fedakârlıktı bu tahmin
edersin. Sahne hayallerini rafa kaldırmış, benim
için evinin kadını olmayı seçmişti. Elbette kayıtsız
kalamazdım, kalamadım. İyice âşık oldum…
Tabii bu arada durumu annem öğrendi ve
bana en ağırından maddi ambargo uygulamaya
başladı. Bekar evinde yaşıyorduk Sema’yla ve
durumu ona çaktırmamak için sağdan soldan borç
istemeye başlamıştım, annem para musluklarını
kapatınca. Serde Türk erkekliği var; sahnelerde
çalıştıracak halim yoktu elbette sevdiğim kadını…
O günlerden hiç unutamadığım bir kare de,
Sema’nın dip boyasının gözüme iliştiği andır.
Kuaföre gitmesi gerekiyordu, çıtını çıkarmıyordu
ve durum feci şekilde içime oturuyordu…
Bir gün beraber yaşadığımız evi ablası
basmış. “Sen ailemizin adını kötüye çıkardın. Elin
adamıyla dost hayatı yaşıyorsun” diye bunu bir
güzel paylamış. Oysa değil dost hayatı, cebimizde
evin kirasını ödeyecek paramız yok!
Dayanamadım, gittim bir telefon kulübesinden
babamı aradım. Vaziyeti anlattım. Hiç
unutamayacağım bir hayat dersi verdi rahmetli
Bedii Bey bana o gün: “Bak artık 18 yaşını geçtin.
Bir kadınla beraber yaşıyorsun. İki kişinin
sorumluluğunu aldın üzerine. Annene de resti
çektin. Bir kereye mahsus öderim kira borcunu
ama şunu unutma evladım, bu saatten sonra kendi
ayakların üzerinde duracaksın. Bir daha sakın ola
beni para istemek için arama!”
Babam o parayı bankaya yolladı mı, yollamadı
mı bilmiyorum. Çünkü asla gitmedim çekmeye.
Kimbilir belki de hâlâ bankadır. Laflarının ağırlığı,
çektiğim parasızlıktan çok daha fazla koymuştu
bana…
Mamafih alacaklılar da kapıya dayanmıştı.
Eve giderken beni görmesinler diye yolumu
değiştiriyordum. İşte aynı yıllarda, biraz
bunalımdan, biraz da belki para kazanırım da
borçlarımı öderim umuduyla kumar batağına
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düştüm.
O neşeli İzzet’in yerinde yeller esiyordu artık,
bambaşka bir adama dönüşmüştüm. Bu arada
ablasının lafları yüzünden, ailesine karşı başı dik
olsun diye, annemden gizli bir de nikâh kıydık. Ben
annemin duymasından korkuyorum, Sema gelip
nikâhı bozmasından, annem ise evlenmemizden!
Hepimizin gönlünde manasız bir korku
imparatorluğu…
Sema’nın annesinin evinde kıyıldı
nikâhımız. Bütün genç kızlar gibi en büyük hayali
gelinlik giymek. Ama bir şekilde annemin kulağına
gider diye, güya bir Suudi prensesine dikiliyor
bahanesiyle diktirdik gelinliği.
Artık evliydik, çocuksuzduk ve mutsuzduk…
O sıralarda bir gün annem tesettüre girip
beni görmek için bizim eve gelmiş. Dile
kolay, büyük bir aşkla bağlı olduğu
oğluyla arasına aylar, yıllar girmişti. Bu
annem için dayanılır şey değildi. Bir
anlığına olsun görebilmek için beni, kadıncağız
kılık bile değiştirmişti. Bekleyip. bekleyip gitmiş biz
kapıyı açmayınca ağlaya ağlaya…
Bir şekilde barıştık sonra. Bir akşam annemin
evine gittik. Bizimki özenmiş, bezenmiş
şahane bir sofra kurmuş ama Sema, biraz
da geçmişin hıncıyla hiçbir şeyi beğenmiyor
inadına. Annem de kızgınlıkla “Yavrum
sen herhalde Buckingham Sarayı’nda
yetiştin. Bizim evde bunlar var” demişti en
incesinden iğneleyerek…
Evliyiz, evli olmasına ama yalandan “Sana bir
müjdem var; biz nişanlandık” dedim. Annemdeki
cevaba gel: “Kızım benim oğlum Boğaziçi’nde
işletme okuyor. Çok akıllı bir çocuktur. Madem
yüzük aldınız, altın da gayet iyi bir yatırımdır. Her
zaman değerini korur. İleride çok daha iyi bir fiyata
satarsınız…”
Dram mı desem, kara mizah mı artık, adını sen
koy!
Bu arada Sema’nın annemin gıyabındaki
davranışı çok hoş her zaman… “Annedir,
ne yapsa yeridir. Sen sakın aranı bozma”
diyor. Kitabı okuyan gelinlere tavsiyem olsun,
sakın oğullarıyla, annelerin arasını açmaya
falan kalkmayın; kaybedersiniz. Kaynanalara
da şu kadarını söyleyeyim, oğlunuzla
gelininizin arasını bozmaya hiç niyetlenmeyin;
evladınızı yitirirsiniz…
Ve fakat bu kadar fırtınalı bir beraberlik ve
gergin evlilik sürecinin ardından aramızdaki
muhabbet de adı konulmamış bir iç savaşa
dönüşmüştü artık çoktan. Aşırı kilo almış,
kendine hiç bakmaz olmuş, aynada gördüğüm
suretimden tiksinir hale gelmiştim. İşler
toparlanmıştı toparlanmasına ama ben
dağılmıştım…
Üstüne bir de annemin intihar haberini aldım!
Üç gün komada kalmış kadıncağız. Gizlice gidip,
uzaktan seyrettim annemi… Yazarken bile
zorlanıyorum be arkadaş, hakikaten çok zor
günlerdi…
Derken, hiç beklemediğim bir
biçimde değişti hayatım kökünden. Aşk,
ummadığım, daha önce hiç tanıdığım
bir kimlikle, kişilikle ve bedenle çaldı bu
defa kapımı yeniden. Zihnim çoktan paydos
demişti demesine evliliğe ve şimdi artık gönlüm de
çekip gitmişti bir başka yüreğe…
Durmak, beklemek, olmayacağını bile bile
tekrar denemek, Sema’ya da zaman kaybettirmek
olacaktı yapmadım, yapamazdım...
