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RIFAT ILGAZ
“Yaşıyorum diyebilmek göğüs dolusu
Bir otuyum diyebilmek bu toprağın

Menekşe değil bir ardıç eğilmezliğinde
Özsuyunda üreme varolma tutkusu

Ne kişiye boyun eğme ne kula kulluk"

küçük İSKENDER
“Sönüyor ciğerleri sonbaharın, artık nefes 

alamaz taklidine düğümlenmiş hüzün. 
Çünkü kenarından çatlamış yüzüm için 
katakomplara sığınıyor fışkıran kan 

sümbülleri büsbütün’’

“  Seninle uyanmıyor mu insanlar uykudan
Seninle çalışmıyor mu

Ölümü seninle düşünmüyor mu kimseler 
Afişler gibi yüzün

Geniş duvarlarına yapışmıyor mu yüreklerin ‘’

MİNE URGAN
"Ben sahip olduklarımın  

tadını çıkarmayı öğrendim.
Sahip olamadıklarımın acısına ayıracak 

zamanım yok, hayat çok kısa."

SAİT MADEN

2



3



KÜRŞAT BAŞAR

"Ama bugün olsa 
onu dinleyip, adını 

değiştirirdim. 
Çünkü gerçekten 

de kitap ismi 
nedeniyle farklı 

algılandı."

Ne çok zaman geçmiş. 
O yıl yaz erken gelmişti. Cağaloğlu’ndaki 
küçük yazıhaneye gittiğim gün yokuşu 

çıkarken sıcaktan bunalmıştım. 
Yine bir mayıs günüydü. 
Ben henüz kitabı çıkmamış, 20’li yaşlarının 

başında bir yazar adayıydım. 
Aslında yazdığım öyküleri yayımlamakta pek 

de hevesli değildim. 
Onları yalnızca çevremdeki birkaç arkadaşım 

biliyordu. 
Onlardan biri, film eleştirmeni İbrahim 

Altınsay, yeni kurulan bir yayınevinin genç 
yazarların kitaplarını basmak istediğini 
söyleyerek, yayınevinin sahibinden randevu 
almıştı. 

Hatta bana sormadan bir emrivaki yaptığı 
için biraz da kızmıştım ona. 

Her tarafı kitaplarla dolu küçük odaya 
girdiğimde masanın başında oturan iri yarı bir 
adam gördüm. 

Saçları sakalları uzun, dudağından hiç 
düşmeyen ama külleri yerlere düşen bir sigara, 
tok bir sesle konuşan bir adam. 

Hayatım boyunca bu kadar çok sigara 
içebilen birini tanımamıştım. 

O adamın adı, Atıl Ant’tı. 
Aslında onu tanımıyordum. Ama garip 

bir biçimde bir yerden hatırlıyordum. Yıllar 
önce çıkan bir kitapta siyah-beyaz bir gençlik 
fotoğrafını gördüğümü söylediğimde çok 
şaşırmıştı. 

Ankara Hukuk Fakültesi’nde ilk öğrenci 
olayları sırasında çekilmiş bir fotoğraftı o. 

“Ben hatırlamıyorum bile, sen nasıl 
hatırladın?” demişti. 

Cezaevi yıllarından sonra eşiyle birlikte Afa 
Yayınları’nı kurmuştu. 

Önceleri yalnızca yabancı yazarları basarken 
sonra bilinmedik yeni yazarların kitaplarını 

basmaya karar vermişti. 
Tanışmamız böyle oldu. 
Ve o yayınevinden çıkan ilk Türk yazarı ben 

oldum. 
Elimde hazırlanmış bir kitap yoktu aslında. 

Öyküleri toparladım, yeniden gözden geçirdim 
ve sanırım bir iki ay sonra götürüp teslim ettim. 

Okuduktan sonra beni yeniden çağırdı. 
“Sence bu kitap kaç satar?” diye sordu. 
“Herhalde 500 tane satar.” dedim. 
“O zaman ben batarım ama…” diye güldü. 
Dediğim gibi kitabı bastırmak konusunda 

fazlasıyla çekingendim.
“Tabii siz bilirsiniz” gibi bir şeyler geveleyip 

çıktım. 
Doğrusunu isterseniz o gün kitabı basmaktan 

vazgeçtiğini düşünmüştüm ama pek üstünde 
durmadım. Çünkü askere gitmem gerekiyordu. 
Gittim. Üç ay sonra geri döndüğümde bu kez de 
babamın ölümcül bir hastalığa yakalandığını 
öğrendim. 

Hastalık süreci çok sürmedi ve babamı kısa 
bir süre sonra kaybettik. 

Kitap olayını duymuştu ve benden daha 
büyük bir heyecanla basılmasını bekliyordu. 
Hastanede birkaç kez sordu. Ama o ruh haliyle 
kitap filan umurumda değildi. Zaten arayan 
soran da olmamıştı. 

Oysa Atıl o sıralarda kitabı hazırlatmış, 
kapağını çizdirmiş, benim gelip onaylamamı 
beklermiş. Tabii ben ortadan kaybolunca da 
kitap masanın üstünde öylece kalakalmış. 

Neredeyse 30 yıl önce. 
Kitabın basılmaya hazırlandığı haberi gelince 

tek bir şeye üzüldüm:

“Bilseydik, bir tane örnek yapar gönderirdim 
hastaneye…” dediği zaman kitabımın çıkmasına 
sevinemedim. 

Benim 500 satar dediğim kitap, “Kış 
İkindisinin Evinde”, o yıl en çok satanlardan 
biri oldu. Sonra Haldun Taner Öykü Ödülü’nü 
kazanınca daha çok ilgi gördü. 

İkinci kitabım “Konuştuğumuz Gibi 
Uzaklara”yı getirdiğimde Atıl, “Aman sen ne 
kadar satacağına karışma.” diye güldü. 

Uzun yıllar birlikte çalıştık. 
Sözünü sakınmayan, biraz ters biriydi 

aslında. İnsanlar onun hem dobralığından, hem 
biraz da yapısından çekinirdi ama bana biraz da 
küçük kardeşi gibi davranırdı. 

En son “Aşkı Bulmanın ve Korumanın 
Yolları”nı basarken, “Bu isim yanlış anlaşılacak, 
insanlar kılavuz kitap sanacak, emin misin?” 
diye sordu. 

“Evet, ironisi orada zaten.” dedim. 
Ama bugün olsa onu dinleyip, adını 

değiştirirdim. Çünkü gerçekten de kitap ismi 
nedeniyle farklı algılandı. 

İlk kitap fuarında imzamızı, Frankfurt 
Kitap Fuarı’na gidişimizi, onunla bol sigaralı 
sohbetlerimizi hatırlıyorum. 

Sonra alıştığımız o büyük krizlerden biri 
gerçekleşti ve Afa Yayınları kapandı. 

Atıl da sanırım küstü, İstanbul’dan bile gitti. 
Bir zaman önce onun da yıllar önce babamın 

yakalandığı hastalığa yakalandığını duydum. 
Sonra geçen ay onun da bize elveda 

dediğini…
O zaman bir sigara yaktım. 
Aklıma bir şiir geldi. 
“O gider, şu gider, bu gider… / Dostluk sen 

yanı başımızda kalırsın…”
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

“Annem annem, canım annem…” 

Ah ne çok çocuk söyledi bu sözcükleri… Ne 
çok çocuk bu sözcükleri söyleyebilmek için 
didindi durdu… “Annem” diyebilmek için 

ne çok çocuk yanıp tutuştu… Her mayıs, anneler 
günü geldi mi, “annem”  diye seslenememiş 
çocukları düşünürüm ben…  Bir de, bir de… Kendimi 
hüzne kaptırmamak için, hemen annelerin annesini 
getiririm gözlerimin önüne. Mustafa Kemal’in, 
Atatürk’ümün annesini, Zübeyde Hanım’ı… 
Başında beyaz yemenisi, gözünde o incecik çerçeveli 
gözlükleriyle, Zübeyde Hanım’ın simgeleşmiş, 
ikonlaşmış yüzü gelir yerleşir yüreğime… 

Ne müthiş bir yaşam öyküsü var Zübeyde 
Hanım’ın. Bugüne dek neden romanı yazılmadı, çok 
şaşarım… 

ZÜBEYDE ANNE 
Zübeyde Hanım, 1857’de Selanik yakınlarındaki 

Langaza’da doğdu. Babası Sofuzade Feyzullah 
Ağa, annesi Ayşe Hanım. Yörük Türkmenlerinden. 
Selanik’te Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nda memur 
Ali Rıza Efendi ile 1871 yılında evlendiğinde 14 
yaşındaydı.  Üç çocuğunu Fatma, Ömer ve Ahmet’i 
küçük yaşta kaybetti.  Mustafa’sı yaşamasaydı 
bugün halimiz nice olurdu. Daha sonra doğurduğu 
iki kızından birini daha kaybedecekti. 

Zübeyde Hanım 30 yaşına geldiğinde Ali Rıza 
Bey’in ölümüyle kendini iki küçük çocukla, Mustafa 
ve Mahbule’yle, yapayalnız buldu. Yokluk, yoksulluk 
yaşadı. Ağabeyinin yanına taşındı. İkinci evliliğini 
Selanik Gümrükler Başmüdürü Ragıp Bey ile yaptı. 
Balkan Savaşı’ndan sonra Ragıp Bey’den ayrıldı, 
Selanik’i terk etti. Önce İstanbul, ardından Milli 
Mücadele yıllarında Ankara’ya yerleşti. Yaşamının 
son döneminde sağlığı bozulmuştu. Tedavi 
olabilmek ve gelini Latife Hanım’ı görebilmek için 
İzmir’e gitti. 14 Ocak 1923’te yaşamını yitirdi ve 
Karşıyaka’da defnedildi. 66 yaşındaydı.  

Şu birkaç satırla özetlediğim yaşam öyküsünde 
ne müthiş ayrıntılar gizli. Onun en büyük eseri 
hiç kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk’tü. Ona 
minnetim sonsuz.   

Yaveri Salih Bozok yazmıştı… Mustafa Kemal 
Paşa, annesine, kabri başında şu sözlerle veda 
ediyordu:

“Annem çok çekti. Erkânıharp yüzbaşısı 
olarak çıkmıştım. Kötü idarenin adamları, 
beni önce zindana sonra sürgüne gönderdiler. 
Sürgüne giderken annem gözyaşları içinde 
Sirkeci Rıhtımı’nda kalakaldı. Mütareke yıllarında 
padişahın verdiği idam fermanının yerine 
getirildiğini sanan annem, felç oldu. Oturduğu 
evler ikide bir basıldı, arandı. Onu İstanbul’dan 

kurtarıp yanıma aldığımda ise o artık yalnız 
hisleriyle yaşıyordu. Annemi kaybettiğim için 
üzgünüm. Tek tesellim anavatanı yoksulluğa, 
yokluğa sürükleyen idarenin artık bir daha geri 
gelmemek üzere yokluğun mezarına gömülmüş 
olduğunu görerek ölmüş olmasıdır.”

BENİM ANNEM
Zübeyde Anne eşsizdi. Tüm anneler gibi… 

Benim annem gibi… Benim annem hayattaki en iyi 
arkadaşımdı. Hep öyle kaldı. 

Yalnız kendi doğurduğu değil, doğurmadığı 
da ne çok çocuğu vardı… Çocuklarının sayısı 
sanki her gün artıyordu. Bizlerin arkadaşları, 
arkadaşlarımızın arkadaşları, dünyanın dört bir 
yanına dağılmış dostlarımız, sonra çocuklarımız, 
çocuklarımızın arkadaşları… Hepsi onundu. Her 
geçen gün anneliği çoğalıyordu.

Yaşamdaki güzellikleri, yaşamdaki 
ışıkları, aydınlığı çoğaltma 
yeteneği… Hep vermekten, 
ha bire vermekten yana 
olması… Sonsuz sevgi, şefkat 
verebilmesi; akıl verebilmesi; 
karşılığında hiç ama hiçbir 
şey beklememesi onun 
zenginliğiydi. 

Çocukların hep ama hep 
sevgiye muhtaç olduğunu, 
onlara sevginin hiç yetmediğini, 
yaşları kaç olursa olsun sevgiye 
doyamayacaklarını annem bilir, 
ona göre davranırdı. Sevgi ve şefkatle 
sarmalanmanın yaşamda en büyük güvence 
olduğunu da bilirdi. Topla tüfekle, güç ve iktidarla, 
para pulla sağlanamayan güvenliğin, yalnız ve 
yalnız sevgiyle, şefkatle, dayanışmayla, paylaşımla 
sağlanabileceğinin bilincindeydi.  

Çevresine gönül gözleriyle bakmasını bilen… 
Kendini hep “öteki”nin, karşısındakinin yerine 
koyabilen… Dinlemeyi, sır saklamayı bilen… Her 
soruna, her derde, her “imdat” çağrısına koşan… 

Olayları, durumları akıl süzgecinden geçirdikten 
sonra yüreğiyle değerlendiren annem çoktandır 
yok. 

Ama ben de bilirim ki, yaptığım her doğruda, 
güzelde, iyide, annemden bir parça vardır. Bilirim 
ki, yaptığım her yanlışta, kötülükte, haksızlıkta, 
annemin eksikliği vardır.

Anneleri Şiirle Anmak: 
İnsanın hayattaki en iyi arkadaşı annesi olursa, 

daha en baştan donatılmış, güçlendirilmiş, 
zenginleşmiş ve göğüslemeye hazır oluyor hayatı… 
Gelin tüm anneleri şiirle analım: 

Nâzım Hikmet  “iki şey var ancak ölümle 
unutulur / Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü” 
der ya…  İşte annelerimizin yüzü, karanlıkta yol 
göstermeyi, ışıkları çoğaltmayı sürdürür… Ne güzel…

Mehmet Yaşin anneyi şöyle tanımlar:  “Günün 
birinde/ çocuklarına verdikçe zenginleşen 

/ bir anne olur yeryüzü / ve yeryüzü 
olursun sen” 

Ataol Behramoğlu anne 
kaybını en yalın, en vurucu 
biçimde anlatır “Annem Yok 
Artık” şiirinde. “Annem yok 
artık. Beni düşünen kalbi 
yok. Bitti” diye başlar o şiir.  
Aynı adı taşıyan ikinci şiirin 

iki dizesi çarpıcıdır:  “Annem 
yok artık, / Onun yüreğindeki 

ben de yokum”… 
Haydi, bu yazı da Haydar Ergülen’in 

“Anne” şiiriyle bitsin: 
“Sahi senden mi doğdum anne / Yollar nehirler 

kuşluk vakitleri dururken /bir insandan mı doğar 
bir çocuk//

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı/ Kuş 
olsa çiçek olsa gündüz olsa/ Kırılmaz mı acıdan 
bir sap menekşenin boynu//

Bu kez dağlar doğursun beni anne/ Sen de 
ılık bir yağmur ol/ Durmadan yağ kanayan 
yerlerime”

"İnsanın 
hayattaki 

en iyi arkadaşı 
annesi olursa, 

daha en baştan 
donatılmış, güçlendirilmiş, 

zenginleşmiş ve 
göğüslemeye 
hazır oluyor 

hayatı…"
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Nasıl başlayacağımı bilmiyorum.
O benim arkadaşımdı.
Rock meftunu arkadaşım, şair 

arkadaşım, sözde kocam.
Babamla tanıştırdığımda, “Merak etmeyin, 

kızınıza benden zarar gelmez.” diyerek evlilik 
teklifini büyük bir Shakespeare oyuncusu 
edasıyla yapmıştı.

Ondan sonraki yirmi küsur yıl boyunca 
birbirimize “karıcığım”, “kocacığım” diye hitap 
ettik.

Evlilik kurumuna inanmadığımızı beyan edip 
karı-kocalığın büyük bir dostluğa evrilmesine 
kanıt, onun vücut bulmuş haliydik.

Kedisi hastalanır, kahrolur. Aşk acısı çeker, 
dizeye dökerdi.

Kırçıllı, sigaralı sesiyle çok sağlam gülerdi.
Düzenlediği şiir gecelerinde havalı 

şarkıcılardan daha “cool”,  bin yıllık ozanların 
hüznünü damıtmış, sokağın tüm kirini pasını 
simli varakla kaplamış edayla okurdu her daim 
şaşırtıcı, iğneli sözlerini.

Korkusuzdu. Yok hayır, tabii ki korkuları vardı.
Ama kendi olmayı, kendi seçimlerinin 

cehennemini çekmekten de hiç çekinmezdi.
Yanlış, haksız, ahlaksız bulduğu tüm 

politikaları dillendirir, gömerdi.
Solaktı. Leylek gibi adamdı. 
Bir gün bir sahnede Nick Cave’den dramatik 

bir okuma yaparken “Beni it.” dediği için ittim ve 
sol bileğini kırdım. Geceyi Taksim İlk Yardım’da 

geçirdik, sonrasında sol bileği yanlış kaynadı.
Benden kalan kalıcı bir yaraydı.
Konserlerde beraber zıpladık.
Onun uzun yıllar boyunca iki ayrı evine girip 

çıktım. 
Loş, rutubetli yeraltı 

diyarında Kurt Cobain’in sarı 
saçlarındandı güneş.

Ne çok istemiştik 
yeni filmlerde beraber 
oynamayı, hayal 
kurmayı, hayallerimizin 
bulutlarında uçmayı. 
Olmadı. Bir filmde kaldık. 

Hayatımda yazdığım 
ilk ve tek senaryodaki tek 
erkek rolünü ona yazmıştık bir 
arkadaşla. O da çekilmedi... 

Son zamanlarında Bodrum’a 
taşınmıştı, oraya gidemedim. Çok sevinmişti.

İlk defa bahçesi olmuş, “Acaba köpek mi 
alsam?” diye sordu.

Yılların kedicisi… Cesur yeni dünyasında 
ona böyle sadık bir dostun ilaç gibi geleceğini 
düşündüm.

Sonrası biraz flu.
Hastalandı. Ama bana ne kadar kırılgan gelse 

de hiçbir zaman ölebileceğini düşünmezdim. 
Bunu da atlatacak, şaraplarımızı yudumlayıp, 
kahkahamızı basacağız diye düşündüm.

Hamile kaldığımda oğlumuzun ismini 

“İskender” koymayı düşündük.
Ona söylediğimde mutlu oldu, küçük 

İskender’i büyüyünce hayatla tanıştıracaktı.
Onunla gezip tozacaktı...

Son konuşmamızda taş bir bahçede 
volta atıyordum. Bir kitap 

hazırlıyordu, orada benim 
“kusursuz bir cinayeti” 

tasarlamamı istedi. 
Ardından bir pazar 

telefon geldi.
İskender’i kaybetmiştik.
“Ama iyiye gidiyordu...” 

diye haykırdım.
Hep aynı replik.

Çekemediğimiz onca 
film, raks edemediğimiz onca 

müzik, içemediğimiz onca rakı, 
söyleyemediğimiz onca söz kaldı.

“Sevdiğim adamın adı: sokak adları.” demişti, 
ölümü kusarken.

O servisiz sokaklarda bekliyor beni.
Etraf katran. Denizler boğulmuş, martıları 

nefessiz...
Oysa biz, “amatör balıkçının leğeninde iki 

istavritiz”.
Temizle bizi sahteliğimizden İskender.
Ben de bilmiyorum ipek tülbentlere sarılıp 

gönderildiğimizi, iki para ve onca istek bile çok 
bize. Çoğuz çünkü beraberken.

Elveda demeyeceğim büyük İskender’ime.    

PELİN BATU

"O servisiz 
sokaklarda 

bekliyor beni.
Etraf katran. 

Denizler boğulmuş, 
martıları 

nefessiz..."
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FUAT SAHAROV

Her ne kadar 1969’dan itibaren kendi 
sektöründe isim yapmış olsa da Rüstem 
İbrahimbeyov adını ilk kez 1995 yılında 

dikkate almıştım.
Gazetelerde haberleri okurken sanat 

sayfasında Rus bir senaristin Los Angeles’taki 
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 
tarafından dağıtılan Oscar Ödülü aldığı 
yazıyordu. Rus senaristin adını gördüğümde 
yüzüme bir gülümseme yayıldığını hâlâ 
hatırlıyorum. "Güneş Yanığı" filmine en iyi 
senaryo ödülü kazandıran senarist, Rüstem 
İbrahimbeyov’du. Sonradan merakımı gidermek 
için kendi çapımda araştırdığımda tahmin 
ettiğim gibi sizler de aynısını düşünürdünüz; 
Rüstem İbrahimbeyov, Azerbaycan asıllı 
çıkmıştı. "Güneş Yanığı" filmini birkaç yıl 
sonra seyrettim. Etkilendiğimi söyleyebilirim. 
İbrahimbeyov’un başka çalışmalarını da izledim 
ama eserlerinden ziyade kişiliği, bu adamı daha 
yakından tanımam için iyi bir gerekçe olmuştu.

 1939 doğumlu Rüstem İbrahimbeyov, 
Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü’nü bitirmiş. 
Birbiriyle ilgisi olmadığı halde kendi yeteneğini 
keşfetmiş gibi daha sonra Sovyetler Sinemacılık 
Enstitüsü’nde film yönetmenliği ve senaryoculuk 
üzerine eğitim almış. İyi de yapmış. 11 Mart’ta bu 
dünyadan göçüp gitti ama geride sinema adına 
kalıcı eserler bıraktı. Bu arada, son nefesine 
kadar elinde tuttuğu bir ödüle de Türkiye’de layık 
görülmüştü. Rüstem İbrahimbeyov’a 2011’de 48. 
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "Yaşam 
Boyu Onur Ödülü" verilmişti.

Birçok insan için dünya uğraş verdiği alandan 
ibaret iken, edebiyat âşığı İbrahimbeyov’un şiire 
ayrı bir ilgi duyduğunu da öğrenmiştim. Rüstem 
İbrahimbeyov’un dost toplantılarında Nâzım 
Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuduğunu 
da yine dostları söylüyordu. Öyle ki, Rüstem 
İbrahimbeyov dünyaca ünlü şairimize olan 
hayranlığını “Nâzım Hikmet Sovyetler Birliği’nde 

çok önemli eserlere imza attı. Nâzım büyük 
şair. Bana ‘Türkiye’de ilk Oscar ödülü alan Türk’ 
diyorlar. Bu da beni gururlandırıyor. Benim 
annem babam, kökenlerim Türk'tür. Ve bir Türk 
şairin bıraktığı eserlerle onur duyuyorum.” 
sözleriyle açıkladığını bir dostumdan 
duymuştum. Nâzım Hikmet’i “Büyük şair” 
olarak tanımlıyordu. Rüstem İbrahimbeyov, 
“Azerbaycanlı dostlarım anlatıyordu. Bakü’ye 
her geldiğinde anavatanı Türkiye’yi dilinden 
düşürmeyerek hasret gideriyormuş. Ona layık 
bir film yapılması çok iyi olurdu. Bir yönetmen 
olarak bunu sonuna dek destekliyorum.” 
sözleriyle Nâzım Hikmet’e sevgi ve saygısını 
dile getiriyordu. Rüstem İbrahimbeyov, Türk 
sinemasını da yakından takip ediyordu. Laf 
olsun diye değil, sinemamızın gidişatını 
yürekten izliyordu. Sinemanın Türkiye’de 
kendi dilini bulamadığını söyleyen Rüstem 
İbrahimbeyov, Türk yönetmenlere “Yılmaz 
Güney’i örnek alın” çağrısında da bulunmuştu.

2015 yılında patlak veren uçak krizi 
İbrahimbeyov’u ciddi bir şekilde üzmüştü. 
Yine kendisiyle görüşen gazeteci bir 
dostumun anlattığına göre bu 
olay üzerine İbrahimbeyov, “Bu 
çok ciddi mesele ve benim 
için sancılı bir konu. Rus-Türk 
ilişkilerinin bozulmasına 
çok üzülüyorum ve halen 
inanamıyorum. Benim için 
Azerbaycan, Türkiye ve Rusya 
en yakın ülkeler. Bu ülkeleri 
seviyorum. Türkiye ile genetik 
kan bağlarım var. Rusya ise benim 
için kültürel vatanım. Dolayısıyla bir an 
önce komşu ülke ilişkilerinin düzelmesini çok 
arzu ediyorum. Bu gerginlik ve düşmanlık 
akıl ve mantığa aykırı. İki komşu ülke, zengin 
tarihleri olan devletler. İnanıyorum ki ilişkilerin 
düzelmesi için gerekli adımlar atılacak. Türkler 

Rus kültürünü çok iyi biliyor ve edebiyatının 
hemen hemen tüm ünlü isimlerinin eserlerini 
okumuşlar. Türkler, Rus tiyatro ve sinemasıyla 
ilgili de çok bilgili. Türklere göre Rusya, 
dünyanın büyük kültür ülkelerinden biri.” diyor.

Rüstem İbrahimbeyov, 2012 yılında Fransa’nın 
kabul ettiği ‘inkâr yasasına’ tepki olarak Fransız 
Sanat Ödülü’nü reddederken, Azerbaycan-Fransa 
Kültür Derneği Başkanlığı görevinden de ayrılmıştı. 
Ünlü yönetmen, Fransa’da kabul edilen söz 
konusu yasanın Fransız demokrasi geleneklerine 
aykırı olduğunu yazılı bir açıklama ile belirtmişti. 
Rusya’da Ermeni diasporasının benzer girişimlerde 
bulunmasına da “Rusya parlamentosunda bu 
tür insan haklarına aykırı tasarıların geçmemesi 
için Azeri diasporası Türkiye’ye gereken desteği 
verecektir. Ben ayrıca konuya duyarlılık açısından 
Türk sanat ve kültür dünyası temsilcilerine 
seslenerek ortak tepkilerimizi artırmaya davet 
ediyorum.” sözleriyle yaklaşmıştı. 

Ve Atatürk…
Rüstem İbrahimbeyov, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’e büyük saygıyla yaklaştığını 

her fırsatta dile getiren bir sanat 
ustasıydı. “Türkiye büyük 

ülke. Atatürk’ün politikaları 
sayesinde ülke gelişti, önemli 
reformlara imza attı. Atatürk’e 
büyük saygım var. Atatürk 
dünya tarihinin en büyük ve 

en önemli isimlerinden biri.” 
derken adeta bu konuda bir 

yerlere ders veriyordu. 
Yazının başında da değindiğim 

gibi Rüstem İbrahimbeyov hayata gözlerini 
kapadı. Ama eserleriyle beyaz perdeyi uzun bir 
süre ve birçok kez açacak. Dünya sinemasına 
damga vuran senarist ve yönetmenlerden biri 
olan Rüstem İbrahimbeyov’u kaybetmenin 
üzüntüsü içinde saygıyla anıyorum.

"Birçok insan 
için dünya uğraş 
verdiği alandan 

ibaret iken, edebiyat 
âşığı İbrahimbeyov’un 

şiire ayrı bir ilgi 
duyduğunu da 
öğrenmiştim."
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SEDA ŞANLI

Sevgili Hayat… “Eksildi ömrümüzden kim bilir 
kaçıncı gün...” diyor şarkıda.  Azalıyor musun 
sessizce her gün ışığına uyandığımda? Usulca 

tükeniyor musun vardığım yollar gibi. Eski dostum, 
üzülme. Giderken ardında bıraktıkların yatağını 
bulan su gibi ezberimde…

Sen geçip giderken, aylar, yıllar, mevsimler 
birbirini kovalarken, taş duvar gibi ilmek ilmek 
örülen hatıralar en rahat yatağımdır benim şimdi. 
Hem bak yine yaz geldi, doğa yine uyandı, toprak 
yeşile ben sana büründüm. Semt pazarında 
satılamayan ‘Yeni’nin ve dahi şöyle bir baştan aşağı 
yenilenmenin vaktidir şimdi. 

Ah Sevgili Hayat… “Gözlerinde menevişler 
denizde martılar gibi…” diyor şarkı. Aşkın dile 
geldiği mevsimin vaktidir şimdi. Kalbin pırpır 
edişinin, akşamları öten cırcır böceklerinin, genze 
dolan envaiçeşit kokunun vaktidir şimdi. Doğanın 
içine doğduğumuzdan, doğayla uyumlu yaşamamız 
gerektiğinden tabiatla yeniden bütünleşmenin 
vaktidir. Kulağım yerde, burnum gökte, gözüm 
sende, bak Hıdırellez vaktidir şimdi…

Güneşin artık iyice yüzünü göstermeye 
başladığı, yazın başlangıcı kabul edilen ve zorda 
kalanların imdadına koşan Hızır ile denizlere 
hükmeden İlyas’ın buluştuğuna inanılan 6 Mayıs 
günü. Türkiye’de Hıdırellez Bayramı, 5 Mayıs’ı 6 
Mayıs’a bağlayan gece kutlanıyor. Kutlamalar 
bugünün öncesinde ve sonrasında da görülüyor. 
Bak Sevgili Hayat, hayat nasıl da keyifleniyor.

Sebep ne gösterilirse gösterilsin aslında 
Hıdırellez kutlamalarının gerçek sebebi kışın sona 
ermesi ve de tabiatın canlanması. Rivayetlere 
göre senede 6 Mayıs’tan başlayıp 7 Kasım’a kadar 
olan kısım "Hızır Günleri" adıyla yaz mevsimini, 8 
Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan kısım ise "Kasım 
Günleri" adıyla kış mevsimini oluşturuyor. Bu 
yüzden 5 Mayıs gecesi soğuk havaların bitip, sıcak 
yaz günlerinin kendini göstermeye  başlayacağı 
anlamına geliyor. İlk çağlardan itibaren 
Mezopotamya, Anadolu, İran, Balkanlar ve hatta 
bazı Doğu Akdeniz ülkelerinde yenilenmenin 
kutlandığı, dinlerden bağımsız kültürel bir 
ritüel bir bakıma. Velhasıl günaydın 
tabiat ana…

Ah Sevgili Hayat… “Bahar 
geldiğinde mi ben böyle 
olurum? Yoksa böyle 
olduğumda mı gelir bahar?” 
diyor şarkı. Bak hazırlıklar 
başladı. Genç, yaşlı, çoluk, 

çocuk demeden herkes neşe içinde. Yemekler 
hazırlanıyor, sofralar kuruluyor. İçimde kıpır kıpır 
eden, eski dostum sen misin?

Bak Sevgili Hayat, kırlar şimdiden dolmaya 
başladı. Akın akın neşe içinde  koşuyor insanlar 
doğaya, tabiatı kucaklamaya. Dilekler dileniyor, 
gül ağacına asılıyor. Sazlar hazırlanıyor hep birlikte 
şarkılar söylemek için, doğayı kutsamak için. 
Kulaklarımda bir ezgi “Bir bahar akşamı rastladım 
size...” eski dostum sen misin ?

Bak evlerin, ambarların kapıları açık, olur da 
Hızır uğrarsa değdiği yer bereketle dolup taşsın, 
darda sıkıntıda kimse kalmasın. Bak taşlardan 
ev yapıyor genç insanlar. Belki ev almak, belki 
sevdiğine kavuşmak niyeti. Bak beşik motifleri 
örüyor kadınlar, belki evde duymak istedikleri bir 
bebek sesi. Yüzüme yerleşen bu gülümseme, eski 
dostum hayat sen misin?

Şu ötede ateşler yakılıyor, üzerinden atlanacak, 
her şeye yeniden başlanacak. Bak şurada ısırgan 

otu topluyor çocuklar. Bir iki tutamı 
ayaklara vurulacak, o sene çok 

hızlı ve çevik olunacak. Şurada 
yumurta boyuyor kadınlar. 

Kırmızı olacak bugün o 
yumurtalar, Paskalya’ya 
selam çakılacak. Yanaklarıma 
yerleşen bu kırmızılık, eski 
dostum sen misin ?

Sevgili Hayat… “Baharda 
kuşlar gibi geldin kondun 

dalıma, susamıştım sevgiye 
çiçekler sundum sana…” diyor 

şarkıda.  Gençler bir araya gelmiş 
çiçek ve ot topluyorlar bak öbür köşede. 

Belli ki kaynatılacak, suyu içilecek, dertlere 
derman olacak. Hızır’ın içtiği abıhayat olmasa da 
40 gün o suyla yıkanınca gençliğe gençlik, güzelliğe 
güzellik katılacak. Doğadan gelen şifa yine doğada 
aranacak. Gözümde parlayan ışık, eski dostum sen 
misin?

Belki günler öncesinden sadakalar verilecek, 
oruçlar tutulacak  Sevgili Hayat. Ve her ne yapılıyor 
ise “Hızır Hakkı” için yapılacak. Kısmet açtırmak 
isteyen kızlar eşyalarını çömleklere koyacak, gül 
ağacı dibinde bir gece bekletip ertesi gün maniler 
eşliğinde eşyalar çıkartılarak baht açma törenleri 
yapılacak. Sen daha iyi bilirsin eski dostum ama bol 
bol güzelliğin konuşulacak. 

