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ABDURRAHİM KARAKOÇ
"Yar, deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban"

DİDEM MADAK
"Kuşlar için küçük şemsiyeler yapabiliriz

Böylece yağmurda ıslanmazlar
Ve içimdeki ağır sözler için de şemsiyeler
Böylece paraşütle iner gibi hafiflerler"

"Düzeni bozuldu yeryüzünün,
Mevsimler hepten şaşırdı: Ak saçlı kırağılar,

Kırmızı gülün tazecik kucağına düşüyor şimdi.."

ORHAN VELİ KANIK
"Küçüktüm, küçücüktüm,

Oltayı attım denize;
Bir üşüşüverdi balıklar,

Denizi gördüm."

WILLIAM SHAKESPEARE
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ULAŞ GEROĞLU

Derler ki; “Mart; ayların Çingene’sidir.” 
Gerçekten öyle midir? Geçtiğimiz marta 
bakarsak bence de öyledir… 

Aynı güne hem kar yağdı hem güneş açtı. 
Sabah baharlı, akşam kışlı aralarda yaz ve kasvet 
vardı geçtiğimiz martta. Biraz karıştık, çokça 
şaşırdık. Ne giydiğimizi kabul etti hava ne de 
buluşmaları önemsedi. Mart ayının sanki duygusu 
vardı. Hiddetli, sevinçli, umutlu, hayalli, hüzünlü, 
gerçekli…

“Çingâne” Farsça kökenli bir kelime. Eski 
Türkçede “Çıgan” yani “fakir, yoksul” demek. 
Araştırmalara göre beşinci yüzyılda Hindistan’ın 
kuzeyinden yollara düşmüş bir halkı sadece 
olmayan varlıklarıyla tanımlarken, onları özel 
kılan ne varsa asırlardır görmezden gelmekteyiz. 
Peki ama demirin iyisinden kılıç, ağacın iyisinden 
ok ve yay yapılan, daha çok toprak ve daha 
çok köle için savaşılan, her fırsatta kanla ot 
yetişmez çölleri sulanan, iki nehir arasında tapu 
kavgalarının büyük savaşlar diye kaydedildiği 
karanlık dünyanın kalbine doğru bu kavmi yola 
çıkaran neydi? Oysa Romanlar; neşeye çalınan 
zil, mutsuzluğa örtülen şal, birliği sağlayan dans, 
binlerce yıl sönmeyen söndürülemeyen bir ateş, 
üşüyen ruhları ısıtan bir nefesti. Savaşla kazanılan 
saygınlıkların tam da ortasına, Doğu tarafından 
üflenen barışçıl bir nefes…

Döndü teker, söylendi hiç duyulmadık şarkılar, 
tüm olmazların olabilirliği ile geldi Romanlar. 
Çağın en karanlığında, kendimizi kendimizden 
korumak için yükselttiğimiz surların önüne 
müzikleriyle, danslarıyla, hiçbir sultanın olamadığı 
kadar özgür ruhlarıyla geldiler. Ne anlatacak 
büyük savaş mazileri vardı ne de kendilerini 
başka insanlardan üstün kılan mitleri. En büyük 
destanları eve dönüşü anlatıyor, en büyük 
beklentileri onları karanlık dünyadan kurtarıyordu. 

Surlar yüksekti ve biz onlara ilk kez o yüksek 
surlardan baktık…

Yüzyıllardır savaşlar ve göçler farklı kültürlerin 
birbiriyle kaynaşmasına sebep oldu. Her 
karşılaşmada, her tanışıklıkta önce temkinli 
olduk, sonra birlikte yaşayabilmenin yollarını 
bulduk. Birbirimizi kabul ettik, tüm duygu 
ve düşüncelerden arındık ve ortak 
çıkarlarımızı güçlendirdik. O kadar 
ortaklaştık ki “ötekilerimiz”i de 
aynı seçtik. Peki, dünyanın her 
toprağında, her kültüründe 
Romanları öteki yapan 
neydi? Oysa Romanlar; 
bağışlayan toprağın 
farkında, hayat veren ağaca 
sarılmakta, yoklukta umudu 
çoğaltmakta, insan doğasını 
hatırlatmakta… Onlar 
kendimizi inandırdığımız tüm 
yapay yaşam kültürünün aksine 
pek gerçekler, çok samimiler…

Onlarla karşılaşınca kendi eksikliğimiz 
gün yüzüne çıktı. Bahanelerimiz, kimin 
koyduğunu hatırlamadığımız kurallar, şekle 
şemale sığdırdığımız insan ilişkileri, doğaya 
karşı bencilliğimiz, kendimize yaptığımız 
haksızlıklarımız, anlamsız çabalarımız, kısaca 
surlar içinde kendimize inşa ettiğimiz karanlık 
dünyamızla yüzleştik. Bu yüzleşmenin bedelini 
de ötekileştirerek ödettik. Önce olmazlarımıza 
hapsetmek istedik Romanları. Bizim gibi olmayan 
düşüncelerini, davranışlarını, inançlarını, 
beklentilerini, yani bize “olmaz” olanları 
değiştirmek istedik. O surlardan içeri girmenin 
diyetiydi bu. Surlar yüksekti ve fakat toprak daha 
cömertti. Onlar toprağı seçti…

Sıkışmış şehirlerimizde güzel yaşamak adına 

yarattığımız karmaşıklık; kimsenin yapmak 
istemediği, yapmaktan imtina ettiği ama yapılması 
şart olan işlerin çoğalmasına neden oldu. Bir 
tarafımız kendi düşün sınırlarımızda gelişirken 
arkada bir kaos bırakıyordu. Diğer tarafımızın o 
kaosu kaldırması gerekiyordu. Tekrar surlardan 
baktık. Diğer tarafımızın sorumluluğu kaosu bizim 

için halletmelerini istedik onlardan. 
Değişmeleri, başkalaşmaları 

gerekmiyordu.  Hallettiler… 
Sonra birden kımıldadı yaşam. 

Coşkuyu körükledi bir gün 
kalaycısı. Ona ezgisiyle 
katıldı rüzgârın çalgıcısı. 
Çiçeklendik, çiçekler hiç 
olmadığı kadar kıymetlendi. 
Güldük, eğlendik, neşelendik. 

Eğlenmek hiç bu kadar sınırsız 
ve gerekli olmamıştı. Bu kadar 

renkli bir kültürle yakın temasa 
geçmek, tabularımıza deprem 

etkisi yarattı. Ya sağlamlaştıracaktık 
tabularımızı ve sıvayacaktık balçıkla güneşi 

ya da yıkılmasını seyredecektik güneşin en parlak 
haliyle kamaştırarak gözlerimizi. Tabuları seçtik…

Başka türlüsü olsaydı, yıksaydık tabularımızı, 
kırsaydık surlarımızı; nasıl olurduk, nasıl bir 
yaşamın parçası olurduk diye düşünmekten 
kendimi alıkoyamıyorum. Bugün hemen herkesin 
hayalinde bir karavana atlayıp doğanın hüküm 
sürdüğü topraklarda nefes almak, doğayla 
barışmak ve doğanın çizdiği sınırlarda yaşama 
karışmak gibi bir hayali var. Bu da yüzyıllar sonra 
karşı karşıya kaldığımız bir ironi. Ötekileşmek için 
hayal kuruyoruz. Geldiğimiz noktada o surlardan 
kendimizi aşağıya bırakmak, toprağın bize 
bağışlayıcı davranmasını istiyoruz. Fakat surlar 
yüksekti ve biz hâlâ o yüksek surlardan bakıyoruz…

Oysa
 Romanlar; neşeye 

çalınan zil, mutsuzluğa 
örtülen şal, birliği 

sağlayan dans, 
binlerce yıl sönmeyen 
söndürülemeyen bir 
ateş, üşüyen ruhları 

ısıtan bir nefesti. 
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KÜRŞAT BAŞAR

Geçenlerde Cem Karaca’nın da bestelerini 
çalacağımız bir konsere hazırlanırken 
70’li yılların ünlü müzik dergisi “Hey”de 

yayımlanmış bir röportajını okudum. 
İzmir Adnan Saygun sahnesinde opera 

sanatçımız Tevfik Rodos’la birlikte Barış Manço, 
Tanju Okan ve Cem Karaca’nın şarkılarını 
seslendirdik.

Konsere çıkmadan önce eski bilgilerimi 
tazelemek için, bu üç ünlü sanatçıyla ilgili 
okumalar yaparken rastladım o röportaja…

Belki bilenler vardır ama ben Cem Karaca’nın 
müziğe nasıl başladığını ilk kez öğrendim. 

Çocukken Karaca, çok şişman ve ileri derece 
miyopmuş. Kendini kızlara beğendirebilmek için 
gitar çalmaya başlamış. 

Kendi deyimiyle, “Bırakın kızları ben bile 
kendimi beğenmiyordum ama çok beğenilmek 
istiyordum…” diyor. 

Eminim sonraki yıllarda bu beğenilme isteğini 
fazlasıyla gidermiştir.

Tabii ilk yıllarında bizim bildiğimiz şarkılarını 
değil, The Beatles etkisinde şarkılar çalıp 
söylüyormuş. 

Bugünün gençleri “ileri derece miyop” olmanın 
o yıllarda nasıl bir felaket olduğunu bilemezler. 

O zamanlarda (yani benim çocukluğumda) 
lens, çizdirme, lazer gibi çözümler olmadığından 
ileri derece miyopsanız, kavanoz dibi gibi gözlük 
takmak zorundaydınız. 

Gözlüğün çerçevesi de ayrı bir olaydı ki sivilceli 
yıllarında bir erkek çocuğunda her tür kompleksi 
yaratabilirdi. 

Ben de ilkokul dördüncü sınıfta böyle bir gözlük 
takmak zorunda kaldım. 

Okuma yazmayı bile çok erken öğrendiğim 
halde, tahtayı okuyamadığım için öğretmen 
kuşkulanıp annemleri uyarmış, böylece göz 
doktoruna gidip miyop olduğumu anlamıştım. 

Gerçi Cem gibi şişman değil, tam tersine 
sıskanın biriydim ve lakabım da “Bakımsız 
Tarzan”dı. 

Ama itiraf etmeliyim ki o yıllarda taktığım 
gözlük hayatımı belirlemiştir. 

Eminim bu yazıyı okuyan ve benim kuşağımdan 

olan miyoplar ne demek istediğimi hemen 
anlayacaklardır. 

O acayip gözlükle dolaştığınız zaman önce 
etraftan ve tabii okuldakilerden “n’aber dörtgöz?”, 
“sekreter, nasıl gidiyor?”, “gözlük, dikkat et önünü 
görmez düşersin.” gibi laflar duyardınız. 

Bu lafları atıp sizinle alay edenlerle kavgaya da 
giremezdiniz, çünkü bir yumruk gelse camların 
gözünüze girmesi an meselesiydi. 

Bırakın gözünüzden olmayı, gözlük kırılsa 
yenisini almak bile dertti. 

Nitekim bir kış günü karşıdan karşıya geçerken 
kaldırımda, sırtında tüp taşıyan biri bana 
çarpmış, camlar kırılıp gözüme girmiş, 
cam tozları gözümden tek tek 
temizlenmiş, neredeyse bir ay 
boyunca çile çekmiştim. 

Okulda tahtayı görmeniz 
için anneleriniz öğretmene 
rica eder ve sizi en ön sıraya 
oturturlardı. 

Böylece ister istemez 
“inek” sıfatını hak 
ederdiniz. 

Arka sıralarda millet 
gırgır geçerken, öğretmen 
gözünüzün içine baktığından 
siz derse odaklanmak zorunda 
kalırdınız. 

Bu kadar değil. 
Futbol, basketbol gibi oyunlara katılamazdınız 

çünkü top gelir ya da biri üstünüze sıçrar, gözlük 
kırılıp camlar gözünüze girer ya da yere düşüp 
kırılır diye çekinirdiniz. 

Zaten kimse gözlüklü birini takımına almak 
istemezdi. 

Yazları ayrı bir faciaydı. 
Herkes denizde, havuzda oynarken siz kenarda 

otururdunuz çünkü yüzmeye kalksanız önünüzü 
göremediğiniz için karşınıza köpek balığı mı 
çıkacak, birine mi çarpacaksınız bilemezdiniz. 

Kışları da anlatmamı isterseniz, kayak 
yapamazdınız çünkü zaten kar gözlüğü 
takamazdınız. 

Gözlük takan çocuklar genellikle “efendi” 

çocuk olurdu. 
Ya kitap okur ya herkes kudururken bir kenarda 

uslu uslu otururdunuz. 
Başka çaremiz yoktu da ondan. 
Ben belki de bu yüzden yazar oldum. 
Yıllar sonra askere gittim. 
John Lennon tipi yuvarlak gözlüklerim vardı. 
İlk gün sabah içtimaya indik. 
Bölük komutanı geldi, ben de ilk gelenlerden 

olduğum için en ön sıradayım. 
Önümde durdu, “Entel, sen nerden geliyorsun? 

Ne iş yapıyorsun?” diye sordu. 
Askerlik boyunca adım “entel” kaldı. 

Neyse ki atış taliminde nasıl 
olduysa hedef vurdum da durumu 

kurtardım. 
Daha sonra cam lensler 

çıktı. 
Onlar da ayrı bir 

tehlikeydi. Hem de 
pahalıydı. Öyle her 
istediğinizde bulunmazdı. 

Her gece uzun işlemlerle 
takıp çıkarmanız gerekirdi. 
Bir de düşerse yandınız. 

Bütün aile yerlerde cam lens 
aramanız gerekirdi. 
Neyse sonra yumuşak lensler 

çıktı da biraz rahatladık. 
Ama artık futbolcu, kayakçı, yüzücü olma 

şansımız kalmamıştı. 
Dörtgöz lakabından kurtulduk ama “entel”, 

“inek” gibi alaylardan yine de kurtulmak kolay 
olmadı. 

Şimdilerde biraz pahalı olsa da artık çeşitli 
ameliyatlarla sorun çözülebiliyor. 

Aradan geçen bunca yıl sonra aslında gözlük 
takmadığı halde uzağı ileri derecede görmeyen 
çok insan tanıdım. Aralarında ülke yöneticileri bile 
vardı. 

Hatta söylemem gerekirse en yakınındakileri 
bile görmeyen de çok insan tanıdım. 

Cem Karaca gibi bir ismi tanımamızın nedeni 
ileri derece miyopluksa dedim kendi kendime, 
üzülecek bir şey yok.

Aradan geçen 
bunca yıl sonra 
aslında gözlük 

takmadığı halde 
uzağı ileri derecede 

görmeyen çok 
insan tanıdım.
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Nisan ayı geldi mi çocuk yaşlarda, 
başlardı içim, yüreğim pır pır 
etmeye…  Kolay mı, yakında 23 

Nisan olacak ve ben kürsüye çıkıp, avaz 
avaz haykırarak şiir okuyacaktım… 
Haydi gelin, sizi 8-9 yaşıma 
götürüyorum: İzmir’e…

•••
İzmir Alsancak’ta Gazi 

İlkokulu’ndayım. Biraz 
yabancıyım. Çünkü ilkokula yine 
İzmir’de, Devrim İlkokulu’nda 
başlamıştım ama 4. sınıfa 
geldiğimde okulum kapanınca 
Gazi İlkokulu’na geçmiştim. 

Öğretmen bir sabah sınıfa 
girip, “Hepiniz bana 23 Nisan’la ilgili 
birkaç cümle söyleyin.” dedi ve en arka 
sıradan başlayarak bizleri kara tahtaya 
kaldırmaya başladı. Sınıfın en kısa boylusu 
olduğumdan ben en önde oturuyorum. Daha 
nisan başındaydık.  

Her çocuk bir şey söyledi: En çok “yüce önder 
Atatürk” diye başlayıp; “en büyük bayram”, 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi”, “vatan”, “millet” 
diye biten cümleler… Sıra bana geldiğinde, 
artık söyleyecek bir şey pek kalmamıştı sanki. 
Söylenenleri tekrarlamak da istemiyordum…

 Nasıl karar verdim bilmiyorum… O an, 
yerimden fırlayıp, öğretmenin iskemlesini 
kaptığım gibi duvara dayadım, iskemlenin 
üzerine çıkıp, duvardaki Atatürk fotoğrafına 
uzandım (Sınıfın en ufak boylusu olduğum 
aklımdan çıkmıştı). Ve şapur şapur Atatürk 
fotoğrafını öpmeye başladım. Bütün sınıf 
kahkahalarla gülüyordu. Utandım, sıkıldım, 
şaşırdım ve sımsıkı sarıldığım Atatürk 
fotoğrafıyla birlikte paldır küldür yere düştüm. 
Canım fena yanmıştı. Ağlaya ağlaya düştüğüm 
yerden şöyle bir şeyler söyledim:

“23 Nisan deyince ben Atatürk’ün bana bakan 
gözlerini görüyorum. O bana baktıkça, ben iyi 
bir çocuk, iyi bir insan oluyorum. Çalışkan bir 
öğrenci oluyorum. O bana baktıkça bu kara 
önlük Türk bayrağı oluyor, rengârenk çiçek 
bahçesi oluyor. O bana baktıkça şu beyaz yaka 
benim kanatlarım oluyor. Her yere uçabiliyorum.”   

Yerde hem ağlıyor, hem anlatıyordum. Birden, 
özlediğim eski okulumu, Devrim İlkokulu’nu 
anlatmaya başladım. Devrim dedikçe daha çok 
ağlıyordum. Sonra Cumhuriyet devrimlerini 
de anlattım. Öğrencilerin hiçbiri “devrim” 
dememişti. 

Öğretmen beni yerden kaldırıp,  “Tamam, seni 
seçtim.” deyince sustum!  

Mesele şuydu: İzmir Hava Harp Okulu, 23 
Nisan için dev bir gösteri hazırlayacaktı. Gösteri 
boyunca sahnede bayrağa sarılı hiç kıpırdamadan 
duracak bir çocuğa ihtiyaç vardı. 

Sonrası hayatımın en büyük sevinç kaynağı 
oldu. Bayrağa sarılı sahnenin ortasındaki 
platformda kıpırdamadan dururken, İzmir Hava 
Harp Okulu’na değil, vatanıma milletime hizmet 

ediyordum elbet. O an inanıyordum ki, bu aşk 
tek taraflı değildi! Atatürk de beni seviyordu. 
İnandım ki bana ihtiyacı var. Ve kanımın son 
damlasına kadar vatanıma hizmet edeceğim! (O 
yaşta bir çocuk için ne müthiş duygu fırtınalarıydı 
bunlar!) 

Vatana hizmet etmeye, sahnede heykel 
rolüyle başlamıştım. Gösterinin sonunda tüm 
o ağabeyler halaya kalktıklarında, beni de 
aralarına alıyor ve ben de onlarla coşuyordum. 
Bayramların bayramıydı! 

O gün bugün bayrağım 
dalgalanırken sevinçten 
gözlerim yaşarır;  “Egemenlik 
kayıtsız şartsız ulusundur!” 
şiarı çiğnendiğinde, devrim 
ilkeleri yok sayıldığında 
öfkelenirim!   

Benim 23 Nisan’ım 
çağdaş, laik, demokratik 
bir hukuk devletinin 
temellerinin atıldığı gündü. 
Cinsiyet, din, dil, ırk, mezhep 
ayrımcılığı yapmadan, eşitliğin 
ve laikliğin, demokrasinin olmazsa 
olmaz koşulu olduğunu kafalara 
yerleştirme günüydü. Ve bu günü, TBMM’nin 
kuruluşunu, ülkenin geleceğine, yarınlara 
emanet etmek; “Ulusal Egemenlik” gününü biz 
çocuklara armağan edip bunu bir şenliğe, şölene, 
bayrama dönüştürmek Atatürk’ün yaratıcılığının 
ve dehasının eseriydi.  

•••
Haydi, bu 23 Nisan’da tüm çocuklara gülerek 

göz kırpalım. Elbet o göz kırpmanın içini herkes 
çeşitli anlamlarla doldurabilir. 

O göz kırpmanın içine “seni çok seviyorum, 

dünyalar kadar seviyorum”u yerleştirebilirsiniz 
(Kaç yaşında olursa olsun hiçbir çocuk sevgiye 
doymaz, doyamaz. O nedenle bunu sözle de 
söylemek iyidir)...  

Ona inandığınızı, güvendiğinizi, 
onunla dayanışma içinde olduğunuzu 
yerleştirebilirsiniz… 

Oyun oynamanın keyfini, çayırda çimde 
yuvarlanmanın sevincini, top peşinde, 

uçurtma peşinde, düşlerinin peşinde 
koşmanın coşkusunu yerleştirebilirsiniz.

 Can Yücel’den ödünç alarak “Martılar 
ki sokak çocuklarıdır denizin” deyip, 
özgürlük özlemini, bağımsızlık özlemini 

yerleştirebilirsiniz o göz kırpışına…
Çocukları, bir gün olsun şiddetten, 

öfke ve kinden kurtaralım. Bakarsınız 
bir gün derken, çoğalır o günler… 
Bakarsınız, çocukları alıştıracağız 
derken, kendimiz alışıvermişiz 
şiddete karşı, şiddet dışı yollar, 
yöntemler denemeye…

Güvenliğin, asla şiddetle 
sağlanamayacağını yerleştirin o göz 
kırpışa… Şiddetin yalnız yumrukla, 
taşla, sopayla, kaba güçle değil, sözle, 

yazıyla, duruşla, tavırla da ilintili 
olduğunu da anlatın onlara… 

Kendisi gibi olmayanı, kendisi gibi 
düşünmeyeni tanımasını, anlamasını, 

kendini  “ötekinin” yerine koymasını öğretin 
ona. Öğretin ki; sorgulamayı, tartmayı, 
tartışmayı, eleştirmeyi, düşünmeyi yeğlesin…

Direnci yerleştirin o göz kırpışa…  İsterseniz 
Ahmet Arif’in dizelerine sığının: Deyin ki: “Öyle 

yıkma kendini, / Öyle mahzun, öyle garip... / 
Nerede olursan ol, / İçerde, dışarda, derste, 
sırada, / Yürü üstüne-üstüne,  / Tükür yüzene 
celladın,  / Fırsatçının, fesatçının, hayının... / 
Dayan kitap ile  / Dayan iş ile. / Tırnak ile, diş ile,  / 
Umut ile, sevda ile, düş ile.”

Çocukların en çok, en çok sevda ile düş ile 
kanatlanmasını sağlayın. Çünkü ancak o zaman 
çocukluktaki yaratıcılıklarını yitirmezler. O 
zaman söğüt dalını kanatlanmış dörtnala giden 
bir ata dönüştürebilir, o zaman kömürü ateşe, 
suyu ışığa dönüştürebilirler. 

En iyisi umudu yerleştirin göz bebeklerine ve 
yüreklerine. Ne diyordu Saint Exupery:  

“Bir gemi yapmak istiyorsan, 
milleti sadece odun toplamak, 

malzemeyi getirtmek ve iş 
bitsin diye çağırma; millete 
denizin güzelliğini ve 
özlemini anlat.”

Saint Exupery uzaksa 
Arif Damar’ı düşünün: “İlle 
görmek için mi beklenir 
güzel günler / Beklemek de 
güzel.”

Çocuklara göz kırparken, 
bir de bakmışsınız, kendi 

içinizdeki çocuğu yakalamışsınız! 
Ne güzel!  

Fazıl Hüsnü Dağlarca “Dört Yapraklı Çiçek”  
şiirinde söylüyordu ya:

 “Çıkamaz çocukluğundan dışarı / Kimse. / 
Oynamamız bundandır. /Kara toprakla binlerce 
yıl. / Çıkamaz çocukluğundan dışarı / Kimse.  / 
Bundandır sevmemiz kiraz ağaçlarını. //Çıkamaz 
çocukluğundan dışarı / Kimse. / Kardeşliğimiz 
bundandır /Mavi sularla binlerce yıl. / Çıkamaz 
çocukluğundan dışarı / Kimse / Bundandır 
inanmamamız / Kocaman bombalara.”

İçinizde, çocuğun hep canlı kalması dileğiyle…

Çocukları, bir gün 
olsun şiddetten, 
öfke ve kinden 

kurtaralım. 
Bakarsınız bir 

gün derken, 
çoğalır o günler…
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Çok ses var. Küçük bir bedene, yaklaşan 
sıcak günlere reva görülemeyecek 
türden sesler. Karmaşa var. Birkaç 

küçük numarayla canlanacak olan oyunlar, 
can çekişiyor nefes alırken. Küçük kız 
koşuyor. Yeni arkadaşlar arıyor, günbatımına 
yakın. Kimsecikler yok. Çok ses var. Usludan 
usuldan geliyor da hâlbuki bahar. Kış şımardı 
bu sene, kalkmadı yerinden. Çocuklar da 
özledi sıcak günleri. Papatyalar açıyor 
yukarıdaki tepeden, içine içine kapanan 
gökyüzüne karşı.

Güneş var. Işık yok. Konuşmalar kısa, sesler 
uzun. Küçük kıza bile erken batıyor gün. 
Kapılar özlerdi ayak seslerini oysaki eve 
sığmazdı, dünyası onun. Karmaşa içinde 
hızlı günlerin koşuşturması. Renkten bir 
şey götürmüyor çiçeklerin solması. İçinde 
durgunluk var tekerlemelerin, hevesi kaçık 
misafirperver bahçelerin. Toprak sıcak belki 
de, belki de tırmanıyor duvarlarına, küçük 
kızı saran evin. O da kaçmanın derdine 
düşmüş. Dünya dönüyor ancak hoş bir ritimle 
değil anlaşılan.

“Erikleri bekle.” diyorum ona. Ardından 

gidiyorum. Birilerini kızdırmadan eğlenmenin 
anlamı yoktur. Küçük suçlardır karmaşayı 
buğulayan. Çocukluğun çarkını döndürür 
muzırlık. Böyle ilerler zaman. 

“Kızacak kimse yok, sesten kaçtı herkes. 
Erikleri de bekledim yeterince.”

Hiç mi bir şey yok 
neşelendirecek günü? Hiç mi 
bir şey kalmadı oyunlardan 
geriye?

Sanmıyorum. Eminim 
saklanıyordur bir köşede. 
Sen ne kadar inat etsen de 
benimle, dünyanın birkaç 
köşesini daha aramak gerek. 
Yastıkların altını kaldırmak, 
kaldırmışken de etrafı süpürmek, çok dağıldı 
her yer, bir kez daha toplamak gerek. İçinde 
nasıl yürüyeceğiz bu hayatın?

“Erikler, erikleri bekle.” diyor bana bilmiş 
bilmiş.

Ne yapayım, güzel şeyler düşünme yetim 

köreldi. Zaman da parçaları kaybolmuş bir 
yapboz misali, bir eksiklik var duruşunda. 
Hep bir şeyler kaçıyor aradan. İstediğin gibi 
olmuyor.

“Ben de mi kaçsam?”

“Nereye? Küçüksün sen daha.”

Muzip bir gülümseme 
belirdi kızın suratında. 
Küçük parmakları kapattı 
gözlerini. Sağa sola bakan 
binalar uçuyor yavaş yavaş, 
kızıl yapraklar yükseliyor 

şimdi. Gözlerindeki 
parmakları kıpırdanıyor. Boş 

bir sayfayı boyuyor elleri. Kulağa 
hoş gelen şarkılar söylüyor. Boyalar 

damlıyor yere, birkaç tele vuruyor ahenkle. 
Kaçmak için bu dünyadan öteye, içinde 
şakıyor renkler bir süre. Yine de çocuk aklıyla 
dönüp soruyor ardından koşan bana, “Ne 
zaman döner oyunlar bahara?”

“Ben de bilmiyorum ufaklık, erikler için 
erken daha…”

AYLİN ÜNAL

Ne yapayım, güzel 
şeyler düşünme 

yetilerim köreldi. 
Zaman da parçaları 

kaybolmuş bir yapboz 
misali, bir eksiklik var 

duruşunda.
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1- İLHAN SAMİ ÇOMAK

2- MUSTAFA KÖZ

3- LAL LALEŞ

4- YANNİS RİTSOS

5- ETHEM BARAN

Hayattayız Nihayet

Yaralı Boşluk

Nora İstanbul Bir Hiçtir

Sürgün Günlükleri

1- ZL: WILLIAM FAULKNER

2- DOSTOYEVSKI

3- ...

4- MEVLANA

5- LEO TOLSTOY

Ağustos Işığı

Suç ve Ceza

Binbir Gece Masalları

Mesnevi

Anna Karenina

1- LAWRENCE DURREL

2- VIRGINIA WOOLF

3- JOHN FOWLES

4- OĞUZ ATAY

5- MILAN KUNDERA

İskenderiye Dörtlüsü

Dalgalar

Büyücü

Tehlikeli Oyunlar

Ölümsüzlük

1- VIRGINIA WOOLF

2- ALESSANDRO BARICCO

3- SILVIA FEDERICI

4- HERMANN BROCH

5- GEORGİ GOSPODİNOV

Dalgalar

Mr. Gwyn

Caliban ve Cadı

Büyülenme

Hüznün Fiziği

Güzelliğini Gördükçe 
Ağlayasım Geliyor

1- SELDA KARTAL’IN DERLEDİĞİ  
40 KADINDAN KADIN ÖYKÜŞLERİ

2- TÜRKAN İLDENİZ

3- OYA BAYDAR

4- LINDA NOCHLIN

5- UMBERTO ECO

İçimizdeki 40 Kadın

Buz Altında Yanardağ

Yazarlarevi Cinayeti

Kadınlar, Sanat ve İktidar

Güzelliğin Tarihi
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SEDA ŞANLI

Bütün kışı artık yağan karla bile kavga 
edecek duruma gelip, büyük bir 
umutsuzluk ve yorgunluk ile geçirdim. 

Gökyüzünden düşen ne varsa sanki asfalta değil 
de benim iki başı mamur omuzlarıma yuvalandı. 
Ancak değişken ruh halime ve gündelik yaşamın 
zorluklarına rağmen mutlu yaşama duyulan 
susuzluk, benlik konseyimde liderliği ele aldı. 
Hayat değişmeliydi artık, ılık bir nisan akşamı 
kokusunda. Kaldı ki son birkaç gündür güneşi 
gördüm göreli keyfim şiir tadında. 

Bildiğimiz ya da bilmediğimiz sonsuz sayıda 
kötülük var ama aynı zamanda bir o kadar iyilik, 
güzellik de var. Belki dünyanın bir ucunda, belki 
de hemen yanı başımızda. Gri tonlarında geçen 
kışa nispet şimdi renklerin, iyilik ve neşenin 
zamanı. Zaman nisan zamanı…

Öyleyse Nisan 1 desem, şaka desem, şaka 
yapacak halim yoksa da yapılmışlara bol bol 
gülsem…

Şakayla başlayan takvimde hantallık ve 
keyifsizliğe başköşede yer verecek değilim. 
Bahar nasıl ki tüm tabiata can veriyorsa, zaman 
artık ayağa kalkmanın vaktidir. Umudun neşeyle 
bütünleştiği, hayalin gerçeğe karıştığı bu 
zamanlarda, tüm insanlığın ortak değerlerinin 
yeşerdiği, evrenselliğin hüküm sürdüğü renkli ve 
hevesli yollarda kaybolmaktır niyetim. 

Bak geldi desem 4 Nisan. “Dünya Sokak 
Hayvanları Günü”, kutlu olsun ama önce benim 
tüylünün. Öpsem, koklasam, kucaklasam 
hepsini. Hepsi birbirinden farklı, hepsi 
birbirinden renkli. Çok da bir şey istemezler ki. 
Kapı önüne bir kap mama, bir kap su, biraz sevgi 
yeterli… 

Mesela 8 Nisan desem, “Dünya Romanlar 
Günü” desem, iyi ki varlar, iyi ki varız desem. 
Tüm haksızlığa, tüm ayrımcılığa rağmen 
var oluşun kutsallığı adına o renkli yollarda  
“ötekilerle!” kol kola girip, o “şugar” hayatlara 
“merhaba” desem. Avrupa’ya gelişleri ile 
başlayan ve Nazilerin ölüm kamplarında 

katledilişleri sonrası, geçen onca yıla rağmen 
gittikçe daha kötü olmaya devam eden hayat 
şartları karşısında, hâlâ varlıklarını kabul 
ettirme çabaları devam ediyor. Elbette zaman 
“Çingeneler Zamanı” desem. Öncelikle 1990 
yılında dördüncüsü düzenlenen Dünya Roman 
Kongresi’nde Romanlar Günü’nün kutlanmasına 
karar veren delegelere ve sonrasında tüm 
Roman milletine en nadide çiçeklerle selam 
etsem… Hep birlikte bir olsak, en kırmızısından 
bir gül olsak…

Mesela bir esrik rüzgâr esse şimdi 
gökyüzünden. Mavinin kokusu delip geçse 
benliğimi. Umut dolu bir rüyaya yolum düşse 
yemyeşil kırlarda. Ya da ben neşeli bir düş 
olsam, çayırlara kök salan. Bir Gustav Klimt 
tablosunda öpsem sevgiliyi. Ve Vivaldi’nin 
İlkbahar Konçertosu’yla süzülsem heybetli 
dağların üzerinden. Soranlara 2012’den beri 
15 Nisan’da kutlanan Dünya Sanat Günü geldi 
desem. Zaman sanat zamanı desem. Boyasam 
caddeleri, sokakları gökkuşağı renkleriyle, bir 
eser yaratma şevkiyle. Bizi savaş değil, sanat 
kurtaracak diye haykırsam. Ardından Leonardo 
da Vinci’nin doğum gününü şenliklerle kutlasam 
ve Sandro Botticelli’nin Venüs’ü gibi doğsam bir 
kez daha. “Sanatsız kalmış bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir.” diyen 
Ata’ma bir kez daha saygılarımı sunsam…

Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anmışken, 
mesela Ankara’ya uğrasam mağrur bir nisan 
sabahında. Çocuk sesleriyle sarmalansa dünya. 
23 Nisan geldi, şimdi çocuk olmanın zamanı 
desem. El ele tutuşup şarkılar söylesem neşe 
içinde. “Bugün benim bayramım ey insanlık, 
beni sev, beni koru, beni sarmala ve gözet. 
Gelecek benim, ben geleceğim.” desem. 
Topraktan yeni çıkmış bir filiz gibi çocuklukta 
hepimiz birbirimize benzeriz, bu yüzden eşsiz 
bir uyum hali ve birliktelik söz konusudur. 
Büyüdükçe şekillenir ve farklılaşır insan bilinci. 
İyilik ve erdemle büyümeli yeni nesiller. İçimizde 

bu kadar sevgi varken, büyüyünce esirgemek 
neden desem?