Evren beni bambaşka bir
aşkın kucağına atmıştı, kararımı
vermiştim, bundan sonra onu yaşayacaktım…

BARIŞ İNCE
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debiyat pek çoklarına göre insanda
Moliere’in “Cimri”sindeki Harpagon’a,
empatinin gelişmesinde büyük rol
yazılışından 400 yıl sonra hâlâ gülüyorsak
oynamıştır. “Farklı hayat tecrübelerinin
insanın para ya da mülkiyet ile kurduğu ilişkinin
estetik bir dille aktarıldığı edebi metinler
evrenselliğindendir. Espri anlayışları, diyalog
okurlarını sosyal, duygusal açıdan besler ve
biçimleri, hal ve hareketler değişse de insanın
geliştirirken onların düşünce dünyalarını da
hırslarıyla kendisini ve çevresini düşürdüğü
zenginleştirir.” Edebiyat eşliğinde başkalarının
tuhaf durumlar zamansızdır.
hayatları ile kendi hayatı arasında bağ kuran,
Edebi metinlerden söz ederken iki şeyi öne
farklı dünyaları keşfederken insanı, dolayısıyla
çıkarmaya çalıştım: Birincisi empati, diğeri
kendisini de daha iyi tanıyan okur; anlayış
hoşça zaman geçirmek. Çocuk edebiyatından
ve vicdan çıtasını yükseltecektir. Bir insanın
söz ederken de bu iki ana ekseni göz önünde
eylemini; onun duygusal, düşünsel ve sosyal
tutmamız gerekir. Edebi metinler çocuk için
koşullarıyla birlikte değerlendirebilme
eziyete dönüştürülecek birer kızgınlık anı ödevi
yetisi, edebiyatla gelişir. Çünkü edebiyatçı;
değillerdir. “Yeter çok oynadın, hadi hemen
karakterlerini kurarken onları belli bir
odana kapan ve kitap oku!” diyerek kitabı
atmosferin içinde, farklı kişilerle ilişkiye
eğlencenin karşısında bir ödeve
sokarak, kimi olaylar eşliğinde,
dönüştürmek, edebiyatın
kapana kısıldığı anlarda verdiği
ruhuna zarar verdiği gibi
Biz iyi edebiyat
kritik kararlarla tanıtır. Biz
çocuğun kitapla ilişkisini
eserlerinin
iyi edebiyat eserlerinin
de bozar. Oysa edebiyat,
karakterlerinde
karakterlerinde evrensel insanı,
sıkıcı ve zor anların keyifli
evrensel ruhu da buluruz.
kaçamakları olarak çağlar
evrensel insanı,
İşin keyifli yanı, kimse
boyu
hayatımızda yer
evrensel ruhu
biraz kitap okuyayım da
edinmiştir.
Flaubert’in
da buluruz.
duygudaşlığım artsın, diye
“Madam Bovary”sinde
düşünmez. Edebi metinler, aynı
pembe romanlarla sıkıcı
zamanda iyi vakit geçirme araçları
hayatına renk katmaya çalışan
oldukları için, bu esnada aklımızda ve
Emma Bovary ya da şövalyelik
ruhumuzda kendiliğinden açılan kapılardan
romanlarından (romanslar) etkilenerek eğlenceli
nelerin girdiğini fark etmeyiz. Sözcük bilgisi,
bir maceraya atılan La Mancha’lı Yaratıcı Asilzade
cümle yapılarının doğru algılanması, yaratıcı
Don Quijote gibi… Edebiyattan zevk almayan
benzetmeleri fark etmek, özenli betimlemeleri
kimsenin, başlarda bahsettiğim edinimlere
keşfetmek, zaman içinde kendiliğinden olur. Bu
kavuşması da mümkün olmaz.
zevkli yolculuk, evrensel insanı anlamamıza da
Çocuklara bu keyfi sağlamak dışında ebeveyn
yardımcı olur.
olarak pek bir rolümüz de olamaz.
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KUBİLAY ERDELİKARA

14.02.2022, bugün “Sevgililer Günü”.
İstanbul Havalimanı’nda, pasaport kontrolü
sonrası bir bankta tek başıma oturuyorum.
Dünyanın dört bir tarafına dağılacak yolcular
heyecan içinde koşturuyorlar. Ben soğukkanlı
ve görev bilinci içerisinde biletime bakıyorum:
İstanbul/Mykolaiv! Zor ve mutlu bir gün benim
adıma… Zor bir gün, çünkü Rusya tatbikat
gerekçesiyle Ukrayna sınırına ciddi bir askeri
yığınak konuşlandırmış ve tüm dünya tarafından
işgal edeceği söylenmekteydi. Çevremdeki
bütün arkadaşlarımın gitmemem yönündeki
telkinlerine rağmen, şimdi biletim elimde
uçağın kalkmasını bekliyordum. Mutlu bir
gün, çünkü çok uzun zaman önce planlanmış
bir daveti yerine getiriyordum. Herson Devlet
Tiyatrosu’nda kalabalık bir kadro ile önemli bir
oyun yöneteceğim. Herson Havalimanı tadilatta
olduğundan Mykolaiv’e uçmak için kapıya doğru
yöneldim. Bizim uçağımız için ayrılmış bölümde
yolculuk yapan tek Türk bendim. Etraftaki kadın,
erkek ve çocukların mutsuzlukları yüzlerinden
okunabiliyordu. Havalimanının en donuk
noktasındayım. Ama hayat o kadar normal
ki Ukrayna’da, ben kararlıyım gitmekte. Uçak
havalandı ve bir saat sonra indim. Uçaktayken
Mykolaiv’i sokak sokak izleme fırsatım da
oldu. Kışın bu kadar güzelse yazın mutlaka
buraya gezmeye gelmek lazım diye düşündüm.
Beni karşılayan Roman’la kucaklaştık. Çok iyi
olmayan İngilizcemle ne kadar anlaşabiliyorsak
o kadar anlaştık, hasret giderdik. Roman’ın
karısı Tatyana müthiş bir operacıdır. Kızı ise
festivallerde ortada dolaşır ve bale eğitiminde
yeni öğrendiği figürleri gösterir, seyircisini
selamlar, alkışını da alırdı. Yol boyunca Kırım
sınırına giden askeri konvoylardan sıyrılarak
Herson’a geldik. Tiyatronun müdürü ve Avrasya
Tiyatrolar Birliği Başkanı olan Aleksandr
Kniga ile buluştuk. Akşam sevgililer günü için
hazırladıkları özel programı birlikte izledik.
15.02.2022, Herson Devlet Tiyatrosu’nun en
iyi aktörleri ve aktrislerinden oluşan ekibimle
ilk toplantımız için bir araya geldik. Tiyatronun
Başrejisörü, dostum Sergey Pavluk’un açılış
konuşmasıyla çalışmalarımıza başladık.
16.02.2022, hayat çok normal ve hiçbir

oyuncum ya da tiyatronun çalışanı Rusya’nın
bitince geldi, beni aldı ve çocukları ile birlikte
saldıracağını düşünmüyor. Çalışmaya bugün
evine gittik mangal yapmaya. Bugüne kadar yüz
de devam ettik ve akşam çok güzel bir oyun
on dört oyun yönetmiş, ülkenin en önde gelen
izledim.
yönetmenlerinden Sergey. Biraz agresif ama bir
17.02.2022, Sergey Pavluk’un yönettiği
oyuncusuna bağırdıktan sonra odasına kapanıp
“Sonsuzluk” isimli oyunun provasına girdim.
ağlamasına şahidim. Duygusal bir adam. Beş
Yedi yaşındaki kızı Vlada, oyunun
çocuğu var ve altıncısı olursa beni vaftiz
müziğinden korkup bana sarıldı.
babası yapacağını söyledi.