Tabiatın eksiksiz düzeni çerçevesinde süregelen 
döngüde doğanın yenilenmesini kutlarken ve 
tabiatın canlanmasını coşkuyla karşılarken 
bu ülkede tabiatı ve doğayı korumaya yönelik 
yapılan en büyük eylem olan Gezi Direnişi’ni de 
anmadan geçemeyeceğim sevgili eski dostum. 
Gezi onurumuzdur. Parkın içinden her geçtiğimde 
duyduğum, rüzgârda kulağıma fısıldayarak 
teşekkürlerini sunan ağaçların sesi  gözlerimi 
yaşartır hâlâ… 

“Ne geçmiş tükendi ne yarınlar. Hayat yeniler 
bizleri...” diyor şarkıda. Yenileniyorum seninle eski 
dostum hayat. Hatırladığımdan daha fazlasını 
seninle unutuyorum. Bu yazın bana ne getireceğini 
bilmiyorum ama korkmuyorum, sadece yine yaz 
mevsimini görebildiğime mutlu oluyorum. Her 
yeni güne cesurca uyanmak için, her şeyi olduğu 
gibi kabul edip yaşamak için sen varsın çünkü. Eski 
dostum hayat… Hıdırellez tadında olasın, e mi!

"Şu ötede ateşler 
yakılıyor, üzerinden 

atlanacak, 
her şeye yeniden 

başlanacak. Bak şurada 
ısırgan otu topluyor 

çocuklar. Bir iki tutamı 
ayaklara vurulacak, o 
sene çok hızlı ve çevik 

olunacak"
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AHMET TELLİ

Yaşar Kemal bir konuşmasında “Ben 
masalların çocuklar için olduğunu kente 
geldiğim zaman öğrendim.” demişti. 

İnce bir eleştirel dokunuş var bu sözde. Çünkü 
masallar, destanlar, halk hikâyeleri, maniler, 
cönklerin içerdiği şiirler, atasözleri herkesindi 
geçmiş zamanlarda. Aslında bugün de öyledir 
bana kalırsa. Halk kültürünün kapsamı 
elbette çok geniştir; halkoyunları, 
yöresel motifler gibi yaşanmış ve 
yaşanmakta olan her şey bu 
sınıflama içindedir. Folklordür 
bu: sözün kıymetli olduğu 
kültür hazinesi.

Öyleyken, üretim 
ilişkilerinin kapalı 
ekonomiye dayalı olduğu 
zamanlarda dilin bu 
ekonomiye yetecek kadarıyla 
kullanımı, ‘söz’ü ozanlara, 
gezgin hikâye anlatıcılarına 
bırakan halk, kendi hikâyesini bile 
bu anlatıcılardan dinleme yolunu seçmiştir. 
Nitekim Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya 
illerindeki ozanlar, âşıklar, kamlar, dengbejler, 
yüzlerce yıl toplumda saygın bir yer edinmişler, 
itibar görmüşlerdir. Onlar dilin söz değerlerini 
ayrıntılarıyla örgülemişler ve yaratılarını halkın 
belleğine, imgelemine yerleştirmişlerdir. 
1970’lere kadar otogarlarda, karatrenlerde, 
kasaba pazarlarında, panayırlarda “destancılar” 
vardı. Bunlar nerede yangın, sel gibi felaket 
yahut trajik bir aşk hikâyesi olsa, bu olayları 
bir manzumeyle ezgili olarak dile getirirler; 
bu manzumelerin tek sayfalık basılı kâğıdını 
kırsal kökenliler üç-beş kuruşa alırlar hatta 
ezberlerdiler. Gezginci halk ozanlarının son 
örnekleriydi bunlar, çünkü toplum artık yazıyla 
ve görsel kültürle tanışmıştı.

Edebiyat tarihimize ilişkin birçok eseri olan 
Rauf Mutluay, “Halk Şiiri Antolojisi” kitabında 
şunları diyor: “Yirminci yüzyılın başından bu 
yana, hele Cumhuriyet’ten sonra edebiyatımızın 
ulusallaşarak çağdaşlaştığı, eğitim kurumları ve 
basın-yayın yoluyla toplumda tek bir kültürün 
geçerli olduğu ortadadır. Bu dönemde eski 
âşıkların niteliklerini yitirecekleri, taklit tekrarlar 
ve geleneksel alışkanlıklarla sadece kapalı ve dar 
bölgelerde sıkışıp kalacakları da bellidir.” ‘Tek 
kültür’ yargısı tartışılabilir ama Mutluay’ın 
dediği gibi geleneksel olanın eski işlevinden 
koptuğu vurgusu dikkat çekicidir. Bir bakıma 
modernizm sürecinde halk kültürünün anonim 
duyarlığı aşamadığı bellidir. 

Tam da burada, iddialı bir halk kültürü 
yorumcusu Alper Akçam, Bahtin’den de el 
alarak “Anadolu Rönesansı” ve “Türk Romanında 
Karnaval” adlı kitaplarında, halk kültürünün 
grotesk yanının yaşayan bir organizma, bugünkü 
edebiyatın da görmezden gelemeyeceği bir 
kaynak olduğunu ileri sürüyor. Özellikle köy 

enstitülü yazarların, başta 
Fakir Baykurt olmak üzere 

Dursun Akçam, Talip Apaydın, 
Ümit Kaftancıoğlu’nun grotesk halk 

kültüründen yararlandıklarını belirterek bu 
kültürün önemine vurgu yapıyor. 

Cemal Süreya, “Günümüzde Halk Şiiri” adlı 
yazısında “Halk şiirinin artık yeni özelliklerle 
hatta yeni alanlarda görünmesi gerekmektedir. 
Belki de ezginin sözleri olarak görünecektir.” 
demektedir. Nitekim halk şiiri biçimindeki 
çoğaltmalar, benzeştirmeler, türkü barların 
loş salonlarında yankılanmış ve kitle kültürüne 
dönüşmüş görünmektedir. Kitle kültürü kavramı 
ise başlı başına bir konu. İçinde popüler kültür, 
tüketim kültürü, arabesk gibi kavramlar da 
vardır. Şu var ki, halk şiirinin üç ana damarı 
Yunus Emre, Karacoğlan, Pir Sultan Abdal 
bütün benzeştirmelere, çoğaltmalara rağmen 
değerlerinden bir şey kaybetmezler. Sonraları 
Kazak Abdal, Sümmani, Dadaloğlu, Emrah, 
Neşet Ertaş gibi özgün ozanlar çıkmış olsa da, 
sanırım son büyük âşık, Âşık Veysel’dir.

Halk kültürü, elbette çağdaş şiirimizdeki 
kimi şairleri esinlemiştir. Enver Gökçe’nin “Eğin” 
türkülerinden, Ahmed Arif’in dengbejlerden, 
Hasan Hüseyin’in Sümmani’den el alması 
bundandır. Yaşar Miraç, Ozan Telli gibi daha 
yeni dönem şairleri de halk kültürünün izlerini 
sürmüştür.

Halk kültürü, daha geniş kavramıyla 
halkbilim, etnik kültürü de kapsayarak kültür 
zenginliklerini irdeler, ayrıştırır, sınıflar ve ilgili 
olanlara malzeme olarak sunar. Etnik kültür, 
kendine özgü kültür farklılıklarıyla var olan 
sosyal grupların yaşam biçimini belirleyen 
bu kültür büyük bir zenginliktir. Ne var ki, bu 
kültür de modern zamanlarda kendi saflığını 
koruyamaz. Ekonomi, politika gibi olguların 
etkisiyle başlangıçtaki özelliği solgunlaşmaya 
yüz tutar. Öyle de olsa halkların dilidir, 
türküsüdür, klamıdır, duyuş ve düşünüş biçimidir 

bu.
 Halkbilim alanında çok değerli çalışmaları 

olan Pertev Naili Boratav, İlhan Başgöz gibi 
Cumhuriyet aydınlarının emeğini unutmadan, 
Eflatun Cem Güney’i, Cahit Öztelli’yi analım 
burada. Bu bağlamda Fuat Köprülü önemli 
bir addır. Sözlü kültürden derlediği 122 halk 
şairini yazılı edebiyata kazandırmıştır. Halkın, 
şiirlerini okuduğu, ezgileriyle semah durduğu 
Pir Sultan Abdal, halk vicdanında yaşarken ne 
yazık ki resmi edebiyatta 20. yüzyıla kadar yer 
almamıştır. Fuat Köprülü 1929’da ozan için 
yazdığı bir makale ile onu da yazılı edebiyatımıza 
kazandırmıştır.

Diyebilirim ki, kültürler saf değildir. Her 
kültür ilerici, büyük insanlıktan yana bir özellik 
gösterdiği gibi, bu kültürün tutucu bir yanı da 
vardır. Çağdaş, ilerici yazarlar, sanat kişileri, 
kültürün ilerici yanını alıp işlerler ve hayatımıza 
malederler.

Halk şiirinin güzel bir örneğiyle, 19. 
yüzyılın Erzurumlu Emrah’ın şu dörtlükleriyle 
noktalıyalım:

Bir nazenin bana gel gel eyledi
Gelmesem incinir gelsem incinir
Nazik ellerinden ince belinden
Sarmasam incinir sarsam incinir

Kaşları mahveder gözler harami
Saldı yüreğime derd ü elemi
Gelir bin naz ile verir selamı
Almasam incinir alsam incinir

Gene görünüyor yârin illeri
Başımızda esen sevda yelleri
Yârin bahçesinde gonca gülleri
Dermesem incinir dersem incinir

Nereden nereye sevdim o yâri
Ateş-i hicranı söndürür nâri
Emrah’ı der isen gider civanı
Sevmesem incinir sevsem incinir

Diyebilirim ki,  
kültürler saf değildir. 

Her kültür ilerici, 
büyük insanlıktan 

yana bir özellik 
gösterdiği gibi, bu 

kültürün tutucu 
bir yanı da 

vardır. 
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HAYDAR ERGÜLEN

“Arkadaş”la tanıdık. Bazı tanışıklıklar 
araya giren zamana, onca şeye, 
aldanışa, çöküşe, hayal kırıklığına 

karşın hiç eskimez, aksine şarap gibi derler ya, 
yıllar geçtikçe olgunlaşır, sağlamlaşır, hiçbiri 
değilse bile unutulmaz olur. Melike Demirağ’ı 
Yılmaz Güney’in “Arkadaş”ındaki o umarsız 
duruşu ve ne kedere, ne sevince, galiba yalnızca 
özleme benzeyen sesiyle ve o duygunun tınısıyla 
görüp, duyup, tanıyıp sevdiğimizde vakitlerden 
de sahiden ‘arkadaşlık’ vaktiydi. Bizim de 
mahalle, semt, okul arkadaşlığından sınıf 
arkadaşlığına, yoldaşlığa geçme arzumuzun 
yaştan çok coşkuyla ölçüldüğü zamanlar.

O da “Arkadaş”lık yaşındaymış Yılmaz 
Güney’le filmde oynadığında, 1974 yılında, 18 
yaşında. Aynı yaştaymışız yani. Çok sevdiğimiz, 
hep sevdiğimiz Yılmaz Güney’in filminden 
doğru “Arkadaş”ımız olmamış yalnız, aynı yaşta 
olmanın duygusu ve yakınlığı da etkili olmuş 
bunda. Bizim kuşaktan, üç aşağı beş yukarı 
70’lerin havasını solumuşlardan mırıldanmayan 
var mıdır acaba şarkıyı da? Çoğu filmde görmüş 
duymuştur, bazıları da plaklardan.

Devrimci yoksul genç ile varlıklı sempatizan 
kız öyküsü de bizim masallarımızdandır. 
Sempatizan olmasa da devrimcinin 
büyüsüne zamanla kapılıp, devrimin yolunda 
ilerleyeceğine ilişkin inancımız da cabası. 
Doğrusu bize de iyi gelen, yolun güzelliğine, 
mücadelenin haklılığına inandıran, üstelik 
haziran gibi romantik ve hep şövalyece 
duygular uyandıran bir masal temasıydı 
bu, devrimci masallar içinde. Masal derken 
çocuksu, fantastik anlamında söylemiyorum 
yalnızca, masal herkese gereklidir, galiba en 
çok da yoksullara, emeğiyle geçinemeyenlere, 
mülksüzlere, devrimcilere gerekli. Devrim gibi 
bir ütopyan ve kimsenin kimseyi sömürmediği, 
ezmediği, eşitlikçi toplum düzeni “Sosyalizm” 
gibi bir rüyan varsa masalın da olmalı elbette. 

“Sürü”de de gördük Melike Demirağ’ı, fakat 
kentli, eğitimli, burjuva kızı imgesi onunla 
“Arkadaş”ta öyle bütünleşmişti ki, gözlerimiz 
“Sürü”deyken, gönlümüz “Arkadaş”ta onu 
arıyordu. Hep öyle oldu, öyle de kaldı. Ailesi, 
Demirağ soyadı, eski eşi Şanar Yurdatapan 
derken, hem cumhuriyetçi hem devrimci bir 
ilişkiler ağında oldu hep, filmleri, şarkıları da 
öyle. Başka şarkılarını da sevdik, “Ağlamak 
ayıp değil” derken yalnızca onun gözünden 
düşmüyordu yaşlar; şarkının sözlerinde olduğu 
gibi onlar hepimizin, halkın gözyaşlarıydı, 
öyleyse mutluluğun en güzeli de halkla 

paylaşılan olacaktı, “mümkün mü mutlu olmak/
milyonlar umutsuzken” diyordu zaten pek de 
mutlu olmayan sesinin rengiyle ve bitirirken de 
“lakin bil ki arkadaş/her aşk biraz yalandır/oysa 
gerçek mutluluk/halkla paylaşılandır” diye zayıf 
da olsa, sesinin doğal zayıflığını da katarak, 
mutluluk umudunu paylaşıyordu.

“Arkadaş” filmi ve şarkısındaki umudun, 
bir kıvılcımın düşüp büyümesinin ardından, 
hafif karamsarlığa kapılıp sesini karartsa da, 
bazı sözcükler gibi bazı sesler de ne yapsanız 
açılmaz, açılır açılmasına da okur ya da dinleyici 
bu kez kabul etmez, kolay kolay benimsemez, 
yadırgar, hatta duymazdan gelir, geleneğin 
çağdaş yorumuna yönelir Melike Demirağ ve şu 
ergenler topluluğuna halkın deyimiyle ‘ninni 
çalar’,  “Ninni”, en etkileyici şarkılarından biri 
olarak dinlenir, sevilir, söylenir: “Uyu sayın 
dinleyici uyutayım seni/aranjmanla maranjmanla 
avutayım seni” . ‘Aranjman maranjman’ elbette 
popun ‘her şey boş, eğlenceye koş!’ tarzındaki, 
bir anlamda ‘popcorn’ tarzı şarkı sözlerine bir 
eleştiriyle birlikte küçümsemenin de ifadesidir.

Belki de en çok hatırlanan şarkılarından 
biri, eski eşi, müzisyen, sözyazarı, insan hakları 
eylemcisi Şanar Yurdatapan’la memlekete 
girmelerinin yasak olduğu bir dönemde, 

gurbette Yurdatapan’ın yazıp bestelediği “Şimdi 
İstanbul’da Olmak Vardı” şarkısıdır. Klasik 
İstanbul şiirlerine eklenecek güzellikte sözleri ve 
insanı sebepli sebepsiz efkârlandıracak bir bestesi 
vardır, Melike Demirağ’ın sesindeki gizli efkâr da 
bu şarkıyla açığa çıkar. Nasıl bir efkâr? Koyu değil, 
kara değil, içten yanan, ama yine de derdini, 
yarasını, acısını ele güne göstermek istemeyen, 
içine atan bir efkâr. Şikâyetten sızlanmadan 
çok, hafif sitem barındıran bir tür Enver Gökçe 
söyleyişi gibi: “Alacağın olsun seni İstanbul” der 
gibi: “Bir allı turna olsam, karlı dağları aşsam/ 
varsam bizim ellere, kendi göğümde uçsam/şimdi 
İstanbul’da olmak vardı anasını satayım/püfür 
püfür bir vapurun yan tarafında...” 

Filmden nerdeyse 50 yıl sonra gördüm Melike 
Demirağ’ı, ‘olmak vardı’ dediği İstanbul’da. 
Nisan 2022’de şair İlhan Sami Çomak’ın 
“Hayattayız Nihayet” kitabıyla kazandığı 
Metin Altıok Şiir Ödülü töreninde. 21 yaşında 
girdiği cezaevinde 28 yıldır yatan İlhan Sami 
Çomak yerine ödülünü anne ve babasının aldığı 
Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki gecede. En 
son Tuna Kiremitçi sahneye çıktı. Başta Metin 
Altıok’un şiirlerinden yapılmış besteler olmak 
üzere çeşitli şarkılar seslendirirken birden... 
Sürpriz! Melike Demirağ da salondaymış, 
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sahneye çıktı ve Tuna’yla birlikte “Arkadaş”ı 
seslendirdiler. Sonra yakından gördüm, aynı 
yaştayız ya, o sanırım “Arkadaş” olduğu 
için o günlere daha yakın kalmış benden, 
neredeyse aynı kalmış, filmde oynadığı, şarkıyı 
seslendirdiği 18 yaşında kalmış gibiydi. Ben 
öyle gördüm, “Arkadaş”lığın en güzel yaşında 
gördüm onu. Tıpkı “Arkadaş”lığın da bir direniş, 
bir yenilenme, tazelik ve umut olarak süren 
sözlerindeki gibi: “Bir kıvılcım düşer önce/büyür 
yavaş yavaş/bir bakarsın volkan olmuş/yanmışsın 
arkadaş/.../Bir gün, birbirimizden ayrı düşsek 
bile/biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız/
ve aynı yolda yürüdükçe/gün gelir ellerimiz yine 
dostça birleşir...” Seninle “Arkadaş!” 

Neşe Karaböcek:  
Arabesk mavisi 

“Artık Sevmeyeceğim” deyince onun titreyen 
sesine, şarkının sözlerinin hüznüne, ayrılığın 
acısına, çektiği çileye karşın, adının da verdiği 
esinle adeta ‘neşeli’ bir hava belirir. Çok çektiren 
sevgiliden ayrılmayı kutluyor gibidir nerdeyse! 
Kardeşi Gülden Karaböcek’le özdeşleştirdiğim 
şarkı ise “Nem Kaldı”dır ve onun sesinden keder 
yudum yudum damlamaktadır. Neşe ile Gülden 

ya da açık ile koyu iki ses, iki tavır.
Neşe Karaböcek’in müzik yolculuğu daha 

çocukken başlar. 50’li 60’lı yıllarda Arapça, 
Hintçe, Rumca, İspanyolca şarkılar söyler, plaklar 
yapar. 1969’da doldurduğu “Artık Sevmeyeceğim” 
ile hem sesi hem şöhreti tescillenir. Bu şarkıda 
ve daha sonra yine ünlü parçalarından olacak 
“Damarımda Kanımsın”da, İspanyol, Latin etkileri 
ve Flamenko damarına rastlanır. Kim bilir belki 
de sesindeki gırtlak oyunlarında Flamenkonun 
da etkisi vardır. Arapça şarkılar söylediği, Yunan 
şarkılarını da Türkçeleştirdiği düşünülünce, geniş 
bir havzanın sesi olarak dinlendiği ortaya çıkar. 
Pop da vardır onda Türk Sanat Müziği de, şikâyetçi 
olduğu arabesk de. ‘Arabeskin anası’ unvanı da 
ona ait, o bundan çok hoşnut olmasa da. Murat 
Meriç’in dediği gibi, “Arabeskin ağdalı hali onda 
karşılık bulmuyor. Yorumu her zaman adı gibi 
neşeli.” Belki de acısız değil ama ‘ağdasız arabesk’i 
dâhil, hepsinin buluşmasıyla, sesi de ‘Akdeniz olup 
gülümsüyor’ hâlâ.

Belki de pek az şarkısı gökyüzü gibi açık ve 
güneşliydi ama sesindeki Akdeniz duygusu onu 
iyimser ve neşeli bir şarkıcı kılıyordu. Seslendiği 
sınıfın, ortayurttaşların gereksinimini duyduğu 
ve Emel Sayın dâhil pek çok şarkıcıyı, elbette 
gözlerin de hatırı vardır ama yalnızca onlar 

mavi olduğu ve mavi mavi gülümsediği için 
değil,  sesinde taşıdığı ve duyurduğu Akdeniz 
mavisi için seviyordu. Akdeniz, Ege, mavi 
ve yeşil, kederin ve acının dalıp mutluluk ve 
sevinç olarak yüze çıktığı sular. Müzikleri 
de öyle değil mi? Acıyla başlar, oynayarak 
biter! Sonunda o da zaten “Ağlama değmez 
hayat” der, “bu gözyaşlarına!” Sanki müzik ve 
sinema dünyasına, yaşamın bir film şeridi gibi 
ölmeden önce gözlerimizin önünden geçmesini 
kolaylaştırıcı bir ‘melek’ göreviyle gelmiştir. 
Üzüntüyü, acıyı, kederi de göstermiş, söylemiş, 
oynamış, ama yaşamın da geçici olduğunu, 
fazla üzülmemek, ağlamamak gerektiğini 
her seferinde, her şarkısında dile getirmeyi 
unutmamıştır. Bunca sevilmesine bir neden de 
dinleyicinin böyle bir felsefeyi hemen almaya 
hazır oluşudur belki. Öyle ya, yalnızca neşeden 
söz etmiyor, sesiyle adeta gözünüzdeki yaşı da 
siliyor, sevinç gözyaşlarına dönüştürüyor. Bir 
şarkıcıdan fazlası. Şimdinin de şifacısı sayılır.

“Seni Buldum Ya”, “Kıskanırım Seni Ben”, 
“İntizar”, “Günün Birinde”, “Oyun Bitti”, “Bir 
Öptüm”, “Kulakların Çınlasın” şarkıları tam 
da ortasınıf ideolojisine uygun, onu yeniden ve 
neşeli/sevimli bir biçimde üreten şarkılar olduğu 
ve Neşe Karaböcek’in sesi de “Orta Şark’ın Altın 
Sesli Bülbülü” olarak her biçime girdiği, ama 
hepsinde de kendine özgü neşesi, şakacılığı, 
sitemiyle kaldığı için, türkücülerden Bedia 
Akartürk’ün benimsendiği gibi benimsendi. 
Eviçindeki seslerden oldu, ‘bizim kız’ söylüyor 
bile denilmiş olabilir, ‘evin kızı’. Sesleri de aileye 
uygundur, şarkıların sözleri, giyimleri kuşamları 
halleri tavırları oturup kalkmaları da. Burnu 
büyük hiç değildir sözgelimi, zaten olamaz da, 
çıtıpıtıdır hanım hanımcıktır, bizden biridir, 
içimizden. Kabul edilmesi, benimsenmesi kolay 
olmuştur, bir de Ajda Pekkan’ı düşünün. ‘Ejnebi’ 
muamelesi görmüştür.

Filmlerinin de ilgi görmesinin gizi biraz 
da sesinde saklıdır ve ‘minyon’luğuna karşın, 
güçlü olmasa da parlak, tiz, oyuncu ve gırtlak 
nağmeleriyle, bir anlamda ‘çınlayan’ sesi, Neşe 
Karaböcek’i hem özel kılmış hem de, ‘çınlayan’ 
demiştik, ‘şakıyan’ da diyelim tarzıyla bir ‘klasik’ 
olarak da sevilmiş, dinlenmiş ve böyle bir 
makama uygun bulunmuştur. Sesi de bir başka 
ama yorumu bambaşkadır: Arabeskin Akdeniz 
hali belki de hafif, ince bir Arabesktir. Arabesk 
mavisi. Mavi arabesk. 

Şarkıları birbirleriyle yarışıyor zihnimde, 
“senin de saçına karlar yağacak/ pişman 
olacaksın günün birinde” diyor biri, diğeri 
“Seni andım bu gece/kulakların çınlasın/ şimdi 
dargınız seninle/inan sen herkesten başkasın” 
diye seslenirken, onu da ünlendiren ve hepimize 
sevdiren şarkısı birinciliği alıyor “Bütün kabahat 
senin/ne kadar ağlasan boş/ne kadar yalvarsan 
boş/artık sevmeyeceğim/sana dönmeyeceğim”,

Neşe Karaböcek çalıyor eski plakta ve biz onu 
hep seveceğiz. Akdeniz de olacak ilklim Ege de, 
ama onunla en çok eski yazları, yazlık elbiseleri 
özleyeceğiz. Sanki onun çiçekli sesi bize daha 
çoook yazlar saklıyormuş gibi ince bir kederle. 
Neşe’nin kederiyle ya da kederin Neşe’siyle.
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Aynur Doğan’a ve Nûdem Durak’a saygıyla 

Şili’de, San Carlos kenti girişinde bir tabelada şu 
yazılıdır: “San Carlos: Violeta Parra’nın beşiği.” 
Şili başkentine epey uzak bu And Dağları 

kenti, topraklarından dünyaya açılan müzisyeniyle 
gururlanmaktadır. Nasıl gururlanmasın; hemen her 
dilde söylenen o şarkıyı Violeta Parra bestelemiştir: 
Gracias a la vida! (Hayat sana şükürler olsun!)

 Ama yalnızca bu şarkısı mı? Önce Şili’de 50’li 
yıllardan sonra ve giderek tüm Latin Amerika’da 
“Nueva Cancion” akımını başlatan sanatçıydı, 
Violeta Parra. Bu akım Victor Jara’yı, İnti İlimani’yi, 
Quilapayun’u, Arjantin’de Mercedes Sosa’yı da 
yaratacaktı. Akımın dünyada yayılma gücüne bir 
örnek de Türkiye’den; 1970 ve 80’lerin unutulmaz 
topluluğu Yeni Türkü, bu akımın uzantısıdır. 

Violeta Parra için, Latin Amerika müziği 
deyince hemen akla gelen birkaç müzisyenden 
biridir demek eksik kalır; özel bir yanı var ki, o yanı 
“birkaç” ile açıklanamaz. Binlerce yıllık geleneği 
yeni bir biçemle tazeleyen, modern bir yapıya 
dönüştürenlerin öncüsüdür o. Başlattığı müzik 
akımı ile toplumsal dönüşümler iç içe geçmiş, 
dünyanın en kansız devrimi bu şarkıların ritmiyle 
ritim tutturmuş demek de abartı olmaz. 1970’te 
Halk Birliği (Unitad Popular), Salvador Allende’yi 
bu yeni şarkıların eşliğinde iktidara taşımıştı. Parra, 
1950’den sonra ülkesi taç yaprağı gibi açılırken, 
yeni ve modern halk hareketinin simgelerinden biri 
olacak, bir daha da unutulmayacaktır. Başlattığı 
müzik akımı Nueva Cancion (Yeni Şarkı), 1950’li 
yıllarla birlikte Latin Amerika halk uyanışında, 
halkların hak savaşında özgürlüğün ve adaletin 
sesine büründü. Halkların kalbinden süzülen acının, 
sokağa taşmış öfkenin, umutlardaki neşenin 
sesi; bu sesi bulmak ve bestelemek dışında hiçbir 
şeye önem vermeyen Violeta Parra’nın tutkusu 
evrenselleşmiş, yalnızca Şili’yi değil, yeni bir dünya 
özlemi duyan herkesi yürekten yakalamıştı.   

Kimdi bu, koca bir kıtanın ruhuna can katan 
kadın? Tam adı: Violeta del Carmen Parra Sandoval. 

Doğum ve ölüm için aç parantez 1917 – kapa 
parantez 1967. Ama hiç de kısa değil aradaki elli yıl. 
Doğduğu 4 Ekim günü Şili’de  “Müzisyenler Günü” 
olarak kutlanıyor. Teşekkür ettiği hayat ona bu 
büyük armağanı nasıl verebilmiş, ama asıl o nasıl 
taşıyabilmişti? And Dağları’nda, uygarlıktan uzak 
tanrılara yakın bir köyünde doğmuştu; çok kardeşli 
epey yoksul bir ailenin çocuğu olarak. Üç yaşında 
yakalandığı çiçek hastalığı yüzünde sayısız çukur 
bırakan bu çocuk, nasıl olmuşsa yaşar kalmış ve 
Latin Amerika müzik kültürünün bir abidesi sayılan 
işler yapmıştı. 

Müzik tutkusu melez babasından aşılı; 
okulunun müzik öğretmeni. Çocuklara 
kuşların, hayvanların, rüzgârın 
sesini taklit ederek gitar çalan 
bu tatlı öğretmen, söylediği 
aşk şarkılarının büyüsüyle 
bohem bir yaşam sürdürürken 
genç yaşta ölüyor. Babadan 
kalan tek miras eski bir gitar. 
Ama Violeta’ya göre o gitarın içi 
“kuşların sesiyle” cıvıl cıvıldır.

Yaşı sorulduğunda 
“hatırlayamıyorum” deyip geçen Violeta, 
genç yaşta başlıyor uzun yolculuğuna. Yalnızca 
göçebe yaşamını sevmesi değil neden (çoğunlukla 
çocuklarıyla birlikte çadırlarda geçirmişti), yalnızca 
geçim derdi de değil, halk şarkıları derlemek amaçlı 
bir uzun yolculuktu bu (Ne ilginç; aynı yıllarda Ruhi 
Su da Toroslar’da benzer derlemeler yapmaktaydı). 
Gün yürüdükçe yürüyenlerdendi Violeta;  “aşk” 
diyordu, “yolumu aydınlatan ışığım benim”. 
Şarkılar söyleyerek dünyanın birçok ülkesini 
dolaştı. Batı’nın şık salonlarından panayırlara, 
ucuz tavernalardan insan denizini andıran eylem 
meydanlarına, hemen her yerde konser verdi. 

İlk bestesini on iki yaşındayken yapmıştı. 
Düzgün bir eğitim almamış, doğaçlama 
büyümüştü. Keskin zekâsı, inatçılığı, durmak 
bilmez çalışkanlığı, sivri dili ve ironik mizahıyla 
yaşamının zorluklarını göğüslemeye çalıştı. Resim 

ve heykel de yaptı, terzi annesinden aldığı elle 
ilginç giysiler de tasarladı ama müzikten başka 
hiçbir şeyden umut ve ekmek beklemedi. Bir işçi 
yoldaşıyla kısa birlikteliğinden olan iki çocuğunu 
şarkılarıyla büyüttü. Çocukları yanında, halk 
müziği derlemek için pampalardan And Dağları’na 
çıkmak, yoksul madenci evlerinden kuytulardaki 
mezralara geçmek, derlediği şarkılarda yoksul 
kalplerin sesini duymak, hiç vazgeçmediği tek 
uğraş ve bestelerinin kaynağı oldu. Latin Amerika 
müziğinin efsanevi müzisyeni Atahualpa Yupanqui 
(1908-1992; Ruhi Su’nun Arjantinlisidir.) ona büyük 
ilham vermişti. Gezginliği sırasında, yapmacıksız 
edası ve içtenliğinden dolayı halk onu kendinden 
biri saymaktaydı. “Gracias a la vida” şarkısı (Hayat 
sana şükürler olsun!/ Bana gülmeyi ve ağlamayı 
verdin/ Böylece ayırıyorum acıyı mutluluktan) 
kısa bir süre sonra dünyaya yayıldı. Dünya 
müziğinin büyük sesleri onun şarkılarını seslendirdi 

(Bunlardan biri Joan Baez, biri de Mercedes 
Sosa’dır). Şili ve Latin Amerika 

halklarının kulağının, aklının ve 
kalbinin kendine dertlerine 

ve kurtuluşuna dönük bir 
zamanında yaşaması, acımasız 
ömrünün tek şansı sayılabilir 
belki. Tıpkı Victor Jara gibi. 

Gezgin halk ozanlarının 
yaşamına benzer yaşamının 

her döneminde, popüler 
duygusallığın aldatıcılığından 

uzak durmayı hep önemsedi Violeta. 
Fransa’da bir salon konserinde dinleyicileri 
biraz laubali bulduğunda şarkıyı kesip onları 
azarlayarak susturması ve şarkıya kaldığı yerden 
devam etmesi haber oldu. Bu tavrı yalnızca bir 
kez değildi. Sanatının verdiği gurura düşkündü. 
Eski kökleri aşılayıp yenilemesinin heyecanını 
taşıdı ömrünce. Şarkılardaki saflığın, bu kaotik 
gürültüde boğulabileceği tehlikesini de görüyordu. 
Ama dünyanın bütün halklarının ruhunun benzer 
seslerle kaynaştığına inanmıştı. Gururu ve kibri de 
bu inançtan beslenmekteydi. Kuşkusuz acısı da. 

Dünyanın neresinde olursa olsun halklar 
kendi bağrından doğup kendi kültürünü yaşatan, 
dönüştüren, yücelten çocuklarını unutamıyor. 
Violeta Parra’nın 50’ye yakın albümündeki sayısız 
bestesi yalnızca Latin Amerika’da değil, tüm 
dünyada dolaşmaya devam ediyor.