Su gibi akıp geçiyor zaman. Nisanı 
uğurlamanın vaktidir. Ama biraz daha dur, 
olmaz öyle hemen çekip gitmek desem. Modern 
balenin yaratıcısı olarak kabul gören ünlü 
Fransız balet Jean-Georges Noverre’in doğum 
günü olarak bilinen 29 Nisan, 1982’den beri 
“Dünya Dans Günü” olarak kabul edilir dünyada. 
Dans… Etnik, kültürel, siyasi, coğrafik ya da 
ekonomik farklılıklarımıza rağmen insanları bir 
araya getiren dans. Eteklerimi savura savura 
gezegendeki tüm insanlarla birlikte müziğin 
ritmine bıraksam kendimi. Barış dolu o renkli ve 
hevesli yollarda zaman hiç geçmese ve bitmese 
bu rüya desem…

Bir gün önce dansın kollarına kendimi 
bırakmışken doğan güneşle uyansam caza. 
“Merhaba!” desem gökkuşağına ve altından 
geçsem gözleri ışıl ışıl parlayan bir tek 
boynuzla… 2011 yılında, kültürlerarası iletişim, 
diyalog ve anlayışı artırmakta oynadığı 
diplomatik rolü vurgulamak ve teşvik etmek 
amacıyla UNESCO üyesi ülkeler tarafından “30 
Nisan Dünya Caz Günü” olarak kabul edilen bu 
günün ortaya çıkmasında, iyi niyet elçisi olan 
efsanevi caz piyanisti Herbie Hancock’ın elbette 
çok büyük payı var. Dünyanın dört bir tarafından 
müzikseverlerin bir araya geldiği bu günde 
gökyüzünde süzülsem sessizce, ruhum bilgelikle 
dolsa ve zaman cazla dursa… 

Schopenhauer’ın dediği gibi, “Tek gerçek 
ve kesin olan şey bugün.” Ne genelde hayal 
ettiğimizden başka olacak olan gelecek, ne de 
öyle olduğunu zannettiğimiz geçmiş. Zamanda 
nasıl şekilleneceğine karar verebildiğimiz, 
sadece bugün. Dileğim gününüz gününüze denk 
olmasın, her gün yeni bir mutlulukla, güzellik, 
barış ve aşkla karşılaşın, günü gerçekten 
yaşayın. Zamanın yollarında umudunuz, 
kardeşliğiniz, renkleriniz ve hevesiniz eksik 
olmasın…

Şakayla başlayan 
takvimde hantallık ve 
keyifsizliğe baş köşede 

yer verecek değilim. 
Bahar nasıl ki tüm 

tabiata can veriyorsa, 
zaman artık ayağa 
kalkmanın vaktidir. 
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AHMET TELLİ

Köy enstitülerinin kapatılmasından 
sonra 1954’te, mevcut konumlarıyla 
ilköğretim okullarına dönüştürüldü bu 

eğitim kurumları. Ben de bunlardan birinde, 
Hasanoğlan’da parasız yatılı olarak okudum. 
Bizim okuduğumuz dönemde (1958-1964) ve 
hatta 1970’lere kadar, enstitülerdeki eğitim-
öğretimin bir kısmı eskisi gibi sürdürüldü. 
Ziraat dersleri uygulamalı olarak açık alanda 
yapılırken, müzik derslerinde her öğrenci 
mandolin başta olmak üzere mutlaka bir 
müzik enstrümanı çalmak durumundaydı. Halk 
kültürünü önceleyen halk oyunları, folklor 
derlemeleri (Cahit Öztelli öğretmenimizdi.) 
heyecanlı sosyal derslerdi. O yıllarda benim 
sığınağım olan okulun kütüphanesiydi. 
Sessizliğiyle, raflardaki kitapların bendeki 
etkisiyle orası, sığınaktan da öte bir yerdi benim 
için. Hasan Âli Yücel’in bakanlığı döneminde 
kazandırdığı dünya klasiklerini içercesine 
okuyordum. Bu ülke için bir aydınlanma öncüsü, 
bir hümanist olan Yücel için oğlu Can Yücel 
“Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirini yazmıştı. 
Doğrusu, milli eğitimin bugün, düşürüldüğü 
durumu gördükçe Hasan Âli Yücel’i anma ve 
hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. 
Dünya klasiklerini Türkçeye kazandıran, köy 
enstitülerinin yaşayabilmesi için çaba gösteren 
Hasan Âli Yücel için (daha önce yazdığım kimi 
yazılardan da alıntılar yaparak) şunları bir kez 
daha hatırlayalım isterim:

Hasan Âli Yücel, Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla 
birlikte fikir ve sanat dünyasında öne çıkmıştır. 
Yeni harflerin kabulünden önce yayımladığı 
“Ruhiyet Elifbesi”(1924), “Türk Edebiyatı 
Numuneleri” (1926), “Sanat Muhasebeleri” 
(1926) gibi eserleri bunu gösterir. Yeni harflerin 
kabulünden sonra da, edebiyat, felsefe, 
eğitim-öğretim alanlarında yirmiden fazla eser 
vermiştir. Okullar için yazdığı ders kitapları 
yanında, dört de şiir kitabı vardır. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında hemen her aydının yüklendiği 
çok yönlü sorumluluğu fazlasıyla üstlenmiş, 
yaşanılan zaman diliminde nerede boşluk 
görmüşse o alanda emek vermiştir.

Hasan Âli Yücel’in, Cumhuriyet’in kültür, 
sanat, edebiyat, toplumsal kalkınma ve 
hümanizmini hazırlayan öncü kuşaktan 
olduğunu söyleyebiliriz. Dillerden bugün bile 
düşmeyen Onuncu Yıl Marşı’nı, Faruk Nafiz 
Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar yazmış 
Cemal Reşit Rey bestelemiştir. Bugün dahi 
çeşitli etkinliklerde, buluşmalarda hatta özel 
toplantılarda söylenen marşın gizi, gizemi, 
bir sanat eseri olmasından çok içerdiği ruh 
ve coşkudur. Bu ruh ve coşku, kurucuların ve 
onların etrafındakilerin yurt sevgisidir elbette. 
Hasan Âli Yücel’i de şekillendiren bu coşku 
ve evrensel hümanizmadır. Osmanlı’dan 
devralınan gerçeklik ile Cumhuriyet’in onuncu 

yılındaki durum arasındaki kıyaslamayı şu 
tespitlerle yapabiliriz. Devralınan şudur:

- 12,5 milyon nüfusun okuma yazma oranı 
%7’dir.

- Kişi başına milli gelir 47,5 dolar kadardır.
- Düyûn-ı Umumiye’nin devrettiği borç 107,5 

milyon altın liradır.
- Bütün yurtta 1000 kadar doktor, tüm eğitim 

alanında 12.000 kadar öğretmen vardır.
- Demiryolları ile limanlar tamamen yabancı 

şirketlere aittir.
- Toplam dış ticaret 130 milyon dolar 

kadardır.
Bu durum ile Onuncu Yıl Marşı’nda dile 

getirilenler karşılaştırılırsa, o dönemin 
öncülerindeki özgüveni ve coşkuyu anlamak 
kolaylaşır sanıyorum.

Nasıl başlıyordu marş:
“Çıktık açık alınla on yılda 

her savaştan,
On yılda on beş milyon 

genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın 

saydığı Başkumandan;
Demir ağlarla ördük 

anayurdu dört baştan.”
Kuşkusuz ki, 

Osmanlı’dan devralınan 
gerçekliği tersyüz 
etmeye çalışan Cumhuriyet 
öncülerinin önünü kesmeye, 
onları hâtıralardan bile silmeye 
çalışanların yıllar içinde nasıl oluştuğunu 
görmek, görebilmek gerekir. Nitekim 
Avrupa’da, özellikle İtalya ve Almanya’da 
gelişen faşist düşünceler, bir izdüşüm olarak 
Türkiye’ye de yansımış, Türkçü-Turancı kesim, 
devletin resmi ideolojisinden de güç alarak 
örgütlenmişlerdir. Bunun sonuçları zaman 
içinde görülecektir. 1945’te sol çizgideki 
Tan gazetesinin matbaası tahrip edilmiştir. 
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda faşist cephe 
yenilince ülkede de birtakım değişiklikler 
olmuş, ama yine de antikomünist örgütler boş 
durmamışlardır. Irkçı-Turancı Davası’nda Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel komünistleri 
koruma-kollama ile suçlanmış, bu nedenle 
dava ettiği Kenan Öner’e ırkçı-Turancılarca 
sahip çıkıldığı halde, Yücel’e CHP bile sahip 

çıkmaz. Diğer yanda DTCF’den Behice Boran, 
Niyazi Berkes gibi öğretim üyeleri uzaklaştırılır.

Hasan Âli Yücel, köy enstitülerinin kurulması, 
dünya klasiklerinin Türkçeye kazandırılması 
gibi çok önemli adımlarıyla, Türkiye’de gerçek 
bir hümanizma hareketinin öncülerinden 
biriydi ama devletin resmi ideolojisi ile ırkçı ve 
Turancı kesimlerin ağır saldırıları karşısında 
kendini koruyabilmek için milliyetçi kavramlara 
sığınmak zorunda kalmıştır. Belki onun şiirinin 
gelişkin olmayışının altında yatan nedenlerden 
biri de bu idi. Onu “Çünkü Rus da başka bir 
görüşle faşist idi, / Milliyet yoktur diyen bir 
nasyonalist idi.” gibi manzumeler yazmaya iten, 
belli ki, kuşatma altında oluşudur.

Hasan Âli Yücel’in şairliğine gelince: 
Yücel, öncelikle fikir, hümanizma 

adamıdır. Yazdığı şiirler de bu 
yöndeki çalışmalarının içinde 

değerlendirilmelidir. Didaktik 
manzumelerdir bunlar. O 
dönemin poetik ortamına 
göz atılırsa, aruza veda, 
hece şiiri ve bunun içeriği 
olarak da memleketçilik 
ağır basmaktadır. 

Bu durumda Hasan 
Âli Yücel’in şiirleri, aruzla 

yazdıkları olsun, heceyle 
yazdıkları olsun şiir tarihinde 

yer almasalar da yahut etki gücü 
yazıldıkları dönemle sınırlı olsalar 

da bir hümanistin, yaşadığı toplumun o zaman 
dilimindeki gereksinimlerine karşılık arama 
çabası olarak düşünülmelidir. Yücel’in çocuk 
şiirleri yazmış olması bile bunu gösterir.

•••
Bugün, Hasan Âli Yücel’i ve köy enstitülerinin 

ışığını sahiplenenler elbette eksik değildir. Yeni 
Kuşak Köy Enstitüleri Derneği her yıl önemli 
etkinler yapıyor. Bu konuda Prof. Dr. Kemal 
Kocabaş ile Alper Akçam’ı anmadan geçemem. 
Elbette üyelerinin özverisini unutmamak 
gerekir ama Alper Akçam’ın köy enstitülerini 
“Anadolu Rönesans’ı” olarak niteleyen oylumlu 
incelemesi, her aydının başucu kitaplığında 
bulunması gereken bir eserdir bana kalırsa.

Hasanoğlan günlerimi de bir başka zaman 
yazarım elbette.

O yıllarda benim 
sığınağım olan okulun 

kütüphanesiydi. 
Sessizliğiyle, raflardaki 

kitapların bendeki 
etkisiyle orası, 

sığınaktan da öte bir 
yerdi benim için.
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HAYDAR ERGÜLEN

Gülden: Sesi üzümden!
Alfabetik sıraya değil, ses sırasına göre 

Gülden’den önce Neşe var, Karaböcek. İki 
kızkardeş, Neşe abla. Ses sırası deyişime 
bakmayın, yaş sırası dememek için bunu 
buldum. Şahane sesleriyle şakıma hususunda 
ikisinin de üstüne yok, hangisinin daha yüksek 
olduğuna karar vermeninse hiç mümkünü yok. 
Belki Neşe, adını da katarak daha coşkulu, 
çınlayan nağmelerle ruhumuzu sarıyor, 
Gülden’se kara gözleriyle söyler gibi derdi 
derunumuza değiyor, zülfü perişan ediyor.

Bizim kuşağın,1950’lerde doğanlar, Gülden 
Karaböcek tutkusunu bir önceki kuşağın 
Bedia Akartürk ve Emel Sayın tutkusuna 
benzetiyorum. Arabesk, halk müziği ve sanat 
müziğini temsil eden bu üç sesin tutkunları 
kolay kolay başka bir sese, kulak verseler de 
gönül vermezler. Cortazar’ın “Glenda’ya Öyle 
Tutkunuz ki” öyküsündeki eski film yıldızı 
Glenda’ya, filmlerine, anılarına bağlılıklarını 
sürdüren bir grup genç gibi, belki bu üç sesin 
tutkuluları da, aynı zamanda tutukluları da, o 
seslerin havalandırdığı şarkılardan birer hatıra 
ediniyorlardır.

Bir sesin hatıra defteri gibi saklanması, 
açılması, koklanması, duyulması, bakılması, 
geçmişe gönderilen hayali zarif mektupların 
üstüne hatıra pulu olarak yakıştırılması, 
yapıştırılması ve aynı çiçekten, bitkiden 
mürekkep bir hatıra bahçesi gibi içinde 
dolaştıkça avunmalar ormanına dönüşmesi 
hayli edebi, belki de pek ‘şairane’ kaygılarla 
yazılmış ‘özenti’ cümleler sayılabilir ama 
özellikle ortayurttaşlar sınıfından erkeklerin 
‘gönül köşkü’nde, müzikal terimle de söylersek 
bu ‘gönül gazinosu’nda, kendilerini en ön 
masada hissettirdiğine de kuşku yok sanırım. 

Zamansız mıdır yoksa beklenmeyen bir 
şey midir, her ne halse, taşradan gelmiş yeni 
bir keşif gibi hemen parlayıvermiştir Gülden, 
sesi kadar söylediği türküyü de parlatmıştır. 
Koyu ve kırmızı bir parlayış. Bundan sonra da 
Gülden deyince akla ilk ve hemen “Nem Kaldı?” 
gelecektir. Kardeşim Kemal’in aklına. Örneğin 
demeyeceğim, çünkü Kemal de yukarda andığım 
üç sesten Gülden Karaböcek’in Âşık Mahzuni 
Şerif bestesi “Nem kaldı?”nın bir numaralı 
tutkunu, yani tutuklusudur. 50 yıldır! Şarkı da, 
aslında türkü, insanı bıraksalar içine düşecek, 
bir daha da, (bkz. kardeşim Kemal,) o bıraksa, 
insanın kurtulmak istemeyeceği bir inziva odası, 
hücresi olacaktır. Tekkede derviş, manastırda 
keşiş hali. Kardeşlikte Kemal hali. 

Gülden’i ya da bir başka yorumcuyu tek 
bir şarkıyla hatırlamak, bir şairi tek şiiriyle 
hatırlamaktan farksızdır. Ahmet Muhip Dıranas 
deyince ‘Fahriye Abla’nın şairi’ demek gibi, 
şiiri de şairi de, hatta varsa, yaşadıysa Fahriye 
Abla’yı da üzen bir yaklaşımdır bu. Ama onu 
anmak, belki de başka şarkılarına, başka 
şiirlerine gitmek için bir vesiledir. Tam da şimdi 
bu yazıyı yazarken olduğu ya da başıma geldiği 
gibi. Gülden Karaböcek şarkılarını ararken 
karşıma çıkan “Dilek Taşı” şarkısını, üstelik 
bıraksanız şurada epey bir kısmını gözüm 
kapalı söylerim, Neşe Karaböcek’in sandığım 
gibi. Oysa Gülden’indir ve onun yalnızca ilk 
şarkısı değil, öteyandan ilk filminin de adıdır. 
Hatta ilk bestesi ki onun farklı bir arabeskçi 
olarak da tanınmasına da yol açmıştır: Folklorik 
Arabeskçi. Baştan beri anageldiğimiz şarkısını 

da ilk bu filmde seslendirir. “Ayrılıktan haber 
ver” dediği “Dilek Taşı”nı 1978’de yapar ama 
90’lardan başlayarak yeniden, belki de ilk 
kez demeli, bir ülkenin gönlü varsa orada yer 
edinen, Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı”nı erkenden, 
ilk söyleyenlerdendir Gülden Karaböcek. “Gönül 
Dağı” Türkçe bir dağdır, Türkçenin dağıdır, 
ama Gülden orada kalmamış, Fransızcadan, 
İngilizceden pek çok şarkıyı da gönlümüze 
Türkçe düşürmek istemiştir.

Âşık Mahzuni’den başka besteler de 
okumuştur, “Dokunma keyfine yalan dünyanın” 
gibi. “Nem Kaldı?” şarkısındaki “Çok Aliler 
gördüm Osman çıktılar” dizesiniyse, ki Cem 
Karaca’dan başkalarına pek çok şarkıcının 
görmezden geldiği bu dizeyi, bir tür saflıktan 
okumuştur. Kardeşim Kemal, ‘hayatının 
şarkısı’ olan “Nem Kaldı”yı kuşkusuz, Gülden 
söylediği için, onun kara gözlerinin hatırına 
da, koyu fakat şekerli sesinin kederi zevk 
edinmiş edasından ötürü ve elbette akrabadan 
birinin, Âşık Mahzuni’nin yapıtlarının popçular, 
rockcılar, arabeskçiler tarafından çok çok 
bol bol geniş geniş söylenmesinden duyduğu 
mutluluk nedeniyle de sevmiştir, ‘çoklarından 
düşen’ bu dizeyi Gülden’in ‘yerden kaldırdığı’nı 
da unutmamıştır ama.

Gülden’in “Sürünüyorum”u şekerleme 
bir tekerleme biçiminde sürdürmesi, sesinin 
rengi kadar oyunculuğu ve şakacılığının göz 
kırpmasıyla da, ne arabesk ne pop, sanki 
başka bir tür şarkı söylüyormuş ve bunu o 
icat etmiş duygusu uyandırır. “Nem Kaldı”yla 
gözlerini, hislerini nemlendirdiği dinleyiciyi, 

POTPORI  

Gülden 
Karaböcek- Hümeyra
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“Dilek Taşı”nda ayrılığın yalnız 
aşka mı, yaşama, hatta göğe 
dair olduğuna dek pek 
çok düşünceye salar, 
“Sürünüyorum”da ise 
kederle de kaderle de 
dalga geçen Hayyami, 
Neyzeni bir kabullenişe 
sürükler. 

“Güzelliğin değil, 
sevginin peşine düşün” 
gibi güzel bir mesaj 
veriyor şimdilerde, yani 
2022 dünyasında. Pek çok 
alıntı yapıyor söyleşilerinde, 
Mevlana’dan John Dewey’e, 
Gandhi’ye, sevmenin iyileştirici gücüne dair 
şeyler söylüyor. “Hüzün Kraliçesi” yakıştırmasını 
ise kabul etmiyor. Öyle ya, hem o Mostar için 
söylenmemiş miydi? 

Hümeyra: Sesi mavi 
“Sessiz Gemi”yle anılır, hatta “Hababam 

Sınıfı” filminde Tarık Akan “Sessiz Gemi’yi 
Hümeyra okuyor. Yahya Kemal diye bir şarkıcı 
yok.” diyecektir. Öyle bir şarkıcı yok ama 
şiirlerden yapılan besteleri, Timur Selçuk gibi 
güpgüzel havalandıran bir Hümeyra var, iyi ki.

Ardından da bir başka klasik, Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın “35 Yaş” şiiri gelecek ve belki de 
bu iki klasik başyapıt, Hümeyra’nın sesi ve 
yorumuyla ölmezliğe ulaşacaktır. Tabii ulaştığı 
kitleler ve kuşaklar üstünde uyandırdığı etkinin 
büyüklüğü de unutulmamalı. Şiirlerden itinayla 
klasik yaptı ama sokaklardan, yeryüzünden, 

yolculuklardan gelen esinle 
de belki asıl başyapıtını, 

“Kördüğüm”ü yarattı: “Öyle 
uzak ki yerim/uzakları aşıyor/

bütün özlediklerim/benden 
ayrı yaşıyor” üzgünlüğüyle 
başlayan şiir, bir 
Kemalettin Kamu şiirine 
doğru ilerliyor hissini 

daha ilk dizede veriyordu. 
Hümeyra’nın kendini şiire 

göre ayarlayan sesi de bu 
hissiyata dahildi elbette: 

“Ya her şeyim ya hiçim/sorma 
dünya ne biçim/bir kördüğüm ki 

içim/çözdükçe dolaşıyor”. Yayıncı ve 
köşeyazarlığının üstadlarından Şevket Rado şiiri 
1933’te yazmıştı. 

Hümeyra sonraları oynadığı TV dizileriyle 
şarkılarını dinleyenlerden daha geniş bir kitleyle 
tanıştı, belki onların çoğu hiç Hümeyra şarkısı 
dinlememiştir. Oysa ilkin şarkıcıdır Hümeyra, 
sonra oyuncu, kendi plak kapaklarını da 
tasarlayan bir grafik tasarımcı... Anadolu Popun 
kadın yıldızları arasında ilk akla gelenlerden, 
öncülerden demeli, Hümeyra da, Tülay German 
gibi, Beşir Ayvazoğlu’nun Yahya Kemal için 
yaptığı ‘Mektepten memlekete’ nitelemesini 
akla getirir. Londra’da sanat okumuş, hippilerin 
arasında gitar çalıp şarkı söylemiş, Âşık Veysel’i 
dinleyince de onun yaşam felsefesini yansıtan 
“Güzelliğin on para etmez/şu bendeki aşk 
olmasa/eğlenecek yer bulamam/gönlümdeki 
köşk olmasa”  bilgeliğini “Olmasa” adıyla 

bestelemiştir.
Orhan Veli’nin de gönlünü aldı 

“Anlatamıyorum” şiirini yorumlayarak: “Bir yer 
biliyorum/her şeyi söylemek mümkün/epeyce 
yaklaşmışım duyuyorum/ anlatamıyorum”. 
Nâzım Hikmet’i unutur mu, onu da ‘Yaşamaya 
Dair”le andı. “Benim Şarkılarım” albümünün 
açılış parçası olduğunu yazacakken, “Benim 
Şairlerim” yazıyordum az kaldı, belki Hümeyra 
da öyle düşünmüştür diye düşündüm! 
Düşünmek şakaya gelir ama “yaşamak şakaya 
gelmez/büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın” 
demesini Usta’nın, şarkıya, oyuna uyarlamış 
ve tüm bunları büyük bir ciddiyetle yaptığını 
da duyuyoruz, görüyoruz. Bu arada şarkıları 
andıkça Hümeyra’nın “Benim Şarkılarım”ının 
da “Bizim Şarkılarımız” olduğunu hayranlıkla 
görüyorum.

Glenda’ya tutkunuz, Hümeyra’ya hayranız. 
Hümeyra, düşüncesi mavi olan bir yolculuğun 
sesi. Cumhuriyet kadrini bilenlerden 
ve yetişmesiyle, yaptıklarıyla da bunu 
gösterenlerden. Resimde, heykelde, seramikte, 
müzikte, sinemada, edebiyatta, tiyatroda, 
bilimde, yaptıkları iş birbirlerinden ne kadar 
farklı olsa da, birlikte düşünülen kadınlar 
vardır. Cumhuriyet’in ikinci, çoğu da üçüncü, 
dördüncü kuşak kadınları. Düşüncesi mavi 
yolculuğun kadınlarıdır hepsi, kimi Hümeyra 
gibi bu düşünsel yolculuğun sesi olmuştur, 
kimisi yüzü, resmi, eli, gözü, kulağı, yazısı, 
notası, çizgisi, rengi, keşfi, coşkusu, tutkusu... 
Hemen tümü de çağdaş değerlerle yetişmiş, 
Batıda geçirdikleri zaman içinde de ülkelerine 
olan sevgilerini ifade etmenin sanatsal, 
entelektüel ve yaratıcı boyutlarını araştırmış, 
uğraşmış, sonuçta da gerek ülkelerinde gerek 
dünyada tanınan, Türkiye’nin aydınlık yüzü 
olan kadınlar olmuştur. Tülay German’dan İdil 
Biret’e, Füreya’dan Esin Afşar’a, Tiraje’den Yıldız 
Kenter’e, Gülriz Sururi’den Leman Sam’a, Ülker 
İnce’den Zeynep Oral’a, Türkan Saylan’dan 
Selda’ya, Ayşe Kulin’den Latife Tekin’e, Gülten 
Akın’dan Buket Uzuner’e ve Hümeyra’ya varlığı 
Cumhuriyet’i zenginleştiren kadınlardır onlar. 
Kimi biraz daha merkezde, kimi biraz daha 
ilerde, kimi birazcık solda, ama ortak çizgileri 
Cumhuriyet ve laiklik olan kadınlardır ki 
huylarının mavi oluşu da bundandır. Huyları 
mavidir, kalpleri merhametlidir, sözleri incedir, 
işleri yüksektir, fakat kimi zaman tepkileri, 
yanıtları diktir, dimdik ve sert mi serttir! 
Cumhuriyet, laiklik, kadın özgürlüğü, kadın-
erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü konularında 
ve gericiliğe karşı, o deniz mavisi sözlerin fırtına 
grisine dönüşmesidir bu, zannımca da gereklidir 
ve doğrusunu isterseniz toplum tarafından çok 
yadırgansa da söylenmesi gerekir! Attilâ İlhan’ın 
“O Sözler ki...” şiirinin bitişindeki kararlılığın 
simgesidir: “O sözler ki kalbimizin üstünde/ Dolu 
bir tabanca gibi/Ölüp ölesiye taşırız/O sözler ki 
bir kere çıkmıştır ağzımızdan/ Uğrunda asılırız...”

Hümeyra da bu kadınlardan biridir. 
Cumhuriyet Kadınları Antolojisi’nde şimdiden 
şahane bir yeri vardır. Gençliğinden beri ileri 
olanı temsil etmesi, kültürel değerlerini 
koruyup dönüştürmesi, yaptığı seçimler, 
sözleri, besteleri, yorumu, tavrı, edası, “başka 
başka fikirlere saygısı” ve elbette artık müzikle 
özdeşleşmiş adıyla Hümeyra, biriciktir.

‘Tanrı gönül zenginliği versin!’ dileği var mıdır 
bilmiyorum ama diliyorum işte ve diyorum 
ki Tanrı kulak zenginliği, göz zenginliği, söz 
zenginliği de versin duyana, görene, dinleyene, 
dileyene...
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Sabahattin Ali, 1935’te apaçık eden köy 
gerçeğine aydınlığını düşürdüğünde bu 
gerçeğin gün gelip Türk edebiyatının en 

köklü damarlarından biri olacağını biliyor muydu? 
“İnce Memed” 1955’te, “Yılanların Öcü” 1959’da 
yayımlanmış, bu iki romanla edebiyatın yönü 
değişmişti. Köylerdeki sınıf çelişkilerine dairdi bu 
yapıtlar. Tam da köyden akın akın kentlere kaçışın 
yaşandığı bir zaman eşiğine denk gelmiş, edebiyat 
toplumsal hayatı bir kez daha önceleyebilmişti. 

Edebiyatta bu önemli kırılmaya dair bir 
tartışmayı anmakta var. “Yılanların Öcü” ile “Aylak 
Adam” (Yusuf Atılgan) 1958’de Yunus Nadi Ödülü 
için dokuz seçici üye önündeydi (Halide Edip, 
Yakup Kadri, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, 
Vâlâ Nurettin, Cevat Fehmi Başkut, Orhan Kemal, 
Haldun Taner, Behçet Necatigil). Biri kentin biri 
de köyün tam ortasından gelen iki sağlam yapıt. 
Hangisini seçecekler? Taner ile Necatigil “Aylak 
Adam”ı, Orhan Kemal ise hararetle “Yılanların 
Öcü”nü öneriyor ve şöyle savunuyor “Yılanların 
Öcü”nü: “Irazca Ana, sanki Gorki’nin Ana’sı. Ustaca 
çizilmiş bir Anadolu kadını. Hem de ne ana!” Orhan 
Kemal o tartışmayı şöyle özetliyor: “Demesinler 
mi, iyi, güzel ama o romanın dili çok yerel. Çevre 
dili. Fakir›in köyü gibi köyler yok Anadolu›da. 
Alaylı alaylı yok mu böyle köyler dedim... Fakir’in 
anlattığından daha kötü, daha beter köyler vardır. 
Ben bunu gördüm, bu köylerde yaşadım.” Bu sözler 
üzerine Halide Edip, “Benim oyum Irazca’ya.” 
deyince oylar (7’ye 2) Fakir’e çıkıyor. 

Irazca’yı, Türkçe edebiyatın ilk unutulmaz 
anasını Yaşar Kemal’in Meryemce’si izliyor ve 
nihayet, Anadolu uygarlığının kayıp yaratıcıları, 
kadınlar, yazıda belirlemeye başlıyordu. 
Ahmed Arif’in sorusunun asıl yanıtı gibiydiler: 

“Anadolu’yum ben tanıyor musun?”
Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Yaşar Kemal; 

okur-yazarlığın köylere ulaşmasıyla beliren bu 
ilk edebi kahramanlar, bir iki yıl farkla yaşıttırlar. 
Baykurt, 1929’da “arpalar biçilirken”, Burdur, 
Akçaköy’de doğuyor. Bu cin gibi zeki çocuğun 
rastlantılarla giden yaşam adımları Gönen Köy 
Enstitüsü’nde ulaştığı an, Fakir’in yıldızının 
parladığı an oluyor. Bu okullar olmasaydı Fakir 
Baykurt’lar olamayacaktı. Çıradan elektriğe, 
kağnıdan otomobile, kuru ekmekten sıcak 
yemeğe ışınlanmışlardı köy çocukları. Baykurt, 
bu sıcak eğitim ocağında, öğretmenlerin 
inanılmaz özverisiyle buluşuyor. Bilinç kamaştıran 
parlayışlarla okuduğu beş yılda Türk ve dünya 
edebiyatını “içiyor” kendi deyimiyle. Yalnızca yapı 
ustalığı, demircilik, marangozluk, teknik tarım 
bilen bir köy öğretmeni değil, yazarlığı yaşamanın 
merkezine yerleştirmiş bir aydın artık. Yazının 
“sihrini” keşfetmiş, bunun toplumsal anlamına 
erişmiş yepyeni bir yazar. Kendi deyişiyle, Moliere 
‘Harpagon’u, Gogol ‘Müfettiş’i hangi sanatsal kaygı 
ve duygularla yazdıysa, öyle başlıyor yazmaya. 

Köylere bilinç taşıyan bu yeni aydınlar kuşağı, 
on bin yıllık karanlıkta göz kamaştıran birer 
tan yıldızı gibiydiler. Yapıcı ve yaratıcı bilinçleri 
davranışlarına sinmiş bu “yeni insan”lar, bozkıra 
yağmur getiren rüzgâr oldular adeta. Topraksız ve 
az topraklı köylülerin yoldaşı, ağaların, şıhların, 
köhne inançlar üstünde saltanat kuran hocaların 
(ruhani ağaların) belalısı olmuşlardı kısa zamanda. 
Makamı yükseldikçe kendilerini tanrıya yakın bir 
konumda gören bürokratlar içinse “vatanı istilaya 
gelmiş” düşmandılar onlar. Her adımları izlendi, 
her eylemleri rapor edildi. Köylülerin derin uykudan 
sıyrılıp, “kendi için bilinç”leri belirdikçe “tehlike” 
değerleri arttı bu genç öğretmenlerin. Artık, bir 

köyden başlayıp onuncu köye kadar sürülmek 
katlanılması gereken “kader” olmuştu onlara. Fakir 
Baykurt, beş yıl boyu oradan oraya sürüldükten 
sonra  “yoksullar üniversitesi” diye andığı Gazi 
Eğitim Enstitüsü’ne girmeyi başarmış, nihayet doya 
doya yazmaya zaman bulabilmişti. 