Kendi oyunumuzun provasından
21.02.2022, oyunla ilgili son
Tiyatroda kim
sonra Kiev’den gelen bir ekibin
toplantılarımızı yaptık ve
varsa sarılıp
oyununu izledim.
oyuncularla kısa bir süre
18.02.2022, bugün
için vedalaştık. Onlar bir
kucaklaşıp ayrıldım
provaya dans ekibi de
hafta boyunca Tanya’nın
Herson’dan…
katıldı. Türk müzikleri
kontrolünde çalışacaklar
Mykolaiv’de elimde
eşliğinde uzun çalışmalar
ve ezberlerini yapacaklar,
biletim; iyi ki geldim,
yaptık. Akşam Aleksandr
ben de en geç on güne
en ufak sıkıntı yok
ile yemek yedim. Savaşla
döneceğim sözünü verip
diyerek oturdum
ilgili “dezenformasyon”
ayrılıyorum yanlarından.
yorumunu yapıp,
Aleksandr harika
bankta. Havaalanının
2014’ten beri bu baskının
bir
iş çıkardığımızdan
tüm donukluğuyla..
sürdüğünden bahsetti. Savaş
bahsetti ve mutluluğunu
olasılığı asla görmüyor.
dile getirdi. 27 Mart Dünya
19.02.2022, oyun ayaklanmaya
Tiyatro Günü’nde prömiyer için
başladı. Belli ki çok iyi bir oyun
sözleştik. Daha önce Özbekistan’da
çıkacak. Heyecanlıyım. Oyuncular günde 5
oyun yönettiğimde, Türkiye’den davet edilen ilk
saat Sergey ile 5 saat benimle çalışıp akşam da
yönetmen olduğumu öğrenmiştim. Ukrayna’da
3 saat süren repertuarlarındaki diğer oyunlarına
da durum aynıymış. Kısa bir araştırmadan sonra
çıkıyorlar. Herkes çok mutlu.
bunu söylediler. Tiyatroda kim varsa sarılıp,
Gece tiyatrodan çıkacakken Sergey beni
kucaklaşıp ayrıldım Herson’dan… Mykolaiv’de
odasına davet etti. Odasında, kendisinin imal
elimde biletim, iyi ki geldim, en ufak sıkıntı yok
ettiği viski, votka, konyak arası bir içecek ikram
diyerek oturdum bankta. Havaalanının tüm
etti. Biraz kafamız çakır olunca ben en sevdiğim
donukluğuyla...
atkımı ona verdim, o da uzun sakallarına taktığı
22.02.2022, aslında bugün dönecektim. Uçuş
Ukrayna amblemli toka benzeri bir takıyı benim
yoktu. Bir prova daha yapmak isterdim…
sakalıma taktı.
23.02.2022, bu akşam oyun vardı. Seyircimiz
20.02.2022, oyunun tamamının
salonu tamamen doldurdu. Oyun çok iyi geçti.
mizansenlerini bitirdik. Henüz ezber
24.02.2022, Rusya Ukrayna’nın tüm
yapamasalar da ellerinde kâğıtlarla akış
şehirlerini sabah saat 05.00 itibarıyla vurdu.
alabildik. Çok profesyonel, harika bir ekip.
Tiyatro oyununun provasında sesten korkan
Yönetmen Yardımcısı Tanya ile son kez üstünden
Vlada, bombanın sesiy……….
geçtik dekor, kostüm, aksesuar eksikliklerinin…
Not: İşgalin başlamasıyla sabah 07:00’de,
Zaten önceden de tanıdığım insanlardı ama
Aleksandr Kniga’yı arayıp gelmek isteyen
bir haftadan beri geçirdiğimiz uzun mesailer
dostlarımızı ağırlayabileceğimizi söyleyen,
neticesinde tüm oyuncularla arkadaşlığımız,
bunu canı gönülden yapmak istediğini
dostluğumuz pekişti. Çoğuyla kardeş gibiyiz...
bildiğim Belediye Başkanı’mız Sn. Ali KILIÇ’a
Sergey’i kendi oyununun provasını yaparken
teşekkür ederim.
uzaktan gördüm. Atkı üzerindeydi. Provası
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n Kendinizi tanıtır mısınız?
1 Mayıs 1955’te, Çakırbağ’da doğdum.
Çocukluğumdan bugüne kadar KüçükyalıAydınevler sakiniyim. İş insanıyım; müteahhit
ve sanayiciyim. Doğru Yol Partisi Kartal-Maltepe
ilçe teşkilat başkanlığı yaptım. Dört dönemdir
muhtarım, 13 yıldır Maltepe Muhtarlar
Dernek Başkanlığı görevindeyim. İstanbul
Muhtarlar Federasyonu kurucusu başkanvekili,
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kurucusu
yöneticisiyim. Maltepe Esnaf Kredi Kefalet
Kooperatifi Başkanvekilliği, İstanbul Çankırı
Vakfı Başkanlığı beş yıl, şimdi onursal başkan
olarak daha birçok STK’de yöneticilik yaptım.
n Mahallenizi tanıtır mısınız?
Aydınevler Mahallesi, E5 kuzeyinde
1965’lerde kuruldu. Yüzde 80 kentsel
dönüşümünü, alt yapısını tamamladı. 22.000
nüfusu var. İki ilkokul, iki ortaokul, iki kreş, iki
özel ilkokul, iki özel ortaokul, bir Küçükyalı
Endüstri Meslek Lisesi, bir özel akşam lisesi,
iki üniversite; Marmara Üniversitesi ve Ticaret
Üniversitesi bulunuyor. Bir alışveriş merkezi Hill
Town var. Eğitimli, kaliteli göç alıyor mahalle,
yaş ortalaması 40’lı yaşlar. Ulaşımı kolay, yaşam
seviyesi orta düzeyde bir mahalle.
n Sizce mahalleli olmak nedir?
İnsan doğası gereği aidiyet duygusuyla var olur.

Bu, anne karnında başlayıp ölüme kadar sürer.
Bizler, Türk toplumu derken ait olduğumuz yeri
belirtiriz. Mahalleler de bunlardan biridir. İnsanlar
mümkün olduğunca kendi akrabalarının bulunduğu
yerleri tercih eder. Aynı mahallede oturmanın
önemi bana göre metropol şehirler için daha fazla
önem kazanır. Çeşitli insan topluluklarından oluşan
toplumlar, birbirleriyle örf ve adetlerini paylaşır.
Zaman içinde birçok kültürden gelen insanlar ortak
bir kültürde buluşur.
n Peki, kültür-sanatla ilgili düşünceniz
neler?
Türkiye’nin her bölgesi, kendine has
kültürüyle geniş bir mozaik oluşturur.
Metropollerde bu mozaik çeşitliliği mahalleleri
oluşturması sebebiyle komşular arasında doğal
bir kültür alışverişi kendiliğinden gelişir. Bizler
mahalle muhtarları olarak, bunu iyi tahlil
ederek özel günlerde veya belirlenmiş günlerde
bulunduğumuz illerde veya ilçelerdeki mülki
amirlerle, sivil toplum örgütleriyle, dernek ve
vakıflarla ortak proje geliştirip, bu projeleri
etkinliklere dönüştürerek kültür ve sanata
yeterince katkı sunmuş oluruz.
n Mahallede kültür sanatla ilgili neler
söylemek istersiniz?
Komşuluk ilişkileri gelişmiş mahallelerde,
kültür alışverişi kendiliğinden oluşur.

Mahalle sakinlerinin birbirine yakınlıklarıyla,
mahallemizde yapılan etkinliklere katılım
sağlamaları ve ilgileri pekiştirici bir unsurdur.
Sanatın içinde olan insanların zihinsel
ve duygusal bakış açıları değişir. Sanatsal
faaliyetler çoğaldıkça insanların birbiriyle
iletişimi de değişecektir. Dünden bugüne
mahallemde kültürün ve sanatın etkileri net ve
açık bir şekilde görülmektedir
n Mahalle muhtarının olmazsa olmazı
nedir?