Sanatının verdiği  
gurura düşkündü. 

Eski kökleri aşılayıp 
yenilemesinin heyecanını 

taşıdı ömrünce. 
Şarkılardaki saflığın, 
bu kaotik gürültüde 

boğulabileceği 
tehlikesini de 

görüyordu.
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AYLİN ÜNAL

Aynanın karşısında. Güneş dolu bir evde, 
karanlık bir odada. Yeryüzüne doğmak, 
gökyüzüne uçmak; yeryüzünde yaşarken 

gökyüzünde var olmak. Baktım, gördüm. 
Çizgiler vardı yüzümde çok yaşlıydım. Aynadan 
dokundum kendime, birazdan on altıydım. 
Camları siyaha boyadım, evi güneşe kapattım. 
İçimde şarkılar söyledi bir yaşlı kadın. Aynaya 
dayadım kulağımı fakat hiçbir şey duymadım. 
Duymaktan korktum, konuşmaktan kaçtım, 
kaçmayı sürdürdüm, sürerken yaş aldım. Dün on 
altıyken bugün artık on dörttüm.

Zamanı severdim, anlaşamadık ayrıldık. 
Gelecekte tanıştık, geçmişte yaşadık. Çok güzel 
yaşadık hem de. Kaçmayı kenara koydum bir 
süre. Ama yaşımı çoktan kaybettim. Ben genç 
bir kızın içine doğan yaşlı bir serzeniştim. O 
sese kulak verdim. Çığ gibi devrildim, aydınlık 
bir yer aradım.

Aradığımı bulamadım, bulduğumu 
aramadım. Havada kaldı çığ, sis doldu odama. 
Önünü göremeyen o yaşlı kadına bir iki yeşil 
ışık yaktım. Koluna girdim devrilmeden, karşı 
kaldırıma bıraktım. Merhamet ederken ona, 
merhamet yansıdı aynada. Işıklar ısıttı odayı.

Sis eridi, çığ dondu. Camlar kırıldı, birden 
içeri güneş doğdu. Anlam çıkardım kafamda 
susan her sesten. İleriye baktım, yaşlı kadın 
önde koşuyordu herkesten. 

“Ayna, ayna! Dur de bana!”
On yedi, on sekiz, on dokuz… Zaman zaman 

yaşlı, zaman zaman çocuğuz. Aramadığımı 
buldum, bulamadığımı aradım. Herkesin vardı 
bir çukuru. Çukurdan çıkmak için gökyüzüne 
bastım. Dünyanın en derin köşesinde, en 
karanlık mahzeninde en yukarıdaydım.

Yeni bir yoldu ışığın aydınlattığı odacıklar. 
Yeni şiirler, yeni danslar. Karalanmaya yüz 
tutan yeni yazılar. Ayazı yontacak kurumuş 
çıralar. Yukarı kaldırdım biraz başımı. Tesadüfen 
gördüm göğü, uğurlarken yükselen kadını.

Bağcıklarımı bağladım koşmak için. Açmam 
gerekir sanarken düğümleri. Hep orada beni ve 

görülmeyi bekleyen geleceği okudum. Ne zaman 
baksam şimdi bulutlara, ne zaman imgeler dolu 
hikayeyi okusam bir şeyler söyler bana. Dışarıya 
kapattığımı sanarken içimdeki kapıları, kendime 
açmışım tüm anahtarları.

Ellerimde şıngırtılı bir ses var, tahta kapıların 
demir askerleri. İşleyişte var bir çelişki, 
çözülür mü bilemem. Dolaşmaya yabancıyız, 
kaybolmaya alışık. Kaybolmaktan korkularım, 
kaybetmeye alışık. Yok olurum sanmıştım. 
Kendime çadır kurup kendimi evden atmıştım. 
Evsiz kaldığım zaman, içeriye dolunca soğuk; 
çukurdaki halimle, bataklığa tutunup aynayla 
bakışırdık. Bana yakın olan ihtimal yani.

Su yuttum. Aynı odanın içinde, karanlık 
bir denizde, sular yükselsin diye bekliyorum. 
Nefes burada, aynı odanın içinde aynı aynanın 
camında. Tepetaklak olur bazen dünya. Tepesine 
değil berisine çeker. Camlarınızı kapatın, 
ışıklarınızı yakın. Güneş böyle günlerde su altına 
doğuyor.
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ULAŞ GEROĞLU

N isana veda etmeye son iki gün 
kala mayıs ayının ilk haftasını 
programlamak için takvimi açtım. 

“Bir pazarımız vardı o da 1 Mayıs’a denk geldi 
iyi mi” deyip sitem edenlerin sesleri kulağıma 
çalındı. Öyle ya her pazar bayramdır işçiye, 
emekliye. Bir günlük, sessiz sedasız geçilen, 
mümkünse kımıldamadan bir yere biyolojik 
saatinin seni uykuya teslim ettiği bir bayram 
günüdür. Sonra Ramazan Bayramı ve Hıdırellez. 
Bir haftada üç bayram, üç farklı duygu var 
mayısın ilk haftasında. Gün gün planlamamı 
yaparken 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece 
Hıdırellez’de bu sene dileklerimi Ege Denizi’ne 
bırakacağım. Gittiğim yerde bir dilek ağacı 
olur mu bilmiyorum ve ama bulamazsam 
kararlıyım üç zeytin fidanı bulup dileklerimi 
o üç fidana bağlayacağım. Yeri gelmişken 
fidanlara bağlayacağım bir dileğimi paylaşmak 
istiyorum. “Dilerim tüm zeytin fidanları 
büyüyebilir, serpilir ve meyve verir.”  Oldum 
olası ateşin üstünden atlamak beni korkuturdu, 
bu sene onu da çözeceğim. İlk bulduğum ateşin 

üstünden atlayacağım. Hiç ateş yakılmamışsa 
dostlarımla küçük bir ateş yakıp bu korkumu 
aşacağım. 

Planımı sessiz ve alelade bir 
gecede tamamladıktan 
sonra içimde bir heyecan 
oluştu. Hem daha önce 
yapmadıklarımı yapacak 
olmanın hem de başka 
bir yere gitmenin  
heyecanıydı bu. Gecenin 
sessizliğini müzikle 
bozmak istedim. Listeme 
bakıp ne dinleyeceğime 
karar vermeye çalışırken  
diğer yandan dileklerim 
geçiyordu aklımdan. İçimde 
bir ses,  önümüzdeki yıl her şey 
çok güzel olacak, dileklerimde biraz daha 
özenli olmalıyım, eksik bir dilek pişmanlık 
yaratır diyordu. Ve en sonunda listemde yer 
alan bir şarkıyla o anki tüm duygum değişti. 
Heyecanımın yerini hüzün aldı. Düşünmeden 

seçtim şarkıyı ve çalmaya başladı. “Nerde 
kendini bilmez çocuklar. Bir sabah öylece 
çekip gittiler…” Şarkıyla birlikte 5 Mayıs’ı 6 

Mayıs’a bağlayan gece yapılacaklar 
listeme de ekleme yaptım. 

Muhakkak yapacağım. 
İnce belli bardakta güzel 

demli bir çay doldurup 
bir sigara yakacağım. 
Fonda Rodrigo’nun gitar 
konçertosu çalacak 
ve ben ıslıkla eşlik 
edeceğim…

Kara kışı geride 
bırakıp, tohumun hasada 

koştuğu bereketli aydınlık 
yaza girdiğimiz o özel gecede 

yitip gitti üç fidan. Ne yaptıkları 
ne fikirleri, boyunlarına asılan yafta kadar 
ağır ve insafsızcaydı. Onların yaşından geçeli 
10 yıl oldu. Şimdi görüyorum ki aşırıya kaçan 
tek şey heyecan ve hevesleriydi. Bizim hiçbir 
zaman yaşayamadığımız o heyecan ve heves 

Muhakkak
 yapacağım. İnce belli 
bardakta güzel demli 

bir çay doldurup bir 
sigara yakacağım. 

Fonda Rodrigo’nun gitar 
konçertosu çalacak 
ve ben ıslıkla eşlik 

edeceğim…
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o kadar uzak ki çağımıza, o kadar imkansız ve 
çıkmazda ki itiraf ediyorum; çok kıskanıyorum 
onları. Hüznün ötesinde, yaşasalardı ne olurdu 
sorularından soyutlanmış, isimlerini, yaşlarını, 
yaptıklarını ve sonlarını düşünmeden saf bir 
kıskançlık halindeyim. Aslında tek kıskanan 
da ben değilim. Ne diyor Can Baba “Aşk olsun 
sana çocuk. Aşk olsun. Acıyorsam sana anam 
avradım olsun…” Küçük yaşta büyük yaşayanları 
anlatan şarkılarla dolu listem. Kendilerine ait 
bir zamanın, emsalsiz kuşağına yazılan şarkıları 
dinledikçe  masum bir kompleksim de oldu. 
Nasıl olmasın  “Elbette Türkiye’de de en uzun 
koşuysa devrim, o onun en güzel 100 metresini 
koştu.”

İtirazı olan çocuklardı onlar. 
Kabullenmektense değiştirmenin yolunu 
arayan fikirlere sarılmaları, sistemin düzenine 
itiraz etmeyi daha çocukken kafalarına 
koymaları da bu yüzdendi. Sınıf arkadaşlarıyla 
çekilen bir fotoğrafta iki eliyle altıoku işaret 
ederkenki o kararlılığa ihtiyacımız var şimdi. 
Ve elbette bu kadar ayrıştığımız bir çağda 
onların son nefesine kadar savundukları 
“Halkların kardeşliliği”ne olan inancımıza sıkı 
sıkı sarılmalıyız. Sarılmalıyız ki bir daha hiçbir 
darağacı acıtamasın yüreğimizi. 

Erkekler, kızlarımız doğdu dünyaya “Deniz” 
koyduk isimlerini. Ulaşamadığımız hedeflere 
ulaşması dilekleriyle "Ulaş" koyduk çocuklarımızın 
adını. Mahir’lerimiz, Sinan’larımız oldu.  
Onlar kadar onurlu, onlar gibi kararlı olmayı 
öğütledik. Çünkü onlar fikirleriyle, yaşamlarıyla, 
kavgalarıyla bunu göstermiş olmanın haklı 
gururunu taşıyanlardı. Zaman ne kadar geçerse 
geçsin, kuşaklar alfabenin hangi harfi ile anılırsa 
anılsın ihtiyacımız olan fidanlarımızın hayata 
taşıdığı hevesti. İhtiyacımız olan onların yarınları 
aşan heyecanıydı. Bir şeyleri değiştirebilmek, 
değiştirebileceğimize inanmaktı ihtiyacımız olan. 

Bu şarkılar bitmez. Kayın ormanına kar 
yağıyor, eşkıya dünyaya hükümdar olmuyor, 
an geliyor, o mahur beste çalıyor. Bir şiirde 
içerden çıkıyor adam, bir diğerinde deli dalgalar 
duvarları yalıyor. Nurhak’a güneş doğmuyor, 
büyük aşklar yolculuklarla başlıyor. Liste 
uzun. Yaşanılanları unutturmuyor.  Bizi her 
zaman “o en güzel 100 metre”ye götürüyor. Ve 
sonunda hep “Neden?” diye soruyoruz. Neden 
sorusuna farklı farklı, doğru yanlış cevaplar 
verilmeye çalışılıyor.  Bir dönemi utançla 
kapatanlar tarihin karanlık sayfalarında yerini 
alırken, fidanlar yarınlara sevda oluyor. Bir 
dönemi baskı ve zulümle sindirenler fikirlerin 
ölmeyeceğini öğrenirken, fidanlar yeşermeye 
devam ediyor…

Gecenin sessizliğini müzikle bozdum. 
Alelade bir geceyi benim için anlamlılaştıran 
şarkılar iyi ki varlar.  Hikâyesinden çok 
etkilendiğim bu şarkı gecemin son şarkısı olsun. 
“Bugün efkarlıyım açmasın güller. Yiğidimden 
kara haber verirler. Demirden döşeği taştan 
sedirler. Yiğidim aslanım burda yatıyor…” 

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nızı, Ramazan 
Bayramı’nızı ve Hıdırellez’inizi kutluyor ve tüm 
fidanlarımızı saygıyla anıyorum…

CAN POLAT TEKER

Masamdaki şakayık taze soldu
Bir kokusu kaldı boynumda hatıra bana seni hatırlatan

Kalbimin hayratı kurumadı hâlâ
Su taşımayı sen öğretmiştin çölleşen umutlarıma

Merak etmekteyim durmadan
Kılıç çiçeğim neden mahzun, neden büküldü yokluğuna

Az ötede yanmış güller güneşten
Uzun uzun kokluyorken hüznümü
Dizlerime düştüm ilk kez bugün sensizliğin önünde

Göğsümdeki bu ağrı dayanılacak gibi değil
Kendimi bırakıp coşkun sularına dağların
Çarpa çarpa ıstırabımı taşlara 
Yeniden gülmek istiyorum çocuklar gibi

Yalnız geçmiş 
diğer bir 
gecenin 
sabahında
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NEBAHAT AYHAN
“-Çıktınız mı? 
-Çıktık. 
-Ne yapacaktınız? 
-Taksim’e doğru yürüyecektik. 
-Peki, neden çıktınız? 
- 1 Mayıs emeğin bayramı, mücadele günüdür. 
Biz de o sınıfın partisiyiz, çıktık. 
-Nereden çıktınız? 
-Merter’den çıktık. 
-Nereye gidecektiniz? 
-Taksim’e. 
-Merter neresi Taksim neresi, uzun yol; siz 
yaşlısınız, nasıl gideceksiniz? 
-Dinlene dinlene…”
Her ne kadar dinlene dinlene dediyse de 

soluksuz yürüdü mücadele yollarını… Büyük bir 
mücadeleye direngenliğin, boyun eğmezliğin 
güzelliğini kattı.

18. yüzyıl sonlarında insanlık tarihinin 
cehennemsi günlerinde “Büyük Çerkez Sürgünü” 
yaşanmıştır. Çarlık Rusya kültürlü ve kadim bir 
ulusun büyük bir kısmını Osmanlı topraklarına 
sürerek geleceğe dair endişelerini gidermenin 
yolunu bulmuş; emniyetini sağlamak ve cadı 
kazanına dönen Avrupa’da güven tazelemek 
istemiştir. Sürülenler ise umutlarını Anadolu’da 
yeşertmeye başlamışlardır. İşte böyle bir 
karmaşada, 1890’larda Bursa’ya göç etmiş bir 
Kazan Tatarının en küçük çocuğuydu 1910’da 
Bursa’da doğan Behice. Sürülen bir ailenin ferdi 
olarak ve 1 Mayıs’ta doğmak direngen sabırlı güçlü 
bir önderi biçimlendirmişti kuşkusuz. Yegânelik, 
yaşamının her döneminde gün gibi açık ve gerçek 
olacaktı.

İlkokula Bursa’da başlar. Yunan işgali 
nedeniyle de İstanbul’a göç ederler. Orta 
öğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde 
görür. Babası aydın bir insandır. Çocuklarının 
yabancı dil eğitimini önemsediğinden Behice’yi 
Fransız okuluna yazdırır. Behice okul kapatılınca 
Arnavutköy’deki Amerikan Kız Koleji’nde tahsiline 
devam eder. Amerikan Kız Koleji’nin, 1927’de orta; 
1931’de lise kısmını birincilikle bitiren ilk Türk kız 
öğrencisidir. 

Amerikan Kız Koleji’nden İstanbul Üniversitesi 
Felsefe bölümüne geçer ve bölümdeki eğitimini 
yarım bırakarak Manisa’da İngilizce öğretmenliğine 
başlar.  

 Michigan Üniversitesi’nin burs teklifini kabul 
edip sosyoloji doktorasını tamamlayarak 1939’da 
yurda döner. DTCF’de Sosyoloji Bölümü’ne doçent 
olarak atanır. ABD’den doktora alan ilk Türk kadın 

öğrenci olma unvanını kazanmıştır. 
 1941’de bir grup arkadaşıyla “Yurt ve Dünya, 
Adımlar” dergilerini çıkarır ancak her iki dergi de 
1944 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılır.

1946’da Nevzat HATKO ile evlenen Boran, 
1948’de siyasi görüşleri nedeniyle üniversiteden 
uzaklaştırılır. 1950 yılında kurucusu ve Başkanı 
olduğu Barışseverler Cemiyeti, Menderes 
Hükûmeti’nin Kore’ye asker göndermesini kınayan 
bir bildiri yayımlayınca 15 ay hapis cezasına 
çarptırılır. Bu ceza, üniversitedeki öğretim 
üyeliğinden ihraç edilmesine de neden olacaktır.

1951’de oğlu Dursun’u hapiste dünyaya 
getirmiştir. Bu doğum üzerine dostu Melih Cevdet 
ANDAY, “Dursun Bebeğe Ninni” şiirini kaleme 
alır. Daha sonra Ruhi SU bu şiiri besteler Aynı yıl 
başlatılan TKP soruşturması nedeniyle 1953’te 
tutuklanır; 1954’te tahliye olur. 

1962’de TİP’in üyesidir. İlk kongrede GYK ve MYK 
üyeliklerine getirilir. 1965 genel seçimlerinde önemli 
bir başarıya imza atılmıştır. Meclise 12 milletvekili 
gönderilir. Behice de “Urfa’nın İlk Kadın Milletvekili” 
olarak meclistedir. 1969’da Genel Sekreterlik 
görevine seçilir.  1970’te TİP’te Genel Başkandır. 12 
Mart 1971’de tutuklanır ve partisi kapatılır. 15 yıl 
hapis cezası alır. 

1974’te genel aftan yararlanır. 1975’te tekrar 
kurulan TİP’in Genel Başkanı seçilir. 1 Mayıs 1979’da 
İstanbul’da 1 Mayıs’ın yasaklanması ve sokağa 
çıkma yasağı konması nedeniyle Merter’de eylem 
yaptığı için tutuklanır ve hapis cezasına çarptırılır. 

12 Eylül 1980 Darbesi’yle 2. TİP de kapatılmıştır. 
12 Eylül 1980’in ardından kısa süre ev hapsinde 
tutulan Boran, daha sonra yurtdışına çıkar. Doğup 
büyüdüğü yurdunu terk etmek zorunda kaldığında 
69 yaşındadır.

“Bu işlere girerken, her şeyi düşünmüştüm. 
Hapis yatmayı, baskıları, şunu bunu, ama bu yaşta 
bir yabancı ülkede sürgün yaşamak hiç aklıma 

gelmemişti.” der bir röportajında.
1981’de “Yurda dön” çağrısına uymaz. 

Vatandaşlıktan çıkarılınca Belçika’ya yerleşir. 
7 yıl siyasi mülteci olarak yaşar. Yurt dışında 
iken TKP ileTİP’in birleşme kararı aldıklarını duyurur 
ve iki gün sonra  10 Ekim 1987’de Brüksel’de vefat 
ettiğinde gün harmanıdır artık. Cenazesi Türkiye’ye 
getirilir. Düzenlenen törenlerin ardından 18 Ekim’de 
İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilir.

“Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır.” 
sözüyle hafızalarda yer edinen Ak Çınar, köy ve 
saha araştırmaları yapan öngörülü bir sosyolog, 
birçok ilke imza atmış sıra dışı bir kadın; Yıldırım 
Olgunlaşma Enstitüsü’nün onurlu, cesur 
yurtseveri; mücadelenin gayretli titiz çalışkan 
öğrencisi ve öğretmeni; olunmak istenip de 
olunamayan lideri ve yeri doldurulamayan 
neferiydi.  

0, hiç yalnız değildi voltalarında… Güneşe 
yönünü dönenler sımsıcak gülüşleri ve yok 
olmayacak umutlarıyla yanı başındadır. Taşıdığı 
düşüncelerin bedelini en ağır ödeyenler arasındadır.

Dağ başında yanan ateşlerde kalmıştı aklı. 
Sürgün günlerinde bu ateşleri birleştirendir. 

 “Bir gün” der mısralarında umut ettiği günler 
hakkında.

 Günün harmana, derdin dermana, yağmurun 
berekete döneceğine;

Fırtınaların dineceğine;
Saatlerce seyredilen lodosun bu uzun yolda 

barışın sıcak nefesine dönüşeceğine inanandır.
Her daim hayalindeki tepede kahkahalar 

atmaya; başını sallayıp bilgece, tantanalı bir geçit 
törenine, emeğini umudunu ereğini katıp neşesini 
ve içini akıtmaya hazır olandır.

O “Mücadelenin Ak Çınarı”dır ki sıra dışılığı 
aşikârdır.

Selam olsun sana emeğin ve paylaşımın yüzünü 
güldürmeye çalışan Yiğit Kadın….
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NAZIM ALPMAN

Türkiye’de 1960’ların ilk yarısından itibaren 
göreceli de olsa bir “politik bahar” 
yaşanıyordu. 1961’de kurulan Türkiye İşçi 

Partisi (TİP) aleni olarak sosyalizmi savunuyor, 
emekçiler için “iktidarın” mümkün olduğunu 
anlatıyordu. 

Daha sonra devrimci öğrenci liderleri arasında 
yer alacak olan Aydın Çubukçu 17 yaşındayken 
Sivas TİP İl Merkezi’ne gidiyor. Partide görevli Ali 
adında bir işçi vardır. Yaşı tutmadığı için Aydın 
Çubukçu’yu üye yapamayacağını söyleyen işçi 
Ali, “Ama sen partiye gel, burada yapılacak 
epeyce iş var sana,” diyor:

“Yalnız çok çalışacaksın, devrime beş yıl kaldı!”
Bu anekdotu anlatan Aydın Çubukçu şu 

eklemeyi de ihmal etmiyordu:
“Sadece Sivas’taki işçi Ali değil Türkiye’de 

herkes devrim olacağına inanıyordu!”
O yılların siyasi ve toplumsal havası bu 

yöndeydi. 
Yaşandığı dönemde Türkiye’yi sarsan 68 

Kuşağı hakkında bugüne kadar çok şey yazıldı. 
O dönemin ansiklopedilere, kitaplara geçmiş 
kahramanları bugün (2022 itibarıyla) 70’li 
yaşlarını sürüyorlar... Gencecik yaşlarında 
tarih oldular. Bir bölümü idam edildi, silahlı 
çatışmalarda öldürüldü, sağ kalanlarıysa uzun 
yıllar hapislerde yattı...

Göze aldıkları az şey değildi, devrim yapmak 
için yola çıkmışlardı. Arkalarında onurlu bir 
tarih bıraktılar. Giriştikleri hareketin faturasını 
çok ağır ödediler.

68 Kuşağı’nın “genç yüzü” vardı. Yaşları 18 
ile 25 arasında değişen öğrenci önderleri yürekli 
oldukları kadar çalışkan, neşeli, esprili, şakacı 
gençlerdi. Hayattan tat almasını biliyorlardı.

•••
Mesela, İstanbul Üniversitesi öğrencileri 

derslerden ve eylemlerden arta kalan 
zamanlarda Beyazıt’taki Çınaraltı çay 
bahçesinde oturup sohbet ederlerdi. Eğer 
gündemde protesto gösterisi, işgal, boykot gibi 
bir “hareket” yoksa konuşmalar, “Türkiye’yi 
kurtarma” ekseninden uzaklaşıp yaşlarının 
gereği olan aşk kulvarına girerdi.

Yine böylesi bir ortamda İktisat'tan Mehdi 
Beşpınar ve Hukuk’tan Deniz Gezmiş birkaç 
arkadaşıyla çay içiyorlar. Üniversitenin en güzel 
kızlarından “Tıbbiyeli Modesty” de iki masa 
ileride oturuyor.

Modesty, o yıllarda Cumhuriyet gazetesinde 
yayımlanan bir çizgi romanın siyahlar içindeki 
esas kızı... Bu Tıbbiyeli kız da, siyah deri 
pantolon siyah deri ceket giyiyor. Siyah salçaları 
ve kömür karası gözleriyle çizgi romandan çıkıp 
üniversiteye düşmüş gibi duruyor. Bu benzerlik 
yüzünden kıza Modesty adı takılıyor.

Bizimkilerin masada Modesty'nin 
ulaşılmazlığı üzerine derin tahliller yapılırken 
Deniz, zor işlerin adamı olarak ortaya atılıyor:

“Ben şimdi gider bu kıza bir ilan-ı aşk ederim, 
yarım saat içinde götürür Beyazıt Kulesi’nde onu 
öperim!”

Arkadaşları da onu yüreklendiriyor:
"Oğlum hayal görme, sen kime ilan-ı aşk 

ettin ki?"
Deniz, cümlenin sonunu beklemeden kalkıp 

Modesty'nin masasına gidiyor. Kendisini ajitatif 
bir girizgahla tanıtıyor:

"Ben, Amerikan emperyalizmine, Sovyet 
revizyonizmine, Romen dejenerasyonuna ve 
Yugoslav soytarılığına karşı mücadele eden 
Türkiyeli devrimci Deniz Gezmiş!"

Kız şaşırıyor ama Deniz'i tanıdığını da zarif 
bir biçimde belli ediyor:

“Aaaa biliyorum, deli misin nesin?”
Deniz, ilan-ı aşk gerekçesini de 

ideolojik bir temele dayandırıyor:
"Biz devrimciler her şeyin 

en iyisini, en güzelini isteriz. 
Burada en güzel sensin! 
Seninle arkadaş olmak 
istiyorum."

"Çekil git başımdan!"
"Hayır oturacağım."
Deniz, Modesty'nin 

masasına oturuyor. Olayın 
"tarihi tanığı" Mehdi 
Beşpınar bundan sonrasını 
şöyle anlatıyor:

"Yarım saat dolmadan masadan 
birlikte kalktılar. Biz de elli adım 
arkalarında yürüyerek takipteyiz. Beyazıt 
Kulesi'ne girip yukarı çıktılar. Yukarıda ne 
olduğunu bilmiyorum. Çünkü biz aşağıda 
kaldık."

Deniz'le Modesty'nin arkadaşlığı 29 Ekim 
1968'de başlayan Samsun Ankara arasındaki 
Mustafa Kemal Yürüyüşü yüzünden sona eriyor. 
Kız "yürüyüşe ben de katılacağım" diyor. Deniz 
"olmaz" diye diretiyor. Kız da inatçı... Son sözü 
Deniz söylüyor:

"Şu andan itibaren seninle aramızdaki her 
şey bitmiştir!"

•••
Bir eylemden sonra Deniz Gezmiş, Bozkurt 

Nuhoğlu, Raif Ertem, Mustafa İlker Gürkan 
ve Mehdi Beşpınar’ın aralarında bulunduğu 
9 öğrenci lideri tutuklanıp Sultanahmet 
Cezaevi’ne konuluyor.

Deniz cezaevinde de halkla bütünleşme 
çalışmalarını sürdürüyor. Sultanahmet'in 
en azılı mahkumuyla sıkı dostluk kuruyor. 
Arkadaşları onu uyardıklarında ise Deniz son 
derece geniş açıklamalar yapıyor:

"Siz karışmayın, bir iş kotarıyoruz!"
Bu lümpenle Deniz'in ne işi olabilir? diye 

düşünürlerken adam bir gün Bozkurt 
Nuhoğlu'na geliyor. Nuhoğlu 

soruyor:
"Deniz seninle ne 

konuşuyor?"
"İyi güzel şeyler 

konuşuyoruz ama bi şeye 
kafam takılıyor."

"Nedir o?"
"İstanbul'a Amerikan 

6. Filosu gelecekmiş. Deniz 
Abi dedi ki, bu gemilerden 

birini kaçırabilir miyiz? 
Tamam gemiyi kaçırmak 

kolay... Ama biz Akdeniz'e inince 
bu gemiyi kime satarız?"

•••
Hepsi çok gençtiler. Göze aldıkları şey az 

buz değildi. Türkiye’de devrim yapacaklardı! 
Ödeyecekleri bedeli de biliyorlardı. Ölümle dans 
ediyorlardı. O kadar ki, ölüme giderken bile 
“şaka” yapmaktan geri durmuyorlardı. 6 Mayıs 
1972 sabahı Deniz Gezmiş idama götürülürken, 
kendilerinden sonra dördüncü sırada bulunan 
idam mahkûmu olan Mete Ertekin’e şöyle 
seslenebiliyordu:

“Meteee korkma sen gelene kadar orayı da 
örgütleyeceğim, merak etme!”

Onlar için çok şey söylendi, yazıldı. Ama 
sanki eksik bir parça vardı:

Politik baharın neşeli gençleri!

Deniz, 
cümlenin sonunu 

beklemeden 
kalkıp Modesty'nin 
masasına gidiyor. 
Kendisini ajitatif 

bir girizgahla 
tanıtıyor..
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Şehirler büyüyor, birbirinin aynısı 
binalar yükseliyor. Fransız balkon 
aldatmacasıyla camların önüne metalik 

borular koyuyorlar. Balkonda yemek yeme, kahve 
içerken gözleri ufka dikme keyfi uzak bir hayatta 
kalıyor. Dar sokaklarda binalar, duvarlara bakıyor, 
camlara gölge eden ağaçlar her gün azalıyor.

Bunca estetik yoksunluğu içinde, mahallede 
üç katlı çok güzel bir bina var. Binanın dışı boydan 
boya resimlerle kaplı. Uzun saçlı, kocaman gözlü, 
çiçekli elbiseli, üç kat boyunda masalsı bir kadın ilk 
iki katı kaplayan koca bir zambak tutuyor elinde. 
Saçları teras katı boyunca yatay uzuyor, rüzgârdan 
uçuyormuş gibi. 

Dar sokakta tüm binayı kadraja sığdırarak 
fotoğrafını çekmeye çalışanlar komik görüntüler 
oluşturuyor, eğilenler bükülenler, asfalta boylu 
boyunca uzananlar...

Leyla oturuyormuş orada, sonunda tanıştık. Bir 
kırtasiyemiz var, kırtasiye dediğime bakmayın yün 
de satıyor, çorap da, atlet-külot da, çiçek ve saksı 
da.

Bana daksil lazımdı. Şerit mi alayım fırçalı mı 
alayım, hangisi kaça diye bakarken kadının biri 
“Daksil markanın adıydı sonra jenerik isim oldu 
herhalde değil mi? Yoksa hataları geri almaya 
yarayan harika bir icada neden daksil demiş 
olalım?” dedi.

Güldüm, doğru söylüyor. “Acaba markanın adı 
Duck’tı da sil kısmını mı biz eklemiştik?” dedim. 
Yabancı bir marka olsa da, adı neden ördek olsun 
gerçi? Ona da gülüştük.

Aslında “yapsil, yazsil, bassil” olabilirmiş dedim. 
“Ben olsam ‘beyazört’ derdim, hataların üzerine 
beyaz bir şerit çek, karalama, tam tersine akla, 
unut ve devam et.” dedi Leyla.

Ben şerit olanı aldım, o da 45 lira olmuş. Hatayla 
barışmanın bedeli de iyice ağırlaşmış.

Leyla da bir yirmiye seksen santimlik gergef bezi 
sipariş ediyor. Bu çağda gergef mi kaldı, hadi kaldı 
diyelim bu ölçüler nedir böyle kocaman?

Dayanamadım sordum; aklında şöyle bir 
kompozisyon varmış: Bir orman işleyecekmiş ama 
çiçekler ağaç boyunda, ağaçlar papatya kadar 
olacakmış, dereyi fosforlu yeşil ve turkuaz mavi, 
ceylanları fuşya iple yapacakmış, güneş tatlı bir 
turuncu olacakmış ama sekiz yapraklı yonca 
şeklinde, yakından değil de gerileyip uzaktan 
bakınca ancak ve biraz anlaşılacakmış. 

Siparişine iplerin renk kodlarını da ekledi. Yine 
görüşürüz, dedi gitti. 

“Ne çılgın bir proje öyle o?” dedim arkasından, 
kırtasiyeci “Hayalbaz deriz zaten ona, hep böyle 
deli deli işler peşinde, bizim aklımız almıyor ama 
dediğini yapınca da çok güzel oluyor. Şu iki arka 
sokaktaki dışı boyalı evi tek başına bir yılda boyadı. 
Düşersin, boya tutmaz dedik, dinlemedi. İyi ki de 
dinlememiş, orası çok güzel oldu gerçekten.”

İşte böylece tanışmış olduk.
Bir ay geçti geçmedi, yine 

kırtasiyede denk geldik. Bu 
sefer bana beyaz tahta için 
silinebilir keçeli kalem lazım. 
Hayalbaz Leyla “Ejder Kanı 
Ağacı” fotoğrafları çıktısı 
almış; kırtasiyeciye “Sen 
tedarikçilerine haber sal 
da biri kesin bulur bak, ben 
inanıyorum.” diyor, adamcağız 
da “Yahu 67 yaşındayım 
hayatımda duymadım, kızım 
yetişmez o bizim mahallede.” diye 
ikna etmeye çalışıyor.