Köy enstitüleri uyanışı aslında bir Cumhuriyet 
rönesansıydı. Tarımından ormanına, 
marangozluktan keman yapımına hemen her 
bilgiyi yaparak öğrenmiş olan bu gençler, modern 
bilincin ve edebiyatın ışığından beslenmişlerdi. Hem 
okur hem yazar, hem aydın hem köylüydüler. Talip 
Apaydın’dan Dursun Akçam’a, Mahmut Mahal’den 
Mehmet Başaran’a, Ümit Kaftancıoğlu’ndan Osman 
Şahin’e, Ali İhsan Beyhan’dan Hasan Kıyafet’e, daha 
yüzlerce yazar gelmişti köye. Okulda ders, bahçede 
tarım, halkevinde piyes, sahnede mandolin, saz, 
keman olmuşlardı, gittikleri her yerde. Cumhuriyet 
ideallerinin eksiği onlarla anlaşıldı ama bu 
anlayış çok uzun sürmedi. Toprağı gasp etmiş köy 
ağasının, taşrayı haraca bağlamış tefeci-bezirgân 
zümresinin, hiçbir döneminde devrimci olamamış 
“çiftlik mahsulü” burjuvazinin ittifakıyla kapatıldı 
bu rönesansın ışıklı merkezleri. Ama tohum 
toprağını, su çatlağını bulmuştu bir kez; başlayan 
güçlü aydınlanma genç öğretmenlerin sürgün 
adımlarıyla dolaşıyordu ülkeyi. Türkiye Öğretmenler 
Sendikası’nı kurarak toplumsal bir güç oldular 
(TÖS-1965). Önlerinde Fakir Baykurt vardı; girdiği 
her ortama su serinliği veren, aydınlık yüzlü, dost 
bakışlı, yalın sözlü, gülen gözlü delikanlının yapıtları 
elden ele dolaşıyor, toplumsal uyanışta birer fenere 
dönüşüyordu. “Anadolu Garajı”, “Efendilik Savaşı”, 
“Kaplumbağalar”, “Irazca’nın Dirliği”, “Tırpan”, 
“Köygöçüren”, “Amerikan Sargısı”, “Onuncu Köy” 
ve ötekiler... Yüzyıllarca ihmal edilmiş bir dünyanın 
kendini duyurması, edebi yolla isyanıydı her bir 
yapıtı. 

Baykurt, 12 Mart’ta ilk tutuklananlardandı. 
Çıktığında bavulu yazıyla dolu bu yiğit 
öğretmenimizin yakasını bırakmayan geçim 
derdi, ona öykü ve romanlarında yazdıklarının bir 
benzerini yaşattı. Almanya’ya göçtü 1977’de; orada 
da eğitimci ve yazardı gene. Almanya’daki Türkiye’yi 
anlatıyor, göçmen işçilerin çok kültürlü garip 
yaşamını belgeliyordu yapıtları. 11 Ekim 1999’da 
gözlerini yumduğunda unutulmazlarımızdan biriydi 
artık. Anlattığı gerçekler zamanla biçim değiştirse 
de, her biri dil zenginliği, anlatı ustalığı, “güzel bir 
dünya” inancıyla örülmüş elli yapıtıyla Türkçenin 
onursal anıtlarından biri oldu, Fakir Baykurt.

Rönesans Aydını 

Fakir Baykurt

Ama tohum 
toprağını, su 

çatlağını bulmuştu 
bir kez; başlayan 

güçlü aydınlanma 
genç öğretmenlerin 
sürgün adımlarıyla 

dolaşıyordu 
ülkeyi.
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Gabriel García Márquez, 17 Nisan 2014’te aramızdan ayrıldı. Büyük 
romancının aramızdan ayrılışından önce kaleme aldığım bir yazıyı 
hatırladım. Güncelliğini koruduğunu düşündüğüm satırları aynen 
aktarıyorum:

Gabriel García Márquez’in “Kolera Günlerinde Aşk” romanı 
film yapılıyormuş. Kanserle boğuşan romancının 
Hollywood’a film için izin vermesinin ardında, 
kendisinden sonra çoluk çocuğunun nasıl geçineceği 
kaygısının yattığı yazılıp çiziliyor. Doğru mudur, 
bilmiyorum. Bildiğim; Márquez’in (romancının adı 
kendi dilinde ve bütün dünyada Markez diye okunur 
ama nedense Türkler “Markuez” demekte ısrarlıdırlar.) 
romanlarında eşsiz bir yazı tadı bulunduğu. Hani 
Charles Dickens için bir yazı sırrı olduğu söylenir ya, 
bence Márquez’in de böyle bir yazı sırrı var. Dili, anlattığı 
olaylara tuz-biber-baharat katıyor; iyice lezzetli hale getiriyor. 
Onun romanlarını okurken tropik nemin teninize yapıştığını, başınızın 
üzerinde kocaman tuhaf kuşlar uçtuğunu, sürekli gel-git yapan bir denizin 
yengeçler bırakarak iyice gerilere çekildiğini hissedersiniz. Bu tadı filme 
aktarmak zor, çok zor! Romanlarla filmlerin böyle talihsiz bir ilişkisi 

var. Çünkü roman dünyadaki en eski sanat biçimi olan “söz sanatı”nın 
ürünü (önce söz vardı), sinema ise son sanat: Henüz emekliyor. Ayrıca 
romanı okuyan her okuyucu konuyu kafasında filme çekiyor. Hayal gücü 
oranında yeniden kuruyor o dünyayı. Film yönetmeninin, her okuyucunun 

kafasındaki dünyayı canlandırması zor. Çünkü o da bir okur ve 
okuduklarını öyle yorumlamış. Oysa ne kadar okur varsa, o 

kadar da yorum biçimi var. Bu yüzden olacak; Rossi gibi 
usta bir yönetmenin çektiği “Önceden Bildirilmiş Bir 

Cinayetin Anlatısı” romanının filmi (hani bizde Kırmızı 
Pazartesi adıyla çıkan roman), bir Nescafe reklamı 
gibi ruhsuz ve egzotikti. “Kolera Günlerinde Aşk”ın 
da iyi bir film olacağını sanmam. İyi roman; olağanı 
olağanüstü, olağanüstüyü ise olağan gibi anlatabilme 

sanatı. Márquez (aynen Yaşar Kemal gibi), bu türün 
büyük ustalarından biri. Hani Çukurova’ya gidenler “Üstat; 

nerede binlerce ceylan, nerede kelebek sürüleri?” diye 
soruyorlar ya; Karayipler’e yolu düşenler de Márquez’in büyülü 

dünyası yerine yassı burunlu, sıcaktan şakır şakır terleyen siyahi insanları 
görüyorlar. İşte büyük romancı; olandan (olağandan) olağanüstüyü böyle 
çıkarıyor. Picasso’nun “Bu balığa benzemiyor!” diyen sonradan görme 
kadına cevabı gibi: “İyi ama o balık değil madam; resim resim!”

Kolera Günlerinde Aşk

Çünkü roman 
dünyadaki en eski 
sanat biçimi olan 

"söz sanatı"nın 
ürünü (önce söz 

vardı), sinema ise 
son sanat: Henüz 

emekliyor.
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NURTEN GEROĞLU
“Kimlerin ağzı lanetler bizi?  

Tanrım, dinleme onları, duy bizi!” 

Her dizesinde farklı coğrafyalarda, farklı 
kültürlerde aynı acıyla tecrübelenmiş 
bir yolculuğa çıktığım şiirin bu 

bölümünde duraksadım. Dondurdum zamanı. 
Dışarıya baktığımda tomurcuklanmış çiçekler, 
yeşermeye başlamış yapraklar ve hafif hafif 
kıyıları döven denizden başka her şey o an 
dondu sanki. Bir süre dışarıyı seyrettim ve 
şiirin kalan bölümünü okumak için önüme 
döndüğümde, İlham Perisi omzumun 
üstünden uzanarak “Ne okuyorsun?” diye 
sordu. Onun böyle çat kapı gelişlerine ne 
kadar alışmış olsam da bu sefer korkuttu 
beni. “Sen ne zaman geldin?” diyerek 
panikle ayağa kalktım. Benim korktuğumu 
görünce yüzünde beni daha çok kızdıran 
bir tebessüm belirdi. Derin bir nefes alıp 
sakinleştikten sonra yavaşça şiiri ona doğru 
uzattım. Az önce muzip muzip gülümseyen 
İlham Perisi’nin önce tebessümü yitip gitti, 
sonra bakışları derinleşti. Hüzün teslim aldı 
neşesini. Şiirin yazılı olduğu kâğıdı yavaş 
yavaş masaya bırakırken ikimiz de sustuk. 
Aynı manzarayı farklı pencerelerden seyre 
daldık. Suskunluğumuzu bozan, “Onu 
görmek ister misin?” sorusu oldu. Kafamı 
ona doğru çevirdim, göz göze geldik. Hiçbir 
şey söylemeden “İstiyorsun!” dedi. Başımı 
hafifçe sallayarak “Evet.” dedim. Elleriyle 

sandalyeden destek aldı ve ağır ağır doğruldu. 
“Peki... Hadi görelim şairimizi. Kapat 
gözlerini.”

Keskin bir soğuk, aldığımız her nefeste 
yakıyor canımızı. Sanki her nefeste bir kesik 
açıyor bedenimizde. Kar dizlerimizin birkaç 
parmak altında. Rüzgâr esiyor ve fakat ağaçlar 
kımıldamıyor. Soğuğun esirleri ağaçlar, ormanın 
şarkısını yasaklanmış gibi esen rüzgârın bile 
sesi çıkmıyor. Hiç kimse yok, hiçbir yaşam 
belirtisi yok etrafta. Belki bu yüzden panikle 
“Yanlış geldik sanırım Peri.” dedim, nefesimin 
anlık sıcaklığıyla ve birbirine sürterek ellerimi 
ısıtmaya çalışırken. İlham Perisi, ormana doğru 
birkaç adım atarak “Patikadan çekil, yanıma 
gelmelisin hemen.” dedi. İçten içe, söylene 
söylene İlham Perisi’nin yanına doğru yürümeye 
başladım. “Söylenme!” Birinin kelimelere 
dökmediğiniz, içten içe söylediklerinizi duyması, 
anlaması kulağa iyi geliyor olabilir, fakat her 
zaman bu iyi bir şey değil. Yanına gittiğimde, 
işaret parmağını sol tarafıma doğru kaldırarak 
“Bak işte geliyorlar.” dedi. 

Uzakta sıra sıra dizilmiş at arabaları ve 
atların çektiği karavanlarla patikada ilerlemeye 
çalışıyor insanlar. Önde biraz daha genç 
olanlar, patikada biriken kar tepelerini olağan 
güçleriyle temizlemeye çalışıyorlardı. Arkada 
arabacılar atların yularlarından tutmuş, bir sağa 
bir sola sorun çıkarmadan ilerleyebilecekleri 
yolun en düz kesimlerine doğru sürmeye 
çalışıyorlar. Yolun bu bölümü zorlu; kadınlar 

çocuklarını arabalardan indirmiş, atların işini 
kolaylaştırmak için yola yayan devam ediyorlar. 
“Nereye gidiyorlar?” diye sordum İlham 
Perisi’ne. Peri, gözünü onlardan ayırmadan 
“İleride bir kasaba var. Kışın bu dönemi çok 
çetin. Kasabanın yakınlarına kamplarını kurup 
ihtiyaçlarını giderecekler. Tabii bu en iyi ihtimal. 
Aksi takdirde ormanın içinde konaklamaları 
gerekecek.” “Peki, o nerede?” diye sordum. 12 
-13 yaşlarında bir kız çocuğunu işaret ederek, 
“İşte, bak orada. Saplanan tekerleği kardan 
çıkartmak için üvey babasına yardım etmeye 
çalışıyor.” Herhangi bir insanın 5 dakikadan 
sonra homurdanmaya başlayacağı bir 
gerçeklikte gülümsemeyi başarıyordu küçük 
kız. Teker saplandığı yerden çıktı, ellerini yukarı 
doğru kaldırdı, yüzünü serdi gökyüzüne, kendi 
etrafında dönmeye başladı. Hafif hafif yağmaya 
devam eden karla kucaklaşıyordu. “Ne kadar 
mutlu.” dedim Peri’me. İlham Perisi, küçük bir 
gülümsemeyle kafasını salladı. Sonra küçük kıza 
biraz daha baktı ve “Çok kısa sürecek.” dedi ve 
“Hadi seni başka bir yere götüreceğim.” diyerek 
ormanın içine doğru yürümeye başladı…

İlham Perisi, beni o katlanılmaz soğuktan 
kurtarıp bu sefer aynı resmin yeşillenmiş 
yüzüne taşıdı. Yemyeşil ormanın içinde 
yürürken, aynı resmin iki farklı renginde yer 
almanın heyecanıyla etrafıma bakına bakına, 
İlham Perisi’ni takip ederken bir müzik sesi 
duydum. Ormanın derinliklerinden geliyordu. 
Biraz daha yürüdükten sonra bir su kenarına 
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kamplarını kurmuş insanların, yaktıkları ateşin 
etrafında dans edip şarkılar söylediğini gördük. 
İlham Perisi kadınların toplandığı yere doğru 
yürümeye devam etti. Hem bedenine hem 
ruhuna büyük gelen, kırılmış beyazıyla daha on 
beşindeki kıza hiç ait gibi durmuyordu gelinlik. 
Kadınlar sağını solunu iğnelerle toplayıp 
uydurmaya çalışırken, göz pınarlarından 
gerdanına süzülen yaşlarla kadınların bu 
anlamsız heyecanına bakıp kalmıştı kız. 
Çaresizlikle olan biteni sadece izlemek zorunda 
kalan kıza bakarak “Daha çok küçük Peri.” 
dedim. İlham Perisi “Biliyor musun bir köstekli 
saat ve bir günlük orkestra yevmiye karşılığı 
evlendirildi. Artık onu hiç kimse kar altındaki 
kadar mutlu göremeyecek…” dedi. Biz İlham 
Perisi’yle konuşurken, kadınlar, birkaç adım 
geriye doğru küçük kızın etrafından çekildiler. 
Kısık bir sesle “Ah Papusza… Hâlâ o gelinlik 
sana çok büyük.” dedim. Belki ilk defa bir bahar 
havası bu kadar ağır gelmişti. Suyun kenarından 
gelen müzik, insanların neşesi hepsi bir anlığına 
yok oldu. Ne bir ses duyuyordum, nede baktığım 
hiçbir yüzü seçebiliyordum. “Gidelim buradan 
Peri.”

Zaman, Peri’yle birlikte bütün anlamını 
yitiriyor. Ağaçlar aynı, nehir aynı yönde aynı 
debiyle akıyor. Ne kadar ileriye gittiğimiz, 
insan yüzündeki çizgilerden ayırt edilebiliyor. 
On beşinde düğün gününde bıraktığımız 
Papusza; şimdi bir başına nehirden birkaç 
metre yükseklikteki tepede, ateşi parmaklarına 
dokunan sigarasından son bir duman daha 
çekip söndüğünden emin olana kadar toprağa 
bastı. Ne kadar geçmişti ki zaman? Omuzlarına 
saklanıyordu boynu. Yüzündeki çizgiler yüzlerce 
asır saymış gibi derinleşmiş, dudak kıvrımları 
belki çok az güldüğünden, belki gerçekliğinden 

gergindi. Ayağa kalktı, ayak bileklerine kadar 
uzanan eteğinden toprak ve solmuş yaprakları 
çırptı. Sonra kendi kendine gülümsedi ve 
suya, rüzgâra karışan bir ezgiyle şarkı 
söyleyerek yürümeye başladı. 
“Gelin dünyanın dört bir 
yanından Çingeneler, gelin 
yanıma. Gelin ormana, 
büyük ateşin başına”… 

Bu, ona ait sözcükleri, 
kendi sesiyle ilk 
duyduğumuz andı. 
Varşova yakınlarında, 
orman içinde saklanmış 
bir gölün kenarında kurulu 
kampın biraz uzağına geldik. 
Çoğunluğu çocuk, bazı genç 
kız ve erkekler dikkat kesilmiş, 
bağdaş kurarak oturan ve sırtını 
ağaca vermiş adamı seyrediyorlardı. 
İlham Perisi heyecanla “Bu Alman işgalinden 
kaçmayı başaran Jerzy Ficowski!” diyerek 
adımlarını hızlandırdı. Papusza, ağır 
adımlarla Jerzy Ficowski’nin yanına geldi. 
Hep birlikte kampın ortasında yakılan ateşe 
doğru yürümeye başladılar. Bütün dertlerini, 
tasalarını, zorluklarını bir kenara bırakarak 
ateşin başında toplandı obadaki insanlar. 
Müzik aletleri çıktı, şarkılar söylenmeye 
danslar edilmeye başlandı. İlham Perisi’yle 
onların neşelerine karıştık. Gecenin sonunda 
bir kadın “Papusza! Bize şarkı söyle!” diyerek 
haykırdı ve bütün insanlar o anın geldiğini 
bilerek Papusza’ya baktı. Papusza, İlham Perisi 
ve benim için unutulmaz bir gecenin finalinde 
kendi şarkılarını söylemeye başladı. Şarkılar 
bitince bir suskunluk çöktü ateşin başına. Jerzy 
sakin bir sesle “Bunları yazmalısın Papusza. 

Sen bir şairsin.” dedi. Papusza ve tüm oba 
halkı şaşkındı. Jerzy’nin neyden bahsettiğini, 

ne demek istediğini anlamamışlardı. Jerzy 
devam etti konuşmaya “Ben artık 

özgür bir adamım. Yakında evime 
döneceğim. Bana söz ver 

Papusza, sana kendiliğinden 
koşup gelen bu sözleri 
yazacaksın. Yazacaksın ve 
bana göndereceksin.”

 Jerzy, Alman işgali 
sırasında ormana kaçmış 
ve Papusza’nın obasına 

sığınmıştı. Tam iki yıl 
onlarla birlikte yaşadı. 

Papusza’nın hiç kaleme 
almadığı, şarkılarına gizlediği 

şiirleri ilk o keşfetmişti. 
Papusza, okuma-yazmayı göç 

ettikleri yerlerdeki kasabalı çocuklardan 
ve o kasabalardan birinde yaşayan Yahudi 
bir kadının yardımlarıyla öğrenmişti. Jerzy ile 
tanışana kadarsa bir şair olduğunu,  doğanın 
tılsımlı dilini çözdüğünü, insanlara tercüman 
olduğunu bilmiyordu. O kendi halkı için büyük 
bir adım attığının farkında olmadan, şarkılara, 
masallara, ağıtlara, ninnilere saklıyordu şiirini. 

Geri döndüğümde masanın üstüne 
bıraktığım şiiri bir daha okudum. Papusza’nın 
her dizesinde hep başka bir yolculuğa çıktım. 
Yazılmış ilk Roman şiirleri; Papusza’ya suyun 
saflığı, gökyüzünün enginliği, ormanın 
şefkatiyle geliyordu. O şiirlerle özgürleşiyordu. 
Onu yaşadığı tüm hayat boyunca özgür bırakan 
tek şey şiiri, yalnızlığına da sebep oluyordu. 
Papusza, şiirin bulduğu bir kadındı. Papusza 
ilhamı kendi gerçekliğinde yakalamış, o 
gerçeklikle yalnızlaşmış eşsiz bir Roman’dı…

“Gelin dünyanın 
dört bir yanından 
Çingeneler, gelin 

yanıma. Gelin 
ormana, büyük 
ateşin başına”
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NEBAHAT AYHAN

Bir güvercin konmuştu, 20 Şubat 1937’de 
güneşin hep kol gezdiği güneş gibi bir kente, 
Gaziantep’e. ALLABEN Deresi gümüş 

gümüş akmıştı “Ülkü” denilen bir ülkeye.
Gün ile beraber bir güneş toplayıcısıydı doğan.
Şanslıydı. Kitap kurdu bir ailenin ferdiydi. 

Onların evinde en sevilen eylemin adı; okuma 
ve yazmaydı. İşte o efsane derenin şehrinde 
çıktı dağlara, haber iletip dört diyara. Suyundan 
havasından beslenerek yol aldı kirpikler 
arasında. Mahpuslarda, döşte bıçak yarasında, 
doludizgin sevdalarda; gökyüzünden, kuş izinden, 
mevsimlerden güneş topladı aydınlığa hasret 
karanlıklara.

Başka, bambaşka bir şey olacaktı kamyonetlerin 
mavisini, kamyonların yiğidini yazmak. Ve daha 
da başka olacaktı içinde bir yerlere değerlerini bir 
define gibi gizleyip çocukluğunda yurtlanmak.

On iki yaşındaydı ortaokul için İstanbul’a 
gönderildiğinde. Yaz tatillerinde olmazsa olmazı 
sinema en özel ilgi alanıydı. Öyle ki özel seansların 
özel izleyicisi olacaktı. Çocukluğunda başlayan bu 
tutku onun için çok etkili görsel bir şölendir. 

Şiirle at başı giden tek eğlence, dünyaya açılan 
pencere, yeni şeyler keşfedilen bir yolculuk, yeni 
öyküler yaşatan bir serüvendi. 

Robert Koleji bitirdikten sonra, 1958’de hukuk 
fakültesine kaydını yaptırmıştı. Kısa bir süre sonra 
hukuk fakültesinin kantinine kapak atmış ve 
oradan mezun olanlar arasında yerini almıştı.

Ülkü TAMER, bir sinema tiryakisi olarak güzel ve 
sanatsal filmler izlettirmek için Orhan BARLAS’la 

“Gaziantep Sinema Tiyatro Derneği”ni kurdu. 
Nakip ALİ, hayırlı bir iş yaptıklarını söyleyerek 
sinemasını onlara açar. 

Bazıları için baldır bacak; bazıları içinse görmek 
istediğini gördüğü yer olan sinemaya Antep halkı 
büyük ilgi gösterir. 

Yaşamı boyunca günlük tutmayan şairin 
yaşamını kendi deyimiyle ufacık olaylar 
belirlemiştir. Ona göre bir nevi “Yaşamak 
Hatırlamaktır”.

Yayıncılığa Cağaloğlu’nda Eser Han’da küçük 
bir odada başlar. İlk basım giderlerini Edip 
CANSEVER’in de yardımıyla ufacık, eski püskü 
antika bir halıyı büyük bir pahayla satıp karşılarlar. 
Bu para, Cemal SÜREYA’ya da  “Halıya teşekkür 
ilânı koyalım dergiye!” dedirten paradır.

Güneş ekilmiştir aslında gökyüzüne ve 
toplanmayı beklenmektedir. Karanlıklar içindeki 
çığlıkların nakaratı olacaktır,“Güneş Topla Benim 
İçin” .

Güneşi toplayacak olan bir elbise götürmüş; 
güneşi isteyen bu elbiseye bir insan uydurmuştur 
Zülfü LİVANELİ’nin söylemiyle.

Güneş toplamak edimi elbette kolay değildi. 
Çileli, keyifli ve “Kuru otta cana döndüren”di.

Şiirler, öyküler, bestelenmeden geçilmeyen 
sözleriyle çocuk ruhunu yitirmeyen, eserlerinde 
insani değerleri öncülleyen “bir aydınlık neferi”ydi. 

Anıları, çocuk kitapları, derlemeleri, çevirileriyle 
güneş tarlasına salmıştı okurlarını. 

Edith HAMİLTON’ın “Mitologya”siyle 1965’te 
TDK Çeviri Ödülü’nü; “İçime Çektiğim Hava 

Değil Gökyüzüdür”le 1967’de Yeditepe Şiir 
Armağanı’nı; “Alleben Öyküleri”yle 1991’de 
Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı; “Bir Adın 
Yolculuktu”yla 2015’te Melih Cevdet ANDAY ve 
Behçet NECATİGİL Şiir Ödülü’nü aldı.

1950’li yıllarda İkinci Yeni Şiir Akımı’nın öncü 
temsilcilerindendi. Kendine özgüydü imge dünyası. 
Açık, yalın, özlü söyleyişlerinde keskin bir ironiyle 
örülmüş derin acıları, beşeri trajedileri dile getirdi. 

1 Nisan 2018’de bir güneş olarak toplanmak 
üzere dağıldı gökyüzüne.

Ey şairim!
Adından bile çok sevilen şiirler yazarak ve 

çocukluğunu yurt bilerek ayaklarının ucunda 
başlayan gökyüzüne güneş serptin, toplayalım diye. 

Biz sana teşekkür ederiz, bizi sen öptün, 
Biz uyurken karanlığımızdan bizi sen öptün. 

O eski güvercindik saçlarında saklanan, telef 
olmuştuk ki karanlıklar içinde dağın uykusuna, 
kuşun gözüne, sabahın sesine, taşıdın bizi.

Kerem’in yaralı, ince diziydik, ırmağın yasına 
taşıdın bizi.

Canın içinden, canımızı duyandın, canının içine 
taşıdın bizi.

Ey şairim, ruhun inandığın iyilik doğruluk ve 
güzelliğin ışığıyla dolsun!

“Bu toprakta kalır adın 
Tohumların arasında 
Yeşilinde tarlaların 
Başakların sarısında
Yıllar geçse de aradan 
Kopar gelir ırmaklardan”
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HEPGÜL ÖZDEMİROĞLU

Sen, esas âlemi seçeli 6 yıl oldu ve hiçbir cümle gittiğinde bize kalan boşluğu 
anlatamadı...

“Müzikte boşluğun karşılığı sessizlik...
Kreşendo sessizlikten geçer,
Seslerin en yüksek noktaya doğru yükseleceğini sessizlikle anlatabiliriz ve sessizlik doğru 

kullanılmalıdır.” derdin.
Geçen zamandaki sessizliğinde kreşendoyu özlemde yaptım, fakat şimdilerde anlamakla 

ilgili oldu… Şimdi sen her şeyden habersiz mezarında gezinen kuşlara, tırtıllara, kelebeklere, 
uğur böceklerine yuvasın…

Ezgilerin kaynağından çıkıyor, dünyayı dolaşıyor...
Mezarına gittiğimde karıncaları, arıları, kedileri izliyorum.
Bir bakışın vardı, kendini var etmeye çalışanlara karşı o geliyor aklıma.
Bu bir karınca yuvası da olabilirdi, arı kovanı da, sesini, sözünü, bestesini geliştirmeye, 

ürün vermeye çalışan da... Seni öfkeli hiç görmedim; sinirinden bile şefkat yükselirdi, 
sesinden ve yanağında güldükçe derinleşen gamzelerinden...

Sadece insanlara karşı değil, hayata da saygıyı seninle öğrendim. “Herkes müthiş bir 
enerjiydi ve tek görevi bunu neye akıtacağını bulmasıydı.” yoksa heba olur giderdi canım 
enerji…

Zaman hep dardı, yapılacaklar çok... Keşfedilecek öyle şeyler vardı ki... Enerjiyi 
akıtacak yer bulunca yorulmaz, bıkmaz, yılmazdı insan…

Her iddiaya girdiğimizde benim kazanmamı isterdin. Benim inatçılığımı kaşımamaya 
çalışan o zarif hallerin hep hatırımda…

Lidya’nın sözlerini besteliyor Lara ve seslendiriyor, güzel şarkılar yapıyorlar.
Abi ve ablalarına soruyorlar çok şeyi...
Sezen, “Baban beni çok çalıştırmıştı sesim için, simdi sizi çalıştırma sırası bende.” 

diyor kızlarımıza...
Anlıyorlar birbirlerinin dilini.
Sanat öyle eşsiz bir güç ki nereli olduğun, kimlerden olduğun, nasıl bir eğitim 

aldığınla ilgilenmiyor. Tek ilgilendiği, aldığın eğitimlerden sonra kendini ne kadar 
geliştirdiğin ve önerin...

Kızlarımıza küçükken piyano dersi aldırtmana çok şaşırırdım. “Sen varken neden 
öğretmen?” dediğimde “Bir seviyeye gelmeliler ki ben de ilerlediğim noktaları, 
keşiflerimi aktarabileyim onlara. Müzik bir dildir sevgilim ve onlar öğrendikçe 
anlayacağız her dilde birbirimizi.” dedin.

Şimdi anlıyorum ne demek istediğini.
Temeli almalı, çabalamalı insan… Öğretmen gelir bulur onu zaten...
Bitiremediğim okulu bu sene bitiriyorum.
50’ye 2 yıl kala üniversiteli olmak çok heyecanlı…
“Kendine değil, herkesin iyiliğine yap yapacaklarını.” diyordun...
Öyle yapacağım.
Aklımda hep film müziklerinle ilgili yapmak istediklerin var.
Herkesten parça parça geliyor çalışmaların.
Belli ki vakti gelmiş film müziği albümünün…
Evet, enerjiyiz bizler...
Kısacık hayatlarımızda ölenlere ağlıyoruz öleceğimizi bilerek...
Alyanslarımızın içine “Daima” yazdırmıştık.
Daima dualarımda ve kalbimdesin…
Soğuk mermerden çiçekler fışkırdığına göre, hayat hâlâ canlı olduğun 

yerde…
Yıllar geçecek, aynadaki aksimiz değişecek, bir tek sana olan sevgimiz 

daima bizimle kalacak…
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PELİN BATU

Hepimizin iç içe yaşadığı, iyi günlerimizi 
paylaştığımız Romanların dinleri ve 
mitolojileriyle ilgili ne az şey biliyoruz, hiç 

düşündünüz mü? Dünyanın dört bir tarafında 
gezgin ve göçebe yaşamlarıyla ilgili onlarca kitaba 
ve filme ilham vermiş bu kadim halkı ya aşağılarız 
ya da eğlence mevzu bahis olunca kemanlarından, 
sazcılarından istifade ederiz ama onlara dair 
merakımız ne kadar yüzeysel ve kıttır. Buradan 
yola çıkarak bu ay sizlerle Romani tarihinden, 
mitolojisinden ve ritüellerinden bahsederek 
komşularımız, memleketlilerimiz, rengimizle ilgili 
bazı bilgiler paylaşacağım.  

Romanların ve Romani mitlerinin Hindistan’da 
doğmuş olduğuna inanılır.  M.S. 6. ve 11. 
yüzyıllar arasında Kuzey Hindistan’dan çıkıp 
farklı coğrafyalara yayıldıkları biliniyor ama 
bu göçün nedenine dair farklı görüşler var. En 
hâkim görüş; sebebin Hindistan’daki katı kast 
sistemi ve uygulamalarından kaçmak istedikleri. 
Hindistan’daki kast sisteminin en alt tabakasında 
yer alan hırsızlar, müzisyen/oyuncular ve 
büyücülerin Romanlardan çıktığı düşünüldüğü 
için toplumda “untouchable” yani dokunulmazlar 
arasında görünmez kılınıyorlar. Ne bir hakları 
ne de hukukları var. Bir başka görüşe göre 1017 
yılında Afganistan bölgesinden çıkıp Hindistan’ı 
istila eden Müslüman lider Mahmud Gaznavi’nin 
zulmünden kaçtıklarıdır. Velhasıl Orta Çağlarda 
yollara dökülüp 14. yüzyıla gelindiğinde kendilerini 
Avrupa kıtasında buluyorlar. Batı’ya geldiklerinde 
onlara “Gypsy” ya da Çingene denilmeye 
başlanıyor. Bu da Egyptian (Mısırlı) kelimesinden 
türüyor çünkü o dönemlerde Mısır’dan 
geldiklerine inanılıyor. O dönemde Venediklilerin 
kontrolünde olan Yunan topraklarına İtalyanlar 
tarafından tanıtılan ve Dubrovnik’ten isimleri ve 
şanları yayılıyor. Zigeuner (Almanca) Tsigan ya 
da Çigan (Slav dilleri) gibi karşılıkları da Ortaçağ 
Bizans Yunancasındaki Αθίγγανος kelimesinden 
türemiş ve yine “dokunulmaz” anlamına geliyor. 
Çingene kelimesine dair ilk güvenilir kaynak 1068 
yılında karşımıza çıkıyor. Yunanistan’daki İviron 
Manastırı’ndaki Athos’lu Yuhanna bu bölgedeki 
dağlara 1001 ila 1016 tarihleri arasında Athiganos 
adını verdiği bir grup insandan bahsediyor.

Avrupa’ya ilk geldiklerinde onlara karşı bir 
önyargı ve dışlama olmadığı söylenir. Tarlalarda 
çalışırlar, paralı askerlik yaparlar, müzik, fal ve 
eğlence işlerinde görülürler. Çoğu insan için 
karanlık ve zor Ortaçağ’da onların getirdikleri 

egzotik kültür ve şamata ile hayat 
zenginleşir. Ama çok geçmeden 
kilisenin, loncaların ve 
hükümdarların tepkisini 
çekmeye başlarlar. Devlet 
herkesin yerli yerinde 
oturup vergi vermesini 
ister, Romanlar bir yere 
çakılı kalmak istemezler. 
Tek tanrılı dinlerde 
fal büyük bir suçtur, 
o yüzden karalanırlar. 
Loncalar ise işçilik fiyatlarını 
düşürdükleri için onlara karşı 
bilenirler. 1482’ye gelindiğinde 
Kutsal Roma İmparatorluğu, 
Romanları topraklarından kovmak için yasalar 
çıkartır. Şayet Romanlar söylenilen tarihlerde 
çadırlarını toplayıp bölgeyi terk etmezlerse idam 
edilirler. Sonuçta yasalar pek işe yaramaz, çünkü 
bir bölgeyi terk eden Romanlar çok geçmeden 
aynı bölgeye geri gelirler, kontrol ve pranga altında 
tutulamazlar. Şehir devletlerin tehcir politikaları 
işe yaramayınca bu sefer onları asimile etmeyi 
denerler.  Sonuç ortada! Neyse ki başarısız olurlar 

ki Romanların kendilerine özgü 
yaşam biçimleri ve ritüelleri 

kaybolmaz.
Roman inanışlarına 

gelince, hangi bölgeye 
yerleşirlerse o 
coğrafyanın dinlerini 
alıp kendi ritüelleriyle 
harmanlarlar 
dolayısıyla dünyanın 

dört bir tarafında 
Katolik, Müslüman, 

Anglikan, Protestan vb. 
dinlere mensup Romanlarla 

karşılaşırız. Bu yerleşik dinlerin 
üzerine oturttukları “Rromano” hayat 

felsefesiyle bütünlerler. Rromano anlayışına 
göre şerefli ve haysiyetli bir Roman bireyi olmak 
için temizlik, masumiyet, saygı, adalet gibi 
kavramlarla barışık olmak gerekir. Her grup 
“voyvod” adlı bir başkan tarafından yönetilir ve 
voyvodun görev süresi yaşamının sonuna kadar 
devam eder. Romanlar hangi dini adapte etmiş 
olurlarsa olsunlar kimi Hindu kökenli inanışları 
da devam eder. Bin yıl geçmiş olmasına rağmen 

Hayat, 
ölüm, ateş, su… 

Bunlar tüm 
kadim mitlerde 
karşımıza çıkan 
konu başlıkları 

ve başlangıç 
hikâyelerinin 

öğeleridir.
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ESER CERAN ERDİbu inanç sistemlerini yeni dinlerine uyarlarlar.
En temel felsefe; evrensel denge anlamına 

gelen “kuntari”dir. Bu düşünceye göre evrende 
her şey doğal bir dengeye oturmalıdır, mesela 
kuşların kanatları vardır ve uçarlar. Bu yüzden 
geleneksel Romanlar yumurta yemezler, zira 
tavukların kanatları olmasına rağmen uçamadıkları 
için evrensel dengeyi bozan varlık oldukları kabul 
edilir, onlardan çıkan bir şey de kabul edilemez. 
Evrensel saflık ilkesini bozdukları için onlara 
dokunulmamalıdır. Başka bir Hindu kökenli ibadet 
şekli olan “Şaktizm”i uygularlar. Bu şu anlama 
gelir;  ilaha, eşi/annesi vasıtasıyla ibadet ederler. 
Dolayısıyla şayet Hıristiyanlığa geçmişlerse ona 
Meryem Ana ya da Azize Anna yoluyla dua ederler. 
Bazı Roman topluluklarına göre anne ve yeni doğan 
çocuk saflıktan çıktığı için belli bir dönem evden 
uzaklaştırılır. Romanlar öldüklerinde bir sene 
boyunca “pomana” adını verilen bir yas dönemi 
gerçekleşir. Ölüler ataların yanına göçtüğünde 
yaşayanları oldukları yerden izlerler.  