Mahallesine hâkim olmak, kurumlarla çok
iyi diyalog kurmak, devlet-millet arasında güçlü
bir köprü olmak, halkının yaşam kalitesi için
sanatsal-kültürel faaliyetleri desteklemek,
halkın sesine kulak vermek, haklı taleplerini ilgili
kurumlara iletmek, halkının duyarlı olmasını
istemek vb.
n Nasıl bir mahalle hayal ediyorsunuz?
Kentsel dönüşümü-alt yapısı tamamlanmış,
yaşam kalitesi yüksek, halkının sosyal kültürel
alanlarla ilgilendiği mahalle meclisinin olan,
olağanüstü hallerde bir araya gelebildiğimiz,
komşuluk ilişkilerimizin güçlü ve mahalle
kültürümüzün yüksek olduğu, acımızı,
sevincimizi paylaştığımız, modern, çağdaş,
aydın komşularımızla bir arada yaşayacağımız
bir mahalle hayal ediyorum.
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HALIL İBRAHİM ÖZCAN
n Sevgili Turhan, sen ülkemiz sol hareketin
tarihiyle ilgili çok emek veren, araştırmacı
yazarlarımızdan birisin. Hayat hikâyen her yerde
yazıyor, isteyenler oralardan bulup okuyabilirler
ama ben okurlarımız adına bilinmeyen
yanlarından söyleyeceklerini merak ediyorum?
9.9.1958, İspir doğumluyum.
Aslen Rizeliyiz köken olarak.
Yaz ayları gelince annem ve kardeşlerimle
Rize’ye giderdik. Çaylıklarımız vardı. Çay toplardık.
Dayılarımın fırınları vardı orada çalışırdık. Simit
satardık sokaklarda. Denizde yüzer, balık tutardık.
Okuma – yazmayı daha ilkokula gitmeden önce
annem öğretmişti. Zürriyet adlı babaannemin
önemli bir kitaplığı vardı. Oradaki kitapları
okurdum. Çizgi romanları çok severdim. “Teksas”,
“Tommiks”, “Zagor”, “Kaptan Swing” gibi. Bu
çizgi romanların abonesiydim. Aile olarak CHP
kökenliydik. Babam CHP İlçe Başkanlığı yaptı
uzun süre. Ben de bir dönem CHP ilçenin gençlik
kolu başkanlığını yaptım. “Cumhuriyet” ve
“Ulus” gazeteleri her gün düzenli olarak alınırdı.
Okuma tutkusu aileden geliyor. Gazetelerin kitap
sayfalarını takip eder, kitap siparişi verirdim. Lisede
duvar gazetesi çıkartıyordum. Okul yaşamımdan
bahsedeyim: Ortaokulun birinci sınıfının birinci
ayında oyun oynarken çatıdan düştüm ve okula
gitmedim, 7-8 sene kadar. Babam esnaftı.
Dükkânda çalıştım bu süre içinde.
7-8 sene sonra okula gideceğim diye karar aldım.
Bir yaz döneminde bütün sınavları verdim ve liseye
kaydolmak için başvurdum. Lise müdürü: “Yaşın
büyük. Okula alamayız.” dedi. Ben de il milli eğitim
müdürlüğüne başvurum. İl milli eğitim müdürlüğü,
“Kaydını yapın.” diye yazı verdi. Böylece lise eğitim
öğretimi başladı. 3 yılda liseyi bitirdim, üniversite
sınavlarına girdim, İstanbul Üniversitesi’ni
kazandım. Üniversitede öğrenciyken “YARIN”
adlı sanat – edebiyat dergisini çıkartıyorduk.
İstanbul bürosunun sorumlusuydum. Çok yazarla
söyleşi yaptım. İlk yazar İlhan Selçuk idi. Söyleşi
yapmak için “Cumhuriyet” gazetesine gittim.
Söyleşiyi yaptıktan sonra İlhan Selçuk, bana,
“Benim bu yazıhaneyi düzenlemeni istiyorum.”
dedi. Şaşırmıştım. İlk kez tanışıyordum ve özel
yazıhanesini benim düzenlememi istiyordu. Kabul
ettim. Gazetenin sorumlularına benim adımı verdi
ve istediği zaman gelip gidebilir, dedi. Askere gidene
kadar İlhan Selçuk abinin yazıhanesini düzenledim.
Bu düzenleme işi dört sene kadar sürmüştü.
Askerden geldikten sonra bir süre işsiz kaldım.
Kadıköy Belediyesi’nin önünde 2 sene kadar
arzuhalcilik yaptım. Bu süre içinde İETT’nin
bayiliğini aldım, otobüs bileti sattım.
Bu arada “Mensucat Santral” adlı tekstil işyerine
başvurdum. İşe aldılar. Makine teknisyeni ve depo

sorumlusu olarak çalıştım. Körfez Savaşı’nda
çalışanların yarısını işten çıkarttılar. İşten
çıkartılanlar arasında ben de vardım.
“Deniz/Bir İsyancının İzleri” adlı kitabımı 1984
yılında yazmıştım, bastırma – yayımlama olanağı
bulamamıştım. İlk baskısı Eylül 1991’de oldu.
Yazma eylemim devam etti. Şimdi yayımlanmış
21 tane kitabım var.
n “Deniz-Bir İsyancının İzleri (1991)”
ile başlayan araştırmacı serüvenin yoğunlaşarak
devam etti ve ediyor. Sen tarihe bırakılan bu kalıcı
eserleri yaparken çok zorluklarla karşılaştın.
Bazılarını biliyorum ama sen ketum adamsın,
içine atar kenara çekilirsin. Öyle yapmadığın
zamanlar da olur, bunu da biliriz. Sorum şu sana;
bu kadar emek ve sonunda senin eserlerinden
kolaylıkla alınıp bir yerlerde kalın kalın kitaplar
yapılırken neler hissediyorsun yaşarken?
Bir konuyu yaparken ilkini yapacaksın. Eğer
yapılmışsa en iyisini yeni belgelerle yapmalısın.
Yazdığım kitaplar, kaynak kitaplar olarak tarihe
geçti. Başvuru kitaplarıdır. Aynı adla yazılmış
kitaplar korsan baskı kitaplardır. Ya var olan
kitaplardan aşırmadır yayımlanan kitaplar ya
da internetten kes yapıştır usulüyle yayımlanan
kitaplardır. Benim kitaplarımda dipnotlar, belgeler,
kaynakçalar kitabın hacmi kadardır. Kitaplarımda
o konuda bulduğum bütün belgeleri yayımladım
daha sonraki araştırmacılar için.
n Bence seni diğer araştırmacı yazarlardan
farklı kılan çok titiz ve uzun süre emek verdiğin
kitaplarda yalnızca masa başı değil, tanıklara
doğrudan ya da dolaylı ulaşıyorsun. Bu oldukça
meşakkatli bir iş. Bu tanıklıklardan tarihe kalsın
dediğin anılardan istediğin birini aktarabilirsen
sevinirim.
Tarihe tanıklık olmuş yüzlerce kişiyle
söyleşi yaptım. Bu söyleşilerin yazılı belgeye
dönüştürülmesini isterim.
Hüseyin İnan’ın baba ve annesiyle söyleşi
yapmıştım. Beni kendi çocukları gibi sevmişlerdi.