Gergef nasıl gidiyor Leyla Hanım? dedim, 
“Tam hayalimdeki gibi oldu, 19 gün neredeyse hiç 
uyumadım ama bir karecik boşluk bırakmadan 
işledim hepsini, şekerim hadi bana kahveye gel 
sana da göstereyim.” dedi.

İyi de şekerim, ben aşırı yoğun çalışan 
bir insanım, daha yanıtlanacak e-postalar, 
doldurulacak evraklar, tamamlanacak sunumlar 
var; ayrıca akşama yemeğim yok, daha markete 
uğrayacağım, bankaya uğrayacağım, sonra da gece 
her iş bitince oturup yazımı yazacağım diye içimden 

geçirdim, Leyla’nın pırıl pırıl pembe yanakları, 
kocaman cam gibi gözleri, yaşından 20 yıl geriden 
gelen sürekli gülümser gibi yukarı dönük dudakları; 
bütün bir yüzü huzur ve mutluluk kadının, güzel 
değil, farklı değil, özel değil ama bakınca iyi 
hissettiren resimler, heykeller, objeler ya da ne 

bileyim işte gördüğünde aklını alan “Ejder 
Kanı Ağacı” gibi bir şey.

“Çok sevinirim vallaha!” dedim, 
fırından acıbadem aldık, evine 

geçtik.
O evin dışına bayılıyorduk 

ama keşke hiç kimse o evin 
içini görmeden ölmese!

Duvarlar üç metreden 
yüksek, yerlere kadar kırmızı 

kadife perdelerle bir tiyatro 
salonunu andırıyor.

Mutfak, açıkta ve tam 
ortada. 
15-20 kişinin rahatça yemek 

yiyebileceği kocaman bir masanın 
etrafında sandalye yerine rahat, geniş ve 
birbirinden farklı koltuklar var. Tüm duvarlar 
fotoğraflar, tablolar, flama, bayraklarla kaplı. 
Bir gramofona plak koyuyor: Charles Aznavour. 
Buzdolabının yanında aynı boyda bir tavşan heykeli 
duruyor, Alice Harikalar Diyarı’nın tavşanı olsa 
gerek. 

Merdivenlerden pıtı pıtı bir ses geliyor; bu bir 
kedi olabilir mi? Çok büyük, kulakları sivri, üçgen... 
Vaşak bu!

Ağzım açılıyor, tabir değil gerçekten açılıyor, 

AYŞEN ŞAHİN

Bir hayalbazı 
hiçbir pranga 

bağlayamaz. Ben 
tam teşekküllü 

hayaller kurarım 
şekerim. Zamanla 
insan kafasındaki 
bariyerleri aşmayı 

öğreniyor.
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YUDUMİShayretten. Vahşi bir hayvan değil mi bu?
O sırada mermer şöminenin yanındaki büyük 

biblo kıpırdıyor, düşecek sanıp oraya davranıyorum. 
Bir heykel değil canlı bir tavus kuşu! Bana doğru 
ilerliyor, ona bakarken şömine üzerindeki kocaman 
gergef işini görüyorum. Renkleri gözlerimde 
patlıyor. Kocaman çiçek yaprakları, dallar ve 
ceylanlar...

Leyla sakince cezveye kahve koymuş, orada 
şaşkınlıktan ruhumu teslim ettiğimin farkında 
değil, makinalarda yapılan kahvenin tadının 
cezvedeki gibi olmadığını anlatıyor.

Bahçeye açılan kocaman yeşil boyalı cam 
kapılardan geçince tropikal bir ormana girmiş 
gibi oluyorum. Elimdeki kahveyi dökeceğimden 
korkarak bambu masaya bırakıyorum. Dediğine 
göre bahçe seksen metrekare, deli misin burası 
Amazon! Adını bilmediğim ağaçlar, yaprakları 
başımdan büyük çiçekler, duvarda şelale gibi su 
akıyor altındaki küçük taş havuza, pembe-mor 
çiçekli bir ağacın ardından bir ceylan beliriyor. 
Metropolün göbeğindeyiz bu nasıl oluyor?

Leyla profesyonel bir hayalbazmış meğer. Sırrını 
rahatlıkla veriyor çünkü o sırra ermek herkesin 
harcı değil zaten.

“Benim ruhum dünyaya bile sığmıyordu, sürekli 
geziyordum hayallerimin peşinde, işim de buydu, 
sanat tarihçisiyim ben, kaybolan eserlerin peşine 
düşerdim. Ne zamanki pasaportuma el koydular, 
hayallerimi kaybediyorum sandım, bitki gibi 
gezdim birkaç ay. Sonra dedim ki madem dünyaya 
ulaşmamı engelliyorsunuz, dünyayı getiririm 
evime.

Bir hayalbazı hiçbir pranga bağlayamaz. Ben 
tam teşekküllü hayaller kurarım şekerim. Zamanla 
insan kafasındaki bariyerleri aşmayı öğreniyor. 
Mesela ceylan belgeseli izliyordum sürekli, sonra 
bir ceylanı burnundan öpebilmeyi hayal ettim, 
sonra neden olmasın dedim. Avcıların elinden 
aldım yavruyu, buradan 2000 kilometre uzaklardan 
getirdim kucağımda. Biraz önce merdivenlerde 
uzun uzun baktığın tablo gerçekten Abidin Dino. 
Sahip olmak değil derdim ama eli değmiş bir şeyle 
aynı evde uyanmak istedim. Bir metruk binadan 
eşya çıkaran hurdacıların çöpün yanına yığdığı 
eşyalar arasında, daha köşesini görür görmez 
anladım, o bir Dino’ydu. Bir ben denk geldim, bir 
ben onu o mesafeden tanıyabilirdim. Ancak bir 
hayalbazın başına gelecek mucizelerle donandım 
artık.”

-Peki nasıl geçiniyorsun Leyla?
-Misafir alıyorum dünyanın her yerinden. 

Yukarıda dört boş odam var. Her biri ayrı döneme 
göre döşendi: viktoryan, klasik, art deco, barok. 
Misafirlerimle müzeleri, binaları, sokakları 
geziyoruz. İstanbul›u bir turist gibi değil de 
sanatsever gibi gezmek isteyenler için turlar 
yapıyorum. Pandemi biraz yıprattı tabii ama idare 
ederim. Çok sıkışınca da etamin, gergef bir şeyler 
işler satarım. 

-Bir hayalbaz olarak, nasıl zor geçiniyor 
olabilirsin? 

-Bilmem ki şekerim, para hakkında hayal 
kurmak ne aklıma geldi ne içimden geldi. Ceylanım 
var benim vaşağımla da iyi geçiniyor, Dino’m var 
ve daha neler nelerim, bunlara sahip olmak yerine 
sahip olacak parayı isteseydim, o tutar hayallerimi 
aşardı herhalde.

Bu öyküyü bir hayalbazın bahçesinde kucağımda 
parmaklarımı gagalayan beyaz kazla yazdım. Leyla 
bir yerlerden duyum almış, bir kuş varmış, Hubara 
olabilirmiş, nesli tükenir oralarda alayım geleyim 
dedi, otobüse bindi gitti. Eve bakıyorum birkaç 
günlüğüne, o dönesiye. Koca kuş, uçar gider dedim 
ama ben kimim ki bir hayalbazın yanında...

KIPTİ
Gözleri firavun karası,
Düş gören, göç sezen.

Şenlik yalımı, ışıltısı dişlerinin.
Bahşedilmiş ruhun

Dans ediyor damarlarında.

Kıpti!
Bakışını daha ne kadar
Esirgeyeceksin benden
Geçen bulut, düşen sis

Hepimize aynı değil mi?
Yağmur ne güzel ıslatıyor, bak.

Kıpti!
Hindistan sarısı, safran kokusu

Tabanlarına yazılı haritalar,
Ellerin tanış dokunmaya,

Selamsız, sabahsız değilsin,
Isıtan da sen, üşüten de.

Kıpti!
Yüzün derime işlenene,

Yazgın ömrümüz olana değin
Onca söz neye gerek, nefesinin 

yanında.
Kıpti….

Öp beni.
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İZZET ÇAPA
...
Nereye koyduğumu çoktan unuttuğum...
Sakladığım yeri hatırlamamak için bir daha...
Bin yıldır gün ışığından uzakta, zifiri 

karanlıkta tuttuğum...
Derinde, içimdeki en derin yerde gömüp, 

gizlediğim...
Üzerini yıllarca döktüğüm gözyaşlarıyla 

örtüp, kapattığım...
Sonsuza dek bir daha asla ama asla 

hatırlamamak için dualar ettiğim, adaklar 
adadığım...

Sen, tüm bunları bilen içimdeki öteki ben...
Bir rüya ile gelip geceme, soluğunu üfleyip 

kalbime kendini hatırlatma yine...
Yapma...
İçinde beni bulduğun, benimle olduğun 

hayallerden geçip, içime sızma...
Yapma...
Gücüm yok artık...
Dayanamam...
Seni bir daha hatırlayıp, yeniden unutamam...
Aynı oyunu sanki sonsuz lanetli bir 

döngüymüş gibi en başından, yeniden 
oynayamam...

Bir daha o adam olamam...
Sen bir daha ‘o’ olamazsın...
Olmamalısın...
Olmayacaksın...
Gerekirse görmemek için o anı, gözlerimi 

çıkartacağım...
Yaşamamak için yeniden, kalbimi söküp 

yerinden çöpe atacağım...
Gelme rüyama...
Gelme sakın artık...
Uzak dur düşlerimden...
Seni sildim bir kan lekesini kalbimden kazır 

gibi kan ter içinde ben...
Uzak dur benden...
Gelme bir daha...
Sıcağını hatırlatma...
O mevsimi unuttum çoktan...
O efsunlu rüzgârı çağırma...
Gücüm yok artık...
Ne olur dur...
Artık yapma...
Git...
Ve sakın bir daha da arkana bakma...
Çünkü ben...
Hiçbir şekilde istemeden...
Sonsuza dek orada olacağım...
Ben...
Daima sana mağlup...
Ve hep sensiz o yerde kalacağım...
Eski defterde kurutulmuş yapraklar...
Artık nasıl mümkün olacaksa; işte o kadar...
Anladın mı?
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KENAN BAŞARAN

Modern insan fildişinden kentlerinde 
kendisinden başka canlılara da hayat 
tanıması gerektiğini kabul ediyor, 

yavaş yavaş. Ama bu lütuf, şimdilik kediler 
ve köpekler için gösteriliyor daha çok. Oysa 
her yerine beton döktüğü toprakta yine de 
doğa direniyor ve ötekiler de varlık kavgasına 
tutuşuyor. 

Trenler, metrolar falan ki modernitenin en 
bariz nişaneleri. Bakir toprakları bir yılan gibi 
sokulan raylarımızla iğfal ettik. Hücum vardı 
batıya, hücum. Oturan boğaların obasına. 
Onların üzerinde oturduğu ama kıymet 
vermediği sarı madenlerine. 

Üstünden geçtiğimiz yetmedi yerin. Dağlarını 
delik deşik etmemiz de. Altına da indik. 
Hele ki yeraltına indirdiklerimiz... Vagonlar, 
Hades’in ülkesini işgal eden insanın ahtapotları. 
Şahmaran’ı yurdundan eden makinden 
kollarımız… 

İki istasyondan… Tüp geçit için Yenikapı’da 
yapılan kazılar sırasında silinip gittiğini 
varsaydığımız geçmişin şehirleri çıktı. Ne 
bulduysak çıkardık. Yerindeyse devasa bir 
çukur kaldı. Geçmişe kazılan bir mezar gibi. 
Bir taş dikmedik ama... Molozlarla doldurduk. 
Külliyen bir şantiye olan İstanbul’da modern 
insanın kazdığı böylesi mezarları doldurmak, 
hiç zor değil. İnsanlık ki alışıktır toplu mezarlar 
kazmaya ve doldurmaya. Misal, şu sıralar Kiev 
civarlarında kazıcılar. 

Gel gör ki Yenikapı istasyonundaki bu 
mezarda ağaçlar boy verdi. İnsan eliyle 
dikilmiş değiller ama. Biz kıyıcılara rağmen 
üreyen doğanın serptiği tozlardan boy veren 
doğaçlama hayatlar.

Tünelin Anadolu’dan çıkan ucunda… Ayrılık 
Çeşmesi istasyonundan çıktım. Yağmur 
yağıyordu. Başım önüme eğilmiş halde hızla 
yürürken yerdeki bir salyangoz gözüme çarptı. 
Duraksadım. Etrafta onlarca salyangoz 
vardı; çoğu ölmüş. İnsanların 
ayakları altında kabukları 
paramparça olmuş, bedenleri 
lime lime. Sanki pazar 
yerine bir bomba düşmüş 
gibi. Ve nasıl da denk 
düşüyor Cansever’in o 
muhteşem dizeleri: 

 “Gördün mü bak
 Dağılmış pazar yerlerine 

benziyor şimdi istasyonlar”
İnsan için yaşamın membası 

olan güneş, salyangozlara ölüm 
getirir. Onlar bulutu, yağmuru, nemi sever. 
Böylesi havalar onları mahvetmez sevgili Orhan 
Veli, bilakis çoğaltır. Aşk dansı yaparlar, ıslak 
ıslak. Saatlerce üstelik. Sanki insana nazire 
edercesine!

Nisan, salyangozlar zamanıydı. Ama bizim 
haberimiz yoktu. Ezdik geçtik onları, farklarına 
dahi varmadan... Bir çıtırtı sesi duyar gibi olduk 

kimileyin, evet, pet şişeye sayıp devam ettik. 
Dönüp bakmadık. Çocuklar gördüyse şayet, 
koparmışlardır onları tırmandıkları duvardan. 
Bilirim, kendi çocukluğumdan. Bilseydik 
salyangozlar zamanını, kediler ve köpekler gibi 
onların da yerine ve vaktine saygı duyardık. O 
vakit, diken üstünde yürür gibi yürürdük, bir 
salyangozu ezme endişesiyle. 

Yeryüzüne sürgün insanın, bin yıllardır verdiği 
en büyük ve en anlamsız kavga kendi 

cinsine karşı olanıdır. Dünya, 
erkekliğin cenderesinde. 

Erkeğin, bir türlü kendini 
kanıtlayamayan ve tatmin 
olamayan iktidarının 
zulmünün altında inim 
inim inliyoruz. Ve fakat 
keyif değil, azap verici. 
Yok eden erkeklik, var eden 

kadınlığa üstün olduğunu 
dayatıyor ahmakça. Zavallılığın 

iktidarındayız. Bir türlü bitmeyen 
geçici bir sertliğin kurbanıyız.

İstisnaları hariç, salyangozlar hem erkek 
hem dişi. Her salyangoz, iki kişi. İkili bir delilik 
bu olsa gerek Sezen Hanım. İki kişi olsaydı 
her bir insanoğlu, dünya daha hayvani olur 
muydu? Bak insani değil, hayvani. Emin değilim, 
iyi olanın insani olduğuna artık. Hem de hiç. 
Güneş değil, yağmur hayat verseydi bize de... 
Salyangozlar zamanında yaşasaydık. Acaba…

Yeryüzüne sürgün 
insanın, bin yıllardır 

verdiği 
en büyük ve en 

anlamsız kavga kendi 
cinsine karşı olanıdır. 

Dünya, 
erkekliğin 

cenderesinde.
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Bir keresinde “Tarihçilerin Kutbu” saygıdeğer Profesör Halil İnalcık 
hocamız, beni bir yemekte ağırlamak nezaketini göstermiş ve birkaç 
saat boyunca bir fikir ve bilgi ziyafeti vermişti. Tarihe, 

Profesör Gadamer gibi metinleri yorumlayarak (hermeneutic 
metoduyla) yaklaşmayı bilen hocamız, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuyla ilgili çok önemli bir özetleme yaptı. 
İmparatorluğun başının iyice derde girdiği ve batış 
tehlikesinin ortaya çıktığı dönemde, kurtuluş 
çareleri arayan üç ana grup ve üç ana fikirden söz etti. 
Hocamıza göre o dönemde Sultan Vahidettin, İngilizler 
tarafından “Hilafete ihtiyacımız var. Sizin tacınızı ve 
tahtınızı güvence altına alacağız” sözleriyle ikna edilmiş 
ve tahtını kaybetmeyeceğine inandırılmıştı. İkinci grup ve 
tez İttihat-Terakki kadrolarının öne sürdüğü hem padişahlık 
ve hilafet kurumunu koruyan hem de imparatorluğu oluşturan ve o 
dönemde “anasır” diye anılan bütün halkları bir arada tutmaya çalışan 
bir modele  dayanıyordu. Yani imparatorluğun devamı yönünde çaba 
göstermek istiyorlardı. Üçüncü görüş ise Mustafa Kemal ve arkadaşlarına 
aitti. Mustafa Kemal, imparatorluğu oluşturan değişik halkların birbiri 
ardına bağımsızlıklarını ilan ederek kendi “ulus-devlet”lerini kurduğu 

gerçeğinden hareketle, bizim de kendimize bir ulus-devlet oluşturmaktan 
başka bir çaremiz kalmadığı görüşündeydi. Bugün geriye doğru baktığımız 

zaman en gerçekçi çözümü Mustafa Kemal’in bulduğu görülüyor. 
Çünkü padişah kandırılıyordu, İttihat-Terakki gerçeklerle 

bağdaşmayan hayallerle uğraşıyordu. Mustafa Kemal 
ise duruma büyük bir gerçekçilikle bakabilmiş ve 
imparatorlukların yerini ulus-devletlerin aldığı bir 
ortamda, “zamanın ruhu”nu okuyabilmiş bir zekâydı. 19 
Mayıs’ta Samsun’a çıkma ve Anadolu’ya geçerek direniş 
hareketlerini bir çatı altında toplama gayretinin altında 

yatan çözümleme buydu. Ve dikkat edilirse bu büyük 
kurtuluş mücadelesine, Türklerle birlikte Çerkezlerin, 

Kürtlerin, Lazların, Alevilerin, Sünnilerin katılmasına, 
ortak bir cephe oluşturulmasına çok dikkat etmişti.

•••
Bugün “zamanın ruhu” farklı. Ulus-devlet kavramına bakış da değişti ama 
kelime olarak kökünü Yunan mitolojisinde tanrılarla insanlar arasında 
iletişim kuran Hermes’ten alan hermenotik yaklaşım, tarihi, yaşandığı 
dönemin zihniyeti, koşulları ve değer yargıları üzerinden yorumlamamızı 
gerekli kılıyor. Halil hocamızın yaptığı değerli analiz de buna iyi bir örnek. 
Bu düşünceler ışığında 19 Mayıs Bayramı’nız kutlu olsun.

"Bugün geriye 
doğru baktığımız 

zaman en 
gerçekçi çözümü 

Mustafa Kemal'in 
bulduğu 

görülüyor."
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SİNAN MEYDAN

Atatürk Samsun’a, Mondros’a uygun ola-
rak, dağıtılmamış orduları dağıtması, hal-
kın elindeki silahları toplaması, şuralara 

son vererek yer yer başlayan direnişleri önlemesi 
için gönderildi.

19 Mayıs 2022; Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp Milli Mücadele›yi 
örgütlemeye başlamasının 103. yıl dönümü. Bugün, 
“Atatürk’ü Anadolu’ya Padişah Vahdettin 
gönderdi!” diyerek Milli Mücadele›den Padişah 
Vahdettin’e “pay” çıkarmaya çalışanların tarihi 
yalanlarına cevap vereceğim.

21 NİSAN 1919  
TARİHLİ İNGİLİZ NOTASI

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaş-
ması’nın 7. ve 24. maddelerine göre İtilaf devletleri, 
Anadolu’da karışıklık çıkan yerleri ve Doğu’da 
Ermenilerin yaşadığı 6 ili işgal edebilecekti.

Kafkasya’ya açılan koridor durumundaki Ka-
radeniz’e büyük önem veren İngilizler, 26 Aralık 
1919›da Batum’u işgal etmişlerdi. O bölgedeki 9. 
Ordu’nun dağıtılıp silahlarının teslimini gecikti-
ren Yakup Şevki Paşa’yı görevden uzaklaştırıp, 
tutuklamışlardı.

İngilizler, Karadeniz'de özellikle Sam-
sun’dan şikâyet etmeye başlamışlardı. Çünkü 
Samsun’da “karışıklıklar” vardı. Samsun’da “Pon-
tus Devleti” kurmak isteyen Rum çetelerine karşı 
Türkler direnişe geçmişti. (1)

İngiliz Calthorpe ve Amet, 1918 Kasım son-
larında “Samsun’da Mütareke hükümlerinin 
henüz uygulanmamış olduğunu ve Hıristiyan-
ları toptan öldürmek için Müslüman ahali-
nin silahlandırıldığını” iddia etmişlerdi. Ocak 
1919›da Amerikan Tobacco Company, Londra’ya 
gönderdiği bir raporda “Bütün Müslümanların, 
özellikle köylülerinin silahlandığını” bildirmişti. 
Bunun üzerine İngiltere Hükümeti, bölgede askeri 
güç kullanmanın mümkün olup olmadığını sor-
muştu. Bu soruya Amiral Webb, 13 Ocak 1919'da 
şöyle cevap vermişti: “Normal şartlara dönüş 
için bölgenin tamamıyla silahsızlandırılması 
gereklidir. Bu da ancak büyük bir askeri kuvvetle 
yapılabilir.” (2)

İngilizler, 9 Mart 1919'da Samsun’a 200 kişilik kü-
çük bir askeri birlik çıkarmışlar, 50 kişilik bir müfreze-
yi de Merzifon’a göndermişlerdi. (3) Ayrıca Teğmen J. 
S. Perring ve Yüzbaşı L. H. Hurst’ü de incelemelerde 
bulunmaları için bölgeye yollamışlardı. (4)

İngilizlerin Samsun'a asker çıkarmaları bölge 
halkının tepkisini çekmişti. 17/18 Mart 1919 gecesi 
Makineli Tüfek Bölüğü'ne bağlı Teğmen Hamdi 
Bey, askerleriyle birlikte dağa çıkmıştı. (5)

Bu sırada Anadolu’nun başka yerlerinde de “şû-
ralar” toplanıp, işgallere karşı direnmenin yolları 
aranmaya başlanmıştı.

İşte bu gelişmeler üzerine İngiliz Yüksek Komi-
seri Amiral Calthorpe, 21 Nisan 1919'da İstanbul 
Saray Hükümeti'ne bir nota vermişti. (6)

21 Nisan 1919 tarihli İngiliz notasının içeriği 
şöyleydi:

1- Erzurum, Erzincan, Bayburt, Sivas yörelerin-
deki ordunun terhis ve silahlarının toplanması işi 
yavaş gitmektedir.

2- Bu yörelerde Kars'ta olduğu gibi baştanbaşa 
şuralar kurulmuştur.

3- Bu şuralar, ordunun denetimi altında asker 
toplamaktadır. Bu gelişmeler bölgede yaşayan halkı 
rahatsız etmektedir.

4- Bu duruma derhal son verilmezse, işler ciddi-
yet kazanacaktır.

5- Şuraların asker toplamalarının engellenmesi 
için derhal talimat verilmelidir. (7)

İngiliz Komiser Vekili Amiral Webb'de 25 
Nisan 1919'da bizzat Sadrazam Damat Ferit’i ziya-
ret ederek aynı istekleri tekrarlamıştı. Damat Ferit, 
İngiliz yetkililere, “Hükümetin halkı silahsızlan-
dırarak” bu sorunu en kısa zamanda çözeceğini 
bildirmişti. (8)

ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A 
GÖNDERİLME NEDENİ

İngilizlerin 21 Nisan 1919 tarihli notası üzerine 
etekleri tutuşan İstanbul Saray Hükümeti, İn-
gilizlerin isteklerini yerine getirmek için Sam-
sun’a bir “umumi müfettiş” göndermeye karar 
verdi.

Daha önce birkaç kere Atatürk’le görüşmüş 
olan Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Sadrazam 
Damat Ferit’e, bu görevin Atatürk’e verilmesi-
ni önerdi. Ayrıca Fevzi (Çakmak) Paşa da İngiliz-
lere, Atatürk’ün “İttihatçılara karşı olduğunu” 
söyleyerek bu görevlendirmeye zemin hazırladı. 
Bunun üzerine Sadrazam Damat Ferit, birkaç 
kere Atatürk’le özel olarak görüşerek bu görevi 

ona verdi. Atatürk’ün, İstanbul Saray Hükümeti'n-
deki asker-sivil tanıdıklarının telkinleri, Atatürk'ün 
Alman karşıtı olması, İttihatçı olmaması, padişahın 
“fahri yaverliğini” yapması, Çanakkale başarısı ve 
Atatürk'ün ifadesiyle “İstanbul'dan uzaklaştırıl-
mak istenmesi” gibi nedenler onun “müfettiş-
lik” görevine getirilmesinde etkili oldu. (9)

Padişah Vahdettin, Mekke'de yayımladığı 
beyannamesinde “Mustafa Kemal’i Anadolu’ya 
gönderen kabineye uydum.” diyor. (10) Ata-
türk'ün 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edildi-
ği “iradei seniye” 30 Nisan 1919'da çıktı. 5 Mayıs 
1919'da Takvimi Vekayi’de yayımlandı. Bu ara-
da Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Atatürk’e Pontus 
meselesiyle ilgi bir dosya verdi. Atatürk’ün Sam-
sun’da Pontus olaylarını araştırması isteniyordu. 
(11)

Açıkça görüldüğü gibi “umumi müfettişlik” 
görevi Atatürk’ü Anadolu’ya göndermek için Pa-
dişah Vahdettin’in icat ettiği bir görev değil, İngi-
lizlerin notasından doğmuş bir hükümet görev-
lendirmesiydi. Atatürk bu görevi kabul etmeseydi 
başka biri gönderilecekti. 21 Nisan’da verilen İngiliz 
notasından sadece 9 gün sonra, 30 Nisan’da, bu 
görevlendirmenin yapılması, İstanbul Saray Hükü-
meti'nin İngilizlerden ne kadar çok korktuğunu 
gösteriyordu.

Paris Barış Konferansı’nın Osmanlı’nın 
kaderini belirleyeceği o günlerde İstanbul Saray 
Hükümeti, Mondros Mütarekesi’ne harfiyen 
uyduklarını İtilaf Devletleri’ne göstermek 
istiyordu. Saray Hükümeti, Anadolu'da ateşkes 
hükümlerine aykırı olarak gelişen askeri ve sivil 
direnişlerin kendilerini Paris’te zora sokacağı-
nı düşünüyor, bu nedenle Anadolu direnişini 
başlamadan bitirmeyi planlıyordu. Padişah 

Samsun’a çıktığı günlerde Mustafa Kemal Atatürk.
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Vahdettin’e göre tek çare, ateşkes hükümleri-
ne uymak ve İngilizlerin sözünden çıkmamaktı. 
İşte bu nedenle Atatürk'ü Anadolu'ya “direniş 
başlatsın” diye değil, “direnişi engellesin” diye 
gönderdiler. Bu iş için sadece Atatürk’le yetinme-
diler, halk direnişini önlemek için ayrıca “Nasihat 
Heyetleri” kurup Anadolu’ya gönderdiler.

Atatürk’e verilen görev ve yetkiler
6 Mayıs 1919 tarihli talimatnameye göre “9. 

Ordu Müfettişi” Atatürk yalnızca “askeri” değil 
“mülki” yetkilere de sahipti.

Talimatnameye göre Atatürk’ün görevleri ve 
yetkileri şunlardı:

a) Bölgedeki asayişin düzeltilmesi, asayişsizlik 
nedenlerinin belirlenmesi,

b) Silah ve cephanenin bir an önce toplattırılıp 
koruma altına alınması,

c) Şûralar varsa ve asker topluyorsa bunun ke-
sinlikle engellenmesi, şûraların kapatılması,

d) 3. ve 15. kolorduların müfettişlik emrine 
verilmesi,

e) Atatürk, Müfettişlik bölgesi Trabzon, Erzu-
rum, Sivas, Van, Erzincan ve Canik illerine gereken 
emirleri verebilecek, buralarla sınırı olan Diyarbakır, 

Bitlis, Mamuretülaziz, Ankara, Kastamonu illerin-
deki ordu komutanları da Atatürk’ün emirlerini 
dikkate alacaklardı. (12)

Bu talimatnameden açıkça görüldüğü gibi Ata-
türk’ten beklenen Anadolu’da “direniş başlatması” 
değil, tam tersine Mondros’a uygun olarak dağıtıl-
mamış orduları dağıtması, halkın elindeki silahları 
toplaması, şûralara son vererek yer yer başlayan ve 
başlayabilecek direnişleri önlemesiydi. Ayrıca bir 
de Pontus olaylarını araştırması isteniyordu.

Atatürk’e geniş yetkiler verildiği doğrudur. An-
cak bu yetkilerin bütün yurtta direnişi örgütlemesi 
için verildiği koca bir yalandır. Bu yetkilerin geniş 
olmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, doğ-
rudan 21 Nisan 1919 tarihli İngiliz notasıdır. İngiliz 
notasında, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Sivas gibi 
illerde silahların toplanma işinin yavaş gitmesinden 
ve buralarda şuraların toplanmasından yakınılarak 
“bu duruma derhal son verilmesi” isteniyordu. 
Hükümet, İngilizlerin bu emrini yerine getirmek için 
Atatürk›ün yetkilerini bu illeri kapsayacak biçimde 
geniş tuttu. İkincisi, Atatürk, 1926'da Falih Rıfkı 
Atay’a, bu yetkileri, Genelkurmay İkinci Başkanı 
Kazım İnanç Paşa’yla yaptığı görüşmede bizzat 
kendisinin genişlettiğini, bu haliyle Harbiye Nazırı 
Şakir Paşa’nın talimatnameyi imzalamaktan çe-

kindiğini, zoraki mührünü bastığını bütün detayla-
rıyla anlatmıştır. (13)

Atatürk’e sadece “askeri” değil, aynı zamanda 
“mülki” yetkiler verilmesinin nedeni ise görevinin 
sadece “askeri” değil aynı zamanda “mülki” nitelik 
taşımasıdır. Atatürk’ün yine 21 Nisan 1919 tarihli 
İngiliz notasında belirtilen “şûralara” son verebil-
mesi için sivillere de emir verebilmesi, bunun için de 
“mülki” yetkilere sahip olması gerekliydi.

Atatürk, sarayın  
verdiği görevi yapmayınca

Atatürk, Anadolu'ya geçip de sarayın verdiği 
görevin tam tersine, orduları dağıtmak yerine 
halkı direnişe çağırınca, silahları toplamak yerine 
halka silah dağıtınca, şûraları kapatmak yerine yeni 
şûralar, kongreler toplayıp direnişi körükleyince İn-
gilizler, İstanbul Saray Hükümeti'nden Atatürk'ü 
geri çağırmasını istediler. 8 Haziran 1919’da Har-
biye Nezareti Atatürk'ü geri çağırdı. 18 Haziran 
1919’da Dâhiliye Nezareti, Müdafaai Hukuk 
Cemiyetleri kurulmasını ve telgraflarının çekilme-
sini yasakladı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanma-
sından bir gün sonra 23 Haziran 1919’da Dâhiliye 
Nezareti Atatürk’ün azledilmesine karar verdi. 26 
Haziran 1919’da Dâhiliye Nezareti milli ordu hazırla-
mayı yasaklayan bir genelge yayınladı. 5 Temmuz 
1919’da Harbiye Nezareti Atatürk'ü “padişah adı-
na” geri çağırdı. 8 Temmuz 1919’da İstanbul Saray 
Hükümeti, Atatürk'ü “ordu müfettişliği” görevin-
den aldı. Bunun üzerine Atatürk, bizzat Padişah 
Vahdettin'e, askerlikten istifa ettiğini bildirdi. Yani 
Atatürk'ü 19 Mayıs 1919'da geniş yetkilerle “ordu 
müfettişi” olarak Anadolu'ya gönderenler, bir ay 
dolmadan, 8 Haziran 1919'da geri çağırdılar, iki ay 
dolmadan 8 Temmuz 1919'da görevden aldılar. Bu 
da yetmedi, bir yıl dolmadan, 10 Nisan 1920'de 
Atatürk'ün “katli vaciptir” diyen ihanet fetvası-
nı yayınladılar. 18 Nisan 1920'de Kuvayımilliye’yi yok 
etmek için Kuvayı İnzibatiye adlı bir ordu kurdular, 
11 Mayıs 1920'de de Atatürk'ü ve silah arkadaşları-
nı idama mahkûm ettiler. Padişah Vahdettin, 24 
Mayıs 1920'de Atatürk'ün idam fermanını onayla-
dığında Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının üstünden 
sadece 1 yıl 5 gün geçmişti.