Roman folk hikâyelerinin ve efsanelerinin 
adına “paramiçiya” denilir. En önemli 
kahramanlarından biri Mundro Salamon ya da 
Bilge Solomon’dur. Salamon’un Ölüm’ü Alt Etme 
hikâyesi aslında Romanların ölümle ilişkisine dair 
güzel bir göstergedir, zira onlar ölmeyecekmiş 
gibi yaşayıp acılı günlerde bile hayatın sunduğu 
letafeti kutlayabilirler. Mite göre Salamon yakın 
bir arkadaşının ruhunu teslim almak için yola 
koyulan Ölüm Meleği Martya’yı bulup küçük 
çocukları olduğunu, onun hayatını almamasını rica 
eder. Salamon’u reddeden dişi Ölüm Meleği’ne, 
“Arkadaşım kendini bir odaya kilitlese onun canını 
nasıl alırsın?” diye sorar. Martya, “Dumana dönüşüp 
kapının altından sızarım.” diye cevap verir. Bunun 
üzerine meleğe “Şu kamışın içine girebilir misin?” 
diye sorar. Gafil melek dumana dönüşüp kamışın 
içine girer girmez, Salamon iki ucunu da tıpalayıp 
kamışı metal bir kutunun içine kilitleyerek denize 
atar. Yedi yıl boyunca dünya yüzünde kimse ölmez, 
ta ki balıkçılar kutuyu bulup açınca Martya kaçıp 
bu sefer onu hapseden Salamon’un peşine düşer. 
Martya’nın intikamını öngören akıllı Salamon 
atını ters sürüp ters istikamete doğru gittiği için 
Martya onu yedi yıl boyunca bulamaz. Sonunda 
yolları kesişir. Salamon artık yaşlı bir adamdır. 
Martya ona şöyle bir ceza vaat eder: “Seni yedi yıl 
boyunca buzun içinde donduracağım. Sonra yedi yıl 
boyunca ateşte kavuracağım. Son yedi yılında bir 
hamur odununa dönüştürüp kurtçukların seni yedi 
yıl boyunca kemirmesini sağlayacağım. Ancak tüm 
bunlardan sonra ruhunu alacağım.” Salamon hiç 
istifini bozmadan Ölüm Meleği’ne alaycı bir şekilde 
meydan okuyarak “Sen kim hayat almak kim? 
Senin öyle bir gücün yok.” der demez melek çığlık 
atarak Salamon’un yüzüne üç kez üfler. Böylelikle 
kurnazlığıyla son bir kez Ölüm Meleği’ni alt ederek 
yüzünde bir tebessümle can verir, bilge Salamon. 

Hayat, ölüm, ateş, su… Bunlar tüm kadim 
mitlerde karşımıza çıkan konu başlıkları ve 
başlangıç hikâyelerinin öğeleridir. Roman 
inanışlarını irdelediğimizde zengin bir potpourri ile 
karşılaşırız. Ne gariptir ki yüzyıllardır bu kadar içli 
dışlı yaşamamıza rağmen bu inanç ve ritüelleri pek 
çoğumuz bilmeyiz. Bu da bizim ayıbımız.
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AYŞEN ŞAHİN

Onlarca yıl evvelden bir arkadaşla 
karşılaştım, İstiklal›de.

Biraz birlikte yürüdük, o zamanlardan 
tanıdığımız kimler kaldı diye söyleşe söyleşe.

Nasıl olduğunu anlamadan 
Mandabatmaz’da bulduk kendimizi, iki okkalı 
kahveyle, eski günlerdeki gibi.

Birbirimize yoklama veriyorduk, duyduklarımız 
şaşırtmıyordu; insanların kimisi dünyanın bir 
köşesine savrulmuştu, kimi iş güç peşinde bu 
şehirden çoktan göçmüştü.

Ama biri vardı ki ne evini değiştirmiş ne de 
semtten kopmuştu, yaşadığı kopuş zamanla 
ilgiliymiş.

“Sanki biraz meczuba döndü.” diyordu 
arkadaş. “Aslında ilk bakışta normal gibi ama 
değil de. Hangi zamanda yaşadığının farkındalığı 
yok artık. Geçmişte kalmış gibi. Buralarda aslında 
hep, yürürken insanlara bakarsan mutlaka 
görürsün bir gün.”

Böyle söylenince fark ettim, yürürken artık 
insanlara bakmıyorduk, elimizdeki telefona 
ya da hızlı yürüdüğümüz için sadece önümüze 
bakıyorduk.

Serpil’i görmek için bir ay kadar Beyoğlu’nun 
hiçbir yerinde elime telefon almadım yürürken. 
İnsanlara baktım, yüzlerine, giysilerine… 
Kulaklarımı dört açtım, ne konuşuyorlar diye.

Serpil’i ararken gördüklerimde duyduklarımda, 
kaybettiğimiz her şeyi defalarca daha fark ettim 
istemeden. 

Sonunda denk geldim, önce uzakta bir kadın 
çekti dikkatimi, sonra o olduğunu anladım. 
Eski zamanın modası, desenli buldan bezi bir 
etek vardı altında, oldukça bol salaş bir kot 
ceket üzerinde. Boynuna yemeni dolamıştı. 
Saçlarında taç takılıydı, çiçekli kumaş kaplı bir 
taç. Gözlerinde yusyuvarlak bir gözlük. Ayağında 
burnu toparlak kiremit rengi bir postal.

Elinde bir pazar filesi, filenin içinden kafasını 
çıkarmış tombik bir kedi.

Caddenin insan seli griydi, kahverengiydi, 
siyahtı.

Serpil, sanki filtre atılmış bir fonda 
renklendirilmiş görselliğiyle, bir kartpostalın 
içinde yürüyordu.

Çıktım karşısına, dedim “Beni hatırladın mı?”
Daha geçen hafta görüşmüşüz gibi rahat bir 

tavırla “Ay seni arayacaktım, unuttum değil mi 
ben?” dedi.

Aramayı yaklaşık 22 sene unutması haricinde 
bu cümlede bir gariplik yok.

Yürümeye başladık beraber, veterinere 
götürmüş kediyi.

“Zencefil’de bir şeyler atıştıralım mı?” dedi. 
Zencefil kapandı çoktan? 

“Yoo, daha geçen hafta oradaydım, bugün 
açmamışlardır, o zaman gel İkinci Kat’a gidelim.” 
dedi.

İkinci Kat mı kaldı? Baktım olmayacak böyle, 
dedim gel Mercan›da midye-bira yapalım seninle.

Oturduk, konuşuyoruz eski günlerden, benim 
için yirmi sene öncesi, Serpil geçen haftadan 

bahseder gibi.
Şilan›ı da okula yazdırdılar bu sene diyor, Şilan 

üniversiteyi çoktan bitirdi. Vedat’lar dükkânı 
kapatacakmış, aşk acısı batıracak çocuğu, diyor. 
Vedat Kanada’ya yerleşti, orada evlendi, üç 
çocuğu var.

Bir süre sonra düzeltmeyi bıraktım, akışa 
kaptırdım kendimi. Doksanlar yaşıyoruz birlikte, 
su gibi akmış iki saat, öyle ki Nokia telefon 
müziğini ve çantasından çıkardığı 3310 telefonu 
yadırgamadım bile ilk an. 

Doktor arıyor, dedi. Kontrole çağırıyor. 
“Hayırdır?” dedim.

2 saat önce olsa bir doktorun onu acilen 
aramasını diliyor olurdum, insan hemen alışıyor 
demek duruma.

Gözleriyle sokağı, karşı dükkânın vitrinini, 
peçeteliği taradı. Nereden başlayacağını 
bilemeyenlerin hareketleri.

Sonra anlattı: “Bir araba çarptı bana, resmi bir 
plaka gördüm en son, uçtuğumu da hatırlıyorum, 
birkaç saniyelik güzel bir histi uçuyor olmak.

Gökyüzünü görüyordum, göğün mavisi açıldı 
açıldı bembeyaz bir ışık oldu, öldüğümü anladım. 
Bir film şeridi gibi hayatım geçti gözlerimin 
önünden.

Sadece güzel anlardı, gülümsüyormuşum 
zaten o anlarda. Şahitler anlattı. Ama o film, 
ömrümün ilk 25 yılından ibaretti. Gerisinden 
hiçbir şey yok. 

Çok uzun hastanede kaldım, yerdeki bir demir 
saplanmış başıma. Kafatası kemiklerimi de 
kendisiyle bir beynimin içine sokarak, saçarak.

Bak saçlardan belli olmuyor ama elleyince 
şurası nasıl da yamuk.

İyileştim aslında. Ama işte baktım ki hiç 
yaşanmamış sayılabilecek onca yıl var elimde, 
takvimden azad ettim kendimi. Bugünü 

yaşamış sayacağım hiçbir şey olmamışsa, bugün 
çarşamba değil artık bana, bir yıl bazen sadece 2 
hafta sürüyor toplamda ya da bir gün 12 dakika.

İlk zamanlar kontrolümde sanıyordum, 
boş bir takvimim vardı, yaşadığımı 
hissettiğim günleri yazıyordum. Aylarca 
gerisinden geliyordum miladi olanın.

İpin ucu koptu. Sorun nörolojik mi 
psikolojik mi, doktor da bilmiyor. Tedavi 
olmaktan ziyade, tezine katkım olsun diye ihmal 
etmiyorum kontrollerimi.

Yoksa çok da şikâyetçi değilim hayatımdan 
çünkü. 

Biz nefes alıp verince yaşadık sanıyormuşuz. 
Hayatın o nefes alıp verdiğimiz günlerle dolup 
bitmesi ve o gözlerimizin önünden geçen filmin 
kısacık sürmesi hiç adil değil.

Sakın söyleme bilmek istemiyorum kaç 
yaşında olduğumuzu, benim takvimin son haline 
göre yakınlarda 27’ye gireceğim.

Hatırlanmaya değer 10 gün daha 
yaşayabilirsem. Tabii ne kadar sürer o 10 günün 
geçmesi bilemem. 

Ama bugün güzeldi, seni gördüm, midye 
tavayı özlemişim, kedi iyileşmiş, demin bir turist 
durdurup eteğimi çok beğendiğini, nereden 
alabileceğini sordu, kendime kaset aldım; Feridun 
Düzağaç, Köprüden Önce Son Çıkış albümü 
çıkmış. Bu günü sayarım, kaldı 9.”

Serpil gayet normal, zekâsı da ortalamadan 
çok daha iyi durumda bence, işine geliyor böylesi 
herhalde.

Walkman’e taktık kaseti, kulaklığın bir ucu 
onda bir ucu bende, 11 şarkıyı ilk kez dinleme 
heyecanıyla, oturduk saatlerce Mercan’da.

Bugün, günden sayıldı, yarın baştan başlarız, 
yarın bizim elimizde.
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KENAN BAŞARAN

Elmayı ısırdığından beri Âdem, kendi yazgısını 
yazmanın kavgasında insan. Yazılmış olanı, 
küçük bir ısırıkla sildi attı çünkü. Atıldığı 

yeryüzünden yine göğe bakıyor ama. Eğmiyor 
başını.

Muhakkak bundandır iki ayağının üzerine 
dikilmesi. Yürüyor bin yıllardır. Önce kıtadan 
kıtaya… Nehirleri, dağları ve okyanusları aştı. 
Çoğala çoğala... Ve başı hep daha yukarılarda. 
Gözleri kamaşsa da güneşten, aklına koymuştu bir 
kere o akını…

Göğe tırmandı Babil’le. Değmek istedi bu namı 
diğer Tanrı kapısıyla, o büyük boşluğa.  Yedi kat 
yeri, yedi kat göğü birbirine bağlayan Tanrı dağı… 
İnsanlığın sır sayısıydı yedi. Babil yedi kattı. Her bir 
katı bir manaydı: Taşı, ateşi, bitkiyi, hayvanı, insanı, 
göğü ve melekleri tarif eden…

Ve Babil kibirdi. İnsanın sınır tanımaz cesaretinin, 
merakının ve de meydan okuyuşunun…

Yıkıldı Babil, insan oldu lâl…  Yetmiş yedi dile 
bölündü. Siz sayın yetmiş yedi millete. Böyle lâl oldu 
insan. Kibrinin kefaretiydi yetmişyedi lisan.

Derler ki bir tek Hud’un dili aynı kaldı. Çünkü 
onun elinden Babil’e konulmuş bir tek taş bile 
yoktu.

Sayalım ki, kusurumuz Babil’den beridir, lâlız. 
Birbirimizi anlayamıyoruz. İskender’in büyüklüğü de 
yetmedi Babil’i yeniden dikmeye. Kibrimiz bir kere 
yıkılmıştı.

Brugel’in tuvalinde devasa Nemrut’un 

gölgesindeki işçiler arı gibi çalışırken; yani daha 
bitmeden Babil, yıkılacağı şehrin üzerine eğilmeye 
başlamıştır. Resmedilen beyhudelikti. Ama ey 
Brugel, bak hâlâ yıkılmadı Pisa, biraz kambur olsa 
da! O, yüz yıllardır el pençe divan duruşu, bu kibirli 
insana bir saygı mıdır yoksa? Yo, hayır! Pisalıların, 
Cenovalılar ve Venediklilere mülk üstünlüğünün 
nişanesidir o.

 Babil’den düştük. Galata’dan da:
“Aydınlıktı, güzeldi dünya
Bir adam düştü o gün Galata 

Kulesi’nden”
Artık Babil de Galata 

da hançer gibi göğü yaran 
gökdelen kulelerin gölgesinde 
birer gecekondu. Kuşlar 
konuyor Galata’nın tepesine. 
İhtimal, Babil’in de… Ama bu 
hançer kulelerini aşamıyor kuşlar. 
Nefesleri de yetmiyor kanatları da…

Kulelerden yine düşüyoruz. Milyonlarca 
olarak.  Bu defa arkasında itip düşüren de kendi 
tabiatından. O da insan, ilahi kudret değil. 
Düştüğümüz de fildişinden kuleler. Yedi katı aşan; 
taşı, ateşi, bitkiyi, hayvanı, insanı, göğü ve melekleri 
adanmış katları olmayan kuleler. Hepimizin kibrini 
de kendilerine mal eden küçük zümrenin tiranları. 
Çağın yeni Olimpos Tanrıları bunlar; yazgımızla 
oynayan…

Dilde bölündük bir kere. Anlamak ve anlaşmak 

ütopya. Namümkün. Dahası, göklere çektiğimiz 
hançerlerin sapları yedi kat da yere gömülü. 
Onlarca kat altında, yerin. İnsana kazılansa, taş 
çatlasa, bir metrelik.

Toprak diyerek basıp geçme… Geçmiyorum. O 
toprakların her bir tepesinde yükselen anıtların 
önündeyim. Onlar da birer kule aslında. Hatırlamak 
için. Anlatıyor, namına anıt kuleler dikilen yetmiş 

yedi milletin çocuklarının nasıl düştüğünü 
toprağa. Diyor ki; destan anlatıcısı, 

uzatsan değecek elin ötekinin eline. 
O kadar can cana çarpışıyorlar 
siperlerde. Ve anlatıyor, kucağına 
aldığı düşmanına nasıl derman 
aradığını bir vatan çocuğunun. 
Peki ya neydi, az önce canını 
almak istediği düşmanın canını, 

şimdi alıp kucağında taşıtan? 
Kalbinin üzerine düşen iç cebine 

diktiği sargı bezini düşmanının, kendi 
yarasınaysa ot bastıran merhameti neden 

ölümden önce yeşertmediler içimizde? Kimin kibri 
söküp aldı onu içimizden?

İnsan, insanı silerken, hırslarını ekiyor yeryüzüne. 
Ama sular yükseliyor. Beyaz ayının altındaki 
soğuk buzlar ısınıyor… Göğü delen kulelerimiz 
sulara gömülüyor. Babil bir kez daha, bir kez daha 
yıkılacak. Başı hâlâ dik insanın da nefesine değiyor o 
sular. Ne kadar dik tutmak istese de artık, eğilecek 
başı. Çünkü bin yıllardır lâl...

Yıkıldı Babil, 
insan oldu lal…  
Yetmişyedi dile 

bölündü. Siz sayın 
yetmiş yedi millete. 
Böyle lal oldu insan. 
Kibrinin kefaretiydi 

yetmişyedi lisan.
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Hikâye çok ama çok hazindi; gizem doluydu!
1948 yılının bir bahar gününde, Kırklareli 

sınırları içindeki ormanlık bir alanda kemikleri 
bulunmuştu Sabahattin Ali’nin.

“Kuyucaklı Yusuf”u, “Gramafon Avrat”ı, 
bugünlerin çok satan “Kürk Mantolu 
Madonna”yı, daha pek çok romanı ve onlarca 
şiiri, binlerce dizeyi, kuşaktan kuşağa 
aktarılacak denli edebiyat tarihine bıraktı.

Gördüğü ceza ve cefaların, takiplerin, 
izlemelerin, tehditlerin, mahpuslukların 
ardından “Benim meskenim dağlardır” diye diye 
ülkesini terk etmeye karar veren bir ozandı, 
Sabahattin Ali...

 Eserleriyle 20’nci yüzyıl düşün ve 
edebiyat dünyasının yıldızlarından biri 
olarak tarihe geçecekti… O satırlar ve dizeler 
ölümsüzleşecekti... Şarkı olacaktı; dilden dile 
söylenen… Tiyatro olacaktı; çok seyredilen… 
Vitrinlere çıkacaktı; kuşaktan kuşağa kapışılan…

Sabahattin Ali, kısacık ömründe, hep yazmış, 
hep hayal etmiş, hep kaydetmişti. Ne yapabilirdi 
ki yazmaktan başka?

1930’larda gelmişti ilk tutuklama. 
Otoriterliği eleştiren, memleket insanının 

çilesinden söz eden bir şiir okumuş, tutuklanmış 
ve Sinop Cezaevi’ne gönderilmişti. Ağır koşullar 
altında aylar, yıllar boyu hükmünü çekmişti. 
Sinop Cezaevi’nde yatmak çok zordu. 

Azılı suçlular, seri katiller, gözü dönmüş 
katiller için kullanılıyordu Sinop Hapishanesi. 

Ama yazı ve şiir de “azılı” bulunacaktı demek ki.
Sinop Cezaevi’nin kalın duvarları, nemi, 

hücreleri yatanın ciğerini hasta eder, dahası 
hükümlünün hayallerini yok edecek cinstendi… 

Sabahattin Ali, biraz da kendine umut 
vermek için olsa gerek;  “Başın öne 
eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın 
duyulmasın…” şiirini yazacaktı bu hapishanede. 

Belli ki deli dalgaların sesi kulağından hiç 
gitmeyecekti.   

Ne yaman çelişki ki Sinop Cezaevi, yıllar 
sonra, 1990’larda bir ibret mekânı olarak 
hizmet verecekti, “devlet kararı”yla ve özür 
dilercesine…

Yani artık turistik ziyaretlere açık bir müze 
yapılmıştı Sinop Cezaevi. Koğuşlarından biri 
Kültür Bakanlığı’nca “Sabahattin Ali Köşesi” 
olarak hazırlanan, bu arada, Sabahattin Ali’nin 
yaşamından kesitlerin anlatıldığı bir video 
salonu bulunan, fonda da Sabahattin Ali şiirleri 
duyulan; diziler, filmler çekilen, her ziyaret 
edenin bir damla gözyaşı bıraktığı nostaljik ve 
kadim bir kale… 

Sabahattin Ali… 
Hapiste olmadığı zamanlar yaşamını yazarak 

sürdürebiliyordu.
Hayata bakın ki yakın dostlarıyla çıkardığı 

“Marko Paşa” dergisinin logo üstünde “Sahibi 
hapishanede olmadığı zamanlar çıkar.” diye 
trajik durumla şakalaşacaktı da. 

Sabahattin Ali, mizahını yaptığı “Marko 

Paşa”da, yalnızlığına sığındığı sırada yazdığı 
şiirlerinden ve memleketi anlattığı hikâye ve 
romanlarından dolayı o kadar hapislik çekmişti 
ki, bunalmış ve yurtdışına çıkmanın peşine 
düşmüştü. Pasaport verilmeyince geriye tek bir 
yol kalmıştı; kaçmak…

Batı Trakya patikalarını aşa aşa, dağları 
devire devire, ata diyarı Bulgaristan toprakları 
üzerinden Avrupa’ya kaçmak istemişti, evet!

Yanında rehber ve muavin diye aldığı Ali 
Ertekin vardı. Bulgaristan sınırında durdular. Ve 
Ertekin, en kahpesinden sinsice vurdu beynine 
Sabahattin Ali’nin… Gitmek istediği şehre 
varamadan katledilmiş, Istranca Ormanları’nda 
başına, bedenine vurula vurula paramparça 
edilmişti. 

Cesedinin, Kırklareli dağlarında bulunduğunu 
yazıyordu gazeteler. 

Kafa karıştıran bir cinayet olduğu çok 
belliydi… Faili meçhul sayılıyordu ve derin ve 
kapalı kapılar ardında tasarlandığı da…

Derin cinayetin üstü örtüldükçe örtülüyordu.
Ki bir çoban tarafından tesadüf sonucu 

bulunan cesedi, tanınmaz hale gelmişti.
Ve ne acı ki o ceset de gelip geçen zaman 

içinde iskelete dönüşen beden de buhar 
edilecekti. 

Tek bir izi kalmayacaktı cinayetin ve bir 
mezarı dahi olamayacaktı .

Yakınları, kemiklerini dahi göremeyecekti, 
Sabahattin Ali’nin…
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ATAOL BEHRAMOĞLU

James Cameron’ın “Avatar”ını görmediyseniz, görmelisiniz derim.
Büyük paralar harcanarak yapılan “süperprodüksiyon”lar benim 
için pek ilginç değildir.
Nitekim aynı yönetmenin bu tür filmlerinden “Titanik”e hayran 

kaldığımı söyleyemem.
Buna karşın “Avatar”dan etkilenmiştim.
Gerçi bu filme harcandığı söylenen para (2 milyon dolar), filmin 

görkemi karşısında pek fazla büyük sayılmaz.
Bizim Boğaz’da bu parayla sıradan bir yalı bile alamazsınız!
Ayrıca gösterime girdiğinde, birkaç ay içinde yatırımı için yapılan 

masrafın birkaç katını çıkardığı biliniyor.
Bu gelir daha da artmış olmalıdır.
Üç boyutlu (3D) sinema tekniğiyle üretilen filmin heyecan verici 

görkemi bunu hak ediyor.
Uçmak duygusu içinizi sevinçle dolduruyorsa “Avatar”ı özellikle 

kaçırmayın.  
Filmin kahramanlarıyla birlikte “Pandora” gezegeninin büyüleyici 

göklerinde uçacaksınız demektir.
Uçmaktan korkuyorsanız bile filmi görün... 
Çünkü bu kez de uçmanın o kadar da korkulacak bir 

şey olmadığını duyumsayacaksınız...
•••

Söz konusu filmin olağanüstü görselliğine karşın 
öyküsünde olağan dışı pek bir şey yok...

Gezegenimizin sömürgecileri “Pandora” adlı bir 
gezegende bulunan ender bir cevherin peşindedirler.

Bu cevher, dünyamızdaki enerji sorununu 
çözecektir.

“Pandora”nın yerlisi  “Navi”ler, bizim anlayışımıza 
göre henüz tam olarak insanlaşamamış yaratıklardır.

Kıvrak ve güzel bedenlerine karşın, kuyrukları ve 
hayvanımsı sivrilikte kulakları vardır...

Gözlerinin iriliği de bizim ortalama ölçülerimizin epeyce 
üstündedir...

Navilerin bir özelliği de doğanın kutsallığına ve ruhların yok 
olmayıp beden değiştirdiğine inanmalarıdır...

Zaten filmin adı buradan geliyor.
Hint mitolojisinde bu sözcük, Tanrıların yeryüzüne indiklerinde 

büründükleri biçimlerin adıdır.
Bizim sömürgenler, “Pandora” gezegenindeki cevheri elde 

edebilmek için oradaki doğayı delik deşik etmek zorundadırlar.
Buna izin vermeyecek olan Navi engelini aşmak için buldukları 

çözüm, “Avatar” adını verdikleri bir uygulamayla bazı insanlara Navi 
geni aşılamak; böylece elde edilecek yarı insan-yarı Navi yaratıkları 
bir çeşit casus ve misyoner olarak Pandora’ya göndermektir...

Program uygulanacak, fakat öngörülemeyen bazı güçlüklerle 
karşılaşılacaktır...

Öyküyü burada kesiyorum…
“Avatar”ın başarısı, bana kalırsa, harikalar yaratan dijital 

teknolojiden çok, hümanist mesajındadır...
Filmi izlerken, yüreğiniz bir süre sonra kendi gezegeninizin 

saldırganlarıyla değil; doğayla uyumlu ve tutarlı bir yaşam sürdüren 
masum ve mazlum Navilerle birlikte çarpmaya başlıyor...

Onları bizim gezegenimizin insanlarından çok daha güzel, çok 
daha gelişmiş, çok daha becerikli ve anlamlı bulmaya başlıyorsunuz...

•••
Yazının başlığına gelelim…
Navilerle Romanlar arasında ne gibi bir ilişki olduğuna…

Romanlar, bence bizim uygar dünyamızın Navileridir...
Onların ruhlarında ve bedenlerinde, ruhları körelten 

ve bedenleri hantallaştıran teknoloji köleliğine karşı, 
direnen, kafa tutan bir özgürlük tutkusu ve enerjisi 
var...

Roman ve Roman olmayan dünyalılar arasında 
zaman zaman patlak veren sorunların temeli bence 
bu karşıtlıktadır...

Onların özgür yaşamlarına, pervasızlıklarına, 
açık sözlülüklerine, kanaatkârlıklarına, kadınıyla 

erkeğiyle delikanlılıklarına gizli gizli imreniyor, 
gömüldüğümüz sözüm ona “uygar” yaşamlarımızın 

tutsaklığında hasetten çatlıyoruz...
İnsan topluluklarının tümü için geçerli olan yoksullukları, 

kötülükleri yüceltecek değilim.
Fakat sorun eğer “suç” ve “suçluluk”sa, Romanların bu alanda 

bütün toplumsal katmanları en küçük suç ve suçluluk oranıyla en 
geriden izlediklerini iddia ediyorum...

“Avatar”daki Dünyalıların Pandoralı Navilerden öğrenmeleri 
gereken çok şey var...

Tıpkı Roman dünyalılardan, Roman olmayanların öğrenecekleri 
çok şey olduğu gibi...

Onların 
ruhlarında ve 

bedenlerinde,  ruhları 
körelten ve bedenleri 

hantallaştıran teknoloji 
köleliğine karşı,  

direnen, kafa tutan  bir 
özgürlük tutkusu ve 

enerjisi var...
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NAZIM ALPMAN

Gazete binalarının topluca Cağaloğlu’nda 
olduğu “Babıali gazeteciliğinin” son 
dönemlerinde (1990’ların başı), Milliyet 

gazetesinin haber müdürü Zeki Sözer’in odasında 
genel yayın yönetmeni Doğan Heper ile birlikte 
çay sohbetine çağrılmıştım. Aslında bunun bir “iş 
daveti” olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildi.

Hal hatırdan sonra Doğan Heper, kısa yoldan 
beni neden çağırdıklarını açıkladı: “Bize bir Çingene 
röportajı yap!”

Bu kısa cümlenin beni nasıl bir dünyanın 
kapısına koyduğunu o an tahmin edememiştim. 
Zeki Sözer çerçeveyi çizerken Çingenelerin 
gazete haberlerinden pek hoşlanmadıklarını, 
gazetecilerden de uzak durmaya özen 
gösterdiklerini söyledi. Bu yüzden özenli bir dil 
kullanmalıydık.

Gerçekten de dizi yazı için arşive girince, 
“Çingeneler” klasöründeki haberlerin tamamına 
yakını polisiye olayların zan altındaki failleri 
şeklinde dosyalanmıştı.

Milliyet gazetesinde on gün süreyle yayımlanan 
“Başka Dünyanın İnsanları Çingeneler” 
röportajımla o dünyanın bireyleri arasına girmiş 
oldum. Türkiye’nin pek çok şehrinde Çingeneler 
arasından can dostlarım oldu. Bu dost halkalarını 
Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar geniş bir 
coğrafyada birbirine ekleyerek sağlam bir zincir 
oluşturdum. İlkokula başlamadan tanıdığım 
çocukların düğünlerini gördüm. Gazetecilik 
çalışması dışında ziyaretlerine gittiğim, yakın 
arkadaşlık kurduklarım oldu. Mesela Galatalı 
Demirci Ali Usta (Ali Çelikbilek) unutulmazdır 
benim için… Daha ilk tanıştığımızda “Çingenelerle 
dost olmak istiyorsan onların ikram ettiği bir şeyi 
reddetme.” demişti. Hiç aklımdan çıkartmadım bu 
öğüdü. Her zaman da faydasını gördüm.

Bir gün Çanakkale’nin Fevzipaşa Mahallesi’nin 
girişinde bizimkiler el arabası üzerine sofra kurmuş 
demleniyorlardı. Elimde fotoğraf makinesiyle 
yanlarına gelince ters dönmüş fötr şapkası ve uzun 
sakallarıyla dikkatimi çeken orta yaşlı adam “Hop 
bi dakka!” dedi:

“Burada fotoğraf falan çekme öyle!”
“Niçin?”
“Fotoğraf çekip gidiyorsunuz, sonra Çingeneler 

şöyle böyle diye yazıyorsunuz.”
Cümlesini tamamlayamamıştı. Yanına gidip 

adını sordum, “Servet.” dedi. El arabasının 
çevresindeki altı kişiyi tek tek süzdüm, sonra 
adamıma döndüm:

“Bak Servet, sen Çanakkale’nin Fevzipaşa 
mahallesinde bir garip Çingenesin!  Ama ben 
Türkiye’nin çeribaşıyım! Edirne’nin Menzilahır 
mahallesinden Doğu Beyazıt’ın Pazarcılar 
mahallesine kadar bütün Çingeneler bana 
bağlıdır!”

Servet telaşla ucuz kırmızı şarap şişesini kapıp, 
plastik bardağı doldurduktan sonra bana uzattı:

“Saygılar abiciğim hoş geldiniz!”
Daha yanlarına giderken o şaraba ortak 

yayımlandı. Ozan Yayınları tarafından da aynı 
adla 1993’te kitap olarak birinci basımı yapıldı. O 
tarihten sonra ben bir “Çingene uzmanı” haline 
geldim. Bu durum tamamen benim dışımda 
gelişti. ABD’den Japonya’ya kadar konu ile ilgili 
araştırma yapmak için İstanbul’a gelenler, mutlaka 
Milliyet gazetesine uğrayarak benimle de bir 
görüşüyorlardı.

Çünkü o yıllarda Roman-Çingene dernekleri 
yoktu. Kurulması da yasaktı. 1934 yılında çıkarılan 
2510 sayılı İskân Kanunun 4. Maddesinde “Türk 
kültürüne bağlı olmayanlar, anarşistler, göçebe 
Çingeneler, casuslar, memleket dışına çıkarılmış 
olanlar göçmen olarak kabul edilemezler!” 
deniliyordu.  

Bu faşist içerikli kanun, 26 Eylül 2006 yılında 
kaldırıldı.

Çingene-Roman dernekleri kurulmaya başladı.
Demirci Ali Usta’nın bir hayali vardı, Çingene 

Konferansı toplayabilmek. Onun ömrü yetmedi. 
2007’de Belgin Cengiz’in Başkanı olduğu 
“Ulaşılabilir Yaşam Derneği”, Edirne’de 1. 
Uluslararası Roman-Çingene Konferansı’nı topladı.