Beni en çok sevindiren gazeteci-yazar İlhan

Selçuk ile tanışmam oldu. Yarın dergisinin 1984
yılında İstanbul temsilcisiydim. İlhan Selçuk
ağabeyle Cumhuriyet gazetesinde söyleşi yapmaya
gittim ve söyleşiyi yaptım. İlk tanışmamızda İlhan
Selçuk abinin “Benim arşivimi düzenler misin?”
önerisi oldu. Cumhuriyet gazetesindeki arşivinde
aylarca çalıştım. Bu benim için büyük onurdu.
Özel arşivini ilk kez tanıdığı bir gence açmış ve
sunmuştu. Sevgiyle anıyorum İlhan Selçuk abiyi.
Tanıdığım Melih Cevdet Anday muhteşem
espritüel, çok zeki bir insandı. Yazılarını, kitaplarını
mutlaka okuyun.
Güngör Gençay abinin Galata’daki yayınevinde
sürekli bir araya gelirdik. Sohbetinin yanında
hazırladığı yemek ve mezelerle de ünlüdür. Çok
demlendik birlikte. Galata’daki yayınevinde bir
dönem değişik yazarlarla söyleşiler yapmıştık.
Sevgiyle anıyorum.
Halil İbrahim Özcan ile Beyoğlu’nda “Dersaadet”
adlı işlettiği meyhane-barda tanıştık. Yaşamda
güvendiğim en iyi arkadaşlarımdan birisidir.
Ne yani her yaşadığımı anlatmamı istiyorsunuz.
Bu mümkün değil.
n Yurtdışı serüveninle ilgili bir şeyler söyler
misin? Bugünlerde oralara giden gidene?
Herkesin en az bir kere yurtdışına çıkmasını,
diğer ülkeleri görmesini isterim. Almanya’ya
söyleşi için çağrılmıştım. Üniversitelerde, değişik
derneklerde söyleşiler yaptım. Suriye ve Irak’taki
savaşlar nedeniyle milyonlarca göçmen neden
Arap ülkelerine değil de Avrupa ülkelerine gitmek
istiyor, bunun sorgulanması gerekir. Her birey
kendi ülkesinde mücadele verip, evrensel insan
haklarına uygun yaşam düzeyini sağlamak zorunda.
Öyle hazır bir ülke var gideyim orda yaşayayım
kolaycılığına karşıyım. Ben o ülke yöneticisi olsam
kesinlikle gelen mültecileri almam.
Yurtdışında yaşayacağım diye bir anlayışım yok,
olmadı. Kendi yaşadığım ülkem yetiyor bana. Sekiz
kedim var baktığım. Yaşadığım sitenin bahçesine
çiçek ekiyor, ağaç dikiyorum. 50 ağaç diktim sitenin
bahçesine. Bu ağaç dikmem artarak devam edecek.
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ömürlük niyetine yapılan bu küçük
merdiven altı, doğalgaz döşeneli ve
soba iptal edileli beri depo olarak
kullanılıyordu. Babasının yıllarca biriktirdiği gazete
arşivi, annesinin dergileri, plastik kova, leğen,
eski ayakkabılar, kullanılmayan giysiler, ahşap
yapıştırıcıları....
“Ohoo burası hayatta temizlenmez!” diye
söylendi, Derin.
Sonra Sebuş’un fotoğraflarını düşündü... Bir yer
yaratması şarttı. Karanlık oda yapabileceği başka
bir mekân da yoktu evde. “Of mecbur uğraşacağız,
gitti bizim hafta sonu.” diye söylenerek, önce dergi
ve gazete dışında ne varsa bahçeye çıkardı, sonra
çöp torbalarına doldurup, hepsini çatıya çıkardı.
Tavan arasına in-çık tükenmişti.
Hepsi bittiğindeyse bir sigara yakıp arşiv ve
dergileri nereye koyacağını düşündü bu defa,
odaları gezdi tekrar. Ayırayım, birbirinden daha
rahat yer yaratırım diye düşündü. Tek tek ayırdı,
dergilerden gazeteleri. Arşivi kolileyip, yukarıdaki
çekyatın altına yerleştirdi bu defa. Dergilere
de bir yer bulursa nihayet boş bir oda yaratmış
olacaktı. Babaannesinin bir sürü fotoğrafını
çekmişti siyah beyaz. Karanlık odada çalışabilirse
hepsini tabettirip, anne ve dayısına albüm hediyesi
yapacaktı. Doğum günü yaklaşıyordu Sebuş’un.
Seksen yedi yaşında her gün bir saat yürüyordu.
Çok sağlıklıydı. “Sebiha” idi adı, ama evde herkes
ona “Sebuş” derdi. Dedesi ölünce Sebuş onlara
taşınmış, büyük bir aile olmuşlardı.
Yukarı çıkıp dolapları didiklemeye başladı.
Dergiyi de koliye koyduğunda, küçük bir defter
kalmıştı kömürlükte geriye, toz içinde yapış yapış
bir poşette. Eğilip aldı. Tiksinerek poşetten sıyırıp
çıkardı. Şöyle bir tozunu silkeleyip kapağını açtı.
Çok eski bir günlüktü bu. Sararmış yaprakları
pis koksa da içindeki merakı durduramayıp açtı.
Hınzırca gülümsedi. Merakla çöktü merdivenlere.
Ivır zıvır minik notlar vardı içinde. Kimindi acaba?
Annesinin mi?
Son yaprakta mürekkebi yer yer silinmiş uzun
yazıyı gördü. Boşlukları tahmin ede ede okumaya
başladı.
“Yol uzun, sabır az. Beş yıldır ondan daha
çok güvendiğim ve beni daha iyi tanıyan olmadı.
Sevda buymuş demek. Yılmadan tam beş yıl.

Yüzü düştü
olduğundan bu denli parlaktı.’’
Yüzü düştü Derin’in. Belki
Beş yıl boyunca Metin ne
Derin’in. Belki de
de bir yerden alıntıdır, dedi.
hissetmişse, şimdi de ben
bir yerden alıntıdır
Kimsenin değildir. Baksana
hissediyorum. Ne der ne yapar
dedi. Kimsenin
kadın adam diye yazılmış
bilmeden geliyorum, dedim.
zaten. Üzünçlü bir hikâye.
Pencerede yansıyan aksime,
değildir. Baksana
Çevirdi
sayfayı; “Aynı kötü
gülümsüyorum. Âşığım.”
kadın adam diye
gece, aynı karanlık, aynı rüzgâr.
Altta büyük uzun bir ova
yazılmış zaten.
Toprak kazıldı yeniden.”
kenarından akan bir nehir ve bir
Kopuk kopuk cümleler vardı.
köprü çizilmişti.
Çok silikti yazılar.
Derin gittikçe meraklanıyordu.
“Bir ay... İki ay... Üç ay... Umudunu yitirmedi
Sayfayı çevirdi.
hiç. Bekliyordu. Bir yeni yıl akşamı haberi geldi. Bir
Dağılıp ıslanmış, kururken lekelerle birlikte
dostu söyleyiverdi öylesine, evleniyormuş. Ne uzun
sayfa arasına bırakılmış minik bir sarı yaprak. Dal
beklemişti oysa. Sonra eksilmişti düşündükçe.”
öylece kalmış.