19 Mayıs, Türk milletinin, Atatürk'ün önderliğin-
de emperyalizme ve yerli işbirlikçilere karşı örgütlü 
mücadeleye atılmasının yıl dönümüdür; 19 Mayıs, 
Türk milletinin yeniden doğum günüdür; kutlu 
olsun!
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Genç olmanın yaşla ilgili olduğunda kuşku yok.
Yaş ise en genel anlamıyla bedenimizin yaşı demektir.

Bu konuda yapılabilecek fazla bir şey yoktur.
Zaman hükmünü yürütecek, geçmekte olan zamanla birlikte iç 

organlar işlevlerini yerine   getirmede güçsüzleşecek, yaşlılık dış 
görünümde de kendini gösterecektir…

Dış görünümde yaşlanmaya karşı önlemler almak bir an için “zevahiri 
(yani dış görünümü!)kurtarmaya” yetse, bu önlemin etkisi aldatıcıdır.

Hatta tersine de dönebilir…
Yaşından daha genç görünmek için yapay önlemlere başvurmak, 

sevimsiz kaçabileceği gibi, insanı olduğundan daha yaşlı da gösterebilir…
Peki, yaşlanmak kaçınılmaz bir yazgı mıdır?
Onu engellemek, geciktirmek için yapılabilecek şeyler yok mudur?
Engellemek olanaksızdır. Eninde sonunda yaşlı olunacaktır. Aslında 

bundan mutluluk duymak da gerekir. Çünkü yaşama yaşlanmadan veda 
etmek de ne yazık ki  çok olasıdır…

Buna karşılık, yapay yollara başvurmadan, görünüşü kurtarma 
çabasına hiç girmeden, yaşlanmayı geciktirmek, ertelemek, süreci 
yavaşlatmak olasıdır.

Hatta gereklidir de…
Çünkü insan olmak biraz da bu demektir…
Yani biyolojik yazgıya boyun eğmemek…

Bu ise bir bilinç, akıl, disiplin ve yaşama ustalığı  sorunudur…
Öncelikle doğru, sağlıklı yaşamak…
Bedeni önemsemek, ona saygı duymak, onunla barışık yaşamak…
Bunun için bir reçete vermek gereğini duymuyorum.
Beden neyi isteyip neyi istemediğini zaten söyleyecektir…
Fakat yaşlılık kaderine boyun eğmemenin, onu elden geldiğince 

erteleyip geciktirmenin  asıl yöntemi, bence, akıl gençliğini korumadadır.
Bunu gerçekleştirmenin bir formülü(reçetesi) varsa, o da benim 

öğrenme sevinci dediğim şeydir…
Öğrenme sevinci, yaşama sevincinin de kaynağıdır, yaratıcı 

dinamosudur.
Sadece maddi doyumlara bağlı, onlarla  beslenen yaşama sevinci 

giderek tek düzeleşecektir.
Zaten bedenin yaşlanmasıyla bu türden doyumlardan alınan zevk de 

ister azalacaktır…
Buna karşılık  öğrenme sevinci evrenin uçsuz bucaksızlığıyla özdeştir… 
Bu anlamıyla da sonsuzdur,  sonsuzluk demektir… 
Bir şiirimde ben,”çünkü evrenle aynı yaştayım” derken söylemek 

istediğim sanırım buydu…
Hangi yaşta olursak olalım, kimlik kartlarındaki  rakamları pek fazla 

önemsemeden(bu gençler için) ve pek fazla umursamadan(bu yaşlılar 
için), evrenle aynı yaşta olmalıyız diye düşünüyorum…

Fakat yaşlılık kaderine boyun eğmemenin, 
onu elden geldiğince erteleyip 

geciktirmenin  asıl yöntemi, bence, akıl 
gençliğini korumadadır.
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DİLEK NEŞE AÇIKER

İnsanlığın toplumsal kabullere sıkı sıkıya 
tutunduğu yer çekimli dünyamızda, ayakları 
yerden kesilmiş bir hayalperestin hayatı 

mücadeleden ibarettir. Hatta kolektif benliğin 
bireyi zapturapt altına alma heveslisi normları, 
ölümünden sonra dahi onun peşini bırakmaz; 
kasvetli ritüelleriyle neşesini çalıp kendine 
benzetmek, karmaşık ruhunu sıradanlaştırmak 
için hazırlıklıdır.

Aidiyet lütfuna erenler, daha çocukluktan 
mimlemiştir: hayalperest. Yaftası hazır; 
kişi beşinde haşarı, on beşinde delişmen, 
sonrasında umutsuz vakadır cemiyet nazarında. 
Mevzubahis kimsenin isminin başına, onu hakir 
gördüklerinin ispatı bir lakabı da kondurdular mı, 
müstehzi gülümsemeleri muradına ermişçesine 
genleşecektir.

Varlığıyla rahatsız edicidir, hayalperest. 
Muhteşem yıkıcılığıyla etrafına tedirginlik 
veren, enikonu irileşmiş bir devedikenidir. 
Kurallar bütününün masif duvarında gedikler 
açan sipsivri bir dildir. İnsanlığı iliğine, kemiğine 
kadar sömürmüş düzenin pençesini kemiren 
diştir. Tabiatıyla düşman edinmek için kılını 
kıpırdatmasına bile gerek yoktur. Cemiyet 
hâlihazırda onu sevmemek, görmezden gelmek 
ya da küçüksemek için her nevi koda sahiptir.

Ne olursa olsun başını bulutların üstünde 
tutar hayalperest. Bu haliyle zannettiğinden 
çok daha iyi bir örnektir yaşama sanatı dersinin 
talebelerine. Gülünç duruma düşmekten imtina 
etmese de, arada bir utangaçlığı tutar, öfkesi 
kabarır, kırılganlaşır. 

Göğe bakmayı bilirseniz, onu metrelerce 
öteden tanır, gözündeki sönmeyen harlı ateşi 
görebilir, teninden fışkıran heyecanı hisseder, 

o dünyayla vedalaştıktan sonra dahi size 
bıraktıklarıyla neşelenebilir, hatalarla süslediği 
yaşam yolculuğunu takdir edebilirsiniz. 

Hakikatlerden kaçtığı söylense de esasen 
o hakikate yeni bir şekil vermekle meşguldür. 
Kuvvetle muhtemel güzelleştirmekle de.

Her insan uyanık kaldığı vaktin neredeyse 
yarısında zihninin içinde düşünceden düşünceye 
geçermiş. Tam oranını da bulmuşlar. Yüzde 
kırk yedi imiş. Kimileri bunu tembelliğin 
alametifarikası olarak görmüş, kimi var olmanın 
en birinci harikası. 

İnsan zihninin, karanlıkla aydınlığın çatıştığı 
bir arena olduğu aşikâr. Beyin loblarında kinini 
imbikten süzenleri, türlü dalavereye teşne olup 
şeytana külahı ters giydirenleri, bir hayalperestle 
aynı sepete koymak hadsizliğine düşmeden 
ilerlemeli. 

İnceliklerin inşasında olduğu gibi, dünyanın 
dilsel inşasının tuğlalarında da onların parmak 
izleri var ne de olsa. 

Mucizeleri, enteresanlıkları, olmadıkları 
işleri, beklenmedik gelişleri kendine mıknatıs 
gibi çekmiştir hayalperest. Bu sebepten 
anlatacakları herkesten çoktur. Diğerlerini 
kendine inandırması güçtür, lakin bu tür bir 
tasadan uzak oluşunda bulmuştur mutluluğu ve 
umursamazlıktan ziyade anlayışla doludur. 

Verimli olmanın takıntı haline getirildiği 
günümüzde eskisinden de zordur hayalperestin 
işi. Çılgınca şeylerin güzelliğinin farkına 
varamayanlar konumlar dünyasında koltuk 
kapmaca, yer tutmaca, diğerinden üstün olmaca 
oynarken saatler, günler, aylar ve yıllar olanca 
acımasızlığıyla akıp gider. Bu yarışta hayalperest 
gönüllü bir katılımcı değildir ve ekseriya en 

geridedir. Başarısız görülmeyi göze almıştır. 
Makbul kimselerden olmaktansa, William 
Blake’in Ay’a dayadığı devasa merdivenin 
basamaklarını, Batlamyus’un elinden tutarak 
sakince çıkmayı yeğlemiştir. 

En büyük sanatkârların ve mucitlerin 
hayalperestlerin arasından çıktığı söyleminde 
olduğu gibi genel kabullerin öznesi haline 
geldiği durumlarda işi zorlaşır, çünkü artık 
ondan herkesi memnun edecek hayaller 
kurması beklenmektedir. Başlangıç noktasına 
dönebilmekse meşakkatlidir. 

Ömrü hayatınızda bir tane bile hayalperest 
tanımış ve yaşamı beraberce tecrübe etme 
şansına erişmişseniz eğer, onun aynı zamanda 
–“Big Fish” filminin Edward Bloom karakteri 
gibi-  olağanüstü bir hikâye anlatıcısı olduğunu 
da bilirsiniz. Meraklı oluşunu da bir nebze bu 
kabiliyetine borçludur. Anlatımını süsleyecek, 
ilginç hale getirecek ne varsa edinme isteğindedir. 
Çerçevesiz evreninde gezinen başıboş kelimeler 
keşfedilmemiş renklere bürünürken, bire değil 
bin, bir kattığında dahi hem kulağınız hem hissi 
varlığınız bayram etmiştir. 

Bir hayalperestiniz varsa, size dönüp, 
nereden buluyorsun bu hikâyeleri diye soranlara 
cevabınız hazırdır. Daha çocukluktan itibaren, 
hikâyeler vasıtasıyla öz varlığınızı yeniden 
ve yeniden yaratmanın yolunu gösteren bir 
kılavuzunuz olmuştur. Masallarla bezenmiş 
zihnini hediye eden bir pervanenin kanadında 
diyar diyar gezmiş, en renkli hatıralarına yarenlik 
etmişsinizdir. 

Hayatta başınıza gelecek en kötü şey belki de 
hayalperestinizi kaybetmektir. 

Anneme…
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Elveda 
Fransa
Yaşam, farklı yolları önümüze çıkaran ve 

o yeni yolda hayallerimizi, umutlarımızı 
ve beklentilerimizi değiştiren her anı 

meşakkatli bir yolculuktur. Her yeni yolculuk, 
düşlerimizin, inançlarımızın üstüne bazen 
çizgi çeker. Bedri Koraman için de böyle oldu.  
Babıali’ye ayak bastığı o günden itibaren güzel 
bir gelecek yolu açılsa da, Bafra’dan yola çıkan 
hayaller çizgilerinde kayboldu…

Yaşamın Bedri Koraman için hazırladığı yol 
1945 yılında Babıali’nin havasını solumasıyla 
başladı. Hayatını sürdürebilmek için sarıldı 
çizgilere. Bir yandan okulunu sürdürüyor bir 
yandan yavaş yavaş Babıali’de doğuyordu. 
Çizdiği her şeyde hayallerini büyüttü. Fransa’da 
bir ressam olma amacı ile attığı her adım onu 
bu topraklara bağlayacaktı. Kitap kapakları, 
film afişleri, öykü resimleri derken çizgileri ile 
büyüyecekti…

Babıali’de çalışmaya başladıktan 1 yıl sonra 
Şaka dergisine ilk karikatürünü çizdiğinde daha 
önce hiç düşünmediği ve inanmadığı bir alana da 
girmiş oldu. 

Yaptığı her şey, ortaya çıkardığı her güzellik 
maddi getirisi olan bir tecrübeye dönüştü. 
Gençliğinin olgunlaşma evresinden geçiyordu. 
Hedefleri daha ciddi, attığı adımlar daha planlıydı 
artık. Dokunduğu her iş onu daha yukarıya 
taşıyordu. 

Yayımlanan ilk karikatüründen sonra çeşitli 
dergilere de çizmeye başladı. Karikatür o 
dönemde dergilerin tirajını yükselten ve gitgide 
popüler hale gelen ayrı bir sanat dalıydı. Bu 
avantajlar karikatürün iyi getirisi olan bir çalışma 
alanı olmasını sağladı. Bedri Koraman da gelen 
karikatür tekliflerinden memnun oluyor ve 
değerlendiriyordu. Sonuç olarak karikatür Bedri 
Koraman’ın maddi durumunu iyileştirmeye 
başladı.

O zamanlarda Asım Us Vakit gazetesinin 
çıkardığı çocuk dergileri için bir teklifte bulundu. 
Koraman bu teklifi  kabul etti. Vakit gazetesinin 
çıkardığı çocuk dergileri için çizgi romanlar 
ve kapaklar çizdi.  Bu süreçte çizerliği ilerledi,  
olgunlaştı.

Çizgileri her geçen gün aranmaya başlayan 
Bedri Koraman 1947 yılında  Çocuk Alemi 
dergisinde karikatür çizmeye başladı. Peşinden 41 
buçuk, Tef, Taş gibi mizah dergileri için çalıştı. İki 
yılda çok şey sığdırdı heybesine. 

Babıali’ye gireli 3 yıl olmuştu. Genç, dinamik 
ve tükenmeyen enerjisiyle, kurduğu ikili ilişkilerle 
kısa zamanda çok sevilen bir sanatçı olmuştu. 
1948 yılına gelindiğinde Tahsin Demiray, büyük 
okurlar için hazırlanmış Binbir Roman isimli bir 
dergi yayımladı. Bu genç çocuktan karşısına ilk 
çıktığında etkilenen Tahsin Demiray, çıkarttığı 
derginin kadrosuna almıştı Bedri Koraman’ı.

Yayımcılığın hemen her alanında çalışmaları 
yayımlanan Bedri Koraman o zamana kadar hiçbir 
gazetede yer almamıştı. Gazetelerde genç isimleri 
görmek çok zordu. Gazetede yer almak dergi ve 
serbest çalışmak kadar maddi bir getiri sağlamasa 
da büyük prestij demekti. Bedri Koraman’ın ilk 
özgün çizgi romanı olan “Cem Kurt”u Vatan 
gazetesinde yayımlanmaya başladı. Gazete 
yayımcılığın en sorunlu bölümlerindendi ve Bedri 
Koraman için de ilk kötü tecrübe olmuştu. Hak 
edişini alamamış ve gazeteden ayrılmıştı.  

Emeğinin karşılığını alamayan Bedri Koraman 
bu olumsuzluktan çok etkilendi. Gazetelere karşı 
uzun sürecek bir küskünlük dönemi başladı. 
Vatan gazetesinden ayrıldıktan sonra daha 
serbest bir alanda yoğunlaştı. Film afişleri, kapak 
resimleri ve çeşitli mizah dergilerine çizdi.  

Bedri Koraman  kendisini daha ileri taşımak 
isteyen bir sanatçıydı. Böylelikle hep yeni çalışma 
alanlarında bulunuyor, yeni kapılar aralıyordu.

Gazeteden ayrılınca biraz serbest çalışmaya 
devam etti ve bir reklam ajansı kurdu. 
Sinemalarda gösterilen reklam çizgi filmlerini 
çizdi. Amacı bir gün “Walt Disney” gibi uzun 
metraj çizgi filmleri yapmaktı.

Hep bir amaca sarıldı. Attığı her adımı sağlam 
ve inançlı atıyordu. Artık 17 yaşında İstanbul’a 
yeni gelmiş kasabalı Bedri yoktu…

1951 yılında ilk dergisi Deve’yi çıkarttı. 
Deve Türkiye’nin yetişkinlere yönelik ilk dergi 
çalışmasıydı. O zamana kadar hiç sansür 
yaşamayan Koraman, Deve dergisiyle sansürden 
nasibini alan sanatçılar arasında yerini aldı. Daha 
sonra Gölge isimli bir mizah dergisi çıkarttı. Artık 
çevresinde çizerler, yazarlar, sanatçılar, gazeteci, 
ve yayınevi sahipleri vardı.

1954 yılında küskünlük sonra erdi. Bedri 
Koraman,  Milliyet gazetesinden teklif aldı 
ve gazetede çizmeye tekrar başladı. Milliyet 
gazetesinde hafta sonu eklerine karikatürler 
yayımladı…

Yıllar çizgiler arasında ilerledi Koraman 

için. Ressamlık hayalleriyle başlamıştı bütün 
yolculuğu. 15 yıl attığı her adımda büyüttü 
hayallerini. Gençlik hayalleri ile yaptığı her şey bir 
boşluğa doğru sürüklemeye başladı Koraman’ı. 
Yaptığı iş mizah, karikatür, çizgi roman. Olmak 
istediği  Fransa’da bir ressam…

 Artık karar verme anı geldi Koraman için. 
Ya karikatürist olarak kalacaktı ya da hayalleri 
için somut bir adım atacaktı… O zamana 
kadar karikatürü sevmeden, sırf maddi getirisi 
iyi olduğu için katlanan bir genç olarak çizdi. 
Karikatür için “Resmin gayri resmi çocuğu; haşarı, 
kavgacı, haddini bilmez ve biraz da küstah” 
diyordu. Bedri Koraman 1960 yılında geleceği için 
kararını verdi. Karikatür artık Bedri Koraman’ın 
geleceğiydi…

Bedri Koraman kariyeri için bir karar vermiş ve 
artık ne olmak istediğini, nasıl olması gerektiğini 
bilen biri olarak çizmeye başladı.

 1960  yılı Koraman için her açıdan özel bir 
yıl oldu. Geleceği için bir karar vermişti ve aynı 
dönemde Cici Can çizgi romanını yayımlamaya 
başladı. Cici Can çok sevildi ve dönemin en çok 
beğenilen çizgi romanlarından biri oldu. Cici Can 
1963 yılında film yapıldı ve vizyona girdi. Bedri 
Koraman ismi artık beyazperdeye de taşınmıştı.

15 senede çok yol kat etti Koraman. Hayal 
etmediği, planlamadığı bir yolda sağlam 
adımlarla yürümeyi başarmıştı. Yıllar Babıali’nin 
dışında yaşamın içinde de çok hızlı aktı. Ülkede 
çok şey değişmişti 15 senede. Siyaset dünyasının 
çalkantısı bir türlü durulmuyor, savaş sonrası 
ekonomi bütün ülkelerde hızla iyileşirken ülkemiz 
yerinde sayıyor, toplumsal olaylar ülkenin sosyal 
yapısıyla oynuyordu. Mizah edebiyatın içine içine 
işlemeye başlamıştı. Genç sanatçı, edebiyatçı 
ve siyasetçiler sahneye çıkıyordu. Bu kargaşada 
Bedri Koraman kendisini ispat etmiş ve ülkemizin 
önemli karikatür ve mizahçılarından biri olmuştu. 

Yıllar sonra Bafra’dan yola çıkarken yüklendiği 
hayallerini;  çizdiği bir karikatürde “elveda Fransa 
elveda Eifell” der gibi terk etti…
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YAŞAR SEYMAN

“Anne kolları şefkatten 
yorulmamıştır, çocuklar orada 
derin derin uyurlar.” diyen 

Victor Hugo’nun sözüyle, Kurtuluş Savaşı 
kadınlarından Şerife Bacı’ya savrulurum…   

Çetin kış koşullarının ilk ayları, yıl 1921. 
Sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile 

İnebolu’dan cephaneye mermi taşırken, 
Kastamonu Kışlası önüne kadar gelmiş, 
mermileri ve çocuğunu korumak uğruna 
donarak şehit olmuş bir kadın. Fırtına ve 
tipinin sabahında Kastamonu Kışlası’ndan 
çıkan devriye ekibi bir bebeğin ağlama sesine 
koştuğunda sahibi donmuş bir kağnıyla 
karşılaşırlar. Kağnıda kardan etkilenmemesi 
için bir battaniyeyle örtülmüş cephane 
ile cephanelerin arasındaki kuru otlara 
yatırılmış ağlayan bir bebek bulurlar.

Araştırmalar sonunda şehit olan kadının 
bir gece önceki tipide kaybolan Şerife Bacı 
olduğu öğrenilir. 

Şerife Bacı adı; Kastamonu›da, Seydiler’de, 
İnebolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kadın 
kahramanlarını simgeler. Vatanı ve çocuğu 
için yaşamından vazgeçen bizim kadınımız…

Anne sevgisi karşılıksızdır…
Ne çok anneler yazdım. 
Anayasa deyip anaları utandıran 

anayasalar yapanları, Anadolu deyip analara 
ağıtlar yaktıranları, ana haberler deyip günde 
üç kadının annesinin gözü önünde şiddetten 
öldürülmesine seyirci kalanları, “Ana dili 
dillerin hasıdır.” deyip yasaklayanları ne çok 
seslenişlerimde dile getirdim, yazdım. 

Annelere seslendim… Ekim’in 7’si, yıl 2007  
Son günlerde artan çatışmalar ve yeniden 

gelmeye başlayan şehit cenazelerinin 
ekranlardaki görüntüleri ve gazetelerdeki 
fotoğrafları yürek dağlıyor. Bir anne olarak 
bu görüntüleri izlemeye dayanamıyorum. Bir 
de babaların “ Bir oğlum daha olsun vatana 
feda olsun!” deyişlerini bir anne olarak 
söylemeye dilim varmıyor. Oğlum çatışmasız, 
çağdaş, gelişmiş özgür bir ülkenin mutlu 
bireyi olarak yaşasın diyorum. 

Oğlum askere gitsin, askerlik görevini 
severek yapsın. Ama aynı ülkenin yurttaşı 
olan gençle çatışmasın, birlikte kardeşçe 
yaşasın. Aynı ülkenin gençlerinin onlarca 
ortak tutkusu, sevgisi var. Aynı futbol 
takımlarını tutuyorlar, aynı sanatçıları 
seviyorlar, aynı türküyle sevdalanıyorlar. 
Neden aynı ülkeyi paylaşmak, insanca 
yaşamak varken birbirine kurşun sıksınlar? 

Dünyayı ve ülkemizi erkekler yönetiyor. 
Erkeklerin yönettiği dünya acımasız ve kan 

gölü. Savaş kararlarını alan erkekler, ağlayan 
kadınlar. İşte yanı başımızda Beyrut yanıyor, 
ne yapıyoruz?  Ahların, vahların ötesine 
geçemiyoruz. Artık cenaze törenleri izlemek 
istemiyorum. 

Tüm kadın örgütlerine sesleniyorum. 
Gelin, örgütleyin, tüm annelerle alanlara 
çıkalım, diye yıllar önce yazmışım.

Bir evlat doğurarak, bir ülkenin kaderini 
değiştirmekle kalmayan, mazlum ülkelerin 
kurtuluş mücadelelerine örnek 
olan Mustafa Kemal’in ışıklarda 
yatası annesi, Zübeyde Hanım. 

Bir de evlatlarının 
acılarından doğan 
Cumartesi Anneleri, Gezi 
Anneleri, idam edilen 
oğlunun parkasının 
ölünceye kadar yıkamayan 
“Deniz’im kokuyor.” diyen 
anne ve anneler…

Gazeteci Metin Göktepe’nin 
mezarı başında anma konuşması 
yaparken dinlediğim Fadime Ana, bana şunu 
öğretti: Biz anneler zalimlerin yönettiği 
ülkelerde sadece çocuk doğurmuyor, 
çocuklarımızın acılarından yeniden 
doğuyoruz. 

Gezi çocuklarından Ali İsmail Korkmaz’ın 
annesi Emel Korkmaz, öldürülen oğlunun 
acısına takılmadan oğlu adına kurduğu 

ALİKEV için her yıl maraton koşuyor, gelen 
bağışlarla yoksul öğrencilere burs vererek 
okumalarını sağlıyor.

25 yıllık sendikal uğraşımda hiç hafta 
sonu annesi duymadım, yüzlerce hafta sonu 
babası ile karşılaştım. 

Anne deyince türkülere, şiirlere sığınırım… 
Ahmet Erhan, “Oğul” şiirinde anneye 

özlemi ne de güzel anlatıyor:
“Anne ben geldim, üstüm başım

Uzak yolların tozlarıyla perişan
Çoktan paralandı ördüğün 
kazak

Üzerinde yeşil nakışlar 
olan

Anne ben geldim, 
yoruldum artık”

Kuzeyimizde süren 
Ukrayna-Rusya savaşında 

kadınlar tren garlarında, 
savaşın ortasında doğum 

yapıyor… Yıl 2022
Dünyayı yöneten erkekler sizi de 

bir anne doğurmadı mı?
Anneler Günü kutlu olsun! 
Tüm annelerin mübarek ellerinden 

saygıyla öpüyorum.
Ben anneme demokrasi armağan 

edemeden, bu dünyadan geçti… 
Kalan annelere demokrasi armağan edelim 

ki unutulmaz yüzleri gülsün!

Dünyayı yöneten 
erkekler sizi de 

bir anne 
doğurmadı mı?
Anneler Günü 

kutlu olsun!
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BİLGE ÇOLAK

Başı çatlayacak gibiydi, çok ağrıyordu. 
Bu acıyı, kollarında ve bacaklarında da 
fazlasıyla hissediyordu Barış. Ağrıyan 

başını ovuşturmak için elini alnına götürecekken 
fark etti elindeki yarayı. Yerdeydi… Düşmüştü 
ama bunun farkında bile değildi. Doğrulmakta 
zorlandı. Etraf çok sessizdi. Ne onu gören biri, 
ne de ona elini uzatan biri vardı… Barış, bunları 
düşünürken üstüne bir gölge düştü. Birinin 
ona doğru yaklaştığını hissetti. Adım seslerini 
duyuyordu. Seslerin geldiği yöne doğru döndü. 
Güneş ışığı öyle kuvvetliydi ki, ona yaklaşanın 
kim olduğunu göremiyordu. Adım sesleri iyice 
yaklaştıkça çok ama çok şık, siyah bir takım 
elbise çarptı gözüne. Sonra da yanına gelen 
kişinin elinde tuttuğu siyah şapka ilişti gözüne. 
Diğer elini uzattı Barış’a ve “Çocuk, ne oldu 
sana?” diye sordu. Barış, bu sesi tanıyordu. Ama 
kimin sesi olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. 
Düşündü, düşündü… Düşünürken eğdiği başını 
kaldırdığında yanına gelen kişinin yüzüne 
baktı tekrar. Deniz misali masmavi bir çift 
göz, ona bakıyordu. Arkaya doğru düzgünce 
taranmış altın sarısı saçları, bir buğday tarlasını 
anımsatıyordu. Barış, dondu kaldı bir anda. 
Karşısındaki kişi, Atatürk’tü. Atatürk, uzattığı 
elini çekmeden tekrar sordu, “İyi misin çocuk? 
Ne oldu?” Barış, Atatürk’ün uzattığı eli tutarak 
güçlükle de olsa ayağa kalktı. Yürüyemiyordu; 
bacakları öyle çok acıyordu ki, bir adım bile 
atamıyordu… Atatürk, bir şeyin yanıtını bekler 
gibi çakmak çakmak bakıyordu Barış’a. Barış, 
yaşadığı şaşkınlığı bastırmaya çalışarak onun 
az önce sorduğu soruyu yanıtladı, “Bilmiyorum. 
Gözümü açtığımda yerdeydim, ellerim ve 
dizlerim yara içindeydi. Tek hatırladığım 
bu.” Atatürk, bu yanıttan tatmin olmuş gibi 
görünmüyordu, sormaya devam etti, “Anladım. 
Seninle kısa bir sohbet edelim mi çocuk?” 
Barış, o kadar heyecanlıydı ki… Tüm dünyanın 
saydığı ve sevdiği bir lider ile yan yanaydı, 
onunla konuşuyordu. Sesi titreyerek “Tabii 
ki…” dedi. Atatürk, “Kaç yaşındasın?” diye 
sordu. Barış, “15.” diye yanıtladı soruyu. “Peki, 
ne yapıyordun burada?” diye ısrarla sordu 
Atatürk. Barış, zihnini kurcalamaya başladı. 
Neden buradaydı? Neden yerdeydi? Neden 
etrafında kimse yoktu? Düşündükçe bir şeyler 
anımsıyordu. Etrafındaki sesleri, kendisinin 
sessizliğini hatırladı ve konuşmaya başladı, 
“Kulağımda hep aynı sözler çınlıyor, hep aynı 
sözler…” Atatürk, merak etmişti Barış’ın neden 
bahsettiğini, “Hangi sözler?” diye sordu. Barış, 
bir şey hatırlamak ister gibi çattı kaşlarını, 
“Herkesin, ‘Gençler, bizim geleceğimiz. Onlar 
bizim için çok değerli. Gençler, çok önemli.’ 
dediklerini hatırlıyorum.” diye anlattı aklına 
gelenleri. Atatürk’ün yüzünde bir tebessüm 
oluştu, “Ne güzel! Demek ki siz gençlere değer 

veriyorlar ve sizi önemsiyorlar. Siz; geleceğin 
ümidi, ışıklı çiçeklerisiniz. Benim bütün 
ümidim gençlikte.” Barış, bu sözü hatırlıyordu. 
Okuduğu bir kitapta görmüştü. Atatürk ne 
çok değer vermişti gençliğe. Onları dinlemişti, 
fikirlerine önem vermişti ve onların dertlerine 
çare bulmuştu. Yaşadıkları geliyordu aklına 
bir bir… Tekrar konuşmaya başladı, “Sadece 
sözde değer veriyorlar biz gençlere… Gençlerle 
ilgili bir soru sorduğunuzda herkesin yanıtı 
aynı, ‘Gençler, bizim geleceğimiz. Gençler, çok 
önemli; onlara kulak vermeliyiz.’ Ama gençler 
için somut olarak yapılan hiçbir şey yok.” 
Barış, anımsadıklarını anlatmaya başladı, “Biz 
gençlere armağan ettiğiniz 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı kutlamalarında bile biz gençlere 
yer verilmiyor çoğu zaman. Birçok yetişkin 
sahneye çıkıp uzun uzun metinler okuyor 
ve ‘kutlamalar’ bitiyor. Günün anlam 
önemini ifade eden gençler ise 
bu kutlamaları sadece izliyor. 
Bir defasında bir 19 Mayıs 
kutlamasına katılabilmek 
için bir ricada bulunmuştum. 
Bir belediye düzenliyordu bu 
kutlamayı. Günlerce cevap 
gelmedi. Geldiğindeyse 
bunun için haber vermekte 
geç kaldığım söylendi. 
Oysa iki gün önce tanıtımı 
yapılmıştı bu kutlamaların. 
Bu ‘kutlamalara’ katıldım ama 
izleyici olarak. İzlediğim çoğu bayram 
kutlamasının aynısıydı. Birçok yetişkin 
sahneye çıktı ve uzun uzun metinler okudu.” 
Atatürk’ün ifadesi ciddileşmişti. Barış’ın 
anlattıklarından hoşnut olmamıştı, “Nasıl? 
Gençlere armağan edilen 19 Mayıs gününde 
gençlere yer verilmiyor mu?” Barış, Atatürk’ün 
söylediğini onaylarcasına başını salladı, 
“Maalesef. Tıpkı çoğu alanda olduğu gibi 
gençler, dışlanıyor. Ben, uzun yıllardır tiyatro 
ile ilgileniyorum. Yazmayı da çok seviyorum. 
Bu iki sevgimi birleştirip bir tiyatro oyunu 
yazmıştım on yaşındayken. Tiyatro oyunumun 
sahnelenmesini de çok istedim.  Hatta birkaç 
yerle de görüştüm bunun için.” Atatürk, 
şaşırmıştı, “Yani gelecekleri olarak gördükleri 
siz gençler mi ulaşmaya çalışıyorsunuz 
birilerine, hayallerinizi gerçekleştirmek için? 
Elbette çok güzel bir şey çabalamanız… Ama 
büyüklerinizin sizlere ulaşması, hayallerinize 
bir yol açması gerekir.” dedi. Barış, mutluydu. 
Çünkü biri onu, bütün gençleri anlıyordu. 

Anlatmaya devam etti, “Keşke Ata’m… 
Keşke sadece sözde kalmasa… Söylediklerine 
göre biz gençler, onlar için çok değerliyiz. 
Biz gençlere çok ama çok önem verdikleri (!) 
için yaptığımız hiçbir şeyi dikkate almıyor; 
bize, söylediklerinin aksine, hiçbir şekilde 
destek olmuyor çoğu büyüğümüz. Tiyatro 
oyunumun sahnelenmesi için çaba harcadığım 
günlerde bir kere daha anlamış oldum bunu. 
Bizim onların hayatlarındaki yerimiz, sadece 
kelimelerden ibaret. Biz gençlere yapılan geri 
dönüşler hep aynı: ‘Konuşmam lazım.’ ‘Şuna 
yazabilirsin.’ ‘Şunu aramalısın.’ Nedense hiç 
kimse ilgilenmiyor biz gençlerin yaptıklarıyla, 
herkes birbirine atıyor topu. Arada kalan 
biziz, olan bize oluyor. Destek olmak yerine 
önümüze engeller koyuyorlar. Sözde, kapıları 

her zaman açık gençlere ama biz, o kapının 
önüne gittiğimizde kapının açık 

olmasını bırakın üstünde zincirler 
oluyor. Onlara ulaşamamamız 

için ellerinden gelen her şeyi 
yapıyorlar. Bize yardımcı 
olmaktan, bir genci mutlu 
etmekten neden bu kadar 
korkuyorlar?” 