Dikkat edilirse yazıya “Çingeneler” diye 
başladım, Romanlar diye bitiriyorum. 1990’lara 
kadar Çingeneleri biliyorduk. Onlarla birlikte 
geliştik, Rom, Roma, Roman kelimelerini öğrendik. 
Hepsi “insan-halk” demek. Kendi dilleri olan 
“Romca”da böyle. Ama dışardakilere anlatmakta 
hâlâ zorlanıyorlar:

“Biz insanız!”

olacağımı onlara hissettirmiştim. Aklımda Demirci 
Ali Usta’nın öğüdü vardı:

“Çingenelerin ikramını reddetme!”
•••

Bir gün Selanik’teyim. Eski İstasyon’un arkası 
bizimkilerin yaşam alanı. Tek başıma mahalleye 
daldım. Kaldırımın üzerinde kadınlar sohbet 
ediyorlar. Selam verip yanlarına oturdum. İskeçe’de 
yaşıyorlardı. Yaz aylarında Selanik’e geliyorlardı. 
Gayet güzel Türkçe konuşuyorlardı. Sohbet kısa 
sürede derinleşti. Dertlerle anında sarmaş dolaş 
oluverdik. Gülşah’ın kocası “Hayırsız Haşmet” 
kazandığı paraları hep başka kadınlarla yiyip 
bitiriyordu. Gülşah ile Haşmet’e karşı bir plan 
yaptık. Birazdan da Haşmet geldi. Zayıf kara kuru 
bir delikanlı, ağzında yarısı bitmiş bir sigara ile 
soran gözlerle bir bana bir karısına bakıyor. Gülşah 
sözü aldı, ezberini bozmadan kusursuz Haşmet’e 
aktarıyor:

“İstanbul’dan dayım… Bana yaptıklarını duymuş, 
hesabını sormaya geldi. Hadi anlat bakalım şimdi!”

Haşmet’in güneş yanığı esmer yüzü iyice karardı. 
Ama benim gürlememden sonra mahvı perişan 
olacaktı:

“Ulan niye kızımıza eziyet ediyorsun? 
Kazandığın paraları hovardalıkta bitirip eve ekmek 
getirmiyorsun?”

Haşmet allak bullak olmuştu:
“Valla, dayı durum öyle değil, arabam arızalı 

tamircide yatıyor, çalışamıyorum.”
Haşmet bir süre kıvrandı durdu. Gerçek durumu 

öğrenince rahatladı. Ama İstanbullu dayı şakası 
hoşuna gitmişti:

“Madem dayımızsın, yap bir dayılık 150 Euro ver 
de arabamı tamirciden alayım, ha be dayıcığım?”

“Vermee vermee dayı, onu da yer!”
Çileli kadın beni hayırsız kocasına karşı 

koruyordu.
•••

“Başka Dünyanın İnsanları Çingeneler” seri 
röportajım 1991’in Mayıs ayında Milliyet’te 
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YAŞAR SEYMAN

Coğrafyamızdaki Çingenelere, son yıllarda 
“Romanlar” deniyor. Hangi isimden 
hoşlanırlarsa hoşlansınlar, karar onların, 

ben her ikisine de çok sıcak bakıyor, sevgilinin 
adı gibi söylüyorum. 

Ahmet Telli, “Çingeneler” şiiri ile onları 
selamlıyor: “Gün biterken çingeneler/inecek 
ovaya çengilerle/Ateş yakılacak ve birer/yalım 
düşecek kızların yüzüne”

Büyüdüğüm mahallede yaşadım Çingenelerle 
hatta ilk kitabımdaki “Cici Bacı”, “Hüznün 
Coşkusu” oyunu ile Devlet Tiyatroları’nda 
ödüllere doyamadı. Cici Bacı tiplemesi 
özgürce Ankara, Bursa, Antalya, Van devlet 
tiyatrolarında dolaşıp durdu. İlk Cici Bacı’mıza 
oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, ne de güzel kan verdi, 
can verdi. Onun dilinden düşmeyen manisini 
coşkuyla, tutkuyla, aşkla söyledi:

“Vebalin boynuma
Anan baban boynuma
Tütün paran boynuma
Sallan gel gir koynuma.”
Oyun oynandıkça bu dörtlük seven dillerden 

sokağa, yaşama karıştı.
Cici Bacı’nın aşkı, yoksulluk acısı, kimsesiz 

ölümü, yüreğinde eksilmeyen sevgisi, 
Çingeneleri sevmeme, yaşamlarına savrulmama, 
kalemimin ucunda atan yüreğime takıldı. 
Özgürlük tutkularına vuruldum. Ne zaman bir 
kitapçıya gitsem Çingeneleri yazan kitapları ya 
aldım ya da imzalı geldi. 

Zulüm gördükleri olaylar sonunda köşe 
yazılarıma konuk oldular. 

Cici Bacı ve Dövmeli Sultan’ın erkeklerine 
tutkulu köle aşkları, hep öfkemi körükledi. 
Dövmeli Sultan, “Sevdiğim adamın adını 
göğüslerimin ortasına işlettim. Artık o benimdi. 
O, benim parçamdı. Mutluydum. Pişman 
olamam. Çünkü istesem de artık bu dövmeden 
kurtulamam. Onunla yaşayacağım. Onu ben 
işlettim. Sevsem de, kızsam da onunla, o büyük 
aşkımla hiç değilse göğsümde bir parçam olarak 
yaşayacağım.”

Göğsünün ortasında dövmeyi görünce 
içimden, kimse bu kadar bağlılığa değmez 
dedim. Dövmeli, altın dişli Sultan, bu dünyadan 
göçse de onu hiç unutmadım.

Sendikacı olarak ülkemi temsilen gittiğim 
ülkelerde de Çingenelerle buluştum. Her 
ülkede farklı isimlerle tanımlanıyor olsalar da 
sorunları aynı. Onlar ülkelerin, şehirlerin rengi, 
özgürlüğün simgesi yaşamın neşesi olmak 
istiyorlar. Ne yazık ki dert çok derman ellerinde, 
yüreklerindeki sevgide, coşkuda, yaşama 
tutunmada, doğaya sarılmada, tutkulu aşkta…

Granada Çingenesi, Juan de Echevarria 
tablosu önünde çivilendim. Saçına taktığı 
tek papatya demetindeki papatyaya seviyor, 
sevmiyor sorum sessiz kaldı. Tablodaki 
muhteşem kadının bakışlarındaki özgüven, 
ona hoşgörü gibi üstten uyduruk bir tanımla 
yaklaşanı paramparça edecek eda taşıyordu. Bu 
güzellikten fışkıran özgüveni selamladım.

Hindistan, Pakistan, İtalya, İspanya, 
Yunanistan, Kanada,  Portekiz, Fransa, 
Almanya’da gördüğüm Çingeneler şarkıları, 
renkli sunumları bir de dünyayı sallayan güzel 
kadınları ile aklımda kaldı. Giysilerindeki 
rengârenk yansımalar, saçlarına özgürce 
taktıkları çiçekler,  bakışlarındaki korkusuzluk, 
özgürlük şarkılarına büyülendim...

Çingeneler, normalde birbirlerine saygılı, 
düzene ve uyuma düşkün en önemlisi de 
kadınlarının, erkeklerine olan sonsuz bağlılıkları 
ile biliniyorlar. Puşkin’in Çingeneleri, aşk kapıyı 
çaldığında eşlerini bırakıp ardına bakmadan 
giden kadınlar.

 Benim tanıdığım Çingene kadınlar, sevdiği 
erkeğin kölesi kadınlardı.

Puşkin onları şiir gibi yorumluyor:  “Uğultulu 
Çingene kalabalığı/Bessarabya’da göçebe 
yaşıyor./Bugün ırmağın yukarısında/Yırtık 
çadırlarda geceliyor./Nasıl da özgür neşeli 
kampları/Uykuları huzurlu, göğün altında/Yarı 
örtülmüş paçavraları/Araba tekerleri arasında./
Çevrelemiş aile yanan ateşi/Öğün hazırlanıyor 
açık havada” 

18. yüzyıldan günümüze varlığını sürdüren 
Çingeneler, toprağa bağlı olmayan halklar 
olmaktan çıkıp, toprağa bağlı yaşamaya 
başlarlar. Çağdaş yaşamın tüm dertlerinden, 
sorunlarından, sıkıntılarından arınmış mutlu bir 
yaşam sürdürmeyi amaçlasalar da dışlanmak, 
ayrımcılığa uğramak, üstten bakıştan bir türlü 
kurtulamıyorlar.

Şairlerimiz, yazarlarımız Çingeneleri ne çok 
yazmışlar.

Ahmet Haşim; “Çingene, insanın tabiata en 
yakın kalan güzel bir cinsidir. Zannedilir ki, bu 
tunç yüzlü ve fağfur dişli kır sakinleri, beşeri 
şekle istihale etmiş birtakım yeşil ağaçlardır. 
Çingene bizzat bahardır.” diyor.   

Gülten Akın “Ters Çingene” şiiriyle gönüllere 
imza atıyor:

“Upuzun bir avın gümüş tilkisiyim/Irmaklar 
boyunca koştum karda koştum/Bıraktım 
kıymadım canlar azizdi/Dönüp kendimi 
avladım” 

Ülkeyi yönetenler “Roman Açılımı” yapsa 
da, onlarla buluşsa da günü geldiğinde onları 
Sulukule’den nasıl söküp şehrin dışına attıklarını 
bilmeyen duymayan mı var? Sözlüklere bile 
girdi; “Tehlikeli Çingene Mahalleleri”. Oysa onlar 
aşkta özgür, ihanette acımasız, müzik onların en 
büyük yol arkadaşı, özgür ruhlu halklar…

Onlar ki yaşamı masallayan, öyküleyen, 
romanlaştıran Romanlar...

Gülten Akın nehir boylarına kamp kuran 
Çingeneler gibi yüreklere akışını sürdürüyor: 

“Ters çingenesiyim güneşin, bir onu izledim/
Yollar özlemden kanadı, adımı yansıdı dağlar/
Ağacoldum yemişlerim silkelendi, hoşnudum/
İçime yürüdü ayaklarım/Hallac kendim, 
Nesimiyim, öyle inandım ki/Tenimin dışına 
çıktım”

Çingenelerin yaşamı, edebiyatta güzel yazılsa 
da imrenilecek aşklarla bezense de gerçek 
yaşamda böyle olmadığını yaşayarak görüyoruz. 
Avrupa’nın birçok ülkesinde örgütlenmelerine 
karşın kendilerini sakladıklarını, ayrımcılık 
yaşadıklarını okuyoruz. Tüm ülkelerde olduğu 
gibi ülkemizde de Romanlar örgütlüler. Artık 
kendi aydınları yetişiyor. Son yıllarda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde az sayıda temsilcileri 
var. Örgütlenerek sorunlarını dillendirmeye, ses 
vermeye, sokağa egemen olmaya çalışıyorlar. 

Çingeneler için umudumu yüreğimde sıcacık 
tutuyor, onların gelecekte özledikleri yaşama 
kavuşacaklarına inanıyorum…
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Başrollerini Meg Ryan ve Tom Hanks’in 
paylaştığı “You Have Got Mail” (1998) 
filminde Ryan’ın canlandırdığı Kathleen 

Kelly karakteri, gizemli mektup arkadaşına 
Jane Austen’a duyduğu sevgiyi dile getiren bir 
e-posta gönderir. 

“İtiraf: Gurur ve Önyargı’yı iki yüz kez 
okudum. Dilin içinde, şu tür kelimelerde 
kayboluyorum: Mekân. Talihsizlik. Saadet. 
Elizabeth ve Bay Darcy’nin gerçekten bir araya 
gelip gelmeyecekleri konusunda durmaksızın 
acı çekiyorum. Oku onu! Seveceğini biliyorum.”

1998’de, öncesinde ya da bugün, kitapları 
sayısız dilde yayımlanan ve defalarca film 
ve diziye uyarlanan Jane Austen, Kathleen 
karakterinde şahit olduğumuz etkiyi, dünyanın 
her yerindeki okuyucular üzerinde yaratmaya 
devam ediyor. 

Tabii, bilhassa akademik çevrelerde, edebiyat 
eleştirmenleri ve kimi araştırmacılar arasında 
bunun tam tersi düşünce ve hislere de rastlamak 
mümkün. Onu bilhassa sevgiye yükledikleri 
anlam benzerliğine binaen Shakespeare’le 
kıyaslayanlar ve edebiyata katkılarını takdir 
edenler olduğu gibi, yazdıklarının dar bir 
çevreyi içine aldığı ve aslında aynı kurgunun 
versiyonlarından ibaret olduğunu söyleyenler de 
var. Kişisel olarak romanlarında huysuzlandığım 
şeylerin başında, kibirden gözü dönmüş 
erkeklerin ehlîleştirilmesini bir başarı, bir 
haz unsuru gibi hissettirmesinin geldiğini 
söyleyebilirim. 

Kimileri için ilk feministlerden biri olarak 
kabul edilen yazar, son yıllarda, belki de 
cinsiyet rolleri üzerindeki yeni tartışmaların 
ve uyarlamalardaki dokunuşların da tesiriyle 
-giderek artan bir ivmeyle- tam tersi yönde 
konumlandırılabiliyor. 

Austen’ı yaşadığı çağın ve topluluğun 
şartlarını göz önüne alarak tartışmak, onu 
konumlandırırken ya da sevip sevmemek söz 
konusu olduğunda işimizi kolaylaştırabilir 
mi? Ya da önüne geçilemez popülaritesini 
günümüzde de koruması, tartışmaları zamansal 
bağlamından koparıyor olabilir mi? 

1800’lü yıllardan bu yana modern dünyada 
kadının konumu değişmiş olsa da, sosyolojik 
ve kültürel açıdan ele aldığımızda, Austen 
döneminden bu yana değişmeyen bazı şeylerin 
– ya da pek çok şeyin - kaldığını görebiliriz. 
Yazarın eserlerinin “güncelliği” veyahut popüler 
kültür öznesine dönüşmesinin arkasındaki 
sebepler sadece romantizmle ilgili olmayabilir. 

Ancak kim ne derse desin Austen, insanları 
büyülemeye devam ediyor ve belki de öncelikle 
çözülmesi gereken bu büyünün arkasındaki 
yazınsal sır ya da matematik. Onun romanlarını 
güzel genç kadınlar, saray gibi evler, kibirli 
zengin erkekler ve çizim odalarından ibaret 
görmek büyük haksızlık olur.

Hayattayken eserlerini anonim olarak 
yayınlayan Austen, 18 Temmuz 1817’de 
öldüğünde – ölümü de hayatı gibi tartışmalıdır 
ve hala modern tıbbın ve tarihi spekülasyonların 
konusudur – arkasında, aralarında modern bir 

efsane haline gelen “Gurur ve Önyargı” da dâhil 
altı tamamlanmış, bir yarım roman, sayısız 
mektup, el yazması ve not bıraktı. 
Hayranları arasında Charles 
Darwin’in de yer aldığı, George 
döneminin bir nevi vakanüvisi 
olarak da görülen yazar, 
kitapları iyi satmasına rağmen 
asıl büyük ününü ancak 
öldükten sonra kazandı. 

Bir diğer İngiliz yazar 
Charlotte Brontë, Austen’ın 
romanlarını ilgi çekici bulmadığı 
söyledi. 1850 yılında bir edebiyat 
muhabirine yazdığı mektupta, Austen 
için çok duygusuz bir kadın, dedi ve ekledi: 
“Meraklı bir şekilde, kibar İngilizlerin hayatının 
yüzeyini tasvir etme işini yapabilir.”  “Gurur ve 
Önyargı”yı ise bir arkadaşına şöyle anlatmıştı: 
“Düzgün sınırları ve narin çiçekleri olan, itinalı 
bir çitle çevrili, fazlasıyla ekili bir bahçe.”

Menfi eleştirilerin yanında, edebiyat 
araştırmacıları arasında Austen’ı çağının 
ötesinde görenler çoğunluktadır ve onun 
üçüncü şahıs anlatı tarzını ustaca ve yenilikçi 
bir şekilde kullandığına bilhassa işaret 
ederler. Bu üslup günümüzde yaygın şekilde 
uygulanıyor olsa da Austen’ın yaşadığı döneme 
baktığımızda henüz yeni yeni şekillendiğini 
görebiliriz. 

Hakkındaki tüm eleştirilere ve kitaplarının 
aslında bir editör başarısı olduğunu iddia eden 
spekülasyonlara rağmen yapılması gereken, 
Austen romanlarını derin okumaya tabii 
tutmaktır. Bunu yaparak, romantizm örtüsünün 

ve tüm cafcaflı renklerin ardında, cılız da olsa, 
toplumundaki eşitsizliklere, örneğin 

“Mansfield Park” romanında olduğu 
gibi sınıf ayrımlarına karşı duran 

eleştirel sesini duyabilirsiniz. 
Jane Austen’ın, arka planında 

bir kentin mimari değişimini 
başarıyla anlattığı ve yaşadığı 
dönemin, sınıfı merkezine alan 
eşitliksiz sosyal yaşantısına 
meydan okuduğu bir başka 

eseri de yarım kalmış romanı 
“Sanditon”. Yazarın hayatının 

son altı, yedi ayında, el yazısıyla ve 
“The Brothers” adıyla on bir bölümünü 

yazabildiği romanın adı, daha sonra ailesi 
tarafından değiştirilmiş. 

Romanının 2019 dizi uyarlaması “Sanditon”, 
pek çok tarihsel ve sosyolojik gerçeği arka 
planına alırken izleyiciyi insan ilişkilerinin hiç de 
yüzeysel olmayan karmaşasının içine çekiyor. 
“Sanditon” dizisi, aynı uyarlandığı roman gibi 
yarım kalmıştı, ancak üç yıl sonra senaristlerin 
hikâyeyi tamamlamasıyla geri döndü. Austen’ın 
diğer kitaplarından sayısız esinlenmeyle 
oluşturulduğu aşikâr olan bu devam serisi, yeni 
tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yarım 
kalmış bir romanı tamamlama hakkına sahip 
miyiz? Austen’dan esinle, diye yayınlanmaya 
başlayan dizi, hayranları ve Austen okurları 
tarafından büyük teveccühle karşılanırken, 
ortaya çıkacak bu yeni tartışmayı da merakla 
beklememize yol açıyor. Ölümü üzerinden iki 
asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Austen 
hâlâ kendinden söz ettirmeyi başarıyor.

Onun 
romanlarını güzel 

genç kadınlar, saray 
gibi evler, kibirli 

zengin erkekler ve 
çizim odalarından 

ibaret görmek büyük 
haksızlık olur.
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CAN ERSAL

Nâzım Hikmet’in yolu bir gün Fransa’ya düşer. 
Tabii ki, sanatıyla, ünü yaşadığı toprakların çok 
çok ötesine geçen Picasso’yu da görmek ister 

büyük usta. Tıpkı Fransa’da yaşayan birçok kültür 
insanını görmek istediği gibi... Picasso’ya bir mektup 
yazar ve mektubunda şu cümleleri kaleme alır:

“Üstat, Fransa’ya geldim. Sizi görmeden 
dönersem, Fransa’ya gelmemiş gibi olacağım. Biz 
Türkler, 56 yaşında da olsak, sizin gibi büyüklerimizin 
ellerini öper, alnımıza koyarız. Mübarek ellerinizi öper, 
alnıma koyarım...”

Dizeleriyle sanata gönül vermiş birçok insanı 
etkileyen Nâzım Hikmet, dizelerinin dışında, 
Picasso’ya yazdığı mektubuyla da etkiledi beni. 
Çünkü ben bir ressamım... Okuduğum bu cümleler 
Picasso’nun tablolarına bakar gibi büyüledi beni. 
Ve “Picasso gibi Nâzım Hikmet’in bir portresini 
yapsam nasıl yaparım?” diye düşünmeye başladım. 
Çıkan sonuç beni pek tatmin etmese de büyük 
ustanın bu portresini yaptım. Ancak sonunda şunu 
gördüm ki; ustaların baktığı pencereden bakmak 
bile dünyanın farklı renklerini gösteriyor insana.
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BİLGE ÇOLAK

Salih, duyduklarını heyecanla tekrarlamaya 
başladı: “Yani Salih Bozok, Atatürk’ün 
çocukluk arkadaşıymış. Sonra yâveri olmuş. 

Hep Atatürk’ün yanındaymış, onu hiç yalnız 
bırakmamış; öyle mi anne?” Annesi, onu başıyla 
onaylayarak “Evet… İki arkadaş; hep berabermiş, 
hiç yalnız bırakmamışlar birbirlerini. Hep destek 
olmuşlar birbirlerine.” dedi. Salih, bir şey umut eder 
gibi uzaklara baktı: “Keşke ben de tanıyabilseydim 
Atatürk’ü… Hatta keşke Salih Bozok’un yerinde 
olabilseydim…” Annesi iç çekerek “Ben de çok 
isterdim onunla tanışabilmeyi, milyonlarca insan 
gibi…” dedi, dolan gözlerini silerek “Hadi bakalım, 
artık uyku vakti…” dedikten sonra Salih’in üstünü 
örttü ve küçük bir öpücük kondurdu alnına. Salih, 
kapanan ışıklarla beraber açtı kapattığı gözlerini. 
Atatürk’ün ve Salih Bozok’un dostluğunu düşündü 
biraz daha. Gözlerinin ağırlaşmaya başladığını 
hissetti. Gözlerinde duyduğu acıyı, kulaklarında 
duymaya başladı bir anda. “Salih! Hadi kalk oğlum, 
arkadaşın seni bekliyor aşağıda.” diye bağırarak 
yanına geldi bir kadın. Salih, yavaş yavaş açtı 
gözlerini. Nerede olduğunu anlayamadı. Etrafına 
şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Bağıran kadının 
yanına geldiğini fark etmemişti. Pencereden 
baktı dışarıya. Şaşkınlığı, her halinden belliydi: 
“Çocuklar… Ne kadar farklı giyinmişler. Evler 
de çok farklı: Hepsi taştan ve en fazla üç katlı.” 
diye düşünmeye başladı.  Yanına gelen kadın, 
Salih’i dürterek: “Oğlum, kalk hadi! Mustafa seni 
bekliyor.” dedi. Salih, nerede olduğunu sordu ona 
bakan kadına. “Bu nasıl soru oğlum? Evindesin.” 
diyerek Salih’in hâlâ oturduğu yatağı toplamaya 
çalışıyordu. Kadın, öfkelenmeye başladı: “Oğlum, 
kalk da toplayayım yatağını da sen de aşağıya in, 
arkadaşını yalnız bırakma.” Salih yavaşça kalktı 
yataktan. Etrafına bakıyordu hâlâ, odadan çıktı ve 
tahta merdivenleri inmeye başladı. Aşağıdan gelen 
bir ses duydu: “Salih! Sen uyumazdın bu kadar, 
ne çok uyumuşsun bugün. Neyse; hadi gel, dışarı 
çıkıp oyun oynayalım.” Mavi gözlü, sarı saçlı bir 
çocuk, Salih’in gözlerinin içine bakıyordu merakla. 
Salih, çocuğa baktı dikkatlice. O, onu tanıyordu. 
Ama nereden? Mavi gözlü çocuk, yanıt alamayınca 
sözlerine devam etti: “Ne oldu sana böyle? Çok 
dalgınsın bugün? İstersen yarın oynarız.” Salih, 
“Kimsin sen? Ben, seni tanıyorum ama nereden?” 
diye sordu, çocuğun söylediklerini yanıtsız 
bırakarak. Sarı saçlı çocuk, “Nasıl yani? Tanımadın 
mı beni? Ben, Mustafa.” dedi. Salih’in merak ettiği 
çok şey vardı: “Mustafa mı? Peki, annenin adı ne?” 
Mustafa şaşkındı; kaç yıllık arkadaşı, onu tanımıyor 
gibiydi. Ama bozuntuya vermedi: “Annemin 
adı, Zübeyde.” Şimdi anlamıştı Salih, aklındaki 
parçalar birleşmişti. Karşısındaki, “Mustafa Kemal 
Atatürk”tü! O kadar heyecanlanmıştı ki… Koşup 
sarıldı ona, “Seni çok ama çok seviyorum!” diye 
bağırdı. Mustafa, arkadaşının neden bu kadar 

farklı davrandığını anlayamamıştı ama o da ona 
sarıldı: “Ben de seni çok seviyorum Salih. Biz, hiç 
ayrılmayacağız. Hep destek olacağız birbirimize.” 
dedi. Salih, başıyla onayladı onu, sonra da: “Hadi 
gel, dışarı çıkıp oyun oynayalım.” dedi. Dışarı 
çıktıklarında birçok subay geçiyordu. Mustafa, 
onları göstererek: “Ben de onlar gibi olacağım 
Salih. Bu üniformaları giyeceğim ve vatanım için 
çok güzel şeyler yapacağım. Sen de hep benim 
yanımda olacaksın.” derken Salih, hayranlıkla onu 
izliyordu. “Demek ki Atatürk, küçükken de subay 
olmak istiyormuş.” diye geçirdi aklından; yeni 
bir şey daha öğrenmiş oldu. Mustafa, heyecanla 
Salih’e döndü: “Askercilik oynayalım mı? Mehmet’i, 
Nuri’yi, Ali’yi de çağırırız hem!” Salih, “Tamam.” 
der gibi salladı başını gülümseyerek. Mustafa, 
heyecanla bir sağdaki binaya bir de soldaki 
binaya koştu. Arkadaşlarını çağırdı. 
Hepsi toplandıktan sonra bir şeyi 
karara bağlamak ister gibi bir 
müddet sessizce durdular. 
“Önce bir komutan seçmemiz 
gerekiyor.” dedi Ali ve sözlerine 
heyecanla Mustafa’yı işaret 
ederek devam etti: “Komutan 
sen ol Mustafa!” Yanındaki 
arkadaşları da onu onayladı. 
Salih, Atatürk’ün bir ordunun 
başına geçeceğinin henüz küçücük bir 
çocukken kendini göstermeye başladığını fark 
etmişti. Mustafa, gerçek bir komutan gibi emir 
vermeye başladı. Salih ve arkadaşları, karşısında 
“hazır ol”a geçmişti. O ne derse “Emredersiniz 
komutanım!” diyerek yapıyorlardı. Bu “askercilik” 
oyunu, zamanla yakalamacaya dönüştü. Bir 
öncekinde olduğu gibi bu oyunda da Mustafa, 
liderlik ediyordu; kimlerin kaçacağını, kimlerin de 
onları yakalayacağını bir bir açıklamıştı. Arkadaşları 
oyuna dalmışken Mustafa, bir anda durdu. Salih, 
o kadar eğleniyordu ki… Artık şaşırmıyordu içinde 
bulunduğu duruma. Mustafa’yı öyle dururken 
fark eden ilk kişi de o oldu. Nefes nefese gitti 

yanına ve sordu: “Ne oldu Mustafa? Neden 
oynamıyorsun?” Mustafa, “Kokuyu alıyor musun 
Salih?” diye sordu, duruşunu hiç bozmadan. 
Salih, niçin böyle konuştuğunu anlayamamıştı, 
“hayır” anlamında başını iki yana salladı. Mustafa, 
bağırarak “Annem ıspanaklı börek yapmış!” dedi 
ve sözlerine heyecanla devam etti: “Hadi gel, 
birlikte eve gidip bu harika böreği yiyelim.”  Diğer 
arkadaşlarına da seslendikten sonra hep birlikte 
heyecanla Mustafa’nın evine gittiler. Salih, geçen 
sene bu evi ziyaret ettiğini hatırladı, küçük bir 
tebessüm kondu dudaklarına. Mustafa, ona 
seslenince irkildi; onun yanına gitti hemen. Kokuyu 
takip ederek iki katlı, pembe evin üst katına çıktılar. 
Zübeyde Hanım onları görünce yer masasına beş 
tabak koydu, üzerlerinde harika kokan ıspanaklı 

börek vardı. Hemen yer masasının etrafına 
oturdular. Mustafa “Eline sağlık anne, 

o kadar güzel kokuyor ki!” dedikten 
sonra, Salih, Mustafa’nın neden 

bu kadar heyecanlandığını 
anladı. Atatürk’ün en sevdiği 
yemekti ıspanaklı börek. 
Annesinin kendisine okuduğu 
kitaplardan birinde duymuştu 
bunu. Böreklerini afiyetle 

yediler. Herkes, okunan akşam 
ezanıyla birlikte evlerine dağılmaya 

başlamıştı. Zübeyde Hanım, Salih gitmek 
üzereyken onu durdurdu: “Salih, oğlum; annenin 
de Mustafa gibi bu böreği çok sevdiğini biliyorum, 
e verilen tabak da boş gönderilmez. Bunu annene 
verirsin, olur mu?” diyerek elindeki tabağı Salih’e 
uzattı. Salih, söylediğini onaylar gibi başını salladı. 
Koşa koşa sabah uyandığı evin yolunu tuttu. 
Kapıyı açmasıyla beraber etrafı kapkaranlık oldu. 
İstemsizce kapattığı gözlerini yavaş yavaş açtı. 
Annesi, perdeyi açarken “Günaydın! İyi uyuyabildin 
mi?” diye sordu. Salih, cevap vermedi çünkü pür 
dikkat, karşısındaki Atatürk tablosunu incelemeye 
başlamıştı. Tabloda bir farklılık vardı: Atatürk, ona 
tebessüm ediyor gibiydi…

MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUĞUYLA 
ARKADAŞ OLMAK

Sarı saçlı 
çocuk: “Nasıl 

yani? Tanımadın 
mı beni? Ben, 

Mustafa.”
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

İNCE MEMED
Yaşar Kemal soğumaz, sönmez.* 
Yoksul insanların, mazlum insanların, gölgesiz 

insanların; gündelik hayat içerisinde ancak bir 
can sıkıntısı olarak hayatımıza değen insanların 
yenik hayatlarından nasıl bir destan çıkabileceğini 
dünyaya öğreten bir söz tanrısıyla, bir yazı 
büyücüsüyle, hayatımızın kocaman bir yankısıyla 
karşı karşıyayız. Ağzımızdan çıkan her söz birden 
mucizeye dönüyor. Bu mucize taşlara kanat takıyor, 
sesimize boncuklar diziyor, göklerin kanatlarını 
kalbimize çözüyor. O, Neşet Ertaş için “bozkırın 
tezenesi” demişti, biz de O’nun için söyleyelim aynı 
sözü: Türkçenin tezenesi, coğrafyanın meydan sazı, 
mazlumun avazı. 

“Bir doğa çeşnicisiyim ben alışılmadık (...) 
Hiçbir ses yakalayamaz beni / Dağlarda küskün, 
küçük / Bir ot parçasının yankısından başka.”** 
Dağlarda, ovalarda, bahçelerde küskün, küçük ot 
parçasının yankısı, büyüye büyüye Tanrı’nın hizasına 
varmıştır. Dünya edebiyatının acıyla güzelleşmiş 
başyapıtlarına dönüşmüştür. Doğa, tepeden 
tırnağa insan olmuştur. İnsan, doğa olmadan ağzını 
açamaz olmuştur. Ağaçlar bulutlarla söyleşir. 
Irmaklar geyiklerle dağlara akar. Çakırdikenleri 
yılanlarla ıslık çalar. Gelinler karanlığı kirpik 
kirpik hasretle doldurur. Çukurova’nın sıcağı acı 
ekmek olur. Ağrı Dağı, Anavarza kayalarına konuk 
gelir. Turaçlar eşkıyalara türküler söyler. Alın teri 
çiğdemlere rengini verir. Büyük acılar karıncaların 
ağzıyla büyük denizlerden can suları içer. Bütün 
bunlar bin bir hale girerek, iyilik ve kötülük halinde 
dünyanın dört bir yanına dağılır. 

“Zulmün artsın, zulmün artsın ki tez zeval bulasın!” 
Bu söz halkın kalbini, onurunu, öfkesini ve iyilik 
duygusunu koruduğu derin bir çığlık, acı bir sığınak 
olmuştur. Bu söz Yaşar Kemal’le çağdaş dünyanın 
temel insan haklarını, bütün mazlum halklarını, 
bütün kimliklerini ve kültürlerini savunmanın yedi 

renkli bayrağı olmuştur. O bir Kilikya ağıtıdır. O, 
yarası suyun iki yakasında kanayan mübadildir. 
O, yüzünü güneşe dönmüş Êzidi’dir. “Korumaya 
alınmış” gelinlerdir, kızlardır. Suriye çöllerinde yüz 
yıldır ıslık çalan Ermeni kemikleridir. Ninova’dan 
Kilikya’ya kanatlı bir Asur yazısıdır. Cemaatsiz bir 
kilisedir, sinagogdur. Bütün bu acılardan utanan bir 
Türk’tür. Haysiyetin, insandan harflere, harflerden 
insana dönüşmüş görkemidir:

“Bugün bizim işlediğimiz insan değerleri yok 
olarak değil, değişerek, gelişerek, tazelenerek dört 
yüz, beş yüz yıl sonraya kadar gidecek. Nasıl eski 
Yunan’dan bize kadar gelmişse. Onun için bizim de 
klasiklerimiz olacak. Kısaltılmış, uzatılmış metin değil 
sorun.(…) Gelecek gelecektir, biz oraya gerçekten 
kendimizi sağlıklı yollayabilirsek gelişmelere yardımcı 
olmuş oluruz.***

*Homeros soğumaz, sönmez. Victor Hugo
**Edip Cansever
***Yaşar Kemal

•••

NEŞET
“Mah cemal üstünde teli bilmeyen / Bal dudak 

altında dili bilmeyen
Garip’im gönülden yolu bilmeyen / Yürüse de yol 

kıymetin bilemez.”
Ses, ezgin. Ses, saygılı. Ses, büyük. Ses, kahır. 