“Hayat daha iyi aksın herkes için. Zaman
“Uzun bir akşam...
yaralarını silerdi nasılsa.”
Uzun bir adamdı, onu bekliyordu. Kuşkuyu,
Bunu diyebilmek için bir yıl beklemişti.
tereddütü, yalanı evde bırakmıştı. E uzun bir
“Gökyüzünü ikiye bölen bir adam çıkardı elbette
sevdaydı onlarınki, özlemi alıp avucuna çıkmıştı
karşısına, sever miydi onu bilmiyordu ama.”
yola, bir de adama duyduğu saygıyı... Uzun
Sonrası yırtılmıştı. Çamur gelmiş, yapış yapış
ömürler, bir yastıkta kocamaların dilendiği bir
olmuştu.
salonun köşe masasında adamın oynamasını
Bıraktı Derin defteri yere. Kalkıp lavaboya gitti.
seyretti elindeki bavuluyla. İki üç saat sonra
Ellerini sabunladı, köpükler bile simsiyahdı. İyice
içmekten sarhoş, oynamaktan yorgun adam,
yıkadıktan sonra, merdivenleri üçer beşer çıkarak
kadını alıp uzun bir yokuşun sonundaki evine
gitti Sebuş’un odasına. Kapıyı açtığında tül perde
götürdü. Radyo, karşılıklı iki divan, duvara asılmış
ılık ılık açık pencereden havalanıyordu. Sebuş,
bir gaz lambası, kitaplar, kolonya şişesi, rengarenk
üzerine alıverdiği nevresimle uyuyordu yatağında.
bir kilim. Kalbi mi binlerce kez atmıştı, yoksa
Kıyamadı uyandırmaya. Kapatıp kapıyı indi aşağıya.
saniyeler asır gibi mi geliyordu kadına, bilemedi.
Kimindi defter?
Geçip oturdu bavulunu kenara bırakıp. Adam da
Meraktan ölüyordu bu aşkın kahramanı kim
yanı başına. Yan yana oturup sadece baktılar göz
diye. Bir sigara yakıp mutfaktan kupayla kahve
bebeklerine. Dupduru aktı kadının içi…”
aldı. Havalansın diye açık bıraktığı kapının
Ay çok romantik. Sebuş mu acaba? Yok canım
yanında, yerde duruyordu defter ters çevrilmiş.
ne alaka? Mehmet dedemden saklamış olabilir mi
Işık huzmesinin vurduğu arka kapakta belli belirsiz
bu defteri?
bir “S” gördü. …“ebi” yi de okudu gerisi yoktu.
Olabilir mi?
Mürekkebi uçmuş ama izi duruyordu.
“Onun evde bıraktığı kuşku, tereddüt ve yalanı
Altta “Bu gök ikimize de yeter-Mehmet”
gece cebinden çıkarıp ‘al.’ dedi kadına ısrarla, şimdi
yazısını okuyabildi sonra.
lazım sana...
Derin: “Dedem” diye sesli inledi. “Demek
‘Hayır.’ dedi kadın, burnunu çekerek ‘gerek yok’.
biliyordu bunları. Sebuş bizden mi sakladı bu
Ben güveniyorum ona. Acısını da geceye verip,
defteri o zaman?” derken yanıtı da birlikte döküldü
başladılar sohbet etmeye. Hayatının en uzun
gecesiydi sanki. Adam doğrulup, başladı uzun uzun dudaklarından; Evet.
Söğütlerin tozunu alan bir adam; dedemle
eleştirmeye kadını. Önce yanaklarından süzülen
karşılaşmıştı sonra, ılık yağmurlar sunan ona...
gözyaşları aktı gecenin diğer cebine. Ardından
Tozlu defteri aynı yapış yapış olan torbaya
umudu.
koydu, aynı katından katlayarak. Özenle dergilerin
Adam karanlıkta görmeden, devam etti
arasına yerleştirdi sonra.
anlatmaya. Yorgundu belli ki. Erkenceden de
Bugünün fotoğrafını çoktan kazımıştı
uykuya daldı.
hafızasına.
Bir temmuz gecesiydi. Ay, belki de on dördü
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ış kapıda.” dedi Leyla... Sanki
bilmediği bir dilde konuşmuş gibi
baktı ona. Şaşırmıştı. Odanın bir
duvarını boydan boya kaplayan pencereye
doğru çevirdi bakışlarını. Perdesi sonuna kadar
açık olan camdan, ne kadar süredir izlediğini
bilmediği manzarasına yeniden baktı; her şey
az öncekiyle aynıydı. Bulutlar birbiri ardına
sürükleniyor, bir yerlere doğru yol alıyorlardı.
Güneş arsızdı. Önünü kapatan bulutlara
rağmen, yerinde durmayıp direniyor, bulduğu
her boşluktan geçip, zayıf da olsa ışıldıyordu.
Rüzgâr ise kararsız. Önce büyük bir şiddetle
esiyor, ip askılarda kurumaya bırakılan
kıyafetleri yerlerinden söküp almak istiyor,
sonra vazgeçiyordu. Ve yağmur yağıyordu...
Büyük bir inançsızlık içerisinde vuruyordu
camlara. Ümitsizliğin izini bir leke gibi
bırakıyordu ardında...
“Demek burada kış diyorlar buna...” diye
geçirdi içinden. Oysaki memlekette, doğup
büyüdüğü, henüz ölmeden toprağına karıştığı
köyünde böyle değildi. Kış yağmurla, rüzgârla
değil, tomar tomar karla gelirdi oraya. Bütün
köy beyazlara bürünür, bu beyazlık sonsuzluğa
doğru uzanıyormuş gibi gelirdi onlara. Dünya
yalnızca bu beyazlıktan ve bu köyden ibaret
gibiydi sanki.
Böyle olmadığını Cemil öğretmişti ona.
Altı çocuğunun en küçüğü, Cemil’iydi o.
Babası henüz Cemil doğmadan ölmüştü.
Geçkin bir yaşta doğurmuştu onu annesi. En
küçük olduğundan herkesin en kıymetlisiydi
Cemil. Tüm kardeşleri arasından okula giden
yalnızca o oldu. Ortaokul zamanlarında ilçede
kalırdı. Hafta sonları köye gelir, pazartesi
günleri sabah erkenden yola koyulurdu. Yine
bugünlerden biriydi. Bir cumartesi akşamı, kış
mevsimiydi.
Annesi sobanın yanı başındaki
minderlerden birine oturmuş, yün bir patik
örmekteydi. Cemil ise kitaplarının başına
eğilmiş, ders çalışıyordu. Bakışlarını halının
üzerine sıra sıra dizilmiş olan kitaplara doğru
çevirdi annesi. Rengi masmavi bir kitap
ilişti gözüne. Boyut olarak diğerlerinden
büyük, fakat onlardan çok daha inceydi.
Elindeki patiği indirip, bu mavi renkli kitaba
daha dikkatli bakmaya başladı. Yer yer
kahverengilikler, hatta yeşillikler gördü bu
kez. Elinde olmadan tebessüm etti. Nedendir
bilinmez, bu renkli kitap onu birdenbire mutlu
etmişti sanki. Onun bu halini gören Cemil,
araya girdi;
- Ana, istersin sana bu kitap nedir
öğreteyim?

Annesi bir süre sessiz kaldı, sonra meraklı
bir halde;
- “Nedir?” diye sordu.