Atatürk, hüzünlenmişti. 
Belki de “Atatürk’ün 

izindeyiz.” diyen kişilerin 
onun izlediği politikanın tam 

tersini izlemeleri ve gençlere 
bu kadar soğuk davranmaları 

üzmüştü onu. Barış, onun üzüldüğünü 
fark edince yüzüne kocaman bir gülümseme 
kondurdu, “Ama çok güzel bir şey oldu bir yıl 
önce. Yazdığım tiyatro oyunu, kitaplaştırıldı ve 
basıldı Ata’m.” Sağ elinde bir ağırlık hissetti. 
Kitabı bir anda elinde belirivermişti. Barış, 
“Atatürk ile konuşuyorum, kitabımın bir 
anda elimde belirmesine şaşırmamalıyım.” 
diye içinden geçirirken, Atatürk, “Ne 
güzel! Senin adına çok sevindim. Peki, 
kitabının adı ne?” diye sordu Barış’ın başını 
okşayarak. Barış, elindeki kitabı Atatürk’e 
uzattı. Atatürk, kitabın adını yüksek sesle 
okudu, “Atatürk ve Ben”. Atatürk’ün gözleri 
dolmuştu. Kucak dolusu sarıldı Barış’a. Barış 
da ağlamaklıydı. Atatürk, Barış’ın gözlerinin 
içine baktı ve tebessüm ederek konuşmaya 
başladı, “Siz gençler, çok değerlisiniz; bunu 
sakın unutmayın. Kim ne yaparsa yapsın, ne 
derse desin; hayallerinizden vazgeçmeyin. 
Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve 
yaşatacak olan sizlersiniz. İyi ki varsınız…”

Destek olmak 
yerine önümüze 

engeller koyuyorlar. Sözde, 
kapıları her zaman açık 

gençlere ama biz, o kapının 
önüne gittiğimizde kapının 

açık olmasını bırakın 
üstünde zincirler 

oluyor
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Bu sayıda size iki önemli sanat ve sergi haberi 
vermek istiyorum.

16-18 Mayıs tarihleri arasında suluboya resim 
sanatının tanınmış en önemli sanatçılarından kabul 
edilen  Bijay Biswaal, Massimiliano Locco, Rabi 
Alieva, İrina Lupyna, Amit Kapoor, Igor Dubovoy, 
Tatiana Koparan’ı İstanbul’da misafir ediyoruz.

Sinan Balta ve ben, sanatçılara eşlik edeceğimiz 
etkinlik kapsamında; Sultanahmet Meydanı’nda, 
Salacak’ta, Maltepe’de Workshop düzenleyeceğiz. 
Bu çalışmalar halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. 
Maltepe Belediye Başkanı’mız Ali Kılıç’ın büyük 
destekleriyle oluşan bu muhteşem suluboya 
festivalinin en önemli özelliği bu sanatçıların ilk 
defa bir araya gelerek çalışma yapması olacak. Bu 
şölende sizleri de aramızda görmek isteriz. Eserlerin 
sergisinin açılışı ise 21 Mayıs’ta Yaşar Kemal Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

•••
Büyük usta, hocam Mustafa Pilevneli’nin sergisi 

24 Mayıs’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Açılışta şair, yazar Sunay Akın ile 
söyleşi yapacak olan Mustafa hocamızın sergisini 
mutlaka görmelisiniz.
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NEBİL ÖZGENTÜRK

moğluna inançla yürüyebileceği bir yol göste-
rir…     

Haksızlık ve arsızlığa karşı dilini sakınmaz, 
sözünü esirgemez, isyanını haykırır… Ama 
kavga etmez…

Duyarlı yurttaş olmaya çalışmıştır hep… 
Yaşadığı Arnavutköy’e, üçüncü köprünün 
yapılmasına da karşı çıkar, plansız programsız 
gökdelenlere de.

Dostluklarının eskimesine izin vermez… 
Yitip giden arkadaşlarını unutmaz, düşünceden 
işkence gören, öldürülen tanışlarını da. 

Darbecilerden hesap sorulmasını ister… Sesi-
ni kısmaz yıllar yıllı.

Şiirde, Orhan Veli’ci, Attila İlhan’cı, Nâzım’cı-
dır… Ve klasik müzikçidir.

Sosyalliğe de zaman ayırır, bilime de. 401 bi-
limsel yayını, ona yakın kitabı vardır orta yerde.

11 bin kız öğrencinin, deyim yerindeyse kar-
delenlerin görünmeyen öğretmenidir…

Hem de iki kemoterapi arasında binlerce 
kilometre yol alarak; okul açar, öğretmen arar, 
yurt kurar…

Bugün, hala bizden biraz uzaklaşana, şaşkın-
lıkla bakana, bazen şaka, bazen ciddi, “neden 
öyle cüzzamlıymışım gibi davranıyorsun?” diye 
soruyorsak, çok eskilerden bir esinti değildir bu 
söz… 

Hastalık eskidir ama… Onunla başa çıkanlar-
dan biri de Türkan Saylan’dır… 

Gözlerden uzak tutulan, birer günahkâr, 

bazen suçlu –lanetli sayılan cüzzamlıları kapa-
tıldıkları hastanelerden, arka odalardan çıkaran 
Türkan Saylan’dır… 

Toplumun görmezden geldiği, dışına attıkla-
rına da el uzatır; fahişelere, travestilere, eşcin-
sellere. Onlar için de eşit yaşam hakkı ister.

Üniversiteler için, üniversitesi için, özerklik 
için de nefer olmuştur Saylan.

Ve…  
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin, 

yani, kermeslerle, yemeklerle, genel kurullarla 
oyalanan derneklerin arasından kolaylıkla sıyrı-
lan bir eğitim gönüllüsü kurumunun…

Kurucusu ve değişmez önderidir…
Binlerce çocuğun, okuma yazmasıyla, meslek 

edinmesiyle ilgili değil sadece, yetenekleri için 
de koşusunu sürdürmüştür hep… 

Çözüm üretmeyi tercih etmiştir Saylan...
Ve şiddetin her türüne karşıdır ki Başbakanlık 

İnsan Hakları Kurulu üyesidir.
Tabii ki hayat, rengârenk ve tozpembe olma-

mıştır her zaman.
Çok üzüldüğü, çok üzenleri olmuştur. 
Evet, tüm bu anlatılanlardan sonra, o kızıl 

saçlı kadını nasıl tanımlamalı sizce?
Bir iyilik meleği mi, Türkiye’nin Rahibe Te-

resa’sı mı, ya da Kardelenlerin Sultanı. Çağdaş 
Yaşam’cıların manevi annesi mi? 

Belki de Türk Tıp dünyasının Türkan Hocası, 
yaşamın dışına itilmişlerin profesör ablası.

Sadece eğitimle yetinilmez, çocukların sanat, 
spor, matematik alanlarındaki yetenekleri ve 

Yarım asırdır ki on binlerce kalbe ışık 
veren, çaresiz ve umutsuz kalanlara 
gönlünü kaptıran ve kalbini açan bir 

kadınının seyrüseferi...
Tabii ki bu seyirde, ülkemiz coğrafyasında 

yıllardır olup biten yoksunluklara, yoksulluk-
lara, töre çıkmazlarına, eğitim dramlarına 
ve paramparça olmuş kadın hayatlarına da 
pencere açılacak... Türkan Saylan’ın gözünden 
ve tanıklıklarıyla...

Bir de Saylan’ın kendi iç yolculukları… Se-
vinçleri, hüzünleri ve dramları...

Işığın peşinde bir ömürdür Türkan Saylan.
•••

Evet… 
O kızıl saçlı kadın, tam elli yıldır sanki bir 

masal kahramanı gibi dolaşıyor aramızda, ama 
dokunulan, el veren ve sahici… 

Uzak kasaba- köylerde, ıssız adalarda, izole 
edilmiş mekânlarda gelip geçen zor zamanlar...  

Ve o kadın ki idealist bir Cumhuriyet kızıdır, 
iyi bir hekim olmaya gayret etmiştir hep, müte-
vazıdır, bilim insanıdır, cesaretini eksik etmeyen 
bir cüzzam savaşçısıdır, genç doktor adaylarının 
Türkan Hocası’dır…

Ve demokrattır, çağdaş yaşam takipçisidir, 
tabii ki isyanları da vardır.

Ve… 
1960’ların mavi yolcusudur, bu yüzden de 

hep çevreci olmuştur.
Kadındır, annedir Türkan Saylan… Şiddeti de 

görmüş bir eski eştir!
Bir de…
Yıllar boyu kansere kafa tutmuş, kanserle 

yaşamayı öğrenmiş bir umut yolcusudur!
Türkan Saylan için, Doğu ya da Batı, fark 

etmez, Kuzey ya da Güney de… 
Yurt ve dünya köşelerinde, yıllardır bir gönül 

yolculuğu yapmaktadır o.
Mesela, bir cildiyeci olarak, yüzdeki şark 

çıbanını, gamzeli bir gülüşü izler gibi izler… 
Cüzzamla mücadele konusunda yürüttüğü 

çalışmalardan dolayı Gandhi ödülü almış bir 
bilim kadınıdır zaten.

Dilini bilmediği bir kadında vefalı bir kız kar-
deş hissi uyandırır. 

Evle okul arasındaki eşikte kalakalmış bir kızı 
güvenle kucaklayıp sırasına taşır…

Herkesin kendisinden umut kestiği bir Âde-
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ilgileri de desteklenir. İstanbul’dan Çukurca’ya 
keman gönderilir, Çukurca’dan bale eğitimi için 
bir öğrenci İstanbul’a gelir. Çocuklar başka bir 
geleceğe doğru yürüdükçe, efsaneler, 
töreler, korkular, aralanır. Bu ki-
milerini tedirgin eder. Toplumu 
korkuyla sessiz tutabile-
ceklerini bilenler başta 
Türkan Saylan olmak 
üzere çağdaş yaşam 
yöneticilerini ve derneği 
topa tutarlar. Asılsız 
suçlamalarda bulunur-
lar. Saylan’ın İsviçreli 
annesi şimdi gazete 
başlıklarındadır… Güya, 
o vasiyet etmiş, kızı Kilise 
açmaya soyunmuştur…

Pek çokları emekliliği biraz 
sükûnet olarak hayal ederken 
o çağdaş yaşam ile daha yoğun 
yaşamaya başlar. Artık sürekli yollar-
dadır. 21 yıl sürdürdüğü Lepra Hastanesi’ndeki 
başhekimlikten ayrılır. İstanbul Üniversitesi’n-
de kurulan kadın sorunları merkezinde, kadın 
hastalıkları konusundaki çalışmaları koordine 
eder… Mezun olduğu Kandilli Kız Lisesi yangı-
nından arta kalan arazide bir kültür ve sanat 
merkezi açılması için çabalar, Kandilli Kız Lisesi 
Kültür Ve Eğitim Vakfı’nda görev alır… 

Tarihler 2002’yi gösterdiğinde ikinci kez 
kanser tanısı konulur… Ancak o kemoterapi 

tedavisinin çalışmalarını engellemesine izin 
vermez…

2001’de bir zamanlar karşı çıktığı kurumun 
içindedir… Cumhurbaşkanı Sezer’in 

ısrarlı önerisiyle YÖK’e üst kurul 
üyesi olur… 

Hep bir şeyleri değişti-
rebilme umudu vardır… 

Çelişkilerini de sırtlayıp 
bir şeyler yapmaya 
çalışır, ama hani, insan, 
akşam başını yastığa 
koyduğunda, o gün 
kendisi ya da başkaları 

için kiminin yüzünü 
gülümseten, kiminin bir 

derdini bitiren, kimine 
bir yol açan bir şeyler yap-

mışsa, huzurla gözkapakları 
kapanır ya… 

Türkan Saylan da pek çok 
günün sonunda,  kendini hayatın acılı 

insanlarına vakfetmenin huzurunu yaşar mı 
sizce? 

Evet, hayatından hoşnuttur… Yaptıklarından 
da…

Ama yapacakları hep peşinden gelir…
Daha fazlasını yapabilirdim duygusu, uykuy-

la arasına bazen giriverir… Olsun varsın, o yine 
de bizim için, Türkiye insanı için ışığın, umudun 
peşinde bir ömür sürdürmektedir ya, aşk olsun 
ona!

Zaten, yaptıkları onun hem Türkiye’ye, hem 
kendisine armağanıdır… “Yaşadım, iyi yaşa-
dım.” demesi işte bu yüzdendir. Çağdaş Yaşamı 
yönetirken haksızlıklara uğrayacaktı. Derneğe 
baskın yapılacak, evraklara el konacak, asılsız 
ithamlarda bulunacaklardı. Çünkü her çıktığı 
televizyon programında Cumhuriyet’i savunu-
yordu. Çünkü söyledikleri ürkütmüştü. Türkan 
Hoca çok üzülecek, çok kırılacaktı. Ve bu yüzden 
hastalanacaktı.

Yaşamının son günlerinde kanser hastalığıyla 
boğuşurken bir kumpasın kurbanı olacaktı. Evi 
arandı, trajikomik bir durumla bilimsel maka-
leleri suç unsuru yapıldı. O gün balkona çıkıp 
kendisi için toplanan kalabalığa selam verişi ve 
o fotoğraf milyonların hatıralarına hüzünle ka-
zınacaktı. Türkan Saylan’a yapılanlar toplumda 
büyük bir vicdan yarası oluşturmuştu. Ve 2009 
yılının 18 Mayıs’ında hayatını kaybettiğinde, 19 
Mayıs’ında da uğurlandığında hakkında soruş-
turma yapıldığı açıklanacaktı. Ve ölümünden 
sonra tabii ki aklanacaktı. Geride kardelenlerini 
ve onu örnek alan pek çok genç kızı, genç kadını 
bırakmıştı. Son gününe kadar yaptıklarını hem 
kendisine hem de ülkesine armağan edecekti, 
yüzünden gülümsemesini eksik etmeyen yorgun 
savaşçı... 

İşte bu yüzden ‘Yaşadım, iyi yaşadım.’ diye-
cekti.

Ölümünden sonra doğan pek çok çocuğa, 
Türkan ya da Saylan adı verilecekti. Umut yolcu-
su ve rol modeli Türkan Saylan.

Pek çokları 
emekliliği 

biraz sükûnet olarak 
hayal ederken o 

çağdaş yaşam ile daha 
yoğun yaşamaya 

başlar. Artık sürekli 
yollardadır. 
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MELDA DAVRAN
“Dün sabah uyandığımda bizim evle, komşunun evi 
kalkıyor zannettim. İki hanede de dikiş makineleri 
kurulmuş, bir gümbürtüdür gidiyordu:
Sordum:
Bu ne gürültü?
Beyazları dikiyorlar.
Pekâlâ. Bizim uyku?
Artık kusura bakılmaz. Bayram!”

Ahmet Rasim’in İstanbul’undan

Osmanlı’da bayramlar dayanışmanın, 
birlikteliğin, paylaşmanın yaşandığı, 
sadece toplumu ayakta tutan değil; 

aidiyet duygusunun, sahiplenmenin, hemşeriliğin 
öne çıktığı zamanlardı. Aidiyet duygusu, 
sahiplenme olmadığında, şehirli yaşadığı şehre 
sevgi ve saygı duymadığında ne olur? Rant 
ortaya çıkar, şehir korunamaz, hoyratlığın, 
vurdumduymazlığın elinde yavaş yavaş 
yağmalanır, maddi ve manevi değerler yok olur. 

Bayramlar Osmanlı’da manevi ve çok önemli 
bir gelenek olmasının yanı sıra, toplumun ruh 
sağlığına da hizmet eden bir işleve sahip olmuş 
hep. 

Ramazan Bayramı, Boğaziçi kıyılarındaki 
köylerde, Haliç’in iri çamlarının gölgelediği 
vadilerde, lalelerle, sümbüllerle donanmış 
Kağıthane’de, Kadıköy’de Kurbalağalıdere’de 
coşkuyla, eğlencelerle kutlanıyor; sevginin, 
saygının ve hoşgörünün ifadesi olarak, halk 
arasında iyi ve olumlu özellikleri adeta 
yarıştırıyordu.

Bayram, arife günü akşam ezanından sonra 
ilan ediliyor, camilerden yükselen, bir ‘davetiye’ 
niteliği taşıyan ‘sala’larla haber veriliyordu. 
Bayramın ilk günü, yeni ve temiz kıyafetler giyilip 
gidilen camilerdeki bayram namazıyla başlıyor, 
herkes birbiriyle bayramlaşıp evine dönüyor, 
bayram ziyaretlerinin hazırlıklarına girişiliyordu. 
Boğaziçi’nde yalılarını tüm mahalleye iftar 
davetlerine açan yalı sahipleri bu kez bayram 
ziyaretlerini kabul ediyordu, hiç kimseyi ayırt 
etmemeye özen göstererek.  Bayram ziyaretleri de 
belli bir usul çerçevesinde gerçekleşiyor, ziyaretler 

kısa tutulup, yaşa ve mevkiye göre bir hiyerarşi 
izleniyordu.

Evlerinde, mesire yerlerinde halk,  yani  
‘reaya’ günler öncesinden beklediği bayramları 
heyecanla, kutlarken, devlet kademelerinde de 
bayramlar, bayramlaşmak çok önemliydi ve pek 
çok ayrıntısı vardı. Devlet ve şehremanetinin 
protokolünde uzun ve görkemli kutlamalar 
gerçekleştirilir, Donizetti Paşa’nın nezaretindeki 
orkestra eşliğinde saraya bayram ziyaretine 
gelenler karşılanırdı. Bayramın başladığını haber 
veren bugünün belediye başkanı olan ‘İstanbul 
Kadısı’ bu haberi karşılığı padişahtan ‘bayram 
ikramiyesi’ni alır, ardından subaylar, denizciler, 
devlet memurları da aynı şekilde 
ikramiyelerini, bahşişlerini hiyerarşi 
sırasına göre alırlardı. Balkan 
Savaşı gibi Osmanlı’nın zor 
zamanlarında bu geleneğin 
sekteye uğradığını resmi 
kayıtlardan görebiliyoruz 
bugün. Bürokraside de 
bayram heyecanı yaşanırdı 
elbette. Memurlar, amirlere 
bayram ziyaretine gider, 
hediyeler götürürlerdi. Bu öyle 
içinden çıkılamaz bir hal almış ki, 
Sultan Abdülmecit döneminde, 1845 yılında 
bu ziyaretler yasaklanmış, basitleştirilmeye 
çalışılmış. 

Tüm şehrin hareketlendiği, büyüklerin de 
çocuklar gibi eğlendiği zamanlardı bayramlar 
İstanbul’da.

 Tavukpazarı, Langa, Balıkpazarı, Galata, 
Beyoğlu, Arnavutköy taraflarına hasret-i 
mey-i gülgun ve ezilip büzülenlerin bayram 
eğlencesine gittiğini, şehir çocuklarının da 
Sultanahmet, Şehzadebaşı, Cinci Meydanı’nda 
eğlendiğini Ahmet Rasim’in ‘Şehir Mektupları’ 
yazısından öğreniyoruz. Roman vatandaşların 
Kasımpaşa’da hokkabazlık yaptıklarını ve 
Musevi patronlarının olduğunu, bazı tekkelerin 
bahçesinde Yahudi hokkabaz ve eğlence erbabının 
çocukları eğlendirdiğini ve ücretlerinin de tekke 
akarlarından karşılandığını bize yine tarih kitapları 

söylüyor. Rengârenk macunlar, külahlardaki 
leblebi tozları, tarçını dili yakan gül renkli akide 
şekerleri, badem şekerleri, pudra şekerli, güllü 
lokumlar, kuşlokumları, baklavalar, tulumba 
tatlıları Şeker Bayramı’nın lezzetlerinden. 

Büyüklere Masallar, Kocaman Salıncaklar!
Yangınlardan, yağmalardan günümüze gelmeyi 

başaran rengârenk, altın yaldızlı, ünlü hattatların 
elinden çıkma tarihi Osmanlı minyatürleri bize 
özellikle Edirne Selimiye Camii önü gibi yerlerde 
büyük salıncakların, makaraların kurulduğunu 
ve yetişkinlerin bunlara bindiğini gösteriyor. 
Batı toplumlarında pek rastlanmayan salıncak, 
Doğu’nun ‘iptidai’ ve güzel, kendine özgü 

eğlencelerinden o zamanlar. Ramazan 
süresince devam eden yardımlaşma 

geleneği bayramda artarak 
sürüyor. Çocuklar tabii ki çok 
önemli eski bayramlarda 
Osmanlı İstanbul’unda da. 
Ramazanın son günlerinden 
itibaren yardımseverler 
ayakkabıcılardan, 
köselecilerden ayakkabı alıp 

çocuklara dağıtıyorlar. Halk 
tarafından ya da devlet tarafından 

Sıbyan Mektepleri’ndeki çocuklara 
kıyafetlik kumaşlar, bazen de ayakkabılar veriliyor. 
Ya bir fes ya bir cepken, ya dikiş makinesi sesine 
Ahmet Rasim’i sabah uykusundan uyandıran 
beyaz iç çamaşırları ya da bir küçük mendilin 
bile yeni ve temiz olması bir bayram geleneğidir 
Osmanlı’da.

Bayrama ‘Çırak’ Olarak Girme Mutluluğu
Bir başka ilginç gelenek de çocuk ve gençleri 

meslek sahibi yapmaya yönelik... Bayram 
başlamadan meslek sahibi olabilecek çocuklara 
yardım eli uzanıyor ve bayrama çırak olarak 
girmesi sağlanıyor el birliğiyle.

Osmanlı İstanbul’unun bayram kutlamalarına 
biraz göz gezdirdiğimizde tarçınlı akide şekeri 
tadındaki bayramların sevgi ve hoşgörü esasına 
ve derin, incelikli bir maneviyat geleneğine 
dayandığını bir kez daha görüyoruz. Tarçınlı akide 
şekerleri ise hâlâ var!

Tüm şehrin 
hareketlendiği, 
büyüklerin de 
çocuklar gibi 

eğlendiği 
zamanlardı 
bayramlar 

İstanbul’da.
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

Şiir dünyaya yaklaşmanın adı mıdır, 
öyle mi? Sanırım şiirin iki temel işlevi 
var; bizi hem dünyanın içinde tutar, 

hem de aynı anda dünyanın dışına çıkarır. 
Biz, dünyanın içinde tutması üzerinden 
gidelim. Dünyaya yaklaşmanın, ona 
katılmanın, varoluşunu tamamlamanın, 
dünyayı dönüştürmenin, geçmişi bilmenin, 
içinde yaşamayacağımız zamanlardan pay 
edinmenin... Saymak uzar gider, adıdır tabii 
ki şiir. Hem şairin, hem okurun sandığından 
daha derinlikli bir varoluş halidir. 
Düşünsenize, anlam yaratıyorsunuz. Değer 
yaratıyorsunuz. Acı ve arzu yaratıyorsunuz. 
Haz yaratıyorsunuz. Bunu da dünyanın bütün 
nesnelerine, varlıklarına yaslanarak, onlarla 
birlikte yeniden var olarak yapıyorsunuz. 
Daha ne olsun değil mi?

•••
Şiir, insan ruhunun en karanlık yerlerine 

girerek, kişiliğin o karmaşık sırlarını 
severek, dünyayı zıtlıkların çarmıhına 
gererek var olacaktır kuşkusuz. Açık olan 
bir şey, görünen, herkesin aynı bilgiyle 

susup kaldığı, aptal bir tekrar dönüşmüş 
bir hayat çok can sıkıcı olurdu. Kaldı ki 
ölüm bir gün bu sığlığı da alacak elimizden. 
Albert Camus, “madem ölüm var, insan bir 
kahraman gibi yaşamalı” der. Sonra, insanın 
bu kadar yalınkat, sığ bir varlık olmasına, 
yine insanın gönlü razı olamaz ki. Tutar, 
ölümü işaret ederek, bakmaya, anlamaya, 
bilmeye, yaşamaya cesaret edemediğimiz 
kör, karanlık noktalarımızı, en derinimizi, 
olanca gizemi ve görkemiyle önümüze 
seriverir. Bu bir keşiftir ki küçücük kalbimizi 
birden sonsuzluğa çevirir. Dünyayı büyülü bir 
aynadan seyretmeye başlarız. En önemlisi de 
kendimizi severiz. 

•••
Sözle eylem, sözle karşı koyma, direnme 

arasında can alıcı bir ilişki var. Elbette 
dünyayı eylem değiştirir ama o eylemin 
tasarımcısı, hazırlayıcısı, kurucusu sözdür. 
Söz bize, gündelik hayatın sıradanlığı 
içinde öyle bir duyarlılık kazandırır ki, bir 
“deli” cesaretiyle, yeryüzünü ve gökyüzünü 
yeniden kurmaya başlarız. Söz, gerçeğin 
mimarıdır, eleştirmenidir, taşıyanıdır, 
yıkanıdır, kuranıdır. Aynı zamanda yıkıp 
kurduğu bu olağanüstü dünyaya oturup ağıt 
yakandır, güzelleme yapandır. 

•••
“Şiir, unutuluşa, ‘öteki’ne, susana, 

dünyanın büyük yalnızlığına, bizi kuşatan 
yabancılaşmaya yepyeni bir bellektir, ev 
sahibidir diyebilir miyiz?” Tabii ki deriz. Ben 
epeyce bir zamandır, hiçbirimizin hayatının, 
yalnızca kendi hayatımızdan oluşmadığını, 
tam tersine, bütün bir dünyanın hayatından 
oluştuğunu döne döne söylüyorum. 
Yoksa hepimizin hayatı yıkıcı bir biçimde 
yoksul olurdu. Heyecanlarımız ertesi güne 
kalmazdı. Acımızın zerre kadar hükmü 
olmazdı. Sevincimiz kimseyi içine almazdı. 
Biz eğer, her sabah hayatı yeniden severek 
dünyaya gözlerimizi açıyorsak, bunda, başka 
hayatların olağanüstü değerde katkıları 
var. Bunu çıplak gözle, ortalama akılla 
göremesek de bu duygudur bizi her sabah 
yeniden dünyaya katan.  Veysel’den bir 
dizenin tam yeridir: “Seherler uyanır bülbül 
zarından.” 

•••
İnsan yaşlandıkça eskilere daha bir 

heyecanla dönüyor sanırım. İlk gençlikte 
koşar adım okuduklarını daha dingin bir ruh 
haliyle yeniden anlamaya çalışıyor. Tabii 
ki yeni kuşaktan bir dünya arkadaşını da 
okuyor. Belki ilk gençlikte uzak zamanlara 
yüzünü biraz daha fazla dönüyor ama yıllar 
geçtikçe –yazdıkça, yaşlandıkça- kim bilir 
nelerin tutkusuyla yeni zamanlara daha fazla 
eğiliyor. Okuması biten insanın yazması da 
biter. Bunu da, yazmakta azıcık yol alınca 
anlıyor. Ve bir edebiyat metni hiçbir zaman 
bir kere okununca bitmeyecek bir hazinedir. 
Bir kamyon arkası yazısında kopya çekerek, 
“ömür biter kitap bitmez” diye susalım. 

•••
Şiir, bizi kuşatan, körelten, çürüten dış 

gerçekliğin bütün acımasızlığına, ağırlığına, 
ruhsuzluğuna rağmen, insanı durmadan ve 
incelikle var etmeyi sürdürecektir. Şiirin 
hayatımızdan çıkıp gittiği bir hayatta, 
gezegenimiz de trajik bir yok oluş masalına 
dönecektir. O nedenle şiir, müzik, resim... 
İnsan soluk aldığı sürece, ona büyülü rüyalar 
gördürmeyi sürdürecektir.
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BİRCAN USALLI SİLAN

YILDIZLAR KOMPARTMANI

Vagonumun bugünkü konuğu, belki 
fiziksel olarak yanımda değil ama onu 
tanıdığım ilk andan itibaren kalbimin 

en güzel yerinde. Sinemamızın efsanesi: Belgin 
Doruk…

Tam 26 yıl oldu gideli. Bana o kadar çok şey 
kattı ki... Çok özel ve çok güzel, en önemlisi 
saygı ve sevgi doluydu. Hep özlemle ve eksik bir 
gülümsemeyle anıyorum onu. Yıllar önce onunla 
konuştuğum her şeyi dün gibi anımsıyorum. 
Bu ara sık sık aklıma düşer oldu ve ben yeniden 
onunla konuştuklarımızı yazmak istedim. 

O, hayatı hiçbir filmde olmadığı kadar 
acılarla dolu yaşayan, ama yine de başını hep 
dik tutan müthiş bir kadın. Tek başına yaşadığı 
aşkı beslemeye çalışan, bundan asla yılmayan ve 
gülümseyerek, yaşamadığı mutluluğu yaşadığını 
düşünmemizi sağlayan, “küçük hanımefendi 
değil, gerçek hanımefendi” dedirten.

Filmlerdeki, resimlerdeki Belgin Doruk’tan 
daha farklı benim tanıyıp, sevip, hayran 
olduğum ve saygı duyduğum kadın. Hepsinden 
öte, her an, her fırsatta adını anmak isteyişim, 
hep onu örnek gösterişim boşuna değil diye 
düşünüyorum. Çünkü gerçekten o şablon 
karakterlerin dışında, yaşadığı acı dolu yıllar 
beni etkileyen ve çarpan. Delice fırtınanın 
ortasında tek başına kalmış gibi savrulup 
duruşu, tıpkı kitaplar arasında saklayıp, daha 
sonra minik tablolar yarattığı kuru çiçekler gibi 
oluşu beni ona bağlayan… Kendi tsunamisi 
içinde ayakta durmaya çalışan bir ağaç dalı. 
Ağladığını bir tek kendisi bilmek zorundaymış 
gibi bir içedönüklük, gözyaşlarıyla ıslanmış 
yastığını gizli gizli kurutan bir kırılganlık, birini 
delice özleme çaresizliği... Belgin Doruk... 

Belgin Doruk ile yaşadıklarım hangi zamana 
ait bilemiyorum. Aslında yaşadıklarımız hep 
an; bunu iyi biliyorum. Bizler o anın içinden 
geçip gidiyoruz, hepsi bu. Arnavutköy’e gidiş 
gelişlerim dün değil, az önce gibi. Sanki sabah 
birlikte kahvaltı etmiş, az önce vişnaklarımızı 
içmişiz. Ama işin gerçeği, Belgin Doruk’un 
ölümünün üzerinden yirmi yedi yıl geçti. Yirmi 
yedi koca yıl… Yaşasaydı şimdi tam seksen altı 
yaşında sevimli bir ihtiyar olacaktı. Sevimli, 
tontiş, bir masalcı teyze belki de…

Keşkelerle dolu bir yaşam var onun geride 
bıraktığı… Onu gerçekten çok seven biri olarak, 
“Keşke kendini daha çok sevseydi, keşke dış 
görüntüsünü bu kadar problem etmeseydi, 
keşke insanlarla ilişkilerini dondurmasaydı…” 
diyorum. Ama bu keşkeler de onun 
sığınaklarıydı bence. Kocasıyla yoğun olarak 
yaşadığı ve onun yüreğini kurutan sevgisizlikten, 

oğlunun problemlerinden, parasızlıktan, 
çaresizlikten kaçtığında sığındığı mazeretlerdi. 

Mutluluk oyununu benimsediğimi asla 
söyleyemem. Ama yaşam onundu. Biriktirdiği 
o kadar çok karakter vardı ki. Gerçek anlamda 
kahkaha atmayı elbette o da çok isterdi, ama 
duvarında duran o nehirden çıkmış kadın 
büstünü benimsemişti bir kere. Yüzünün yarısı 
gülen yarısı ağlayan… İlk kocası Faruk Kenç’ten 
ayrılırken yanına aldığı iki parçadan biri olan 
o yüz, o maske belli ki onun yaşam ilkesi oldu. 
Yaşamı boyunca asla gerçek anlamda mutlu 
olamadı. Asla dolu dolu gülemedi. Dudağının 
yarısında hep hüzün vardı; gözyaşı, bezginlik, 
“bırakın beni gideyim, ne işim var benim 
burada” ifadesi vardı.

Belgin Doruk; ressam bir anne ile ziraat 
mühendisi bir babanın iki kızından biridir. 
Babasından gizlice katıldığı “Artist” dergisi 
yarışmasını kazanınca okulundan kovulur. 
Yeşilköy’de yaz akşamları bisikletle, kızlı-erkekli 
gezilerde artık en popüler kız odur.

Feridun Çölgeçen’in, Hüsamettin 
Cindoruk’un aile büyükleriyle akraba olup 
Atatürk hayranı ve sıkı Cumhuriyetçi bir aileden 
gelen baba, kızının aktris olmasına karşı çıksa 
da anne Refet Hanım bu konuda çok 
kararlıdır.