Yüreğin bütün heyecanlarıyla çarpıyor ses. Dile 
getirdiği yaşantıların bütün acılarıyla yaralı. Bütün 
arzuların ürpertisiyle kanatlı. Geri çekilirken 
susmuyor. İleri çıkarken bağırmıyor. Bağırıyor da 
hiçbir acıyı incitmiyor. Hiçbir kalbi yormuyor. Ses, 
insanın sustuğu ne varsa onların billurlaşmış hali. 
Ev içlerinin haysiyeti, yoksulluğu, yaşama gücü. 
Bütün bir bozkırın kaderi, gurbeti, sılası. Bütün 
yolların ayrılığı ve kavuşması. Kirpikten topuğa 
insan bedeninin bütün güzelliklerine, arzularına, 
yalnızlığına aynı içtenlikle, aynı hüzünle, aynı 

umutla dokunuyor. 
Bütün hayatların ev sahibi. Bütün sokakları, 

avluları, kahvehaneleri, bahçe duvarlarını, ışıklı 
çarşıları, tozlu aynaları... Bütün gönül yaralarını 
aynı derinlikle yaşıyor. Bir gözyaşı toplayıcısı ses. Bir 
alın yazısı okuyucusu. İnsanların parmaklarından, 
kirpiklerinden yürüyen çaresizliğin ete kemiğe 
bürünmüş hali. “Zorluğuna göğüs geremediğin 
yâri sevme.” diye diye dönüyor canımızda. Bir 
avuç bozkır nasıl olur da bu kadar geniş bir insan 
coğrafyasını bütün kalp atışlarıyla, arzularıyla, 
hayıflarıyla bir seste toplar, hem de aslından daha 
yakıcı... 

Ana rahminin suskunluğu, baba rahminin 
avazı, abdallığın bin yıllık binası, bin yıllık gönül 
yarası... Acı veren ne varsa, hepsini almış, uzak 
şehirlerin, uzak hayatların kaderlerine götürmüş. 
O hiç bilmediği ışıklar, o çok iyi bildiği gölgeler, bu 
koygun yalnızlıkta halkalanmış halkalanmış, sonra 
parmaklarının ucunda çırpınan hasretten tutup, 
onu ilk abdalın sesine getirmiş tekrar. Saygıyla 
getirmiş, nezaketle getirmiş, bilgiyle getirmiş, 
sezgiyle getirmiş, insan ruhunun bütün köşe 
bucağını havalandıran büyük bir avazla getirmiş. 

Ses büyücüsü, diyorum. Yetmiyor. Saz büyücüsü 
diyorum. Öyle bir büyücü ki, hançeresinden 
canımıza yürüyen iki ses arasına, iki tel arasında 
dönen iki mızrap arasına bütün bir sonsuzluğu 
sığdırmış; bütün bir geçmişin üstümüzde biriken 
acısını, hiç görmeyeceğimiz zamanların hayalini 
sığdırmış. Yoksa bizim sesimiz,  sesimizde çırpınıp 
duran hayatlarımız, artık hiçbirimizin yaşamayacağı 
gelecek denilen o bilinmez zamanlarda nasıl 
duyulurdu, nasıl var olurdu. Yedi harften bir noktaya 
süzülmüş* bir bilgelik, bir yücelik, bir enginlik. Bu 
sözün tersi de aynı güzellikte doğru: bir noktadan 
yedi harfe yükselmiş bir büyü, bir sır, bir hayat, 
Neşet Ertaş. 

*Sıdkı Baba
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NEBİL ÖZGENTÜRK
TÜRKÜLERİN EVRENSEL SESİ…
Kayıtlar, kasetler, plaklar... İşte hepsi orada 

duruyor.
Bir de yüreklere kazınmış saz ve sözler...
Yani, gürül gürül bir sesi, en vurgunundan 

saza dokunuşları ve gönül nağmelerini kaydedip, 
hapsedip ve saklayıp başka diyarlardaki yüreklere 
ulaştıracak her ne varsa; arşivlerde, üniversite 
tezlerinde, başucumuzda bir hazine gibi bize 
bakıyor. Deyişler, nefesler, devriyeler, övgüler, 
ağıtlar, taşlamalar ve destanlar…

Ali Ekber Çiçek’i kaybedeli çok oldu ama hayata 
kattıkları bin yıla kalacak!

En büyüğünden, en çiçeğinden, en Ali’sinden…
İşte, bu yüzden yaşıyor ve aramızda Ali Ekber 

Çiçek.
Ve her daim geçiyor yüreğimizden.
Bir kartopu neşesinin orta yerindeyken, zamane 

zalimlerden biri tarafından katledilen kardeşimiz 
Nuh Köklü’nün tanımlamasıyla açalım bu yaşamın 
sayfalarını o halde...

“İkinci Dünya Savaşı nedeniyle memlekette 
‘Karartma Geceleri’nin uygulandığı yıllarda, 
Erzincan’ın Ulular Köyü’nde eline tutuşturulan 
bağlamayla aydınlığa bir kapı açıldı; o kapının adı Ali 
Ekber Çiçek’ti. İlk cem töreninde Erzincan’ın namlı 
pirlerinden Eyüp Dede’den öğrendiği usulü hayatı 
boyunca terk etmedi. Beş yaşındaydı, ne Erzincan 
depreminde babasını kaybetmesi ne de Pir’lerin, 
Dede’lerin dizinin dibinden ayrılıp İstanbul’a gurbete 
çıkmak onu yolundan alıkoydu. Çiçek’in yolu tıpkı 
nefes verdiği türkülerinde de olduğu gibi, meşakkatli, 
ince ve Hakka doğru uzun bir yoldu.”

Evet, Ali Ekber, Nuh’un da dediği gibi meşakkatli, 
uzun ince bir sevgi yoluna bırakmıştı kendisini 
yaşamı boyunca... Gücünü, Alevi-Bektaşi 
mirasından alan yeryüzünün en renkli ve özellikli 
müziğine adamış bir saz ve söz üstadıydı.

Bağlamasına, sazına âşık ama bağlamayı da 
kendine âşık etmiş bir ozandı.

Cem Karaca’nın deyimiyle; Karacaoğlan kadar 
sevdalı, Pir Sultan kadar isyankârdı, velhasıl 
buralıydı.

•••
Hangi dinden, hangi kültürden, hangi ırktan, 

cinsiyetten olursa olsun, nereden gelirse gelsin; 
şu yeryüzündeki her insanı bir nefeste birleştiren 
ortak duygular, yani sevgi, aşk, acı, bu toprakların 
çok iyi bildiği hüzün, yokluk, gam, keder, zulüm, 
yokluk, yoksulluk, kahır ama tevekkül, sabır, inanç, 
çelebilik, yüce gönüllülük ve alçak gönüllülüğü 
önce kendi gönlünün imbiğinde süzer, eler, sonra 
sazının tellerine tüm maharetiyle dökerdi.

Hayatından anları sıraladığımızda, şairin dediği 
gibi “hayata sunulmuş bir armağan misali ilginç bir 

ömür” çıkıyordu ortaya.
Erzincan depreminin İstanbul’a sürüklediği bir 

Anadolu çocuğu olarak hüzünlü başlamıştı bu 
hayat…  Neyse ki “anamdan sonra sazım doğurdu 
beni” demesine yol açan o saz, bu hüznü zaman 
zaman coşkuya çevirecekti.

Pek çok büyük usta gibi o da bağlamayla çocuk 
yaşlarda tanışmıştı. Zaten babası da, dedesi de 
bağlama çalıyordu. İyi bir tedrisattan geçerek 
müziğinin hayatında kapladığı alanı büyüttü ve 
tek yareni sazını alıp, İstanbul’a doğru yola çıkmak 
kaçınılmaz oldu. Çok küçüktü daha...

Her gün sabahın ilk ışıklarıyla sırtına yükünü 
alıp sokakları arşınladığı bu baş döndüren kültür 
başkentinde bin bir iş yaptı, bin bir çile çekti 
ve onun da başı dönüyordu ama bir tesadüf, 
Halkevi’ne çıktı yolu… Halk müziğinin önemli 
isimleriyle bu sayede tanıştı.

Tabii ki başta Muzaffer Sarısözen! TRT’nin açtığı 
sınavı başarıyla kazanarak, dönemin ünlü Yurttan 
Sesler Korosu’na girdi. 12 yaşındaydı.

Alevi deyişlerinin yasak olduğu radyoda,  
“Benden selam söyle o güzel şaha” diyerek 
farkında olmadan sessiz bir devrim(!) yapacak, 
yasağın delinmesine vesile olacaktı. Sarısözen, 
soranlara “Çocuktur, köyünden yurdundan, evinden 
ne dinlediyse çalıp söyler o.” diyecekti. Ali Ekber, 
böylece küçük yaşta devletin resmi organlarında 
semah ve deyişleri dile getirerek tarihe geçmişti!

Yasakları delmeye, “bildiğini okumaya” henüz 
çocuk yaşında başlamıştı ya, bu böyle sürüp 
gidecekti, ağaç yaşken eğilir misali...

Mesela, 1969 yılıydı... Süleyman Demirel hep 
başbakandı...

Ali Ekber’in yıllardır çalıp söylediği “Mülke 
de Süleyman ne güzel uymuş” türküsüne 
yasak geliverdi. Dönemin başbakan yardımcısı, 

radyoyu aradı ve “Süleyman” dizesinin türküden 
çıkarılmasını istedi.

Ali Ekber Çiçek’in cevabı hazırdı: “Demirel ne 
zaman padişah oldu?”

Çok kızdı yani. Sonradan öğrenecekti ki aynı 
Demirel, radyoda dinlediği Çiçek’in en büyük 
hayranlarından biriydi, mektup dahi yazacaktı 
Çiçek’e!

12 Mart Faşist Darbesi’nden tüm yurt gibi, 
yurttan sesler bölümü de nasibini aldı.

Türküler yani... Emir, büyük yerden geliyordu 
radyonun zirvesine…

“Ali’nin sırrına ereyim” türküsünden tez “Ali” 
çıkartıla!

Ali Ekber Çiçek’in buna da cevabı vardı... “Bu 
türküden Ali’yi çıkarsanız geriye ne kalır? Türküler 
“Ali”siz olmaz…”

•••
Bağlamayı, yorumlamayı cem evlerindeki 

muhabbet sofralarında, hatta dedelerin adap-
nasihatına da sadık kalarak geliştirmiş ve yıllar 
boyunca o usulü terk etmemişti Ali Ekber; bu 
yüzdendir ülkenin acılarına hep kulak verecek 
safsatalara da kulak asmayacaktı! 

Diyecekti ki bir gün... “Benim çocukluğumda 
bağlama bulundurmak bir suçtu. Hele hele cem 
yapmak… Benim iyi bağlama çaldığımı bildikleri 
için komşu köyler davet ederdi. Sazı ele alıp gitsek 
jandarma yakalayıp hapse tıkar. Bu yüzden kağnıya 
döşek yükler, sazı yükün arasında saklar, sanki başka 
yere göçüyormuş gibi saz götürürdük… Çok zor 
zamanlardı.”

Evet, zor ve çetin yıllar geride kalırken ve yine 
sürüp giderken...

Ali Ekber, kendi yolunda devam ediyordu. Alnı 
dik ve tavizsizdi.

Bu arada on dört bin yıla kalacak denli güçlü 
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“Haydar Haydar” da bırakılmıştı hayatın orta 
yerine...  Haydar Haydar ki müzik otoritelerinin 
şaşkınlıkla karşıladığı bir eser olarak tarihe 
geçecekti. Şaşkınlıkları şundandı… 100’ü aşkın 
ses ve ton saptanan eserin icrası için onlarca 
saz gerekmesine rağmen Ali Ekber bu icrayı tek 
bağlamayla gerçekleştirmişti, konçerto misali… 
İmkânsızı başarmıştı yani!

“60’ların sonuydu... Haftanın belki iki-üç günü 
4 saat saz çalarız. Evim yoktu o zaman. Balık 
Pazarı’nda dokuz odalı bir ev kiraladım. Bir odayı 
stüdyo gibi yaptım. Ama çok da yoruluyoruz 
radyoda. Evde gecenin saat 4’üne kadar 
gözyaşlarımla, zihnimi yormak şartıyla, hiçbir yerden 
bir mezul bir şey almamak şartıyla çalıştım. Üç yıl 
sürdü bu ‘Haydar Haydar’ meydana geldi. E tabii 
uykusuzluk bir taraftan, beyin yoruluyor, gönül 
yoruluyor, göz yoruluyor. Gözyaşlarımla ben onu bir 
yemek gibi pişirdim. Uykusuzluğumla motif motif 
çalıştım. Bir yemek gibi, böyle yemeğin başında, 
tencerenin başında bekleyip yemeği pişiren bir aşçı 
gibi… Onu öyle pişirdim.”

Evet, öyle evrensel hale geldi ki “Haydar 
Haydar”... Amerika’da heyetlerden davet üstüne 
davet aldı. Senfoniler devreye girdi. Yurtdışı da 
Ali Ekber’i bağrına bastı. Bazen UNESCO albümü 
içinde yer aldı, Bektaşi ibaresinin yer alması şartını 
koyarak, bazen de dünyanın ikinci büyük prestijli 
salonu Berlin Flarmoni’nin büyük salonunda icra 
etti sanatını. Yurtdışı seyircisinin pür dikkat kesilip, 
ona bir klasik müzik virtüözü gibi saygı sunması 
zamanlarıydı…

Ali Ekber Çiçek, artık tam anlamıyla kendi 
stilini geliştirmeye başlamış, araştırmacı 
titizliğiyle geleneksel Alevi deyişlerine bağlı 
kalarak repertuarını genişletmeye soyunmuştu. 
Olgunluk ve ustalık dönemiydi artık... Yorumladığı 
bütün ezgilerde gönül şehrindeki bütün kâinatın 
yekvücut olmasını, din, dil, mezhep, inanç 
farkı gözetmeksizin insanı tanımayı ve sevmeyi 
öğütleyecekti hep...

“Cahilden uzak dur, kâmile yakın ol, riya ve 
münafıklık olan yerde durma... Ayırıcı değil birleştirici 
ol... Her yerde söz söyleme... Evvela gerçekleri 
kendinde bul... İnsanı tanımak istiyorsan evvela 
kendini tanı” diyecekti Ali Ekber Çiçek.

700’e yakın eser vardı repertuarında; kimini 
derliyor, kimini düzenliyor, kimini besteliyordu. 
Yabancı devlet başkanlarından özel konser 
davetleri, UNESCO’nun ‘Geleneksel Müzik 
Derlemeleri Onur Diploması’na layık görülmesi, 
Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen konserler...

Fakat hayat işte… Çiçek’in 1983 yılında, 
yani Türkiye darbeyle haşır neşirken Columbia 
Üniversitesi’nde verdiği konserin kaydı, ancak tam 
17 yıl sonra kendi yurdunda yayımlanacaktı. Türkü 
tadında olmayan trajik bir durum oluvermişti yani.

90’lı yıllar Erzincanlı ozanın bu kez Amerika 
kıtasını fethettiği yıllardı adeta. Teksas, Michigan, 
Wisconsin üniversitelerinde, Kanada’da konserler 
birbirini izleyecekti. Yine Unesco, “Bektaşi Müziği 
ve Anadolu Halk Müziği Geleneği” albümünü 
yayımladı… Bengal’den Vietnam’a, Kamerun’dan 
Fildişi Sahili’ne sayısız konserler, resitaller, akıldan 
gönüle, gönülden tele değen türküler devam 
ediyordu tabii, özetle Anadolu topraklarının bin 

yıllık sanatı, türküleri dünyaya taşınıyordu sıklıkla...
Türküleri halka sevdirdiği gibi sahnenin popüler 

ve dev isimlerine de, rockçı ve popçu yıldızlara da 
şırınga edecekti Ali Ekber... Mesela, 70’lerde Cem 
Karaca’ya danışmanlık yapacak, folk eserlerini icra 
etmesini sağlayacaktı. Fakat ilginçtir...

Yıllar yılllar sonra (her ikisinin bu hayattan 
göçüp gitmelerinden kısa bir süre önce ve dahi 
yorgun ve kırgın oldukları zamanlardan birinde), 
bir gençlik barında karşılaşacaklar ve muazzam bir 
düet yapacaklardı, “Kırkların Meclisi”ne sığınarak...

Bir de mektuplar kalacaktı hatıra Cem Karaca’dan 
Ali Ekber’e yazılmış...

“Amerikan kolejli Rock’n Roll hayranı aklı bir 
karış havada bir hayat sürdürdüğüm zamanlardı.  
Evdeydim, radyo açık. Çünkü birazdan ‘Hafif 
Batı Müziği’ programı başlayacak ve ben de belki 
yeni çıkmış birkaç şarkıyı dinleme olanağına 
kavuşacaktım. Ancak o arada radyoda Türk Halk 
Müziği ile ilgili bir program vardı. Öff diyordum, bir 
an evvel bitse… Sonra birden bire hiç duymadığım 
türde bir çalış yöntemiyle bir ses fışkırdı radyodan. 
Sanki dünyanın tüm çalgıları bir araya gelmiş, 
bir senfoni ama son derece Anadolulu bir senfoni 
çalıyorlardı. Bu Haydar Haydar’dı. Çalan da tabii 
ki Ali Ekber Çiçek… Koca dost Ali Ekber... Töremize, 
kültürümüze insana verdiğin değer, sen gönlümüzde 
asla bitiminde son yazmayacak bir film ve kitapsın, 
yolsun...”

Büyük dostlukların adamı, yüksek gönüllü 
adamların dostuydu Ali Ekber... Mesela, 
dostlarından Neyzen Tevfik’e sazını havalandırmış 
türkü sözlerini anlata anlata bitirememiş, yani 
“benden selam söyle o şaha” diye başlayıp biten 
türküyü... Sonra da Neyzen’den de şu yanıtı almıştı;  
“Bak evlat, bu sazın eşiğinin tam sağlam bir ses 
bulup yerine rapt etmek neye benzer biliyor musun? 
Denizde Nuh’un gemisinin zincirlenmesine benzer.”

Yine Âşık Veysel geçti o dost sofralarından... Âşık 
Nesimi de geçer, Madımak’ta alçaklar tarafından 
kül edilen...

Ve tabii ki türkülerin ve radyoların efendisi 
Muzaffer Sarısözen de Ali Ekber’in hem sofra yareni 
hem hocası hem de türkülerinin yoldaşı olacaktır...

Bu arada “bizim sinemalarımız”ın büyük 
bestecisi, ülkemizin ilk film müzikçisi Nedim 
Otyam’ın da kol kanat gerdiklerindendi Ali Ekber… 
Ki film müziklerini senfonik icra eden Otyam, sık 
sık Ali Ekber’i de bağlamasıyla davet edecek ve 
çalışma arkadaşı da olacaktı ve Nedim Hoca kızını, 
Maral’ını, 9 günlükken kaybettiğinde ve henüz 
doğmamış taze çocuğunu beklerken Ali Ekber’in 
şu sözleri fısıldanacaktı Otyam’ın kulaklarına; 
“Maral’ın ömrü kısa olur Nedim Ağabey... Şimdi 
doğacak oğlunun adı ‘Ali’ olsun da Hz. Ali gibi ömrü 
olsun.”

Ki olacaktı ve ‘Ali’ gelecekti hayata. Ali Otyam, 
Ali Ekber müzikleri dinleye dinleye, müzikler yapa 
yapa büyüyecekti.

Ve…
2000 yılında “Yolumuz Gurbete Düştü”, “Derde 

Derman” aradım albümleri yayımlanacaktı, ardı 
ardına Ali Ekber Çiçek’in.

Bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanan Ali 
Ekber Usta’nın heyecanı ne yazık ki kursağında 
kalacaktı. Beden yorulmuş, sanki sağlık derdine 

derman zamanları çatıvermişti, saz ve sözünde 
dillendirdiği gibi…

Dostları, yakınları muhteşem bir geceyle moral 
aşıladı.

“Dostlar” diye seslendi… “Bu yaşam 
yolculuğunda inanç, gelenek ve felsefe farklarımızı 
uzlaştırmalıyız... Bizim sazımızın öyküsü bu; dostluk, 
insanlık, hoşgörü ve insanı insana tarif etme.”

Ve 2006 yılının 26 Nisan’ında bu hayattan göçüp 
gidecekti Ali Ekber Çiçek…

Ömrü boyunca derin Anadolu’yu anlatmıştı; 
tarihiyle, acısıyla, aşkıyla, binlerce yıldır konup 
göçeniyle derin Anadolu’yu... Mızrabını sazın teline 
her vuruşunda Anadolu denilen kadim toprağın 
ayrı bir acısını…

Hiç maddi düşünmedi yaşamı boyunca. Ali 
Ekber’in amacı, bu toprakların büyük ozanlarının 
güzel sözlerini, dünyaya ve halklara duyurmaktı. 
Asırlarca pervanelikte gezmiş canların ceminde 
semaha dönenlerin duygularını...

Küçük sevinçlerden mutluluğun zirvesine 
çıkacak kadar da tevazu ustasıydı Ali Ekber… Ki 
yaşamı boyunca parayı pulu önemsemedi, hep 
manayla ilgilendi. Ne telifinin ardına düştü ne de 
parasının! Ne yazık ki onca esere, onca yoruma 
rağmen maddi haksızlıkların cenderesi altında 
kalacaktı hep...

Ve diyecekti ki...
“Bu meydanda postumuz/ Çok şükür mevlaya 

gördük dostumuz
Bir gün kara toprak örter üstümüz/Çürütür ey 

benli benli canlar çürütür
Ölürse tenler ölür/Canlar ölesi değil…”
Hayat işte…  Tuncel Kurtiz’in de en yakın 

dostlarından biriydi, Ali Ekber Çiçek.
Birbirlerini çok seven, oldukça anlamlı 

muhabbetler kuran ve fikirleri zıt olmayan iki can 
dosttular. “Bin Yılın Türküsü”nde Ali Ekber Çiçek’i 
sunmuştu zaten Tuncel Kurtiz…

Bir gün Kazdağları’nda Kurtiz’in minik 
pansiyonunda buluştuklarında o davudi sesiyle 
Kurtiz’in “Ooo Koca Haydar Baba, merhaba” 
seslenişine “Ooo imanım nasılsın” demişti, Ali Ekber 
Çiçek. Ve “Hep dağlarda mı karşılaşacağız baba” 
diye devam etmişti Kurtiz,  “Sarı kıza sormak gerek 
Tuncel Baba” yanıtını almıştı. Yıllar yıllar geçecekti…

On yılların büyük ozanı, deprem zamanlarının 
kırık çocuğu, cem törenlerinin amatör bağlama 
öğrencisi, ustaların ustası Ali Ekber Çiçek hayatını 
kaybedecek, çiçekler arasında bir Kazdağı 
mezarlığında uykuya yatacaktı...

Sonra yine yıllar geçecek Tuncel Baba da göçüp 
gidecek, yine Kazdağları’nda Ekber’e üç atım 
mesafede bir Alevi mezarlığına gömülecekti...

Yüzleri birbirine dönük sanki gülümseyip 
yarenlik ediyorlar hâlâ o dağlarda...

•••
Ali Ekber ki vasiyetinde “dağlara çığlığını 

sunmak için” iki dağın arasına gömülmeyi çok arzu 
etmişti. Kimseye etmeden şikâyet yatıyor orada; 
geride muhteşem hatıralar, eserler bırakmış bir 
ozan olarak.

Bir de kızına mektuplar, notlar… Yaşamı 
boyunca birleştirmeye sevdalı, buluşturmaya 
tutkunluğundan adını “Ebru” koyduğu kızına…

Ve dahi gençlere notlar, hatıralar…

33

HA
TIR

A 
PE

RO
NU



ŞEYHMUS DİKEN

Bizim tuhaf ve bahtsız ülkemizde, nedense 
işleriyle topluma mal olmuş şahsiyetlerin 
büyük çoğunluğu öldükten sonra daha çok 

anılır, üzerine konuşulur. Bu durum başka ülkelerde 
böyle midir? Hiç bilmiyorum.

Tabii bunun kimi istisnaları olsa da genel 
olarak böyle! İşte, belki bu istisnalardan ikisidir; 
Yılmaz Güney ile Ahmed Arif. İkisi de yaşadıkları 
dönemde hayli ünleri olan şahsiyetlerdir. Bu ünleri 
ölümlerinden sonra da süredurmuştur.

İkisi de, on yıl arayla, nisan doğumludurlar. İkisi 
de kara yazgının bir kâbus misali üzerine çöktüğü 
coğrafyanın, arada bir saatlik mesafe olan ama 
aynı şehirle de ayrı zamanlarda yolları kesişen iki 
adamdır. Diyarbakır ve Siverek. 

Bu iki kadim şehrin yanı başında Yukarı 
Mezopotamya’nın platosu ve eski bir volkan 
olan Karacadağ vardır. Dağın püskürttüğü lav 
ateşi zamanla taşlaşacak ve dağın yanı başındaki 
şehirlere kimlik katacaktır. İşte bu kimliktir ki 
“adamı, adam eden”.

Ahmed Arif’in şiirindeki muktedir, vakur, 
sınır tanımaz, hep meydan okuyan dil ile 
Yılmaz Güney’in filmlerindeki tek kişilik “halk 
kahramanlığı”, o ateşin taşa dönüşmüşlüğüne şekil 
verişin somut göstergeleridir adeta. Sanki o siyaha 
çalan koyu gri bazalt taştan almışlardır bütün 
yaratıcı kudretlerini. 

Arif’in şiiri ile Güney’in oyun gücü sanki o 
kederle yoğrulu coğrafyanın kaderine çok güçlü 
birer isyandır. İkisi de bunun farkındadır. Ve 
birbirlerinin de farkındadırlar. Yılmaz Güney, 
“Arkadaş” filminde Melike Demirağ’a “Terketmedi 
Sevdan Beni”yi okuturken, kendisi mahpusluğu 
içeriyi anlatan “İçerde” şiirini okur.

Eril bir muktedirlik vardır ikisinde de. Erkek 
egemen bir edaları vardır. Biri şiirinde “Erkekçe 
olsun isterim / dostluk da düşmanlık da...” 
derken, öbürü olmadık bir sahnede kadına tokadı 
kondurmayı normal ve sıradan sayar. Bugünün 
penceresinden, o elli yıl öncesinin dizelerine ya 
da filmdeki konumlanışına baktığımızda sanki 
“mümkünü yok, kabul edilemez” gibi görünse de! 
Tuhaf bir kabulleniş vardır, toplumun nezdinde bu 
eril hâli pür melale!

Ama bu, o günler için belki doğal kabul görülen, 
bugünse asla kabul görmeyen eril dile davranışa 
rağmen, “en çok kadınlar okur ve sever” der şiirleri 
için Ahmed Arif. Yılmaz Güney ise hep “Çirkin 
Kral”dır.

Şimdi orta yere bir soru döşeyeceksiniz eminim: 
Neden ikisi birlikte bu satırlarda dile geldi diye! 
Şu sebeple; Siverek’te araya başka şahsiyetleri de 
katarak nisan başında bir TV kanalında canlı yayında 
konuştuk; Yılmaz Güney’i de Ahmed Arif’i de...

 “Coğrafya kaderdir”, hem insan tekinin alnının 
çatına yazılan kaderdir diyoruz ya! Sahiden böyledir. 
İlgi duyan herkesin bildiğidir ki; Yılmaz Güney, 
Adana doğumludur. Ruhi şekillenmesi Adana’da 
vücut bulmuştur. Ama ailesi Siverek’in Desman 
köyünden kopup-göçüp gitmiştir Adana’ya. Yılmaz 
Güney ömrünün ilerleyen yaşında gidip görmüştür 
Siverek’i. Ama aidiyet onu hep bir alın yazısı gibi 
Siverek’le var kılmıştır. 1960’ların ikinci yarısında 

İstanbul’da “Siverek Yüksek Tahsil Gençlik Derneği” 
kurulur ve başkanı Yılmaz Güney’dir. Sorarlar 
haletiruhiyesini, “Babam koyu bir Siverekliydi. Ben 
o Siverek terbiyesi ile büyüdüm. Siverekli olmamın 
ayrı bir gururu vardır.” der.

Ahmed Arif, 64 yıllık ömrünün çocukluğunun 
ilk altı yılı ile mahpustan çıktıktan 
sonraki sürgünlük iki yılını da 
sayarsak en fazla on yılını 
şehrinde, Diyarbekir’de 
geçirmiştir. Ama Diyarbekir 
Kalesinden Notlar ve Adiloş 
Bebenin Ninnisi ve diğer 
şiirlerini okuduğunuzda!.. 
Ya da kendisiyle yapılan 
röportajları okuduğunuzda 
veya onunla sohbet ettiğinizde 
fark edersiniz ki; aslında Ahmed 
Arif, belki fiziken şehrinden uzak 
düşmüştür. Ama ruhen hep orada, orayla 
hemhal olarak yaşamıştır.

Bu, işte insan teki ne kadar ünlü olursa olsun 
coğrafyanın insanla buluşan güzelliğinin halidir.

Yılmaz Güney illa ki sanatsal toplumsal 
çerçeveli filmleriyle ya da vurdulu-kırdılı avantür 
filmleriyle görücüye çıktığında aslında kimi 
sahnelerindeki tiratlarında hep bir mesaj verir. 
Konuşkan, kısmen buyurgan, haksızlığa hep karşı 

duran ders verir gibi.
Ahmed Arif ise şiirinde muktedire adeta 

meydan okur; “vurun ulan vurun / ben kolay 
ölmem...” derken kan işediği ve 128 gün duvara 
çentik atarak yattığı tek kişilik hücrenin duvarına 

“ya hero ya merro...” diye yazar. Öte yandan 
aşkı, sevdayı da en soylu duyguyla dile 

getirerek.
Biri 30, öbürü 38 yıl önce öte 

yakaya göçmüş iki edebiyat-
sanat şahsiyetine bugünün 
penceresinden baktığımızda 
fark ederiz ki aslında 
bugünün dünyasına da 
sesleniyorlardır. 

Diyelim ki “Otuz 
Üç Kurşun”uyla ya da 

“Anadolu”suyla Ahmed Arif. Ve 
elbette “Arkadaş”, “Yol”, “Duvar”, 

“Sürü”, “Ağıt” ve diğerleriyle Yılmaz Güney.
Ve bir son söz belki; Yılmaz Güney, soyadındaki 

vurgu gibi sadece Güney midir? Değil sanki çünkü 
ona ithafen yapılmış şarkının sözlerindeki gibi 
coğrafyalardan azadedir: “Doğu Yılmaz, Batı 
Yılmaz, Kuzey Yılmaz, Güney Yılmaz...” yani her 
yön, her yan Yılmaz misali. Ve değil mi ki şairin 
kelamınca “Döğüşenler de var bu havalarda / el 
ayak buz kesmiş yürek cehennem...”

Arif’in şiiri ile 
Güney’in oyun gücü 

sanki o kederle 
yoğrulu coğrafyanın 
kaderine çok güçlü 

birer isyandır. İkisi de 
bunun farkındadır. 
Ve birbirlerinin de 

farkındadırlar. 
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ALİ ALTAY

1 Mayıs 1976, 7 yaşındayım. Babam, Ereğli Demir-Çelik Fabrikası’nda… 
Yasaklı bayramlar zamanıydı; giyinip bayramlıklarımı elimde 

pamuk helva, babamın omuzlarında bayram kutlamaya git-
mişiz. Her şey çok güzel giderken birden toz duman, gündüz 
vakti dünyam karardı, polisten yediğim ilk jopla yıldızlar 
geçti gözlerimden. Bir şarkı çınlıyor kulaklarımda:

“işçisin sen işçi kal” 
Ve o ses işliyor yüreğimin derinlerine. Sözleri yaşam 

felsefem, müziği yol haritam... Dadaloğlu ile dik durmayı, 
suyumu kazanarak içmeyi, ekmeğimi bölüp yemeyi öğren-
dim O’ndan. Sevdayı kuşun kanadında arayıp yakalayınca 
ürkütmedim asla. Sevdiklerim için çayı güneşte demleyip, 
yüreğimden süzüp veriyorum Cem Baba. 

9 yaşımda sınıf öğretmenimin teşvikiyle müziğin içinde buldum 
kendimi. Daha o yaşta aklımda o şarkı, asla patron olamayacağım o za-
mandan belli... 1999 ilk albümde ikna edemedim o dönemki plakçımı “Cem 
Karaca yüksek telif ister, herkese vermez şarkısını.” sözlerini yüzlerce kere 
duydum. Plakçı beni, ben plakçıyı ikna savaşındayız. 

Başka çarem yoktu, ikinci albüm çalışmasına başlarken bir demo kayıt 

hazırlayıp gönderdim, Cem Baba’ya. Birkaç gün sonra “okusun evlat, hisse-
derek okumuş.” cevabı, bugün İstasyon Dergisi’nin bu sayısında sizlerle 

buluşturdu. 
17 Haziran 2002 Beyoğlu Büyükparmakkapı Sokak’ta prog-

ram yaptığım o akşam, saat 22.05’te girdi içeri kapıdan, öylece 
bakakaldım gözümü ayırmadan. 

Hayatla, kötü gidişle kavgası olanlardanız, dertlendik, 
dertleştik. 

Sordu Cem Baba: “Neden Tamirci Çırağı? Eski tamirci 
çırakları şimdi otomotiv sanayi kurdu evlat.” dedi gülerek. 