Kitabı eline alıp annesinin yanına oturdu
Cemil;
- “Bu dünyadır.” dedi, “Bunlar denizler, şu
kahverengi olanlar da topraktır.”
Annesi sarsılmış gibi baktı ona. Hemen
ardından da kitabı eline alıp büyük bir titizlikle
incelemeye koyuldu. Bu sırada Cemil ise
anlatmaya devam ediyordu;
- Atlas derler bu kitaba. Dünya’nın resmidir
bu... Yani küçültmüşler, hepsini böyle kâğıda
çizmişler.
- “Hepsini mi?” diye büyük bir şaşkınlıkla
sordu annesi.
- “Hepsini,” diye cevapladı Cemil.
- Ankara’yı bile mi?
- Orayı da... Aha bak bizim köy şuralarda bir
yerdedir.
- “O zaman Ankara da şuradadır.” diye
karşılık verdi annesi.
Parmakları kitabın her iki sayfasını
bütünüyle kaplayan resmin en altında,
kahverengi bir alanın üzerindeydi. Bakışlarını
oğluna doğru çevirerek sürdürdü sözlerini;
- Orası çok uzaktır, oradan sonra bir yer
yoktur...
Oğlu gülümsedi. Kitabı annesinin elinden
alıp, parmaklarını renklerin üzerinde
gezdirerek anlatmaya devam etti;
- Dünya çok, çok daha büyüktür ana, senin
gösterdiğin yerin adı Avustralya’dır. Aha burası
Amerika’dır, işte bura da Türkiye, Ankara
ancak şuradadır, dünya Ankara’dan büyüktür
ana...
Annesi, ağzı açık bir halde oğlunun
anlattıklarını dinliyordu. Cemil ise büyük
bir heyecanla anlatmaya devam ediyordu.
Konuşmasının bitiminde resmin üzerinde bir
noktada durdurdu parmağını;
- “İşte.” dedi, “Burası da İstanbul...”
Bakışlarını annesine doğru çevirdi bu kez.
Uzun, gür kirpiklerinin altında ışıl ışıl parlayan
yeşil gözleri büyük bir sevecenlikle bakıyordu

ona. Gülümsedi;
- “Orası çok güzel bir yermiş, herkes oraya
gelirmiş... Seni de bir gün oraya götürecem
ana. Söz veriyorum.” dedi...
Ve sözünde durdu. Yirmi yıl sonra annesini
buraya getirten oydu, onsuzluktu...
Bir cuma gecesiydi o zaman. Gökyüzünde
ay, yeryüzünde kar, birbirleriyle yarışıyormuş
gibi ışıl ışıl parlıyordu. Cemil Ankara’da,
fakültedeydi. Son mektubunda bugün köye
geleceğini yazmıştı anasına. Anasının içi içine
sığmıyor, bu soğuk havada üşüdüğünü bile
hissetmiyordu. Tüm hazırlıklarını bitirince,
pencerenin önünde durup beklemeye koyuldu.
Bu bekleyişin seneler alacağını bilmeden
bekledi oğlunu. Otobüslerin birer birer geçişini
izledi. Hiçbirinde Cemil yoktu.
Komşulara sordu, yolculara, dağa, taşa,
toprağa seslendi, belki gelir diye acınası
bir umutla bekledi senelerce. Bu bekleyişte
yalnız olmadığını da öğrenmişti üstelik.
Başkaları da vardı onun gibi. Onları gördükçe
bu kez bir başka bekleyişin pençesinde
kıvranıp durdu. Beklenilenlerin hiçbiri
sağ salim gelmedi. Anladı… Cemil’inin de
onlardan biri olduğunu biliyordu artık.
Şimdi beklediği, oğlunun kanlı canlı silueti
değildi. Hiç değilse kemiklerini bulmak, kendi
toprağına emanet etmek istedi bedenini
ve bu mücadele yirmi yıl sonra onu buraya
kadar getirtti...
- “Üzülme.” dedi Leyla... Yıllardır başkaları
tarafından defalarca duyduğu bu kelime ilk
kez bu denli yakmıştı canını. Çünkü bugün,
büyük umutlarla geldiği bu yerden koca bir
yenilgiyle ayrılıyordu. Ellerine baktı, senelerdir
görmemiş gibiydi onları. Yirmi yıldır hiç
aynaya bakmamıştı, sanki yaşlandığını hiç
anlamamıştı. Bedenindeki bu değişiklik bir
anda olmuş gibi geldi ona. Dehşete kapıldı;
- “Üzülme, umutlarımız tükenmedi daha,
söz verdim sana, o korkak bugün mahkemeye
gelmediyse başkaları vardır, buluruz, avukatım
ben, üzülme...” diye sürdürdü sözlerini Leyla.
Kadın karşılık vermek istedi ona, ama hiç
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ığılan bellek saldırısından sağ
çıktın. Yara almaktan korkmaman
sayesinde öfkeni yitirdin. Zaten
kullanmazdın. Biraz fazla suskunsun, lakin
o da kabul edilir. Neler olmazla başladın.
Sorgun geldiğin yerde yeniden deneyecek.
Delecek kevgire yeni kapılar. Kaygılar
kayıp içinden derin kaplara dolacak.
Taşmak için yanan demliğe inat bağıra
çağıra gelecek gülümseyen. Bir kez kestin.
Testin değişti artık.
gücü yoktu, yorgundu, sustu. Tam bu sırada zil
sesi duyuldu. Bir an duraksadı Leyla, kaşlarını
çatıp;
- “Kim ki bu?” dedi ve aynı anda da koridora
doğru ilerledi.
Birkaç dakika içerisinde de kapı açıldı.
Leyla’nın sesi duyuldu yeniden;
- “Sen...” dedi, büyük bir öfkeyle, hangi
yüzle buraya gelirsin?
- “O burada mı?” diye sordu kapıdaki ses.
Bu bir adamdı. Koridorda onun sesini
duyunca birdenbire irkildi kadın. Saatler
önce mahkemede büyük bir umutla beklediği
kişiydi o.
- Ne diye geldin buraya, seni adi! Orada
saatlerce bekledik seni...
- Lütfen… Söyle, burada mı o?
- Git burdan, gi..
- “Leyla!” diye araya girdi kadın, “bırak
gelsin...”
Bu sözlerden sonra sustu Leyla. Kapı
kapandı, hemen ardından da bir siluet belirdi
odanın tam ortasında. Yorgun bakışlarını bu
siluete doğru çevirdi kadın. Onu ilk gördüğü
gün düştü aklına.
Cemil’le birlikte köye gelmişlerdi bir
bahar sabahında. Fakülteden arkadaştılar,
Ankara’da, aynı evde kalırlardı. Cemil,
ziyaretlerinden birinde onu da getirmişti
yanında. Oğlunun kayboluşuyla varlığını bile
unuttuğu bu adam, Cemil’in başına gelenlerin
tek tanığıydı aynı zamanda.
Senelerce susmuş, en sonunda, birkaç
gün önce, bir telefonla ulaşmıştı onlara.
Olan biteni anlattı; o gece Cemil’i nasıl
öldürdüklerini, nasıl gittiklerini ve nasıl
izlediğini tüm bunları kuytu bir köşede. Üstelik
tüm bunları mahkemede anlatacağını dair
yemin de etmişti. Mutluydu kadın.
İçindeki buzdan keder eriyecekti nihayet.