Sinema güzeli olan 
Belgin, daha sonra güzellik 
yarışmasına da katılır ve 
güzelliği bir kez daha 
tescillenir. Yarışma 
sırasında başına gelenler 
onun yeni hayatının 
çok renkli ancak hiç de 
kolay olmayacağının 
göstergesidir.

Türk Sineması yeni bir 
unvan yaratır kendine ve Belgin 
Doruk, “Küçük Hanımefendi” 
olarak anons edilir. İlk filmini sinemanın 
ünlü yapımcılarından ve yönetmenlerinden 
Faruk Kenç çeker. Babasından da yaşlı olan 
bu adama duyduğu hayranlığın aşk olduğuna 
inanan Belgin, ailesinden gizli bir ilişkinin içine 
girer. Faruk Bey’in İstanbul’un en saygıdeğer 
beyefendilerinden biri olması, onu büyüler. 
Hafta sonu at binmeler, balolar, Avrupa gezileri, 
piyano dersleri, gardrop düzenlemeleri, şık 
davetler, patlayan flaşlar on sekiz yaşındaki 
kızın gözünü döndürür ve ailesinden izin 
alamadığı için kaçarak evlenir. Öncesi ve 
sonrasında çok sancılı olan bu nikâh onu 
mutlu etmez… Çünkü sevdiği hiç kimse yoktur 

yanında.
Sonra birden bire kendini bu dünyaya 

çok yabancı hisseder. Değirmen aynı şekilde 
dönmektedir ancak bu aristokrat ailenin 
kazancı bitmiştir ve aileye tek gelir sağlayan kişi 
Belgin’dir…

Belgin babasından gizli annesi ve kız 
kardeşiyle buluşur. Ancak baba özlemi, kâbusa 
dönüşür. Öte yandan Faruk, onun isteklerine 
cevap vermek için biraz fazla yaşlıdır. Onu 
kızı gibi görmekte ve sürekli eğitmektedir. 
Mr. Higgins gibidir. Sürekli onu eleştirmekte, 
kontrol etmektedir.

Derken kızı “Gül” dünyaya gelir. Ancak çocuk 
anneye değil, dadıya teslim edilir. Ağlayan kızını 
şımarmasın diye kucağına alması bile yasaktır. 
Bu arada iki görümcesi de ağabeylerinin 
görevini üstlenmekte, ona sürekli bir şeyler 
öğretmektedirler.

Hep çalışan Belgin, yorgunluktan dolayı bir 
süre sonra kızını bile gözü görmez hale gelir.

Ancak bir gün, bir başka film setinde, bir 
başka yapımcı ile karşılaşır. Özdemir Birsel…

Yaşı yaşına uygun, yakışıklı, genç ve popüler 
bu adamla sancılı bir flört dönemi olur. Ancak 
bir süre sonra kaçamaklar, onlara yetmemeye 

başlar ve Belgin kocasına ayrılmak 
istediğini söyler.

Bu arada annesi ve kız 
kardeşi hep hayatındadır. 

Bir öğretmen de annedir. 
Kızının çok ünlü ve zengin 
olmasını isteyen anne için 
kızının mutluluğu o kadar 
da önemli değildir.

Bir bavulla evden 
ayrılan Belgin, Sadri 

Alışık ve Çolpan İlhan’ın 
çok yakınındaki yeni evine 

taşınır. Çünkü bu aşkın en yakın 
şahidi, bu iki dostudur ve her an 

birliktedirler. Bir gizli nikâh daha kıyılır.
Bir süre sonra aynı filmi görmeye başlar. 

O çok çalışmakta, para kazanmakta, gelen 
paralar kocasının şirketine akmakta, bu kez 
paraları kocasının erkek kardeşi ve karısı idare 
etmektedirler.

İki çift arasında müthiş rekabet vardır. Bir 
süre sonra bir köşkü ortak kullanmaya başlarlar. 
Büyüler, fallar, kıskançlıklar derken kâbus 
evine dönüşür köşk. Belgin kilo almaya başlar. 
Refet Hanım da ona zayıflama ilaçları içirir. O 
şişmanlar, o ilaç içirir. Hayat kâbus gibidir.

Ayhan Işık’lı, Göksel Arsoy’lu filmler çekilir. 
Sonra “Küçük Hanımefendi” serisi.

Sonra birden bire 
kendini bu dünyaya 

çok yabancı hisseder. 
Değirmen aynı şekilde 

dönmektedir ancak 
bu aristokrat ailenin 
kazancı bitmiştir ve 

aileye tek gelir sağlayan 
kişi Belgin’dir…
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Karı-koca kıskançlıkları hat safhadadır. 
Belgin, en yakın arkadaşı Ayhan ile bile aynı 
arabaya binmeye çekinir. Bu arada Ayhan da çok 
mutsuzdur. Sadri ise fırtınalı bir hayat içindedir. 
Kayınbiraderi ve karısı lüks hayata son hızla 
devam etmekte, Belgin ülkenin en gözde kadını 
iken evde “Köle Isaura” gibidir. Derken ikinci 
çocuk doğar.

Belgin ilaçların etkisiyle yavaş yavaş ruh 
sağlığını yitirmeye başlar…

Yanlış doktorlar, çok çalışmalar, anne-koca 
baskısı derken yıllar geçmeye başlar. Bu arada 
Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Hülya 
Koçyiğit de piyasada adlarını duyurmaya 
başlamışlardır.

Belgin bir furya ile daha çok para kazanmak 
için kocasının da ısrarı ile sahneye çıkmaya karar 
verir. Ancak ilk gece facia olur. Kim olduğunu, 
niye sahnede olduğunu, ne yapacağını unutur 
ve apar topar hastaneye kaldırılır. Sonun 
başlangıcıdır artık. Geçici ve yanlış tedaviler 
onun hızla kilo almasına neden olur. Öte yandan 
oğlu ve kızı için de kâbus sürmektedir. Özdemir, 
iş bahanesi ile sık sık evden uzaklaşmaya başlar. 
Çünkü hayatında artık bir başka kadın vardır.

Bir süre sonra Belgin; kızı, annesi ve 
kardeşi tarafından Lape’ye yatırılır. Artık o 
bir akıl hastasıdır. Zincirli kapılar ardından 
işkence dolu günler, aylar yaşar. Haftada bir 
gün iki saat dışarı çıkma izni vardır yalnızca. 
Kızı, teyzesinin evinde yaşamaktadır. O üvey 
babanın baskısından kurtulmak için kaçarak 

evlenir. Babası kahrından ölür. Refet Hanım 
hâlâ başöğretmen edasıyla kızının yanındadır. 
Bu arada koca iflas eder. Eve icra memurları 
gelir. Belgin eski kocasının eşyalarına muhtaç 
olur. Çok büyük zorluklar içindedir. Yüzlerce 
ayakkabısı olan kadın artık bir hırka, bir terliğe 
muhtaç durumdadır. Onun paralarını kendi 
üstlerine geçiren kocasının kardeşi ve karısı ise 
lüks içinde yaşamaktadırlar. Üstelik koca bu 
şişman kadından utanmakta, onunla toplum 
içinde görünmekten korkmaktadır. Arabada 
karısının başını aşağıda tutmasını söylemekte, 
ona hilkat garibesi muamelesi yapmaktadır.

Belgin intihar eder. Kocası evdeyken eder ve 
adamın ruhu duymaz. Saatler sonra çalan bir 
telefona Belgin bakmayınca durumun farkına 
varır.

Belgin ikinci kez intihara teşebbüs etmiştir ve 
kurtulmuştur. 

Bu arada Belgin’in oğlu sahte çek yüzünden 
tutuklama emriyle aranmaya başlar. Belgin 
canından çok sevdiği oğlunu üç yıl boyunca evde 
saklar. Kocası ile boşanmışlardır ancak bunun 
duyulmasını istemezler. Adam Ankara’da başka 
bir hayat kurmuştur kendisine.

Belgin’in hayalleri vardır.
Kızı ona annelik etmeye, annesi ise 

öğretmenlik etmeye devam etmektedir.
Derken bir gün bir gazeteci kadın onu 

hayatını yazmaya ikna eder. Aralarında çok özel 
bir dostluk kurulur.

Hayatını bir gazeteye satarak aldığı 

para ile oğlunun borcunu öder ve “tamam 
gizlenmiyorum artık hayata dönüyorum” 
sözünü verir.

Tam hayat hikâyesi dizi olacakken ve son 
dönemi kendi oynamayı kabul etmişken aniden 
gelen bir ölüm, onu bu hayattan, hem de daha 
elli dokuz yaşındayken kopartır.

Geriye anıları, şüpheli bir ölüm ve onu 
gerçekten sevenlerin acısı kalır…    

İlk kitabı Belgin Doruk’un ölümünün 
hemen ertesinde toparlamış, yayına hazır hale 
getirmiştim. Yaşam hikâyesini kitap haline 
getirmeyi her şeyden çok istiyordu. Ama hep 
bir korkusu vardı. “Ya Ayhan gibi (Işık) kitabı 
tamamlayamadan ölürsem?” Bunu o kadar çok 
söylüyordu ki… Ben de her defasında “20 oldu, 
25 oldu. Bak 40’a az kaldı,” diye aptalca şakalar 
yapardım… Bilseydim…

Üstelik birinci kitap için yeterli zamanım 
yoktu. Duygularım karışık, acım ise çok yeniydi. 
Bana emanet edilmiş bir yaşam hikâyesini yara 
almadan, ona verdiğim sözlere sadık kalarak, 
ama onu da en doğru şekilde anlatmaya 
çalışarak yazmam gerekiyordu. 

Şimdi, yıllar sonra yazdıklarımın üstünden 
bir kez daha geçiyorum. Eklemeler yaparak, 
gerçekleri biraz daha ayrıntılı anlatmaya 
çalışarak. Biliyorum ki hâlâ onu çok seven var. 
O, hâlâ sinemamızın gerçek hanımefendisi. O, 
yaşamı ucundan kenarından değil, içine dalarak 
yaşamış bir savaşçı. Denizin kenarında durup 
ayaklarını sular okşasın diye beklememiş.
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Sonra gittiler. Giderken de epey söylendiler. 
“Az eşya var.” demişim de, aman ne kadar çok 
eşyam varmış da, bu fiyata bu iş olmazmış 

da... Önce çerçeveleri asmam gerek. Nerede bu 
çekiç, çivi? Bir evin senin olması için duvarında 
senin astığın şeyler olmalı. Kolilerden bir kaçını 
rastgele seçtim. Çıkan banyo malzemelerini 
yerine götürdüm, sonraki kutuyu ambalaj bandını 
çekiştirerek açtım. Çiviler kutunun altına doğru 
dağılmıştı, çekici bulamadım. Avucumu açtım, 
elimin iki tarafında izi kalmış eski bir yaraya 
baktım. Çiviyi o izlere denk getirerek elimle duvara 
bastırdım, bastırdım.

İhsan’ın Ahmet’le sarıldığı, benim de 
omuzlarının üzerinden zıplayarak kadraja girdiğim 
siyah-beyaz fotoğrafı buldum. İspanyol paça 
pantolon, dar, renkli gömlekler ne de yakışmıştı 
onlara… Filinta gibi delikanlılardı. Çerçeveli 
fotoğrafı çiviye astım. Yamuk mu durdu biraz? 
Duvardandır. Biz her zaman doğru dursak da 
içinde yaşadığımız dünya eğik… Işığı açıp bir daha 
baksam, tavanda duy yok. Kolileri karıştırıp duyuyla 
beraber söktüğüm bir ampulü elime aldım. Kontrol 
kalemini bulamadım. Acaba elektrik var mıdır? 
Mutfakta elimi ıslattım, bıçakla kabloyu sıyırdım, 
teli tuttum bıraktım, tuttum bıraktım…

Bu ev benim için yeni bir hayat demek. 
Yaşadıklarımı bir kenara bırakacağım, kendime 
yepyeni bir dünya kuracağım. Yeni arkadaşlarım, 
yeni komşularım olacak. Balkonu çiçeklerle 
donatacağım.  Bundan önce taşındığım 17 evde 

olmayan bir şeyler var bu evde. Olmalı da! 2 önceki 
evde fare yoktu mesela… Burada mutlaka var. Bu 
pirinç tanesi gibi siyah şeyler… Onlar burada. Boş 
odaların kimi kısımlarına çantamdaki bisküvinin 
kırıntılarından bıraktım. Günlerce kaldığım o 
karanlık hücrede beni yalnız bırakmadılar ya, 
burada da bırakmazlar.  İçinde kitapların olduğunu 
düşündüğüm kapalı bir kolinin üstüne oturdum, 
yeni arkadaşlarımı beklemeye başladım. 

Bu yeni eve bolca kitap getirdim. Artık bir 
kitaplık yaptırmak fena olmaz, çünkü bir daha 
taşınmayı düşünmüyorum. Altımdaki kutuyu 
açtım, kitapları çıkardım. Çamaşır ipini de mi 
buraya koymuşum? Alayım da sonra balkona 
bağlarım. Kitapları küvete boşalttım. İçine yağ 
aktığı dışarıdan belli olan kutuyu açtım, mangal 
için alıp hiç kullanmadığım o mavi yakıcı sıvıyı 
kitapların üzerine sıktım. Çakmağı çakıp birinin 
sayfasını tutuşturdum. Banyodan çıktım, 
taşımacıların rica-minnet kurdukları yatağa ters 
uzandım. Çoraplarımı çıkarıp ayaklarımı çamaşır 
ipiyle bağladım, duvara yasladım. Belimi kaldırdım, 

kaldırdım. Yanan kitapların tüm eve yayılan 
dumanını soluyarak yarasa gibi öylece yattım. Bu 
yeni evde mutlaka mutlu olacağım. Olmalıyım 
da! Ayaklarımda 30 yıldır geçmeyen o zonklamayı 
hissederek uyudum, uyudum…  

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle 650 bin kişi 
gözaltına alındı, gözaltına alınanların büyük kısmı 
işkence gördü, 171’i işkenceden öldü. Filistin askısı, 
elektrik, tabutluk gibi insanlık suçu işkencelere 
maruz kalıp hayatta kalanlar, aramızda yaşadılar, 
yaşıyorlar.
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Annelik ve anne - yavru ilişkisi özellikle 
memelilerde ve tüm sosyal hayvanlarda 
türün devamlılığı için yaşamsaldır. 

Annenin varlığı, yavru için her şeyden önemlidir. 
Yavrunun normal fiziksel ve ruhsal gelişimi için 
anne bakımına ve sık dokunulmaya ihtiyacı 
vardır. Özellikle memelilerde doğum sonrası 
dönemde, örneğin kemirgenlerde doğumdan 
sonraki ilk hafta veya insanlarda yıllarca 
annenin bakımı, dokunması, temizlemesi, 
ilgilenmesi bu gelişim açısından çok önemlidir. 
Anne yokluğunun yavruda sosyal, davranışsal 
ve bilişsel işlevlerin gelişiminde geriliğe, strese 
cevap sisteminin anormal gelişimine, öğrenme 
ve bellek bozukluklarına ve ilerde kendisinin de 
iyi anne olamamasına yol açtığı biliniyor.

Öte yandan annelik, çok tipik davranış 
kalıplarının sergilendiği fizyolojik bir durumdur. 
Memelilerde türün devam edebilmesi, 
tamamen bebeğin anneye bağımlı olduğu 
doğum sonrası dönemde genetik, çevresel 
ve hormonal etkenlerin birlikte beyinde 
oluşturduğu süreç sonucu ortaya çıkan, annelik 
davranışı adı verilen bebeğin derhal bakımını 
ve korunmasını temin eden kapsamlı annelik 
rol ve sorumluluklarının yeni doğan bireylere 
sunulmasına bağlıdır.

Yeni anne olan dişide bebek doğar doğmaz 
davranış değişiklikleri gözlenir. İnsandaki 
annelik davranışı ve bu davranışı sağlayan 
beyin sistemlerimiz, milyonlarca yıllık evrimsel 
gelişimimizin ürünüdür ve anneliğin çok tipik 
davranış kalıpları olan ve beyindeki özel nöral 

sistemler tarafından yönetilen ve yürütülen 
doğal bir süreçtir.

Hayvanlarda genel olarak avcı türlerin bireyleri 
daha az gelişmiş ve anne bakımına daha uzun süre 
ihtiyaç duyar halde doğarlar, avlanılan türlerin 
yavruları ise avcılardan hemen kaçabilmek 
amacıyla daha gelişmiş halde ve hemen hareket 
edebilir ve sürüye ayak uydurabilir durumda 
doğarlar. Bu nedenle avcı türlerin annelik 
bakımları genellikle daha uzun sürer. Pusu ve 
tuzak kurarak, saklanarak, gizlenerek veya aniden 
saldırarak avlanan avcı beyni, avın beyninden 
daha karmaşık çalışmak zorundadır.

Annenin çocuğa ve çocuğun anneye 
bağlanması, sosyal hayvanlarda ve insanlarda 
sosyal bağlanmanın ilk örneğini oluşturur. 
Kuşlarda ve memelilerde bu bağlanma, düzenli 
bakım ve beslenme zorunluluğundan dolayı 
doğumdan itibaren kolayca gelişir. 
Yumurtladıktan sonra yavrularının 
geleceği ile ilgilenmeyen 
balıkların ve sürüngenlerin 
aksine memeliler, 
yavrularında nicelikten çok 
niteliğe yatırım yaparlar. 
Onları bir süre için beslerler, 
korurlar, ısıtırlar. Bu süre 
hayvanın beyin kapasitesi 
geliştikçe artar, maymunlarda 
yıllarca sürer, insanlarda ise 
en uzundur. Bunun nedeni insan 
beyninin diğer bütün primatlarınkinden 
daha büyük olması ve bu beynin gelişmesinin 

ancak yıllar içinde tamamlanabilmesidir.
Uzun çocukluk dönemi bu yüzden bazı 

zorunlulukları da beraberinde getirmiştir. Bu 
nedenle çocuk, uzun süre anne bakımına, yani 
anne - babaya, aileye, düzenli hayata ihtiyaç 
duymaktadır. Çocuğun beyin gelişimini sağlıklı 
tamamlaması için annenin yanında daha 
uzun süre kalmasına ihtiyaç vardır. Modern 
yaşamımız tüm bu ihtiyaçlara en iyi cevap 
verecek şekilde evrilmiş durumda.

Anne bebeğine, bebek annesine âşıktır. 
Çocuğun anneye ihtiyaç duymasının yanı sıra 
beyin yapıları nedeniyle, çocuklarıyla ilgilenen, 
onunla çok vakit geçiren ve ihtiyaçlarını 
karşılayan anneler de, beyinlerindeki ödül 
ve strese cevap merkezlerindeki salgılarla 
kendilerini ödüllendirilmiş hissediyorlar. Gözle 
görülebilen bu canlı aşkın nörolojik kökenleri 

evrimsel sürecimizdeki ihtiyaç ve 
zorunluluklarda gizli olsa da anne-

bebek ilişkisinde anın içinde 
olmak tüm bu tanımlamaların 

kısıtlayıcılığının ötesinde olsa 
gerek.

İnsanlar, insan yavruları, 
hepimiz doğadaki en uzun 
annelik yapılan bireyleriz. 
Yaşam denilen bu uzun 

ve meşakkatli yolculuğun 
ilk yıllarında hep yanımızda 

olan biricik annelerimizin veya 
annelerimizin boşluğunu dolduranların 

kıymetini bilelim.

Annenin 
çocuğa ve çocuğun 

anneye 
bağlanması, sosyal 

hayvanlarda ve 
insanlarda 

sosyal bağlanmanın  
ilk örneğini 
oluşturur.
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SOYDAN KIZGIN

Dedeme… 

Erzincan’ın Mercan İstasyonu’nda trenden 
indiğimde sabah saatleriydi.  
Yaklaşık otuz saat önce Haydarpaşa Garı’nda 

başlayıp iki gecemi alan bu uzun yolculuğun 
ağırlığı  hâlâ omuzlarımda, tanıştığım insanların 
yüzleri bütün canlılığıyla gözlerimin önümdeydi. 
Sahi, kimi  Eskişehir’de, kimi Ankara’da, kimi 
Sivas’ta inmiş; kimi Erzurum’a, Kars’a doğru 
yol almaya devam etmiş o insanlara neden bir 
gece boyunca kendimi, meramımı anlatmaya 
çalışmıştım? Yıldızlı bir  gökyüzünün altında ve 
kurak bozkırlarda kıvrıla kıvrıla ilerleyen bir Doğu 
Ekspresi trenin numarasız  kompartımanında; 
saçları sakalları birbirine girmiş, yeleği sırtında 
eprimiş, filtresiz sigaradan bıyığı sararmış, ağır 
iş yapmaktan elleri çatlamış bu insanlar, neden 
onların hasmıymışım gibi hep birden,  ağız birliği 
etmişçesine bana yüklenmişlerdi.  

Hem o adamların bana yönelttikleri öfkeleri, 
hatta öfkeden de ziyade bazı açık gerçekleri 
göremeyecek kadar kör olmaları karşısındaki 
çaresizliğim hem de onca kişinin, çoluğun çocuğun 
ve kadının  sefalet içinde yaptığı yolculuğa dair 
kareler, zihnimde savrulup yoğruluyordu. 

1997’nin o sıcak ağustos gecesi, tren garı adeta 
mahşer yeri gibiydi. Bir bakışta aile oldukları ya 
da  birlikte yolculuk edecekleri anlaşılan insanlar, 
kalabalıkta kaybolmaktan korkarcasına birbirlerine  
sokulmuş, düşünceli bir halde trenin kapılarının 
açılmasını bekliyorlardı. Ağızları sıkıca bağlanmış 
büyük, telis torbalarının üzerinde uzanan çocuklar, 
çoktan derin uykulara dalmışlardı. Kalabalık da  
gittikçe artıyordu; Haydarpaşa Garı’nın asırlık 
duvarlarına çarpa çarpa bir çığ gibi büyüyen 
korkunç  bir uğultu gökyüzüne doğru yükseliyor, 
sonra şehrin gürültüsüne karışıyordu. 

Biraz sonra kapılar açıldığında, numarasız 
vagonların önünde inanılmaz bir kargaşa yaşandı. 
Uykudaki çocuklar tutulup çekiştirildi kollarından, 
ağlayışlarına aldırış edilmedi; koca koca insanlar 
birbirlerini ite kaka, trenin o dar kapılardan 
kendilerini içeriye atmaya çalıştılar. Kimi çantaların 
ipleri, kimi bavulların kulpları kopuverdi, çuvallar 
yırtıldı, içlerindekiler ortalığa saçıldı. Ben bütün 
bu olup  bitenleri trenin içinden, koridordan 
görüyordum; çoğunluğun tersine sırtımda bir 
kamp çantasıyla,  tek başıma yolculuk yaptığımdan 
daha hızlı hareket edebilmiş, biraz da şansımın 
yardımıyla trene  geç kalmadan binebilmiştim. 
Dışarıda hâlâ o curcuna yaşanırken ben de kendime 
bir yer bulmaya  çalıştım, ama sürgülü kapısını 
açıp kafamı uzattığım her kompartıman doluydu; 
yüzlerinde, bir savaştan galip çıkmış olmanın 
gururunu taşıyan o altı kişi, biraz acıma, biraz 
alay dolu gözlerle bana  bakıp, “Burası doludur 
hemşerim, başka yere!” diyorlardı. Ama ben yine 
de pes etmedim. Beşinci  denememde nihayet 
kompartımanın birinde oturacak bir yer buldum. 
Sırt çantamı yukarıya koyup  oturduğumda 
derin bir oh çektim, elimle terimi sildim. Ben bu 
mücadelenin sonunda ayakta kalmamış olmanın 
keyfini çıkarır, şükrederken, kompartımanın kapısı 
onlarca kez açılıp kapandı.

Taze, yeşil soğan kokusu geliverdi burnuma. 
Gözlerimi açtım, camın kenarındaki adam, 
önündeki  masayı açmış, soğanı ekmeğe katık 
ediyordu. Benim uyandığımı görünce, “İstersin 
mi delikanlı?”  dedi, “Kokmuştur.” Hayır 
anlamında başımı salladım, gözlerimi bastıra 
bastıra ovuşturdum. Hemen yanımda horultuyla 
uyuyan, her nefes alıp verişinde havaya keskin 
bir sigara kokusu da salan adama doğru eğilip 
camdan dışarıya bakmaya çalıştım, ama hiçbir şey 
seçilmiyordu. “Daha İstanbul’dan çıkmadık.” dedi, 
hemen sağımda, kapıya yakın oturan, yanakları 
çökmüş, zayıf bir adam. Sonra devam etti, “Sen 
de oturur oturmaz uyudun. Koltuk mu tatlı geldi 
yoksa kimseye yer vermeyeyim diye numara mı 
ettin?” Güldü, eti çekilmiş yanakları buruştu, 
birkaçı dökülmüş sarı dişleri, paslı bir tren rayı 
gibi göründü gözüme. “Çok yorgundum abi, içim 
geçivermiş işte.” dedim. 

Kompartımanda iki genç erkek daha vardı, 
onların da benim gibi öğrenci olduğu belliydi. Biri 
gazete sayfasıyla kapladığı bir kitap okuyordu, 
yanındakiyse kafasını koltuğun başlığına yaslamış 
uyuyordu. Soğan ekmek yiyen adam, “Bunca yol 
böyle sus pus oturmakla bitmez, bilesiz.” dedi, 
sonra kitap okuyana, “Siz ne iş yaparsız gençler, 
nereye gidersiz?” Genç adam kafasını kaldırdı, 
sorunun  muhatabının kendisi olduğunu anlayınca 
kitabın sayfasını katlayıp kucağına bıraktı. “Biz 
öğrenciyiz  abi, Yıldız Teknik’te, birinci sınıftayız.” 
dedi. Sonra yanındaki arkadaşını gösterdi, 
“Arkadaşım Yusuf, aynı sınıftayız, aynı zamanda ev 
arkadaşıyız. Bu yaz onu bizim köye götürüyorum, o 
da Sivaslı ama oraları hiç görmemiş. Memleketini 
tanısın istedim. Bu arada benim adım da 
Hasan’dır.” dedi. Hasan, doğduğu yer olan Cürek’te 
ineceklerini, köyünü çok özlediğini söyleyip 
“Biliyor  musunuz bilmem, Cürek’te Cumhuriyet’in 
ilk demir madenleri vardır, ta 1930’larda açılmış. 
Gerçi  artık işlemiyorlar. Ama benim dedem 
de babam da orada çalıştı.” deyip Cürek’in bir 

zamanlar  “Anadolu’nun Paris’i” olarak bilindiğini, 
hatta adının Sabahat Akkiraz’ın seslendirdiği bir 
uzun havada “Kara tren de yol alıyor Cürek’ten 
/ Oturdum da bir of çektim yürekten” şeklinde 
de geçtiğini anlatırken, uyuyanlar da uyandılar. 
Cam tarafındaki adam uzun uzun esnedi, ağzını 
şapırdattı. Karşısında soğan ekmek yiyen adamın 
gazete üzerine koyduğu soğanlarından birini aldı, 
ağzına götürürken, “Helal et kardeş.” dedi. 

Sağımda oturan, avurtları çökük adam yavaşça 
ayağa kalktı, “Ben bir su dökeyim.” dedi. Sürgülü  
kapının koluna uzanıp çekti, kapı titreye titreye 
açıldı. Sonra bize doğru döndü, “Aman diyeyim,  
yerim size emanettir, kimseye vermeyin.” dedi. 
Kalkıp peşinden kapıyı kapatacakken koridordaki  
insanları gördüm, yerlerde uzanmışlardı. Kimi 
torbasının ya da bavulunun üzerine kıvrılmış, 
kimi  yere bir örtü ya da bir ceket atmış 
üzerinde uyuyordu. Kendine oturacak yer bile 
bulamayanlarsa  pencereleri indirmiş, kollarını 
dışarıya sarkıtmış, saçlarını rüzgâra vermiş; çorak 
dağlara, buğday  tarlarına ve yıldızlı göğe bakıp 
sigarasından uzun nefesler alıyordu. 

“Sen nerelisin yeğen, nereye gidersin?” Kafamı 
çevirdim, dudağının kenarından bir an soğanın 
yeşilini gördüğüm adam, ağzına bir lokma ekmek 
tıkarken, “Kapıyı çek otur bir. Sen ne iş yaparsın?”  
dedi yeniden. Yerime oturdum. Diğerlerinin 
meraklı bakışları da üzerimdeydi. “Ben de 
öğrenciyim dayı, arkadaşlar gibi.” dedim. Başka 
soru sormaz diye düşünürken, adam hangi okulda 
okuduğumu  sordu. “İstanbul Üniversitesi’nde 
okuyorum, üçüncü sınıfa geçtim.” 

Okulumun adını duyan adam, kalın gövdesini 
bana çevirdi, kaşlarını çattı, içindeki gizli bir 
öfkeyi taşır gibiydi sesi: “Bu okul, kaç gündür 
olaylar olan okul değil mi?” diye sordu, “Her 
akşam televizyonlar gösteriyor.” Haberleri,  
memlekette neler olur bittiğini yakından takip 
etmesine sevinmeyi isterdim ama takındığı tavra  
bakılırsa, “olaylar” dediği protestolara aynı açıdan 
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bakmıyorduk. Nitekim kurduğu şu cümle beni  
haklı çıkardı: “Siz niye camları çerçeveleri indirip 
devlet malına zarar veriyorsunuz? Onlar milli 
servet, hepimizin malı! Terörist misiniz, eşkıya 
mısınız? Siz neden doğru düzgün okuyup vatana 
millete hayırlı evlat olmaya çalışmıyorsunuz? 
Derdiniz nedir sizin bu devletle?” Aslında böyle 
düşünen  insanlarla sıkça karşılaştığım için 
dediklerine şaşırmadım; böyle bir zihniyetle, uzun 
bir tren yolculuğunda, üstelik aynı kompartımana 
denk gelmiş olmaktan dolayı üzüldüm. Soğan 
ekmek yiyen  adam da konuya dâhil oldu, 
“Bunların derdi okumak değil. Şu sakala bak, 
çenede bir avuç, saç  desen papaz kimin. Öğrenci 
mi serseri mi belli değil! Aşikâr işte, sade düzen 
boza, dirlik boza bunlar.” dedi. Ardından bayat 
ekmeğin masaya dökülmüş kırıntılarını eliyle diğer 
avucuna süpürüp  ağzına tıktı.  

Aslında televizyonlarda, hatta bazı gazetelerde 
“öğrenci olayları” diye anlatılanlar, protestodan  
ibaretti; bir bilim yuvası olması gereken üniversite 
kampüsümüzde polisi de polis destekli  satırlı 
saldırıları da istemediğimizi hep bir ağızdan 
bağırıyorduk ama buna rağmen saldırılar 
durmak  yerine daha da artınca barikat kurup 
bu faşist kampa karşı direniyorduk. Aslında olan 
biten bundan ibaretti. Ancak tuvaletten gelen 
kişi de dâhil olmak üzere bu üç kişinin, sadece 
üniversitelerin değil kendi hayatlarının da bir 
kuşatılmışlık altında olduğunu anlamaları, 
aydınlanmaları hiç olası görünmüyordu. Ama 
ben yine de şansımı denedim: Sabaha kadar 
süren, kimi zaman tansiyonun yükseldiği uzun 
tartışmalardan sonra; bağımsız üniversitelerin 
ve çağdaş bilimin önemine dair örnekler verip 
kendilerini de sömüren bu düzenin nasıl işlediğini, 
onların anlayabileceği şekilde dile  getirebildiğime 
inandım. Çünkü sabaha karşı, “Biz hiç bu 
yandan düşünmemiştik,” deyip “ağzına, aklına 
sağlık.” dediklerinde, bu yolculuğumun amacını 
da anlamış oldum. Ama ben sadece üç kişiye 

dokunabilmiştim, belki daha kompartımanlar, 
koridorlar dolusu insanın gözünde ‘derdi okumak 
olmayan’ insanlardık biz. 

“Yolun açık ola delikanlı, ayağına taş değmeye!” 
Döndüm, sonradan adının Halil olduğunu 

söyleyen, soğan ekmek yiyen o adam, trenin 
penceresinden sarkmış el sallıyordu. Ben de 
ona el ettim, “Eyvallah!” deyip beni köyümün 
bağlı olduğu  ilçeye götürecek minibüsün yolunu 
tuttum. Uyuyarak geçirdiğim yarım saatlik 
yolculuğun ardından Çayırlı’nın girişinde indim; o 
koca, yeşil kamp çantamı sırtıma taktım. Saatime 
baktım, dokuzu  biraz geçiyordu. Bu saatte beni 
köyüme götürecek aracı nerden bulabilirim diye 
düşünürken,  önümde uzayıp giden asfalta ilişti 
gözüm. Asfalt yol üzerinde birbirini takip eden tank 
paleti izleri vardı. O elli altmış tonluk araçlar, arka 
arkaya yol alırken, asfaltı da adeta kazımışlardı. 