Şakağımdaki 5 dikişli yara izini gösterip “Baba, bu yaranın 
adamı tamirci çırağı, 1 Mayıs 1976’da siz fısıldadınız kulağıma 

işçisin sen işçi kal diye.” 
Cem Baba’nın gözünde tomurcuk yaşlar, ağır ağır indirdi fötr şapkası-

nı kimse görmesin diye. 
“Yanılmamışım bu yolda devam et evlat.” sözleri kulağımda küpe, Tamirci 

Çırağı şarkısı boynumda altın madalya, sen Gülhane Parkı’nda ceviz ağacı, 
ben ağacın gölgesinde, ellerin hâlâ omuzlarımda… 

Bin minnet, bin şükran ve saygıyla büyük usta.

Ve o ses işliyor 
yüreğimin 

derinlerine. 
Sözleri yaşam 

felsefem, 
müziği yol 
haritam.
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BİRCAN USALLI SİLAN

YILDIZLAR KOMPARTMANI

Mart ayının son günleri minik minik 
papatyalar baharın gelişini müjdelerken, 
bahar dalları pembe-beyaz yaşamımıza 

gülümsemeler katarken, “Kar biteli kaç gün oldu?” 
diye düşündüm… Ne kadar değişken bir yaşam…

Tren sanki bu kez her yere gidiyor. Düne, bugüne, 
yarına… Memleketimin her bir köşesine…

Çünkü vagon konuğum; hayranlık duyduğum, 
ülkemizin kazançlarından biri gözüyle baktığım 
sevgili Ayşe Kulin… 80 yaşında gencecik bir kadın, 
müthiş bir hafıza ve hayallerin, sözcüklerin, direncin, 
yaşama çelme atmanın, kendi hayatının efendisi 
bir can… Ayşe Kulin, hiç kuşkusuz ülkemizin en 
üretken yazarı. Dünya çapında 22 dile çevrilmiş 
kitapları. Ve sayısız ulusal ve uluslararası ödülün 
sahibi, birçok eseri televizyon dizisi ve sinema 
filmi olarak izleyici ile buluştu ve UNICEF iyi niyet 
elçisi olarak sosyal sorumluluk penceresini sonuna 
kadar açık bıraktı. “Adı: Aylin”, “Geniş Zamanlar”, 
“Sevdalinka”, “Umut”, “Füreya”, “Köprü”, “Nefes 
Nefese”, “Kardelenler”, “Gece Sesleri”, “Bir Gün”, 
“Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Veda”, “Türkan”, “Hayat 
- Dürbünümde Kırk Sene (1941-1964)”, “Hüzün - 
Dürbünümde Kırk Sene (1964-1983)”, “Gizli Anların 
Yolcusu”, “Bora’nın Kitabı”, “Dönüş”, “Handan”, 
“Tutsak Güneş”, “Kanadı Kırık Kuşlar”, “Kördüğüm”, 
“Her Yerde Kan Var”, “Taksiii”, “İçimde Kızıl Bir Gül 
Gibi”, “Foto Sabah Resimleri”, “Güneşe Dön Yüzünü”, 
“Babama”, “Hazan”, “Hayal” gibi çok önemli 
romanları ve öykü kitaplarını bize armağan etti. 

Evet, bahar dallarına parmaklarımızla 
dokunabiliyorken, o sevinci içimize çekerken, 
memleketimizde hak, hukuk, adalet, ekonomik 
rahatlama, eğitimde, sağlıkta fırsat eşitliği ve 
gelecek gerçek baharı yaşayabilme umuduyla 
sohbetimize başlıyoruz… 
n Gözlerinizi kapattığınızda hayal ile 

gerçek birbirine karıştığında (karışıyorsa eğer) 
yüreğinizdeki dağlara karlar mı yağar çoğu 
zaman yoksa çiçekler mi açar? Hani karı delen 
kardelenler vardır ya da kayaların arasından 
fışkıran can çiçekleri… Hangisi size daha yakın? 
Bu, ruh halinize göre değişse de insan yine de 
kendi yaşamıyla niyette bulunabilir mi? Yoksa 
kendini kabulleniş aslında aşağıya çeken bir 
duygu mudur?

Doğru yanıt her ikisi de olmalıydı ama kısa 
bir süre öncesinde olduğu gibi kar dört bir yanı 
kaplamışsa ve siz şehrinizdeki çoğunluğun 
sıcacık odalarda oturmadıklarını, üşüdüklerini ve 
çaresizlikten kıvrandıklarını biliyorsanız, yüreğinize 
elbette ancak kar yağar. Diyelim ki kar dindi, güneş 
açtı, karlar eridi ama savaşın olduğu ülkede sadece 
karın değil, bombaların, kurşunların altındaki 
perişan çocukların, kadınların, yaşlıların yüzlerindeki 
dehşet ekranlara yansıdıkça, vicdanı olanlar derin 
kuyulardan çıkamaz. Barış yerine savaşı seçen 
insanlık için umutsuzca üzgünüm.
n “Hayal” adlı kitabınızı okuduğumda 60 

yaşın aslında hiç de geç bir dönem olmadığına 

o kadar çok inandım ki... Sizin hayata tutunuş 
şekliniz on binlerce kişi için umut olmuştur 
eminim. Umut, müthiş bir sözcüktür ve sizin bu 
adı taşıyan kitabınız nasıl da güzeldir ve yaşama 
ilişkin ilham vericidir...

Bence Aylin’in yirmi altı yaşındayken çok 
uzun bir tahsil gerektiren hekim olma kararı ve 
Füreya’nın kırk yaşını geçtikten sonra, hem de 
tek ciğeriyle veremle savaştığı dönemde kille 
tanışması, Türklerin öz sanatı seramiği yeniden dış 
duvarlarımıza, evlerimizin içine, mutfak raflarımıza 
sokması, hatta parmaklarımızı, kulaklarımızı, 
gerdanımızı seramikle süslemesi çok heyecan 
vericiydi. Okumakta geç kaldığını zanneden nice 
gence Aylin, hayatı kaçırdığını sanan pek çok orta 
yaşlı kadına da Füreya umut oldu, ışık tuttu. Benim 
yaptıklarım Aylin’le Füreya’nın başarılarının yanında 
devede kulak!
n Yaşama sevincini, direncini bize nasıl 

anlatırsınız? Yaşamak deyince siz neler söylemek 
istersiniz...

Yaşam anlatılmaz, iyisiyle kötüsüyle yaşanır, 
zorluklar karşısında ise ya pes edilir ya savaşılır. 
Kişinin ne yapacağı kendi iradesine olduğu kadar 
biraz da doğduğu evin tutumuna ve aldığı eğitime 
bağlıdır.
n “Mümkünse kendi hatalarımı yaparak 

öğrenmek isterim.” der pek çok kimse. Siz ne 
dersiniz? İllaki her şeyi yaşayarak mı öğrenmek 
gerekir? Yaşanmışlıklardan ders almak niye 
bizlere çok zor geliyor… Ya size?

Eminim yaşanmışlıklardan ders alan 
birileri vardır ama ben bu yaşıma kadar bir 
başkasının hata veya başarısından ibret alarak 
yolunu çizmiş hiç kimseye rastlamadım. Her 
insan yolunu kendi karakterine, meşrebine, 
içine doğduğu ortama göre kendi çiziyor. 
Hatalarından öğreniyor, doğru kararlarından 
yararlanıyor. Ben de öyle yaptım. 
n Sevgili ve şahane kadın Ayşe Kulin, yazmak 

nasıl bir duygu? İlhama inanır mısınız? İçinizde 
bir yanardağ var sanki... Her kitapla dünyaya 
güzellik, çeşitlilik, umut ve düşünce gücünün 
önemini anlatan hikâyeler püskürtüyorsunuz? 
Gayya kuyusu gibi derin gönlünüzde kim bilir ne 
çok hikâye daha vardır, öyle mi?  

Yazmak, bir duygu değil. Yazmak bir eylem ve 
her eylem gibi disiplin ve özen gerektiriyor. İlhama 
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inanırım, hiçbir sanat dalında ilhamsız başarıya 
ulaşamazsınız. Belki bunu söylerken ilhamı yetenek 
ile karıştırıyorumdur ama demek istediğim şu; 
herkes müzik yapabilir, müziğe yatkın olan daha 
iyisini yapar. Herkes şarkı söyler ama sesi ve kulağı 
olmayan şarkıcı olamaz. Yazmak da öyle, resim 
yapmak da öyle. Hatta yemek yapmak, dikiş 
dikmek, marangozluk bile Allah vergisi bir dokunuş 
ister. 
n Aslında romanlardaki kahramanlar bazen 

en yakın arkadaşlarımız olurlar. Ama gerçek 
hayatta onları bulmak sahiden zor oluyor... 
Aslında bu roman kahramanları tutunduğumuz 
yalanlar mı bizim?

Belki öyledirler ama benimkiler değildi. Ben 
biyografi ve otobiyografilerimde olsun, öykülerimde 
olsun çoğunlukla gerçek insanları yazdım. 
Öykülerimde erkekler tarafından itilip kakılan, 
istismar edilen hatta öldürülen savunmasız kadınlar 
-ki etrafımız artık onlarla dolu-, romanlarımda ise 
tesadüfen güçlü kadınlar vardı. 
n Yalan demişken, mutlu edecek pembe 

yalanlar mı daha çok hayatınızda yoksa sizi 
incitecek gerçekler mi?

Ben yalanın pembesiyle de beyazıyla da 
yaşayamam. Yaşayabilsem çok genç yaşta önce iki, 
sonra da dört çocukla eşlerimden boşanmazdım. 
Ben, beni incitecek de olsa gerçeklerle yüzleşmeyi ve 
onları bertaraf etmeyi seçtim hep. 
n Mesela ben “Tutsak Güneş”i okurken 

içim paramparça olmuştu. O dünyanın gerçeğe 
dönüşme korkusunun etkisini üstümden 
güçlükle atabilmiştim... Sizin etkilendiğiniz 
roman kahramanlarınız var mı kendinizin 
yarattığı ya da başka bir yazarın eserlerinde 
rastladığınız?

Gerçek hayatta ve roman kahramanlarımın 
arasında beni en etkileyen kişi Türkan Saylan oldu. 

Hayranlık duyduğum bir başka kadın da, henüz 
on-on bir yaşındayken “Young Bess” adlı filmde 
seyrettiğim ve çok etkilendiğim, kral babasına 
kafa tutan küçük kızdı. Nice tuzaktan kurtulup, 
1. Elizabeth adıyla tahta çıktı, onca Avrupa kralı 
arasında döneminin tek kraliçesiydi. Hiç evlenmedi 
ama bir sürü sevgilisi oldu. Ülkesini dünyanın en 
güçlü ülkesi haline getirdi, sanata çok önem verdiği 
için müzik, tiyatro ve edebiyat onun zamanında 
doruğa ulaştı. Böyle bir kadına hayran olunmaz mı?   
n Aydınların ülkenin içinde bulunduğu durum 

ve geleceğiyle ilgili sorumlulukları nelerdir?
Yasaların belirlediği bir seçim tarihi var. O tarihe 

kadar sabırla beklenecek. Çünkü her işin başı sevgi, 
saygı ve huzur olmalı. Aydın sorumluluğunun 
göstergesi ancak seçim gerçekleşmediğinde söz 
konusu olacaktır.  
n Siz dünyaya yazar olarak geldiğinize 

inanıyor musunuz?
Kesinlikle evet. 
n Türkiye’nin yeni dönem edebiyatının en 

önemli yazarlarından birisiniz. Yazdığınız her 
roman, insanın içine işliyor. Okurlarla birer 
köprü olan romanlarınızda sizce bu duyguyu 
uyandıran en önemli özellik ne?

Samimiyet.
n Yazmak sizin için bir cümleyle ne ifade ediyor?
Varoluş nedenimi. 
n Yazarlık sizce keşfedilmesi gereken bir 

yetenek midir, yoksa üzerine düşmesi gereken 
bir şey mi?

Daha önce de söylediğim gibi, yetenek kişinin 
inancına göre ya Allah vergisidir ya da DNA’larında 
vardır. Beş üniversite de bitirse, yeteneği olmayan 
biri iyi bir yazar, iyi bir ressam, iyi bir müzisyen 
olamaz. El tadı olmayandan iyi aşçı, el becerisi 
olmayandan iyi terzi, sahne ışığı olmayandan iyi 
oyuncu olamaz.  

n Sizce yeterince okuyan bir toplum muyuz?
Hayır, Osmanlı İmparatorluğu dâhil, 

Cumhuriyet’in ilk yirmi beş yılı dışında okumayan ve 
okumaya alıştırılmamış bir halkız. Nasıl ki bir çiçekle 
yaz olmaz, bir avuç aydınla da okuyan toplum 
olunmaz.
n 34 kitap yazdınız. Müthiş bir emek ve 

üretim... Bu süreçte hiç engellerle karşılaştınız 
mı? Ya da kendinize set koyduğunuz alanlar oldu 
mu?

Ben engellerle ilk yayıncımı bulana kadar 
boğuştum. Yirmi beş yıl sonra basılan ilk üç 
kitabımdan ikisi ödül kazandı, ilk romanım çok 
sattı ve o gün bu gündür kitaplarımı yayımlatma 
konusunda hiçbir engelle karşılaşmadım. 
Yazdıklarımdan hoşlanmayanlar da elbette vardır ve 
eğer subaşlarını tutuyorlarsa önüme hiç bilmediğim 
ya da fark ettiğim engeller çıkartabiliyorlardır. 
n Yazarken kendinizi sansürlediğiniz oluyor mu?
Artık elbette oluyor ama edebiyat yazarları 

arasında -erkekler dâhil- hâlâ en cüretkâr yazar 
olduğumu sanıyorum. 
n Kitaplarınız arasında eleştirinizden kaçan 

birkaç kitabınız olmuş. “Füreya”, “Geniş 
Zamanlar”, “Gizli Anların Yolcusu” ve devamı 
“Bora’nın Kitabı”... Onları ayıran ne oldu?

Geniş Zamanlar; zamanın ruhunu yansıtan, 
cesurca yazılmış bir öykü kitabıdır, roman 
değildir. Füreya, hem yazı tekniği açısından hem 
de başkarakterin yaşadığı dönemlerin önemi 
bakımından çok doyurucu bir roman oldu. 
Sanatçının sadece yaşantısını vermekle kalmadı, her 
yaptığı eseri hangi ruh haliyle ve bir roman olmasına 
rağmen okuru hiç sıkmadan hangi teknikle 
meydana getirdiğini de anlattı.  Gizli Anların 
Yolcusu ve Bora’nın Kitabı ise farkındalık yaratan 
cesur kitaplardır ama bana soracak olursanız, en iyi 
romanım en son yazdığım Her Yerde Kan Var.
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BARIŞ İNCE

Hareket değil, hareketsizlik uyandırdı. Neredeyim, neredeyiz? 
Başımın camda bıraktığı yağlı izden tiksindim. Ne kadar yıkanırsam 
yıkanayım… Kurtulamadığım iz. Camdan ötesi bulanık... Muavin 

elinde oda spreyi “fıs fıs” diye yanımızdan seğirtti.  Hepimizden nefret 
ediyor olmalı ki haklı. Yolun karşısında kumaş pantolonlu zayıf adam, 
elindeki canlı tavuğu koltukaltına sıkıştırdı. Hayvan tepindi, adamın 
elinden kaçtı. Yola atılmış plastik şişe bir tekere değip zıpladı. Kedi etrafa 
sırtı kambur baktı. Çocuk elindeki pis bezi göstererek yandaki arabanın 
camını tıklattı. Kadın başını yana değil yukarı kaldırdı, çocuğa değil bana 
baktı. Yüzü, yağlı izin arkasında kaldı. Kadının gözlerini göremiyorum. Ben 
zaten… Gözlerinizin içine bakamıyorum. Hayır, korkak 
değilim. Yalanınıza kanamıyorum. 

Işıklardan sağa kıran otobüs sarsıldı ve tısladı. Muavin 
tekdüze sesiyle 30 dakika volta yazdı. Burası neresi? 
Ayağa kalkmaya çalıştım. “Pardon, geçeceğim de…” 
Yanımdaki adam yüzüme boş baktı. Koltuğun kolunu 
kaldıramadı, ayaktakilerden yardım aldı. Bacaklarını 
çevirdi, geçtim. Normal fiyatının iki katına satılan 
çorbalara göz gezdirdim. Tok karın, uyku yapar. Ama önce 
yastık almalı, izden kurtulmalı. Otobüste yanımda oturan 
adam tuvaletten çıktı. Kolonyayı ensesinde, saçında 
dolaştırdı; burnunu kaşıdı. Sigara içen iki kişinin yanına 
yanaştı. Bir çay söyleyerek ayakta lafa daldı. Anons 
seslerinden irkilen köpekler havladı. Yastığımı kasadan geçirdim, tezgâhın 
üstüne başımı koyarak yeni yastığımı denedim. Kasadaki kadın yüzüme 
tuhaf baktı. Ama denemeden bilemem ki. Hem bilemediğim o kadar çok 
şey var ki. Her şey çok bulanık, etrafı seçemiyorum. Hanımefendi ben 
zaten… Hayır; ben farklı değilim, sadece aranıza giremiyorum.

Çıkardığım ceketin koluyla pencere camındaki izi sildim. Çıkmadı iz. 
Yağ iyice yayıldı. Kurtulamıyorum. Otobüse son binenin içeri üflediği 

sigara dumanı etrafı sardı. Yanımdaki adam ön koltuktaki ekrana kalın 
parmağıyla bastı. Sonra bir daha bastı. Muavin plastik bardaklara su kattı. 
Dışarıda bozuk bir traktörün başında dört adam vardı. İçlerinden yaşlı 
olan, eğilip elindeki fenerle sağa sola bakındı. Bayrak tutan adam yolu 
açtı. Çalıların arasından bir tilki kaçıştı. Cama yastığımı dayadım, başımı 
koyup gözlerimi kapattım. İzsiz kaldım diye mi sarsıldım? Yandaki adam 
kolumu dürtüyormuş meğer. Ne istiyor şimdi bu? Adam konuştu, konuştu. 
Önündeki siyah ekrana tükürükleri uçuştu. Ben de birkaç kelam etsem 
mi? Ama susmadı. Hafif ayaklanıp arkamı döndüm: “Muavin Bey, kahve 
saati geldi mi?” Bozuldu yandaki adam. Koltuk cebindeki gazeteyi alırken 

kulaklığın küçük poşetini düşürdü. Yastığımı kucağımda 
unutup cama başımı dayadım, yağlı bir iz daha bıraktım. 
Artık hiçbir şeyi net göremiyorum. Hayır, ben… Suskun 
değilim, lafınızı kesemiyorum. 

Yol kenarındaki ağaçlar tek sıra geçit töreni yaptı. 
Haylaz kuşlar arabaları kanatlarıyla yaladı. Arka 
koltuktaki kadın sırtıma dizini bastırdı. Otobüsün tıs 
sesi bira kutusunun açılışını hatırlattı, dilim paslandı. 
Muavin elinde bir kâğıtla yanıma yanaştı. “Siz nerede 
inecektiniz beyefendi?” Bilemedim. “Ben mi?” Zaman 
kazanmak istedim. Nereden çıktı şimdi bu soru? Kahve 
istedim. Arkadaki kadın dizini bir kez daha bastırdı. 
Muavin sorusunu tekrarladı. Avucuma tükenmez kalemle 

yazdığım yazıyı gösterdim. Yazı silinmişti, kalan sadece bulanık mavi 
izlerdi. Hatırlamıyorum. Muavin sinirlenmiş olmalı ki haklı. Dışarıda 
havayı bir fabrikanın dumanı sardı. Lambalı direkleri tutmak istiyorum. 
Camdaki izler etrafı bulanıklaştırdı. İzler… Geçmişin gizledikleri sağa 
sola bulaştı. Üstüm başım yağ içinde kaldı. Kayıyorum, kayıyorum. 
Direkleri tutamıyorum. Yanlış anlamayın, ben… Hafızasız değilim, sadece 
yaptıklarınızı unutamıyorum.   

Hayır, ben… 
Suskun 

değilim, 
lafınızı 

kesemiyorum.
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NASUH MAHRUKİ

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

Muhibbi takma adıyla 400 yıl geçmişten, 
Zigetvar Kalesi fethedilirken hasta 
yatağından bize seslenen, Avrupalıların 

Süleyman The Magnificent (Muhteşem 
Süleyman) dedikleri, 46 yıl padişah olan Kanûnî 
Sultan Süleyman, insan toplulukları için kudretli 
bir devlete sahip olmanın değerini yüceltirken, 
insanın sağlıklı olmasının da dünyanın en 
değerli gücü olduğunu söylemiş bizlere.

Vücut sağlığı ve akıl sağlığı en önemli şey. 
İnsanın sağlıklı bir vücuda ve akla sahip olarak 
dünyaya gelmesi en iyi başlangıç. Kendisine 
uzun yıllar en iyi şekilde bakacak ve eğitimini 
en iyi şekilde sağlayarak içindeki kuvvetli, 
yetenekli, tutkulu taraflarını ortaya çıkaracak, 
sağlıklı, bilinçli, sorumlu bir çocuk ve genç 
olarak yetişmesi için çaba gösterecek bir aileye 
sahip olması çok önemli. Yaş alarak büyüdükçe 
de kişinin kendi sağlığı, geleceği, kariyeri ve her 
şeyinin sorumluluğunu giderek artan bir şekilde 
bilinçli olarak alması esas olan. 

İnsanlar yaşamlarını akılla, mantıkla, sebep 
sonuç ilişkileriyle, yaşamın nedenselliğiyle 
ve gelecek farkındalığıyla değil de günlük 
kaygılarla, çevrelerindeki genel geçer eksik 
algılarla ve geleneksel inançlarıyla sürdürürlerse 
çoğu zaman kıymetli bir şeyin değerini ancak 
kaybedince anlarlar. Sağlık bunların içinde 
en önemlisidir, çünkü her şeyin başı sağlıktır. 
Sağlık, sadece bir hastalığın bulunmayışı değil, 
bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam iyilik 

halidir. Bu iyilik hali paha biçilemez değerdedir 
ve ne yazık ki herkese eşit olarak nasip olmaz. 
Sağlığımızın kıymetini bilmek gerekir ve 
sağlığımızı korumaya da özen göstermek. 
Sağlıklı bir vücut, yaşam mücadelesinde büyük 
avantajdır. Sağlıklı bir vücut için de spor 
– egzersiz yapmak ve hareketli bir 
hayat sürmek gerekir. 

Çağını aşan lider Atatürk, 
dünyada okullarda beden 
eğitimini ülkesinde 
mecburi kılan ilk devlet 
adamıdır. 

“Ben sporcunun zeki, 
çevik ve aynı zamanda 
ahlaklısını severim... 
Sağlam kafa, sağlam 
vücutta bulunur... Ben Türk 
gençliğinin spor yaparak 
güçlü olmasını isterim... 
Türk gençliği, sağlıklı yetişip 
spor yaparsa, ulusumuzun geleceği 
güvence altındadır... Bir milletin sporda 
gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir… Esas 
olan, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini 
sağlamaktır...” gibi sözleriyle ve kurduğu spor 
kurumlarıyla, gençliğin sağlıklı - güçlü yetişmesi 
ve milletin güvencesi için sporu yaşamsal 

derecede önemsemiştir.
Herkes kendi varoluşunun zorunluluklarına 

bağlıdır, ancak sonsuz bir hareket özgürlüğüne 
sahiptir. Hareket değişim, değişim hareket 
getirir. İkisi birlikte çeşitliliği getirir ki, çeşitliliği 
besleyen ve geliştirebilen sistemler sağlıklı 

sistemlerdir. Hareket sizin daha fazla 
çevreye girmenizi sağlar. Yeni 

çevreler, yeni fırsatlar ve yeni 
seçenekler, yeni deneyimler, 

yeni öğrenmeler de demektir. 
Dengeli ve sağlıklı işleyen 
bir ortamda hareket sizi 
daha fazla şans ve fırsatla 
karşılaştırır. 

Hayatın içinde her 
yönde hareket edin, 
yeni ilişkiler geliştirin, 
daha önce yapmadığınız, 

deneyimlemediğiniz yeni 
şeyler deneyin. Yeni yerlere 

gidin, yeni şeyler öğrenin ve 
hayatın içinde hep devinim halinde, 

hareket halinde olun. Böylece daha fazla 
şans ve fırsatın kapınızı çalması için ortamı 
kendiniz yaratın. Hareketli bir hayat, daha az 
hareketli bir hayattan daha çok verimli, daha 
çok üretken, daha çok başarılı ve daha çok 
mutlu ve daha sağlıklı bir hayat olacaktır.  

Herkese iyilik, sağlık dilerim.

Herkes kendi 
varoluşunun 

zorunluluklarına 
bağlıdır ancak 

sonsuz bir hareket 
özgürlüğüne 

sahiptir.
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Kalın kırmızı perdelerin arasından 
süzülerek odada rahatsız edici gölgeler 
oluşturan sokak lambasının sarı ışığı, 

ter içinde olmasına rağmen bir ölünün 
soğukluğuna sahip iri vücudunda haşere 
gibi süzülüyordu. Dizlerinin iç kısımlarından 
gelen komutla, bütün bedeni bir kuklanın 
dansını andıran seri hareketlerle yukarı 
doğru çekiliyor ve sonrasında tekrar 
yatağa düşüyordu. Odadaki altı gözlü 
çekmeceyi mesken tutmuş tahta kurdu 
ailesi, çıkarımlar yapılabilmesi mümkün 
olan bir dil konuşuyorlardı. Ellerini yumruk 
yaparak çenesinin altında birleştirdi. 
Gözlerini aralayarak etrafı süzdüğünde 
güvenli bir yerde olduğu hissine kapılıyordu, 
ancak denizde derinlere dalıp yüzeye 
çıkmaya uğraşırken gördüğü güneş ışığının 
sürekli uzaklaşması gibi, zihninde bütün 
gerçekliğiyle var olan o rüyadan bir türlü 
uyanamıyordu. 

Kendini ansızın yine sokak lambasının 
aydınlattığı farklı bir odada buldu.  Yanında 
dikildiği aralık kalmış kapı o kadar uzundu 
ki vücudunun yarısının yerin altına çekilmiş 
olduğunu düşündü. Kollarını ve bacaklarını 
kendi iradesi ile hareket ettiremiyor, 
karıncalanan yüzünde hiçbir mimik 
kıpırdatmıyordu. Adeta daha önceden 
yazılmış bir senaryoyu oynuyordu. Annesi 
rüzgârın öptüğü bir göl gibi titreyen ellerinde 
tahta kurduna bulanmış bir bıçak tutuyor ve 
en az elleri kadar titreyen sesiyle “Basri, çık 
dışarı!” diye ağlamaklı bağırıyordu. Babası 
duvarın köşesine çökmüş, bütün vücudunu 
kaplayan düzinelerce tahta kurdundan 
çığlıklar atarak kurtulmaya çalışıyordu. 

Annesinin elinde tuttuğu bıçak aniden 
bir mendile dönüştü. Basri, o mendile 
ulaştığında bütün hayatının daha iyiye 
gideceğinden emin bir şekilde annesinden 
almaya çalışsa da, babasının yatmadan 
önce kırmak istercesine sıktığı sağ kolu 
yerinde değildi. Sol kolunu annesine 
uzatmaya çalıştı. Annesi 
“Çık Basri, çık oğlum!” 
diye bağırmaya devam 
ediyordu. Saniyeler 
geçtikçe hissizleşmeye 
başlayan sol kolunu 
son bir gayretle 
annesine uzatmayı 
başardı ve mendili 
kaptığı gibi odadan 
çıktı. Her adımında 
öten tahta 
parkeler, o adım 
attıktan saliseler 
sonra yok oluyordu. 
Adım atabilecek yer 
kalmayınca, büyük bir 
hızla ışığı yanan alaturka 
tuvaletin kapısını açıp kendini 
içeriye attı. 

Şimdi cezaevinin avlusundaydı. Sırtını 
soğuk duvara yaslamış, bağdaş kurarak 
oturuyordu. Elinde tuttuğu mendili 
kendini yırtarcasına satmaya çalışırken, 
insanlar para tutuşturup mendili almayı 
reddediyorlardı. “Ben dilenci değilim. 
Parasını veriyorsanız alın bu mendilleri!” 
diye bağırmaya çalışsa da sesi çok az 
çıkıyordu. Ne söylediğini duymayanlar 
büyük bir gururla “mendil sende kalsın” 

derken, diğerleri yardım ettiklerine bin 
pişman halde, karşılığında bir şey almayarak 
vicdanlarını rahat ettirebilecekleri bir dilenci 
arayışına çıkıyorlardı. İnsanlar o kadar 
yavaş hareket ediyor ve o kadar yakınlardı 
ki yüzlerinin aldığı şekli bütün detaylarıyla 

görebiliyordu. 
Kafasını sola çevirdiğinde 
annesini ve iyi giyimli iki 

adamı otururlarken 
gördü.  Tepesinde 

bulunan beyaz ışığın 
aydınlattığı loş bir 
odada annesi, “Ya 
halasında kalsın 
ya burada. Yurda 
göndermem. 
Kimsesiz değil o.” 
diyordu. Basri’yi 
gören veya duyan 

kimse yoktu. Masaya 
çıkıyor, üzerinde 

duran kâğıtları etrafa 
savurarak kendini görünür 

kılmaya çalışıyordu ama 
kimse tepki vermiyordu. En 

sonunda annesi de masaya çıkarak 
işaret parmağıyla arkasında duran kapıyı 
gösterdi. “Basri, halana gidiyorsun!” diye 
emir veriyordu. Cebinden bir mendil daha 
çıkaran annesi onun eline tutuşturdu. Basri 
mendili hızla alıp, sıkı sıkı kavradıktan sonra 
annesinden ayrı kalmak istemediğini belli 
edercesine dudaklarını aşağıya büzerek 
yavaş adımlarla kapıya doğru ilerledi. 

Kapı dışarıda duran birileri tarafından 
açıldı ve bütün kuzenlerinin kundaklarında 

DİLARA ŞENOL

Şimdi 
cezaevinin avlusundaydı. 

Sırtını soğuk duvara 
yaslamış, bağdaş 

kurarak oturuyordu. 
Elinde tuttuğu mendili 

kendini yırtarcasına 
satmaya çalışırken, 

insanlar para tutuşturup 
mendili almayı 

reddediyorlardı.
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ağladığı, halasının yüksek sesle “Bıktım 
sizden!” diye bağırdığı tek katlı taş bir eve 
girdi. Halası eniştesine sürekli “Şu surata 
bak. Annesinin kopyası. Yüzüne bakmak 
içimden gelmiyor.” deyip duruyordu. “Gitsin, 
ne hali varsa görsün!” Basri zaten gitmek 
istiyordu. Evi bildiği tek yer annesinin sıcak 
nefesiyle ısıttığı soğuk duvarlardı.

Uyandığında başı annesinin beyaz 
göğsündeydi. Kendini oldukça büyümüş 
hissediyordu. Dikkatlice ayaklarına baktı. 
Dışarı çıkabilmesi için kapıları açan o 
kocaman anahtardan daha büyüklerdi. 
Kafasını arkaya çevirdi. Annesini göremedi. 
Oysa biraz önce orada uyuyordu. Hücrenin 
içinde dolandı. Arkasına tekrar baktığında 
annesi yine o iyi giyimli adamlarla aynı 
odadaydı. “Tamam.” diyordu. “Madem 
emanetleriymiş, alsınlar.” Annesi ona döndü, 
“Basri, halana gidiyorsun.”

Basri kendini aniden bir televizyonun 
içinde buldu. Cam vitrini süsleyen renkli 
televizyonlarda oynayan bir kamu 
spotunun başrolüydü. İnsanlar vitrinin 
önünde dikilmiş, büyük bir ciddiyetle ve 
ne kadar sağduyulu olduklarını birbirlerine 
kanıtlamaya gayret ederek kafalarını 
bir aşağı bir yukarı sallıyorlardı. Basri 
televizyonun içinde hareket ederken 
arkadan tok bir ses yankılanıyordu: “Eski 
hükümlülere umut olalım. Onları topluma 
kazandıralım.” Gür erkek sesi konuşmayı 
bitirdiğinde, vitrinin önünde onu izleyen 
insanlar mutluluk gözyaşlarına hâkim 
olamayarak birbirlerine sarılıyor ve çok 
büyük bir şeyi kutluyor gibi gözüküyorlardı.

Zorlanarak televizyonun içinden çıktı. 

Halasının yaşadığı evin iki sokak ötesindeki 
manava geldi. Manav, dükkânının kapısının 
önünde dikiliyor, ağzında bir şeyler 
geveliyordu. “Olmaz Basri, annenin durumu 
belli. Mahalleli senden de korkar. İşlerimiz 
düşer Allah korusun.” Cümlesini bitirdikten 
sonra engel olamadığı küçümseme ve acıma 
hissini iyimser bir gülümseme ile gizleyerek 
arka cebinden kâğıt mendil çıkardı. Gururla 
Basri’ye uzattı. Basri’nin elinde tuttuğu 
mendil, bir anda ders kitabına dönüşmüştü. 
Halasının görmesinden korkarak kitabı 
hemen yutmaya başladı. Görenler hayretle 
onu izliyordu. 

Ürkütücü bakışlarla onu izleyenlerden 
hızlı adımlarla uzaklaşmaya başladı. 
Kaldırımın üstünde duran tek kişilik bir 
yatak gördü. Yanında altı gözlü bir çekmece 
vardı. Kendini mutlulukla eskimiş ve 
sararmış yatağa attı. Anında uykuya daldı. 
Gözlerine vurarak onu rahatsız eden sokak 
lambasının ışığı gördüğü rüya ile buluşuyor, 
anlamlı bir kompozisyon oluşturuyordu. 
Boncuk tanesi gibi yüzünden süzülen terler 
ise dudaklarına düşerek ağzında tuzlu bir tat 
bırakıyordu.  