Oğlunu ondan alanlar cezasını çekecek ve
her şeyden öte gidip sarılabileceği, ‘oğlumun
evi’ diyebileceği bir mezarı olacaktı belki
de... Lakin olmadı, üstelik en kötüsü,
olacakmış gibi de gelmiyordu artık. Bir an

önce ölmeyi, oğluna orada kavuşabilmeyi
bekliyordu. Karşısında duran adama
kızmak bile gelmiyordu içinden. Onun,
şakakları beyazlamış saçlarına, alnında
belirginleşmeye başlayan çizgilerine, çökmüş
omuzlarına bakıyordu büyük bir özlemle.
Kendi oğlunun da yaşlanmasına fırsat
verilseydi, böyle biri olacaktı belki de. Sonra
adını hatırladı onun; Vedat’tı adı. Kanepeye
oturdu Vedat. Ağlıyordu. Ayakları birbirine
kenetlenmiş, çorabın altındaki parmakları
içe doğru kıvrılmıştı. Elleri, kemerinin
hemen üzerinde birbirini sıkı sıkıya kavramış,
bakışları buraya kilitlenmişti. Huzursuz bir
sessizlikten sonra da büyük bir haykırışla
birlikte bir damla gözyaşı döküldü üzerlerine;
- “Affet.” dedi Vedat, “Ne olur affet!”
Leyla, büyük bir hiddetle karşılık verdi ona;
- Korkak!
Bakışlarını ona çevirip;
- “O öldü, bir hiç uğruna… Güzel bir
hayatım var benim, işim var, hepsi kendi
emeğim...” dedi Vedat.
Gözyaşları şimdi daha net görülüyor, sesi
daha gür çıkıyordu;
- “Her şeyimi alırlar elimden, değer mi ha?
Bir kişinin daha hayatının heba olması, bu mu
istediğiniz?” diye sürdürdü sözlerini.
- “Korkak, korkaksın sen!” dedi, Leyla
yeniden.
Büktü boynunu Vedat. Neredeyse acıyacaktı
kadın ona, oğlunun yokluğu oturmasaydı
yanı başında, bakmasaydı gözlerinin içine
böylesine, yakmasaydı yüreğini, affedebilirdi
bile;
- “Affet.” dedi Vedat yeniden, “Affet beni...”
Hiçbir cevap gelmedi bu yakarışa.
- Böyle susma ne olur, boğuluyorum ben bu
suskunlukta...
Durdu kadın. İçi rahatladı. Hiçbir şey
yapmasına gerek kalmadığını anladı. Vicdan,
dünya üzerinde adaletin şaşmadığı tek yerdi...
Ve şöyle dedi;
- Konuşsam ne fayda, sen bunu bir ömür
kambur gibi taşıyacaksın sırtında...

Gözlüğünü kenarından tutup çıkardığın
gün aydın. Burnunda bıraktığı izle
ne zamandır aynaya bakmıyordun.
Bulmuyordun aşikâr yara izlerini. Yoktu
sanmak-sevmek sancağını kaptırmaya
niyetin. Diyetini ödedin. Süngeri al eline
boya. Otların büyümeden yaşadığı şehre
inat, çığlıklarla gelecek gülümseyen. Bir
kez sevdin. Yolup atamazsın artık.
Sarındığın elbise kuşakları karışınca,
beklenen delilik ibaresi tuhaflaştı.
Tohumlaştı ıslanan ayakların. Yggdrasil*
sandın seni fütursuzca ya da nokta.
Oysa görülmüş olabilirdin görmeden.
Gömmeden devam etmen, yası ertelemen,
beklemen yaşın emekli olmasını hep-hiç
kargaşasında düş payı, kan payı, süt hakkı
derken ıskaladın yaşamayı. Aman sıkı
tut davanı hatta tutun. Gittikçe devleşen
nefret yarığına inat, türkülerle gelecek
gülümseyen. Bir kez doğdun. Kaydı sil
artık.
*Yggdrasil: İskandinav mitolojisinde dokuz
diyarı birbirine bağladığına inanılan devasa
bir mitolojik ağaçtır.
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abah, Gebze treni uykumdan geçti.
Düşlerimde hâlâ bekârdım. Bomboş bir
kompartımanda uyandım. Tazeliğimi bir
fincan bayat kahvenin insafına bıraktım.
Pencereden, gece boyu ağlayan sokağa
baktım. Aynı çirkin manzara her gün başka
sözler söylüyor. Duvar kirli beyaz badana,
doğramalar havai mavi, alnımda bir
bandana. Kedi yumurtanın sarısını sevmiyor.
Tesisat eski, tazyik az; sanki damlalıkla
duş aldım. “Daracık Sokaklar”ı dinledim;
klarnetin kaprisi ince ince gönlümü yaraladı.
Birkaç damla serkeş gözyaşı tıraş suyuma
karıştı. Pederin gençlik fotoğraflarını taklit
edip, bıyıklarımı düzelttim. Bıyıklarımı –daha
ziyade- hayatım farz ettim. Binaenaleyh
geçmişe düştüm. Eski memurum; düşüp
kalkmak benim ilk mesleğim.

M

eseleler, herkesin aynı pozu verdiği hüzünlü bir aile fotoğrafı kadar
netti. Hatırlıyorum; kabuk tutmuştu meme uçların, dünyaya
bulaşmış bir leke gibiydin. Sitemkâr sesimde şefkatle duran, doyulmaz
meşklerden elde kalan içli bir halet-i ruhiyeydin. Hep kendi içindeki
karanlık limana demirleyen, mavi bir vapurdun. Yazları, siestaları
örten istiarelerde âdemelmamla yatarken, vakitsizce nihayetlenen
şifa niyetlerinin latif hüznüyle yıkanan pagan bir ölü gibi uyurdum.
O zamanlar perişanlığın, çürük yosun kokan kıyılarında dururdum.
Vitrinden kadehleri çıkarırken, alnımı hep çocukluğuma vururdum.
Urganları zorlayan, okyanus aşırı transatlantiktin; bir gün, rüzgârda can
çekişen renkli flamalar ve cılız pirinç taneleriyle çekip gittin.
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soğuk beyaz yorganını göz
birlikte, gerçeküstü bir
ardan düşen ölü karlarla
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ız hatıralarıyla birlikte sev
İstanbul’u hiç yaşamadığım
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imi, şarkıları susturur, plakları duvara atar. Kimi, paramparça
eder pahada hafif, tende ağır şeyleri. Kimi, fotoğrafları
doğrar, parçalar; kimseler bahsetmesin ister eski sevgililerden.
Kimi, iç vurgunların zindanında çoktan boğdurduğunu zanneder
hülyalı bakışları. Artık taş gibi bir kalp taşıdığından o derece
emindir. Gocunmak ayıp mıdır nahoş hatıralardan? Hiç şüphesiz
ki geçmiş, ruh tüfeğinin çelik harbisidir. Kıyamet kopsa da,
matem müzikleri çalsa da sirenlerde; vefa, gerçeğin kıymet-i
harbiyesidir. Ufkunda hayali adalar gördüğümüz açık deniz
seyirleri, meraklı hatıramdan hiç silinmedi. Usum, gençlik
fotoğraflarıma bakıp, bıyıklarını düzelten bir delikanlı hayal etti.
O da tıpkı benim gibi bıyıklarını hayatı farz etti.