Sonunda kendine geldiğinde devasa 
büyüklükte bir kapının önündeydi. 
Resmi kıyafetli, sayısı yüzü geçen insan 
topluluğuna hiddetle haykırıyordu: “Annem 
kendince sağladığı adaletin bedelini devletin 
adaletiyle öderken, ben gözden kaçtım. 
Şimdi herkesin bana bir adalet borcu var.” 
Yerinde olmayan sağ kolunu, yağmurun 
ıslattığı topraktan çıkararak tekrar yerine 
taktı. Herkes çılgınca alkış tutuyor, ismini 
haykırarak tezahürat ediyordu.

CANAN ÇELİK
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Tıbbiyeli yazarlarımızdansın. Öykü, 
roman, deneme yazarısın. Çok çalışkan 
ve hayatın her alanına el atanlardansın 

ve ben bu huyunu çok sevenlerdenim. Seni ben 
uzun anlatmayayım diye, sözü sana bırakayım. 
Bilmediğimiz Alper Akçam için neler söylersin? 

Kuşkusuz özel yaşamında birçok kimsenin 
bilmediği fırtınalar kopan biriyim de, edebiyatçı 
olarak, yaşam biçimi olarak yazdığıyla yaşadığını 
birbirine harman etmeyi, kurgusunun ipuçlarını 
yaşamın içinden çıkarmayı ve tarihe, olaylara saygılı 
kalmayı seven bir yazarım… 

Hayat karşıma ne çıkardıysa, onun içinde 
boğuştum. Hiç kaçmadım üzerime düşüyor 
görünenden. Yeri geldi devrimci gençlik 
mücadelesinde, hem de en ön saflarda yer aldım; 
yeri geldi köylülerimle birlikte orman ve otlaklar 
için, onların geçim ve yaşam dertleri için onların 
içinde oldum; tırpan çektim, günlerce güneşin 
altında öküz boyunduruğunda hotaklık yaptım, 
gece düzlerde yıldızların altında, hasırların üstünde 
yattım; üretmeyi çok sevdim; avuçlarımdaki 
nasırlarla hep onur duydum. 

Yeri geldi futbolcu oldum, on beş yıldan fazla 
lisanslı futbol oynadım; yeri geldi derneklerde, 
meslek odalarında, sendikalarda, siyasi partilerde 
üyelik ve yöneticilik yaptım. Hep de “doğrucu 
davut”luk çizgisindeydim. Saplantılı denebilecek 
bir biçimde adaletli davranmaya çalıştım; en 
yetkili ve varsıl ile en gariban ve ezilmişi hiçbir 
yerde birbirinden ayrı tutmadım, kimsenin 
önünde eğilmedim… Hekim olarak çalışırken 
de açığa alındım, sürüldüm zamanın koşulları 
gereği, yedi kez, ameliyatını yaptığım hastaya kan 
bulunamadığı için kendi kanımı verdim. 

Hekim olmamı ailem istemişti, ondan da 
kaçmadım, somut olanı, cerrahiyi seçtim uzmanlık 
alanı olarak.

Şükürler olsun diyeyim ki, daha bu edebiyat 
ve kültür alanına ilk adım attığım yıllarda bir 
eleştirmenimizin kitabından öğrendiğim Mihail 
Bahtin adıyla tanıştım. Ovtavio Paz, Franco 
Moretti, Paulo Freire, Edward Said, İbni Haldun, 
Hilmi Ziya Ülken… Sonu hiç gelmedi. Toplu 
olarak okudum yapıtlarını. Bunları devrimcilik 
yıllarımda başucuma koyduğum, bir kısmını 
12 Eylül günlerinde evim aranacakken yakmak 
zorunda kalıp, sonradan yeniden tamamladığım 
Marx, Engels, Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve diğer felsefe 
kitaplarıyla yan yana koyunca birçok anahtar sahibi 
bir çilingire benzedim. Yazının ve yaşamın her 
alanına uzandım. Haddim olmayarak belki, biraz da 

sivri dilli eleştiri yazıları yazdım. Umberto Eco’dan 
ErnstBloch’a, Edward Said’e eleştirmediğim 
kimse kalmadı sanki. Bir dostumun önerisiyle bu 
türden yazıları “Academia Edu” adlı bir “internet 
bloğu”na yükledim. Milyonlarca akademisyen ve 
araştırmacının yazılarının yer aldığı bu alanda, bu 
günlerde yazdıklarım “Top %1” de ilgi görenler 
sarasında.

“Türk Romanında Karnaval”, “Anadolu 
Rönesansı”, “Orhan Kemal’de Diyalojik Perspektif”, 
“Dilin Dört Atlısı” (Vüs’at O. Bener, Bilge Karasu, 
Leyla Erbil, Oğuz Atay’dan Türkçeye Armağanlar), 
“Romanlarımızda Kurtuluş Savaşı ve Kadınlarımız” 
geniş kaynakçalı, hummalı çalışmaların ürünü 
kitaplar olarak yayımlandı. Çok ilgi gördüklerini 
söyleyemem ama haklarında doğru dürüst bir 
tanıtım yazısı, bir kampanya olmadığı halde kendi 
kendilerini yaşattılar, hep arayanları ve okuyanları 
oldu… 

Köy enstitüleri denildiğinde yüreğim 
sızlar. Bilirsin ben de öğretmen kökenliyim. 
Sen bu konuda çok emek verenlerin başında 
gelenlerdensin.  Hâlâ şu anda Yeni Kuşak Köy 
Enstitülüler Derneği Ankara Şube Başkanlığını 
sürdürüyorsun. Köy enstitülerini ‘Anadolu 
rönesansı’ olarak tanımlıyorsun. Bu konu hakkında 
düşündüklerini paylaşabilir misin? 

YKKED Ankara Şube Başkanlığı’nı, on üç yıllık 
bir köy enstitüsü ve Hasanoğlan emeğinden 
sonra olaylı geçen yıl yapılan bir kongre ile 
kendi isteğimle bıraktım. Köy Enstitüleri’ne ve 
“Anadolu Rönesansı”na gelince; o konuda da 
özgün çalışmalar yaptığım inancındayım. Köy 
enstitülerinin ve kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’un 
attığı bazı tohumların, diktiği bazı fidanların neden 
bu kadar sağlam olduklarına ilişkin bir soruyu, halk 
kültürü ve halk gülmece kültürünün üzerinden 
yürüttüğüm çalışmalarla çözümlemeye çalıştım 
ve üzerine basa basa, bu girişime bir “Anadolu 
rönesansı” adını verdim. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin geçtiğimiz az yayımladığı, değerli 
dostum Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın derleyiciliği ve 

editörlüğünü yaptığı “Köy Enstitüleri” kitabındaki 
yazımın başlığı da “Anadolu Rönesans’ından Köy 
Enstitüleri ve Halk Kültürü” oldu. 

Babalar kıymetlidir ama bazı babalar 
yaptıklarıyla manevi olarak hepimizin babası 
olurlar. Dursun AKÇAM babanız da böyledir. 
Onun adına Ardahan’da bir “Dursun Akçam 
Kültür Evi” kurdunuz. Büyük emek ve maddi 
yıpranmışlıklarla… Oysa kenara da  çekilebilirdiniz. 
Bence bu konuda örneklerden birisiniz. Kültürel 
miras konusunda neler söylersiniz?

Kültürel miras, gökten zembille inen ya 
da indirebilecek bir şey değildir. “Kültürde 
süreklilik” önyargılı bakış açılarıyla, politik kaygı 
ve oynamalarla da sağlanamaz… 12 Eylül sonrası 
edebiyat ortamımızın içine düştüğü geçici sığlık da 
kısa zamanda atlatıldı; edebiyatımız yeniden akıcı 
ve gelişken bir yola girdi.

Dursun Akçam, benim fiziksel babam 
olduğu kadar, onun üzerinden de yaptığım 
bazı çalışmalarla bana bir tür düşün babalığı 
ve yol göstericiliği de yapmış oldu. Dursun 
Akçam ve diğer köy enstitülü yazarları kaba bir 
“toplumcu gerçekçi” kategorik başlığı altında 
toplayıp, onları birer dert ve sıkıntı yazarı olarak 
gösterenler kadar, onları “buyurulmuş edebiyat” 
yapmakla suçlayanların da değersizleştirdikleri, 
yavanlaştırdıkları bu türün gerçek değerinin yenice 
anlaşılabildiği “Batı Rönesansı’nda Rabelais, Türk 
Edebiyatında Köy Enstitülü Yazarlar” özgün tezini 
yayımladım. Bundan bir süre önce yitirdiğimiz ve 
köy enstitülü yazarlara karşı neredeyse hasmane bir 
tutum içindeki bir eleştirmenimizin, belki de benim 
çalışmalarımdan da haberdar olarak, ölümünden 
önceki bir zamanda bir dersinde öğrencilere köy 
enstitüleri ve köy enstitülü yazarlar hakkında övücü 
şeyler söylemiş olması beni çok duygulandırdı. 
Çok önceleri “karşılaştırmalı edebiyat duayen 
hocası” Gürsel Aytaç’ın “sen yazılarınla birçok 
kişiyi susturdun; çünkü doğru şeyler bulup çıkardın 
edebiyatın derinliklerinden.” demiş olmasını da hiç 
unutamam…

18 yıl önce büyük ölçüde benim çabam ve 
mücadelem, Dursun Akçam eşi Perihan ve 
çocuklarının desteğiyle kuruldu, Dursun Akçam 
Kültür Evi... Bu yıl 17. Dursun Akçam Kültür Sanat 
Günleri’ni yapacağız. Bir örneği daha yoktur sanırım 
yaptığımız işin… 

Böylece, Dursun Akçam ve onun yol arkadaşları, 
benim edebiyata sağlam bir giriş yapmama da 
“babalık” yapmış oldular sanırım. Dursun Akçam’ı 
“Koçero” diye adlandırmış Mehmet Başaran 
amcam, yıllarca bana kamçılayıcı mektuplar 
yazdı; tökezleyip kalmamam için yol gösterdi; 
sevgili Adnan Binyazar da eline geçmiş hemen her 
yazımdan sonra beni onurlandıran yanıtlar verdi. 

Sana ve edebiyata teşekkür ederim…
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DENİZ ÖZEN

Aras içerden bağırdı; “Kolay kazanılmış 
bir mutluluk mu, seni büyüten bir acı 
mı?”

Funda bir an için cep telefonunda daldığı 
oyundan doğrulup gülümsedi. Yüksek sesle; 
“Beni büyüten acı tabii ki. Nereden çıktı ki bu 
soru şimdi?”

“Biletlerden. Ne buldum bil!” diyerek 
gülümsedi Aras. “Yıl 2007. Hani uzun zaman 
gitmek isteyip gidemediğimiz bir oyun vardı. 
Neden sonra bilet bulmuştuk da izlemiştik 
Aziz Nesin Sahnesi’nde. ‘Yeraltından Notlar’. 
Bak biletlerle birlikte oyun için yazdığım 
notlarda burada. Yıkılan mekânlar olmuyor 
sadece, anılarda gidiyor ama iyi ki yazmışım 
bunu!”

Funda açtığı tüm oyunları cebinde kapatıp 
kalktı koltuktan. “Başka bir salon daha yoktur 
öyle yürüdüğün yerden yeraltına, yangın 
merdivenleriyle inilen. Çok güzel sahneydi 
ya, anımsıyorum. Ama garip bir büyüsü vardı 
o salonun.” diyerek oturdu Aras’ın yanına. 
“Ben Ruhi Bey, Nasılım’ı izlemiştik orada en 
son. Garip bir salondu izleyenlerin, sahneden 
yukarıda olduğu. Çok iyi anımsıyorum.”

“Bak, ne demişim?” diye uzattı Aras kâğıdı. 
Funda alıp çevirdi arkasını; sesli okumaya 
başladı. 

“Oyun bir inleme sesiyle açıldı. İnlemenin 
artmasıyla sahnede ki nokta ışıkta büyüdü. 
Yatakta yatan Bay x, yavaş yavaş bağırmayla 
inleme arası ‘hasta bir adamım ben’ diye 
tekrarlayarak konsantrasyonu sağladı. İlk 
yarım saatin neredeyse tamamını kısık sesle –
ki çoğunlukla fısıltıyla- oynayan Bay x Payidar 
Tüfekçioğlu’nun ta kendisi. Seslendirmenliğini 
çok sevdiğim bu ismin söylediklerinin tek 
kelimesini bile kaçırmadım. Bu yüzden de 
oyun sonunda minnettarlığımı alkışlarımla 
gösterdim. Dekor ve kostümler de en az 
oyunculuklar kadar başarılı. Ama beni 
asıl cezbeden, sahne geçişlerinin hareketli 

duvarlarla sağlanması. Bir entelektüelin 
anlatıldığı oyun, kitaplara benzetilmiş. 
Kuşbakışı duvarlar ve hareketleri. Her bir 
sahnede yeni bir sayfa açılıyor önümüze. 
Mekân değişiklikleri duvarların ardında gizli. 
Oyuncular bu duvarlarda yok oluyor ya da 
var oluyorlar. Duvarla uyumlu gizli kapılar, 
hareket rahatlığı sağlıyor oyunculara. Tek bir 
replik bile söylemeden bazen dalgın duvara 
dayalı, bazen sahnenin arkasında dolaşarak, 
elindeki enstrümanıyla oyunun fon müziğini 
çalan biri de vardı ki çok başarılıydı.

Oyunun ilk bölümünde; yeraltında yaşayan 
kahramanımızın kendini, ötekileri, reddettiği 
dünyayı, var olma sürecini, yalnızlığını 
anlattığı, ikinci bölümde ise aldığı yer altı 
notlarını örneklediği bir oyun, ‘Yeraltından 
Notlar’. Zaman zaman diğeri ile aramıza 
ördüğümüz duvarlar, mantıklı nedenlerimiz, 
anlam arayışlarımız, çelişkilerimizin 
yansıtıldığı cümlelerdi, Bay 
x in ağzından dökülenler. 
Toplumda bir üsttekini 
temsil eden ‘ötekine’ olan 
öfkemiz, ancak ‘vurma’ 
ile dinecek acılarımız, 
beceremeyişlerimiz. 
Yoksulluk ile yoksunluk 
ve bunun toplumdaki 
var olma karşılığı. Tüm 
bunlarla birlikte insanın 
bazen ‘var olma’ becerisine 
rağmen, reddettiği dünya 
karşısında kalıverdiği yalnızlık 
ve bunun verdiği acı.

İsyankârlık aşağılanmayı da 
beraberinde getirir mi?

Diyelim ki getirdi ve biz de baştan kabul 
dedik. Hatta en dibe vurmayı da hedef seçtik 
isyankârlık adına. Peki, hayatta her şeyi 
anlayan olarak kendimize saygımız kalır mı? 

“Eğer bu dünyanın iyiliği, adaleti, 

dürüstlüğü, vicdanı bu gördüklerimse, o 
zaman ben seve seve bir sıçanım” diyen Bay 
X, dünyanın ve varoluşun kendine dayadığı 
ikiyüzlülüğün tüm acısını çekmektedir oyun 
boyunca. En beğendiğim sahnelerden biriyse, 
duvarda asılı paltosuna geçirdiği diğer kolu 
ile yabancılaştırma yaparak, insanın kendi 
kendisine verdiği sevgi kadar, kendi kendisini 
boğabileceğinin anlatıldığı sahneydi.

Kahramanımız insandır nihayetinde, 
çelişkilerini de yanında taşıyan.

Kızgınlığı, öfkeyi, nihilistliği, öç alma 
duygusunu, ahlaki bakış açısını, dostluğu, 
aşkı sorguladığınız güzel ve başarılı bir oyun 
‘Yeraltından Notlar’.

Çıkışta bir de kitabını okumak 
isteyebilirsiniz...

Dikkatle izlenilmesi gereken bu oyuna 
gitmeden önce dinlenmiş ve uykunuzu 

almış olmanız şiddetle önereceğim 
şeyler. Henüz izleyemediyseniz 

eğer, kaçırmayın derim, bu 
ılık İstanbul akşamlarının 

birinde. 2007”
Funda kâğıttan başını 

kaldırıp “Nefis.” dedi. 
“Oyunu bir kez daha 
izlemiş kadar oldum. 15 
yıl olmuş yalnız. Zaman 
çok acayip bir şey!”

Aras, muzip bir şekilde 
cebinden iki bilet çıkardı, 

“Hadi kalk giyin, gidiyoruz.” 
Funda pandemi geleli 

beri gitmedikleri tiyatronun 
kapısından girme ihtimalini bile 

düşündükçe heyecanlanıyordu. 
Bir çırpıda ayaklarına geçiriverdikleri 

kotlarıyla kapı önüne çıkmışlardı bile. Funda, 
kapıyı kilitleyip ona dönen Aras’a katlanmış 
bir kâğıt ve tükenmez kalem uzatıp “yeni 
anılara!” dedi.

Toplumda bir 
üsttekini temsil 
eden ‘ötekine’ 
olan öfkemiz, 

ancak ‘vurma’ ile 
dinecek acılarımız, 

beceremeyişlerimiz.
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

Dersu Yavuz Altun’un Genel Sanat 
Yönetmeni olduğu, başarılı oyuncu 
Emre Karayel’in yönetim kadrosunda 

bulunduğu sahnede, Tiyatro Yeniden’in tüm 
tiyatro çalışmaları da Sahne Cumhuriyet›te 
seyirciyle buluşacak.

n Zor bir zaman; salgın, hayat pahalılığı, 
dünyada ve Türkiye’de geleceğe ilişkin kaygıların 
tavan yaptığı bir dönem. Siz böyle bir dönemde 
sahne açtınız. Cesaretinizin kaynağı ne acaba?

DERSU YAVUZ ALTUN: Tabii ki insan, insanın 
olduğu yerde umut tükenmez. İnsan varsa 
anlatılacak hikâyeler hep vardır. Tiyatronun, 
sanatın insanı içerden güçlendiren, onu ayakta 
tutan, onun dünyayı değiştirmesi için ihtiyaç 
duyduğu enerjiyi verecek olan özellikleri bize 
“Ve perde!” dedirtti. 

EMRE KARAYEL: “Karanlığa küfredeceğine 
bir mum yak.” önermesi bizim de hayatta 
ilke edindiğimiz önerme. Biz de, Sahne 
Cumhuriyet’ten yakacağız mumu. İnsanlar ateş 
böcekleri gibi bu ışığa gelecekler ve aydınlığı hep 
birlikte çoğaltacağız…

n Maltepe Cumhuriyet Parkı içindesiniz. 
Neden burası?

D. Y. A. : Burası çok güzel bir park. İnsanlara, 
sanata kültüre ulaşmak için AVM’ler dışında çok 
güzel bir alternatif sunuyor. Burada inanılmaz 
bir gül bahçesiyle, kuğuların, ördeklerin 
yüzdüğü bir göletle, lunaparkıyla, ağaçlarıyla, 
çiçekleriyle, yürüyüş parkuruyla neredeyse bir 
vaha yaratılmış Maltepe’nin ortasında. Başta 
belediye Başkanı’mız Sayın Ali Kılıç olmak üzere 

emeği geçen herkese çok teşekkürler.
E. K. : Fiziksel olarak değerlendirebileceğimiz 

çok güzel alanlar var. Hayallerimizi 
gerçekleştireceğimiz gerek açık havada, gerek 
kapalı alanlarda alternatif mekânlar var. 

n Biraz da hayallerinizden söz edelim. 
“Telaşlı bir sevinç içindesiniz.” Neler olacak 
Sahne Cumhuriyet’te? 

E. K. : Yazın açık havada, başta Maltepe 
seyircisi olmak üzere Anadolu yakasında 
yaşayan herkesi sevindirecek projeleri hayata 
geçireceğiz. Sahne Cumhuriyet’i, önümüzdeki 
sezon İstanbul’un en önemli kültür sanat 
merkezleri arasına yükseltecek projelerimizin 
hazırlığına şimdiden başladık. Avrupa 
yakasından seyirciler gelmeye başladı bile şu 
andaki etkinliklerimize.

D. Y. A. : Ulusal, uluslararası birçok 
kurumla görüşmelerimiz sürüyor. Uluslararası 
düzenlenen önemli festivallerin bir ayağı da 
burada olacak önümüzdeki sezon.

Yetişkin ve çocuklara özel birçok tiyatro 
oyununa, konsere, performansa, söyleşi ve 
seminere ev sahipliği yapacak sahnemiz. 

n Hep seyirci mi olacak Maltepeliler? 
Üretmek isteyenlere açtığınız kapılar olmayacak 
mı?

E. K. : Maltepeli sanatçıların, gençlerin, 
çocukların aktif olarak üretime katıldığı alanlar 

açmak istiyoruz aynı zamanda. İmza günleri, 
söyleşiler, dinletiler yapılacak kafe restoran ve 
sanat eğitim stüdyolarıyla sanatseverler için 
özel bir çekim merkezi olacak burası. 

n Son söz olarak ne söylemek istersiniz?
E. K. : Hayallerimizin hayata geçmesi için, 

seyircinin Sahne Cumhuriyet’e sahip çıkması çok 
önemli… 

D. Y. A. : Sanat insanların ruhuna yapılan 
en doğru yatırımdır. Ruhu zengin olmayan 
insan başka zenginliklerin değerini de 
anlayamaz. Ruhu çoraklaşmış insanlardan 
oluşan topluluklar zarafeti, nezaketi, inceliği, 
bilgiyi ve aklı unuturlar. Bu kuraklık çölleşmeyi 
beraberinde getirir. Bu çölde de çıkacak tek şey 
“vasatın iktidarıdır”. Bunun panzehri sanat, 
akıl, bilimdir…  

SAHNE CUMHURİYET; Maltepe, Ataşehir, 
Kartal, Pendik, Sancaktepe, Kadıköy gibi 
ilçelerdeki seyircilerin kolayca ulaşabileceği 
ve tercih edeceği yeni bir kültür noktası olarak 
İstanbul’un hayatına renk katacak. 415 kişilik 
kapalı salonuyla, amfi tiyatrosuyla, eğitim 
stüdyolarıyla her türlü sahne performansının 
seyirciyle buluşacağı bir kültür vahası perdeleri 
açtı ve sanatseverleri bekliyor.

HAYATA SANATLA BAKMAK İÇİN  
“SAHNE CUMHURİYET”

“Sahne Cumhuriyet”
MALTEPE’DE KÜLTÜR SANAT İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI:  

Cevizli Mah. Tugayyolu Cad. Kurşunlu Sk.  
No:9 34791 Maltepe/İstanbul

0 535 844 844 8      
sahnecumhuriyet@gmail.com
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MELDA DAVRAN
“Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine 

yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de 
sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya 

yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. 
Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun 

(günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir.”  
(Bakara Suresi-Kuran-ı Kerim)

Bu yıl, güzel başlangıçlar yılı. İşte baharın 
başlangıcıyla, nisan ayıyla birlikte geldi 
bu kez ramazan ayı, ne güzel oldu. İman 

edenler, inananlar orucunu tutacak, ibadetine 
yönelecek, “fani” dünyadan geçip giderken 
ne yaptığına, ne ettiğine kendince bir daha 
bakacak. Mideyi boş tutup kalbi açarken 
maneviyatını yaşayacak; yüzleşecek, sahip 
olduklarına şükredecek... Çünkü ramazan şükür 
ayı, o çok alıştığımız, pandemide, salgında 
anladığımız, tek bir nefesimiz için şükretme 
ayı. Oruç tutamayanlar Kuran-ı Kerim’de de 
yazıldığı gibi yardım elini uzatacak ihtiyaç 
sahiplerine, sessizce. Ramazanın uhreviliğine, 
ulvi duygusuna yakışır şekilde…

 Bazen bir sıcak çorba, yarım ekmek, iki 
hurmayla tertemiz ve sakin, gösterişsiz bir iftar 
sofrası olacak bu; bazen marketlerde değeri 
düşmüş 100 Türk Lirası karşılığında alınan gıda 
paketiyle değeri çok büyük bir “amel” olacak. 
Hali vakti yerinde olanlar, “bereket paket”ini 
ihtiyaç sahibine ulaştıracak, ya da bir benzerini; 
yardım etmenin arınmasını, yıkanmasını, 
paylaşmanın yüceliğini ve anlamını kendince 
yaşayacak... Birini mutlu etmenin, küçücük 
bir el uzatmanın maddi değil manevi değerini 
düşünecek, hazzını yaşayacak. 

 Pandemiydi, savaşın vahşeti, korkunç yüzü, 
dünyanın sonu mu derken, yardımlaşmayı, 
vermeyi, paylaşmayı, bolluğu ve bereketi 
getiren ve bu yıl baharın bereketli yağmurlarına 
rastlayan Ramazan ayı daha da anlamlı sanki.

 “Oruç”un sözlük anlamı “tutmak”. Sadece 
yemek yemeye, su içmeye, şehvete, nefsin 
her haline kendini tutmak değil elbet, o 
hani bu aralar bizi daha çok yoklayan kötü, 
olumsuz düşüncelere, fark etmeden yaptığımız 
dedikodulara, yargılamalara, kin, haset, 
kıskançlık gibi kalbimizi kirleten duygulara 
karşı da “tutmak”. Çoğunun temelinde korku 
olduğunu, hele de şimdi, medya aracılığıyla 
iyice yayılan kıtlık, hastalık, savaş, ölüm 
gibi korkulardan kaynaklandığını idrak edip 
arınmaya, temizlenmeye, teslimiyete, tefekküre 
yönelmek, idrak için, anlamak için, kendine 
samimi olmak için uğraşmak.  Çünkü ramazan 
ayı, İslam kültüründe günahlardan arınma, 
kötü huyları terk etme, dili ve kalbi kirletecek 
eylemlerden uzak durma ayıdır da.

Ramazan bir yardımlaşma ayı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda özellikle başkent İstanbul’da 
ramazan pek çok hoşlukla karşılanırken işte bu 
yardımlaşma konusuna da özel önem verilmiş, 
heyecan çok önceden başlarmış hep. Ramazan 
ayının başlamasından birkaç gün önce “Ramazan 
Tenbihnamesi” yayımlanarak halkın güvenliğinin 
sağlanması, bu ay dolayısıyla gıda ürünlerine 
zam yapılmaması, halkın ibadet ve eğlencelerini 
sağlıklı yerine getirmesi için önlemler alınırmış. 
Az önce söz ettiğim günümüzün “bereket 
paketleri”ne o zaman “ramazaniye” denir, 
bu hediye paketleri Osmanlı’da özel önemi 
olan ‘mahalle’de dul, yetim ve fakir ailelere 
gönderilirmiş. “Diş kirası”nı duymuşsunuzdur 
belki. Bu da ramazan geleneklerimizden biri. 
İftara davet edilen zengin- fakir herkese evden 
ayrılırken “diş kirası” olarak bir miktar para ya da 
hediye vermek adettenmiş. Zarafete ve inceliğe 
bakın. İftara iştirak etmekle dişlerini davet 
sahibinin zevkine kiralamış oldukları düşünülüp, 
bu kira bedeli hemen oracıkta ödenirmiş! Gümüş 
yüzükler de, oltu taşlı sigara ağızlıkları, bal 
rengi kehribar tesbihler de diş kirası olup, kadife 
keseler içinde beklermiş orucunu açanları…

Osmanlı’da ‘yardımlaşmak’  
en önemli ramazan geleneği

Bir de “zimem defterleri” varmış. Özellikle 
ramazan aylarında daha da sıklıkla imkânı 
olanlar, hayırseverler esnaftan, bakkaldan 
“veresiye defterleri”ni ister, kim olduğuna 
bakmadan karşılığını verip bu borç defterlerini 
silermiş. Ne borcu silen bilirmiş ne de borcu 
silinen. İyiliğin gizli kalması üzerine ne güzel bir 

gelenek değil mi? Çünkü iyiliğin duyurulmadan 
yapılanının makbul olduğunu bilirmiş eskiler...

Sadaka taşı
Ve tabii, sadaka taşları ve tasları. Kökeni, 

Selçuklu Hanedanı’na kadar uzanan 
Osmanlı’da yaygınlaşan, fakir insanları rencide 
etmemek için düşünülmüş bir incelik, tıpkı 
“askıda ekmek” gibi. Yardım yapan ve alan 
birbirini görmez, tanımaz ve bilmez. Alanın 
mahcubiyetten verenin de riya ve gösterişten 
uzak durması beklenir.

Şehrin pek çok noktasına serpilmiş, genellikle 
camilerde yer alan, daha çok Üsküdar’da, 
Doğancılar’da rastladığımız sadaka taşları ve 
sadaka tasları işte bu anlayışın ürünü; alanın da, 
verenin de, isimsiz bir kul olduğunun ve her şeyin 
sahibinin “yaradan” olduğunun bu iyiliklerle, 
yardımlaşmayla bir kez daha zikredilmesi, kabul 
edilmesi aslında. Meraklısı Üsküdar İmrahor 
Camii’nde görebilir bugünlere kalan kırmızı 
granitten yontulmuş sadaka taşını.

Maneviyatla çevrelenmeye, korunmaya en 
çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçerken, 
güzel ve temiz niyetlerimizle, kendimize 
ve başkalarına yapabileceğimiz iyilik ve 
güzelliklerle, sadakalarımızla bu çok özel 
ve mübarek ramazan ayının hepimize barış, 
huzur ve bereket getirmesi dileğiyle, ‘hayırlı 
ramazanlar’...
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İstanbul, İstanbul akşamı gibi; ıhlamur 
çiçekleri patladı patlayacak, balkonlar 

semaverlerin saltanatına hazırlanıyor. Şehrin 
tutarsız gözlerinde manalar değişiyor. Loş 
vapur kamaralarında çımacılar uyuyor. 
Radyoda eski, yazlık şarkılar çalıyor. Burnuma 
hindistancevizi aromalı güneş yağı kokuyor. 
Beyaz yakalılar sahilde haşlanmış mısır satıyor. 
Çocuklar koridora havlu sermiş, güneşleniyor. 
Başı belli, sonu meçhul vaktimize ömür 
deniyor. Denize doğru haykırıyor hayatın 
tadına varan biri. “Şu ömür de geçmese” 
diye sitem ediyor. “Ah! Mercimeğin yanına 
katık eder gibi, yumruğu vurabilsem ömürilik 
soğanına. Dağılsa her şeyin konuşulduğu 
sofralara. Öncesini sonrasını unutsa. En aynalı 
yerini, hep cücüğünü yiyebilsem ömürilik 
soğanının; ömrüm lirik olsa.”

Teknoloji ilerledi. Kavanozda insan büyütmek mümkün; yüksek 
güvenlikli sitelerde yapılıyor bu. Ortak kullanıma açık havuzlara, 

yapay mutluluk iksiri damlatılıyor. Bu yüzden yaz akşamları, mutfak 
menfezlerinden sızan huzurlu kızartma kokularıyla şenlenen İstanbul 
sokaklarına, benimle aynı sinematografik imgeyi konduramıyorsun. Çöp 
dökerken, konteynırların yanında karşılaştığın istavrit kılçıkları senin 
için bir adımlık travma. Kuyruğa girmeyi sevmezsin, sabretmek en çok 
kahreden şeydir seni hayatta. Kader daha neler bahşetsin istersin, neden 
hiç doymazsın sofraların varsıllığıyla? Bak, ben galibim. Bugün de hayata 
kendimi yedirmedim. Korkma, hepimiz ruh, et ve kandanız. Kaygılarını 
kapıda bırak. Gel, uzat kadehini, sana biraz kevser şarabı dökeyim.

DERYA ERKENCİ

Kavanozdaki insan

Dinmeyen yağmurlu günlerde, pencereden bakarken 
kaldırımlardan akan rüyalara dalarım. Hayal ki, insan 

olmanın sıfatıdır, kapılmıştır fasihin hülyalı şehvetine. İdrakin 
esası budur, zamanın içerisinde yasını melekler tutmuştur. 
Baharda fesleğenler, her daim mevcut ahvale meydan 
okumuştur. Hamken pişmek, sonra olmak bu çağda bile 
doğrudur. Yeter ki bahtına diren, bırak tecelli etsin sende 
şüphe. Kendinden emin olma ki bambaşka bir devranın hayalini 
kurasın. Yüksekçe bir ökçe bul kendine, asfaltın kusurları ayağına 
batmasın. Uyandırmasın seni hiçbir çehre, âlemi hatırlatmasın. 
Fırsatını bul, kendini vur. Gruba karşı dur, kan revan içinde. Bir 
ayna aran çehrende; merakla sor. Suretim acep hangi biçimde?

Nasibim denizdeydi. Kekamoz kaplı kestaneliklerde sürünerek kefal 

kovalamaktan bitap düşmüştüm. Tuzlu suyla fazla haşır neşir 

olunca, etekleri zil çalan şeffaf denizanasına dönmüştüm. Maviliğe 

uzayıp kırılan ışık demetleri arasında yine aynı hayali gördüm. Son 

yağmurların pusu, derinlere kadar inmişti. Tigrisos dipte uyuyan zarif 

bir kılıçbalığının diliydi. Sahile ulaşmak için son gayretle kulaç attım. 

“Gitme dostum, kal!” diye seslendi peygamber balıkları. “Hünerin 

nedir?” diye sordular. “Harikulade ölürüm.” dedim. Derya manzaralı 

kabir kurdular. “Çekilin, ben yatarım.” dedim. Nasihat ettiler: “Mesut 

olmak, mevta olmaktan zor; deniz kaynayan bir kor, kızıl ülkede. 

Kulaklara üflenen isim kederdir, gelenlere var böyle söyle.”
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