Ben bu izlerin neyin alameti olduğunu anlamaya 
çalışırken beyaz bir Toros geldi, önümde duruverdi. 
İçinden aceleci iki adam indi. “Hele sen şöyle 
gel bizimle,” deyip koluma girdiler. Beni hemen 
yandaki bir eczaneye ite kaka soktular. İçeriye 
sokmalarıyla ardı ardına sorular sormaları bir oldu. 
Çocukluğumu geçirdiğim, hatta on üç yaşıma dek 
yaşadığım memleketimde, ortaokuluna gittiğim 
ilçemde böyle bir muamele görmenin şaşkınlığını 
üzerimden atamamıştım ki “Niye geldin buraya?” 
diye bir soru soruldu. “Ben buralıyım zaten, 
memleketim burası, dedemin yanına geldim.”  
dedim. Ama onlar yüzüme bile bakmıyorlardı; 
çantamı açmış didik didik karıştırıyor, en küçük 
ceplerine kadar arıyor, kitaplarımı dikkatlice 
inceliyorlardı. Biri cüzdanımı çıkardı çantamdan, 
açtı, kimliğime baktı. “Demek öyle, köyünüz 
neresi, deden kimmiş senin?” Saklayacak hiçbir 
şeyim  yoktu, hani eskiler der ya ‘çiğ süt içmedim 
ki karnım ağrısın’. “Aşağıçamurdere köyünden, 
Hıdır Taş dedem olur.” Ben yanıt verdikçe yeni 
sorular geliyordu. “Telefonu var mı dedenin, ver 
bakalım,  belki lazım olursun.” Eczacıdan kâğıt 
kalem alıp verdiğim numarayı, adı yazdılar. Ben bu 
tuhaf soruşturmanın ne anlama geldiğini çözmeye 
çalışırken, içlerinden biri, “Demek burada olup 
bitenden haberin yok, öyle mi? Sağır sultan bile 
duydu ama sen duymadın, e mi?” Neden böyle 
bilmece  gibi konuştuğuna anlam veremiyordum. 
“Aşağı Kartallı’da olanları duymadın demek?” 
Biraz sinirlenmeye başlamıştım, evet korkuyordum 
ama sinirim korkumun üzerine çıkıyordu. Onlara, 
“Duymadım ulan, duymadım, anlatın da bileyim!” 
diyecektim ama gözüm kapıdaki beyaz Toros’a 
ilişince vazgeçtim. Daha önce böyle garip bir 
durumla karşı karşıya kalmasam da bu insanlara 
çıkışmanın beni sıkıntıya, hatta Toros’un içine 
sokacağını biliyordum.  

Diğeri gözlerimin içine bakarak, “O köye 
teröristler inmiş dün gece, on beş yirmi terörist. 
Köylüye  propaganda yapmışlar, erzak almışlar. 
İşte o piçlerin peşindeyiz.” dedi. Belki de küfre 
nasıl tepki vereceğimi ölçmeye çalıştı. Ben de 
onun gözlerine baktım. Cüzdanımdaki her şeyi 
dikkatle inceleyip tezgâhın üzerine koyuyorlardı. 
Biri öğrenci kimliğimi aldı eline, bir kimliğe bir 
de bana baktı. “Demek İstanbul Üniversitesi’nde 
öğrencisin?” dedi. Kimlik beni ele veriyordu, inkâra 

gerek yoktu. “Evet, orada yazıyor zaten.” dedim. 
Köpürdü, “Siz niye camı çerçeveyi kırıp, sıraları 
parçalayıp devlet malına zarar veriyorsunuz? 
Anarşist misiniz?” dedi. “Beni mi gördünüz 
televizyonda?” dedim,  “Yetmiş bin öğrenci var 
okulda, ben neden suçluyum ki?” O an aklıma, 
cüzdanımın bir köşesinde Ernesto Che’nin 
bir fotoğrafı olduğu geldi. Che’nin 30. ölüm 
yıldönümü dolayısıyla yayımlanmış bir  gazete 
haberinden kesip aldığım fotoğrafı cüzdanımda 
görmelerinin başımı derde sokacağını düşündüm 
ama endişemi saklamaya çalıştım. Elim ayağım 
boşalır gibi oldu. 

“Al bakayım cüzdanını. Şimdi köyüne git, lazım 
olursa seni alırız.” dedi. 

Adamlar arkalarını dönüp çıktılar eczaneden, 
Toros’a binip uzaklaştılar. Eczacı kadının, “Haydi 
sen  de çabuk git” bakışları altında eşyalarımı 
toplamaya başladım, her şeyi gelişigüzel çantama 
tıkıştırdım. Oradan çıkıp çabuk adımlarla, 
köylülerimin zaman geçirdiği kahvehanenin 
yolunu tuttum.  Ama bir yandan da yüreğim 
hızlı hızlı atıyordu; “Ya o adamlar beni takip 
ediyorlarsa, söylediklerime inanmayıp beni 
başka bir yerde sorgulamaya çalışırlarsa?” Bu 
korkular içinde kahvehanenin kapısından girdim. 
Tanıdıklarla hoşbeş ettikten sonra birinden beni 
köye bırakmasını rica ettim. 

Dedem kapının önündeki sofada oturmuş beni 
bekliyordu. Kasketinin siperliği mavi gözlerini 
gölgeliyordu. “Nerede kaldın be torun, merak 
ettik, trenin mi gecikti yoksa?” dedi. Yanına 
oturdum,  ilçede başımdan geçenleri bir bir 
anlattım. Korkuyla dinledi. 

“Ah be torun, benim adımı neden dedin? Bak 
görüyor musun başımıza geleni! Şimdi gel de 
çık işin içinden. Adımı dedin, bari köyü yanlış 
diyeydin. Hele şuna bak, bir de telefonumu vermiş. 
Allah  iyiliğini versin e mi? Gelip bizi alın, vurun 
kelepçeyi, vurun prangayı, götürün demişsin! 
Ben sana ne diyeyim? Gece çalarlar kapımızı ha, 
vallahi çalarlar, billahi çalarlar!” Kalkıp ortalıkta 
gezinmeye  başladı, elleri arkasında bir yukarı bir 
aşağı yürüdü. “Dede korkma bu kadar.” dedim, “bir 
suçumuz  yok ki, neden gelsinler, niye götürsünler 
bizi?” 

Eve girdi, nenem de arkasından giderken, “Herif 
dur hele, korkma bu kadar, bir nefeslen.” dedi.  
Dedem birkaç dakika sonra kapıda belirdi; başı 
değiştirilebilen bir tıraş bıçağı, tıraş sabunu ve 
fırçası ile küçük bir ayna vardı elinde. Nenem de 
tahta bir tabure tutuyordu. 

“Gel buraya, otur şöyle.” diyerek tabureyi 
gösterdi dedem. “Hele şu sakal nedir, ne biçim, 
keçinin kine benzer. Hep onun yüzünden, ben sana 
diyeyim. Koca ilçede bir tek senin böyle sakalın 
var.  Onu keselim de aykırı durma, batma polisin, 
jandarmanın gözüne.” 

Kendi eliyle yüzümü sabunladı, makineye 
yeni jilet taktı, aynayı bana doğru tuttu. “Hadi 
kurban  olduğum, kazı o bıyığı sakalı güzelce.” 
dedi. İkiletmedim, sakalın bir kabahati olmadığını 
anlatmaya  çalışmadım. Yeter ki onun gönlü olsun, 
içi rahatlasın, kasaveti son bulsun dedim. 

Yüzümü durularken kafama bir de kasket taktı. 
“Aha bak, böyle tam oldu.” dedi.
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

n Polatlı’nın Beyceğiz köyünde doğmuşsunuz.  
Yeni kitabınız “Yalan Dünyasının Yalancıları”nda 
(Kırmızı Kedi Yayınları, Nisan 2022), “Ben 
Angaralıyım” diyorsunuz. Ankara’yı çok 
seversiniz bilirim. Birçok Ankaralı düşün insanı, 
Ankara’dan İstanbul’a göçtü. Ankara’dan 
ayrılmayı hiç düşündünüz mü?

Türk Dil Kurumu (TDK) kapatıldığında ve 
sonrasında İstanbul’dan pek güzel öneriler aldım, 
Angaramı bırakamadım. Kitapta yazdım, beni 
İstanbul’a çağıranlardan biri Ankara’da tanıştığım 
sevgili arkadaşım Erdal Öz’dü. 

n Türkçeye emeğiniz tartışılmaz. Dille ilgili 
olanların yanı sıra öykü, roman, deneme ve 
çocuklar için kitaplarınız var. Yaşamöyküleri ve 
anı kitaplarınız da bulunuyor. 

Yaklaşık kırk kitabım var. TDK’de Türkiye 
Türkçesiyle ilgili ilk kitap yayımlandığında 26 
yaşımdaydım. 1970’lerin ortasından bu yana dil-
yazın ağırlıklı yüzlerce makale, deneme yazdım. 
Çok konuştum, radyo, TV izlencelerinin hem 
yapıcısı hem katılımcısı oldum.  

n12 Eylül faşist darbesi Atatürk’ün kurduğu 
TDK’yi kapatınca, 1987’de 34 kişiyle Dil Derneği’ni 
kurdunuz. Yıllardır bu derneğin başkanısınız. 
Dernek yönetmek büyük bir özveri gerektiriyor. 
Gönüllü birlikteliğin zor olduğunu bilenlerdenim. 
Yazar ve yazar örgütleriyle ilgili düşüncenizi 
öğrenmek istiyorum.

Derneğin her aşamasında görev aldım. Dil 
Derneği, 12 Eylül’e tepki olarak kurulan ilk örgüttür. 
Türkçenin bilim, sanat dili olması, bütün teknik 
terimleri karşılaması amacıyla yola çıktık ve gülünç 
suçlamalarla yargılandık. Az da olsa hukukun 
üstünlüğüne inanan savcı ve yargıçlar vardı, 
aklandık. Dernek, 22 Nisan 2022’de 35. yıla girdi. 
Bizimki gibi gönüllülükle yaşayan, Atatürkçüyüz, 
soldayız diyen, düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi 
ve hukukun üstünlüğünü savunan deneklerin 
işi zor. Yöneticilerin özverisi yetmiyor; aydınlar 
kendi düş ve düşüncelerine yakın örgütlere 
katılımcı olmalılar. Yazar örgütlerinde yöneticiler 
kadar üyelerin de etkinlikleri yakından izlemesi, 
öneri üretmesi, yerli yerinde eleştiri yöneltmesi, 

ödentisini zamanında vermesi, örgütünün önde 
koşması için çabalaması gerekiyor. Daha dün 
ağzından örgütün ö’sü çıkanın canına okunurdu, 
son yıllarda yaşadıklarımız örgüt sözcüğünü 
bile ayağa düşürdü; gerici örgütlenme pıtrak 
gibi fışkırdı. Yazar örgütlerinin hem düşünsel 
hem parasal açıdan güçlü olması gerekirken son 
yıllarda yönetici-üye işbirliğinde sıkıntı var. Bir 
örgütün üyesi etkin değilse, ödentiler zamanında 
gelmiyorsa bir yazar örgütü nasıl başarılı olsun?  

n Köyde doğup köy-kasaba arasında, 
başkentte gecekonduda yaşadınız. Ana- babanız 
okuryazar değil. Kütüphaneli evlerde doğanları 
kıskanarak DTCF’nin Türk Dili bölümünü 
bitirdiniz. TDK’de 12, Bilgi Yayınevi’nde 10, Ümit 
Yayıncılık’ta 7 yıl; yaklaşık 4 yıl da Uğur Mumcu 
Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda olmak üzere 
yaklaşık 33 yıl çalışmışsınız. Yeni kitabınız 
“Yalan Dünyasının Yalancıları”, bu 33 yılın 
birikimi olan anılar mı?

Evet, anılar. Ancak 33 yılla sınırlı değil. 
1950’den (hatta 50’nin biraz öncesinden) 2021 
sonuna dek yaşananları belgelerle anlattım. 
Değerlendirmelerimde temel ölçü dil; çünkü dil, 
doğası gereği eğitime, bilime, sanata, ekonomiye 
dek yaşamın her alanını kapsar; bu nedenle de 
siyasal duruşlu bir kurumdur. 21 yaşımda TDK’ye 
girdim. Atatürk’ün başlattığı Dil Devrimi’nin 
doğumuna tanık olanların yanı sıra sözü, duruşu 
altın değerindeki dil ve yazın ustalarının iş arkadaşı 
oldum. Üniversiteliyken taraf olduğum bir 
kavganın içindeydim. 1950’den sonra milliyetçi 
muhafazakâr iktidarlar, din bayrağını kullanıp 
milliyetçilikle sosluyor, TDK solcu, komünist yuvası 
diye karalanıyor, sözcükler yasaklanıyordu. Bu 
gerici, yıkıcı siyasal saldırılara TDK’nin üyesi olan 
olmayan aydınlar direniyordu. 1972’den başlayarak 
günlük tutmaya, arşiv oluşturmaya başladım. 
1984-87 arasında Dil Derneği’ni kurmak için Ali 
Püsküllüoğlu, Dr. Haldun Özen, Mustafa Ekmekçi, 
Prof. Dr. Cevat Geray, Tahsin Saraç, Orhan Asena, 

Aziz Nesin ve kitapta andığım birçok insanla gizli 
toplantılar yapıyorduk. 1950’li doğumluyum, bu 
güzel insanlarla TDK’yi, benim doğduğum yılları da 
konuşuyor, onlara belgeli bilgi sunuyordum. Aziz 
Bey, “51 yıl yaşayan TDK’nin son 12 yılının tanığısın, 
üstelik kuruluşunu bilenlerle yaşadın. Bu kurumun 
dört duvarının arkasını yaz. Aydın bildiklerimiz 
bile kurumu yeterince tanımıyor. TDK’de yalnız 
sözcük türetildiğini sanıyor. 12 Eylülcüler, bu aydın 
ilgisizliğinden yararlandı.” dedi. 

n Kitapta sık sık “bizim kuşak” diye 
akranlarınızı da anılara katıyorsunuz.

Bizim kuşak 27 Mayıs’ta 10’lu, 12 Mart’ta 20’li, 12 
Eylül’de 30’lu yaşlardaydı; şimdi 70’i devirdik. Yazık 
ki çoğunca milliyetçi-muhafazakârların iktidarında 
yaşadık. Bize düşünce, basın, yargı özgürlüğü; 
insan hakları, kadın-erkek eşitliği, ekonomi ve 
eğitimde hep yalan söylediler; dahası delikanlıyken 
birbirimize düşürdüler. 60 yıldır sürekli aklı, bilimi, 
sanatı öteleyenlerin kurduğu bir yalan dünyası var. 
Politikacıların, devletin sırtını sıvazladığı bilimci, 
sanatçı, gazeteci görüntülü aydınımsıların başrolde 
olduğu bu dünya bugün, dayanma gücümü(zü) 
zorluyor. Kitapta salt TDK’nin içini anlatmadım; 
yanlış dil kullanımları, iki dillilik, iki dilde eğitim 
olur mu, olmaz mı, siyasetçilerin diliyle yayın 
dünyasından aktarmalarım var. Bazı yargılarımın 
tepki alacağını biliyorum; olsun. Bu kitap “Yalan 
Dünyasının Yalancıları”na isyanımdır!  

n Bize çalışmakta olduğunuz yeni kitaplardan 
söz eder misiniz?

Dil kitaplarımın kimini derneğe bağışladım. 
Dernekte sözlük, kılavuz çalışmalarım sürüyor. 
Dille, dernekle evlenince yazınsal yapıtlarım için 
savaşıma gereksinim duymadım. Uğur Mumcu’nun 
yaşamöyküsü olan “Uğur Olsun”da ülkenin 1940-90 
arasında yaşadıklarını da anlattım. Çocukların çok 
okuduğu “Benim Atatürküm”ü çok önemsiyorum. 
Yazılacak dosyalarımı sıralayabilmiş olsaydım, sana 
söylerdim. Bu söyleşi için teşekkür ederim.
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DENİZ ÖZEN

Huzursuzca kıpırdandı masada. 
Başını gelen sese çevirdi. İçerden 
çıkan iki adam da Can Bey’in 

müşterileriydi. Kotayı dolduramazsa 
arabanın taksitini nasıl yatıracağı konusunda 
hiçbir fikri yoktu bu ay. Fena halde canı 
sıkkındı. Gözlüklerinin ardından kıskançlıkla 
baktı adamlara. Elindeki dosyadan liste 
kâğıdını istemsizce çıkarıp, bir kez daha göz 
gezdirmek için masaya koydu. 

Can Bey herkese duyurmak için aşırı 
gayret gösterdiği sesiyle, “Kumburgaz 
için yarın bekliyorum o zaman!” deyip 
gülümsedi. Adamlar da ofisin sessizliğini 
bozan bir gürültüyle “Elbette, Semih’i de 
kapıp geliyoruz yarın.” dediler. Gülüşmeler 
yerini adım sesine bırakmış, sonrasında da 
Can Bey kapısını usulca kapayıp girmişti. 
Ofis aynı sessizliğine kavuşmuştu.

“Kaç daire satmıştı ki? Mutluluğuna 
ve coşkusuna bakılırsa üç. Hayır yani 
iki daireyle araba taksitimin tamamını 
kapatıyorum.” diye düşündü Nilgün.

Ama yok, olumlu geri dönüş sağlayan tek 
müşterisi olmamıştı bugün.

Huzursuzca kıpırdandı yine masada. 
Herkes bilgisayarlarına gömülmüş mail 

geçiyordu. 
Sıkıntıyla başını pencereye çevirdi. Akıp 

giden zamanı fark etti. Gökdelenlerin 
perdelediği güneş, ışıklarını söndürmüştü. 
Cep telefonu elindeydi. Cevapsız aramaya 

bakındı yoktu. 
Levent geldi aklına. Kim bilir hangi 

cehennemdeydi? Sahi neden hiç aramamıştı 
ayrıldıktan sonra? Whatsapp ile mesaj bile 
atmamıştı. 

Kota yükseldikçe, mesailer arttıkça 
birlikte geçen zamanları da azalmıştı. O 
farkında değildi de Levent rahatsızdı. Hepsi 
bu iş yüzündendi. Sistem insanı kavrıyor, 
garip bir şekilde döngüsüne alıyordu.

“Hangi ara bu kadar para odaklı oldun 
sen?” diye söylenen Levent, çok 
değil iki ay sonra da bırakıp 
gidivermişti. 

Oysa bu arabayı 
aldıkları ilk gün nasıl da 
heyecanlıydılar. Bir süre 
birlikte kullanmışlar, 
Levent gidince de, hem 
araba hem taksitler ona 
kalmıştı. Özlemişti.

“Hata yaptım” demeyi 
çok isterdi ama ayrılalı beş 
ay olmuştu. Şimdi mi aklına 
geldi, demez miydi? Cesareti de 
yoktu doğrusu!

Bir garipti bugün her şey zaten. Durduk 
yerde fırça bile yemişti müdürden. “İstekli 
değilsiniz Nilgün Hanım.” demişti. “Biraz 
hırs olmadan çok ev satamazsınız.” 

Oysa bilse sevgilisinin “bu para hırsıyla 
sana mutluluklar” deyip gittiğini... 
Anlatacak mecali de yoktu. Müdüre bakıp 
yutkunarak “Dikkat ederim.” gibi birkaç 
yuvarlak cümle etmiş, masasına gitmişti. 

“Of ne sıkıcı gün hakikaten!” 
Erken çıkıp ofisten sahilde azıcık yürüsem 

mi, diye düşündü. Güçlü bir istek tüm 
bedenini yoldan çıkardı. Fırlayıp masadaki 
ajandasını ve cep telefonunu alıp sandalyede 

asılı duran ceketini geçirdi üzerine. 
Kenardan sessizce süzüldü asansöre. 

Suçluluk duygusuyla karışık “Tanrım, 
bu defa da şu taksiti yatırayım, söz bu 
işi bırakacağım, Levent’e gidip affet beni 
diyeceğim. Bana bir çözüm bul!” dedi.

Kimse görmeden on beş dakika önce 
çıkmış olmayı başarı sayıp, mutlu olmayı 
denedi. Pollyannacılık sökmedi bu defa!

Araba ofisin otoparkındaydı. Asansörden 
inip otoparkta yürümeye başladı.

Aracın yanında dikilen bir karaltı 
gördü. Kalbinin ritmi hızlandı. 

Korku filmi sahneleri 
geçti aklından hızla. Bir 

adam? Telaşla yürürken 
bir cesaretle bağırdı; 
“Buyurun?”

Dönen kişinin 
saç-sakal birbirine 
karışmıştı. Yaklaştıkça 
gördüğü yüze şaşkınlıkla 

bağırdı; “Levent?” 
“Benim. Korkuttum mu? 

Kötü günler geçirdim Nilgün. 
Seni çok özledim. Arayamadım. Bir 

bahane arıyordum. Bugün, arabanın taksiti 
için uyarı maili gelince hâlâ ödenmediğini 
gördüm. Gidip yatırdım. Böyle bir bahanem 
oldu. Hem de…”

“İnanamayacaksın Levent, iki dakika önce 
içimden geçenleri! Çok özledim seni! Hem de 
ne? Hadi atla, eve gidelim.” diyerek sarıldı 
Nilgün. Levent saçlarından öptü koklayarak.

Bir coşkuyla bindiler araca. 
Nilgün anahtarı döndürürken dönüp 

gülümsedi; “Bir de Levent, şu an karar 
verdim, ben işi bırakıyorum!”

Gülümsediler, aracı çalıştırdı Nilgün, virajı 
alırken bastı gaza.

Annenin 
çocuğa ve çocuğun 

anneye 
bağlanması, sosyal 

hayvanlarda ve 
insanlarda 

sosyal bağlanmanın 
ilk örneğini 
oluşturur.
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

n Siz ve diğer şehit 
anneleri aynı çatı altında, 
aynı acıyla buluşuyorsunuz. 
Belki birbirinizden 
hayata tutunmak için 
güç alıyorsunuz. Peki yalnız kaldığınızda şehit 
annelerimizin aşamadığı en büyük sorun nedir?

Öncelikle bu konuya değindiğiniz için 
size teşekkür ediyorum. Biz dernekte her 
zaman birlik ve beraberliği anlatıyoruz. Yalnız 
kaldığımız zamansa çocuklarımızın hatırasıyla 
ayakta durabiliyoruz. Her annemizin evinde bir 
köşe vardır. Çocuklarımıza ait ne varsa müze 
gibi bir köşeye koymuşuz. Onların resimleriyle 
bazen ağlıyor, bazen onlarla konuşuyoruz. 
Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bakıyoruz 
her gün kaç evlat gencecik yaşında trafik 
kazasında, hastalanarak veya türlü sebeplerle  
ölüyor, çok üzülüyoruz fakat bizim acımız 
daha farklıdır. Çünkü bizim hem gençlere 
örnek olmamız lazım, hem de evlatlarımızı 
unutturmamamız lazım. Onları ne kalbimizde, 
ne gözümüzde unutuyoruz. Sanki onlar 
bizimle beraber aynı hayatı yaşıyorlar. Böyle 
avunuyoruz. Şehitliğe gidiyor, çiçeklerini dikiyor 
ve onlarla konuşuyoruz, teselli buluyoruz. 
Mesela şehidimizin küçüğü ve büyüğü mezara 
ziyarete gittiler, ben memleketimde olduğum 
için gidemedim. Çocuklarım beni “Anne abimle 
bayramlaş” diye aradılar. Bu kadar yaşatıyoruz 
biz. Dinimiz diyor ki “Onlar ölü değiller, 
şehittirler.” Biz de ona göre davranıyoruz. Yani 
hepimizin evinde şehitlerimizin anıları var. Bize 
o kadar çok şey bıraktılar ki, onlar bu ülke için 
şehit oldular, biz de bunu bilerek hayata devam 
ediyoruz.
n Şehit Anneleri Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği en çok hangi konularda desteğe ihtiyaç 
duyuyor?

Tabii ki bizim morale çok ihtiyacımız var. 
Kendi kendimize düşünüyoruz “Sahipsiz 
mi bırakıldık, ilgisiz mi kaldık acaba” 
diye. Zaman zaman o sıkıntıları yaşıyoruz. 
Görüyoruz ki morale, desteğe, şehitlerimizi 
anmaya ihtiyacımız var. Bazı geceler oluyor 
düzenliyorlar, belediye başkanlarımız toplantı 
yapıyor, şehitlerimizin annelerini, gazilerimizin 
annelerini hatırlıyorlar, unutmuyorlar. Biz o 
zaman kendimizi bir nebze olsun avutuyoruz. 
Şehitlerimiz unutulmasın, hep hatırlansın 
diye mücadele veriyoruz. Adaletsizliğe çok 
üzülüyoruz, haksızlığa çok üzülüyoruz ve 
hakkın korunmasına ihtiyaç duyuyoruz. 
Mesela beni dört yılla yargıladılar. Hakkımda 
söylenenler için “Özeleştiri” dedi yargı. Ben 
bu davanın da peşini bırakmayacağım çünkü 
ben vatan haini değilim. Şehit annesiyim ben. 

Başka konularda ihtiyaç duyduğumuz şeyler  
adalete duyduğumuz ihtiyaçtan daha küçük 
ve halledilebilir. Adalet bizim en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şeydir.  Bizim adalete ve hakka 
güvenmekten başka çaremiz yok ama bunları da 
yaşadık.
n Bir röportajınızda “Siz Bolu Beyi olsanız ben 

Köroğlu olarak karşınıza çıkacağım” diyorsunuz. 
Belki bir şehit annesinden duyduğumuz en acı 
sözdür bu. Bu açıklamanızdan sonra insanların 
tepkisi ne oldu?

Bazen diyorlar ki bana “Pakize ana neden 
susmuyorsun?”, bazen de “Ağır konuştun” diyen 
oldu. Benim karakterim bu. Ben kendi kendime 
asla korkmayacağımı söyleyerek bu yola 
çıktım. Ben bu vatan için bir evlat vermişim, 
daha ne olabilir ki? Zulüm var, haksızlık var, 
iftira var… Ben nasıl suskun kalabilirdim ki? 
Ben haksızlıklar karşısında susar, zulme karşı 
durmazsam oğlumun toprağına nasıl yüz 
sürerdim? Tabii ki ben “Köroğlu” olacağım, 
hatta ve hatta “Köroğlu”ndan daha güçlü 
olmalıyım. Ben geri adım atmayacağım, fırsat 
bulduğum her yerde konuşacağım.
n Yargılanıp beraat ettiğiniz dava süreci 

kamuoyunda çok büyük bir yankı uyandırdı. Bu 
süreçte sizi en çok ne rahatsız etti?

Benim evladım bana çok düşkündü.  Her 
fırsatta benim rahat etmem için elinden ne 
geliyorsa yapmak isterdi. Az önce de anlattığım 
gibi biz şehit anneleri her zaman evlatlarımız 
yanımızdaymış gibi yaşamaya devam ederiz. 
Bu, evimde otururken de böyleydi, ameliyatlı 
ayağımla mahkeme koridorlarında gezdirilirken 
de böyle.  Bu yüzden beni en çok rahatsız 
eden şehit evladımın bu olanlara şahit olması 
düşüncesiydi. Hep “Benim annemi bu yaşta ne 
için hâkim huzuruna çıkardılar” diye sorduğunu 
düşünüyordum. 
n Evladınızı kaybettikten sonra diğer tüm 

şehit anneleri gibi sizin de yaşamınız değişti. 
Halkın gözü önünde farklı bir mertebeye ulaştınız 
ve bu durum size başka başka sorumluluklar 
getirdi. Biraz kendi değişiminizden bahsetmek 
ister misiniz?

Oğlum bayrağa sarılığı eve geldiğinde o 
zamanda şimdilerde rastlamadığımız şekilde 
büyük bir tören olmuştu. Ben şoktaydım ve 
yürüyemiyordum. O gün tabutuna dokunup 
“Oğlum sen vatanına layık oldun, ben de sana 
layık olacağım. Ben seninle övünüyorum, sen 
de benden utanmayacaksın” dedim. Bir yıl 
nerde olduğumu, ne yediğimi, ne yaptığımı 
bilmiyordum.Evde bütün yaşantım alt üst oldu. 
Şehitliğe nasıl gideceğimi bile düşünüyordum. 
Kendimi toparladıktan hemen sonra 
şehitlerimiz adına bir dernek kurulacaksa o 
derneğin o şehitlerimize layık olması gerektiğini 
düşünerek bir yola girdim. Yüzlerce şehit annesi 
var benim gibi olan. Anneler günü geliyor 
hepsinin anneler günü kutlu olsun. Allah 
hepsine sabır versin. Biz o annelerle bu vatanın 
gençleri için adalet arayışına girdik. Haksızlıklar 
karşısında susmamaları için onlara örnek olmak 
istedik. Tabii bu noktada her şey değişiyor. Artık 
daha sorumluluk sahibi olduğumuz bilincinde 
olarak uyanıyoruz güne.
n Efendim sizin ve tüm şehit annelerimizin 

Anneler Günü şimdiden kutlu olsun. Evladını 
yitirmiş bütün anneler için de hüzünlü bir gün bu 
gün. Size veda etmeden önce bizimle hislerinizi 
paylaşır mısınız?

Tabii bayram gelir hüzünleniyoruz. Anneler 
Günü geliyor hüzünleniyoruz. Şehitler Günü 
geliyor hüzünleniyoruz. Anneler Günü benim 
için çok farklı bir gündür. Tüm şehit anneleri 
başta olmak üzere vatanına, milletine, Atatürk 
Cumhuriyetine saygılı tüm annelerimizin 
anneler gününü kutlarım. Benim oğlum şehit 
olmadan 5 ay önce anneler gününde bana 
bir kolye almıştı. Ben oğlum şehit olduktan 
sonra o kolyeyi boynumdan çıkarıp koynumda 
sakladım. Onun kokusu vardı üstünde. Benim 
oğlum rüyalarıma geliyor, bazen bir kuş cama 
konuyor “Namık Ayhan mı geldi” diyorum. 
Şimdi anneler günü geliyor onu çok özlüyorum. 
29 yıl oldu.  29 yıldır Anneler Günü’nde ben 
gidiyorum, şehitliğini süslüyorum. 
n Bizleri hatırladığınız için, bizimle 

konuştuğunuz için çok teşekkür ederim.
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“…
Kaldırımlar, ızdırap çekenlerin annesi,
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi,
Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır.
Bana düşmez can vermek bir kucakta,
Ben bu kaldırımların istediği çocuğum.
Aman, sabah olmasın bu karanlık sokakta,
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum.”

“O ve Ben” adlı otobiyografisinde kaydettiğine 
göre 25 Mayıs 1905’te İstanbul Çemberlitaş’ta 
cinayet mahkemesi reisliğinden emekli büyük 
babası Mehmed Hilmi Efendi’nin konağında 
doğmuştu Necip Fazıl. Babası Mekteb-i Hukuk 
mezunu ve bazı memuriyetlerde bulunmuş 
Abdülbâki Fâzıl Bey, annesi ise Mediha Hanım’dır. 
Baba tarafından Maraşlı olan Kısakürekoğulları 
ailesinin kökü Dulkadiroğlularına kadar 
dayanmaktaydı.

Necip Fazıl, ilk şiir denemesinin millî 
mücadele yıllarında on üç-on dört yaşlarında 
iken “Tercüman” gazetesinin edebî ekinde 
çıktığını söyler. Bilinen ilk şiiri ise 1 Temmuz 
1923 tarihli “Yeni Mecmua”da yayımlanan, 
daha sonra “Örümcek Ağı” kitabına “Bir Mezar 
Taşı” adıyla girecek olan “Kitâbe” başlıklı şiirdir. 
Bu tarihten başlayarak 1939’a kadar “Yeni 
Mecmua”, “Millî Mecmua”, “Anadolu”, “Hayat” 
ve “Varlık” dergileriyle “Cumhuriyet” gazetesinde 
şiirleri ve hikâyeleri çıkar. Özellikle dönemin 
seçkin dergilerinden olan “Hayat”ta yer alan 
şiirleriyle dikkati çeker ve hakkında övgü yazıları 
yayımlanır. İlk şiir kitapları olan “Örümcek Ağı” 

ve “Kaldırımlar” bu yıllarda yazdıklarından 
seçmelerdir... 

“Kaldırımlar” kitabına adını veren uzun şiiri 
kendisine “Kaldırımlar şairi” şöhretini kazandırmış 
ve ölümünden onca yıl geçmesine rağmen onunla 
anılmaya devam etmiştir. Üçüncü şiir kitabı “Ben 
ve Ötesi” ile nesir yazılarının toplandığı “Birkaç 
Hikâye Birkaç Tahlil” de aynı yıllarda çıkar.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli 
kalemlerinden şair, yazar ve fikir insanı Necip Fazıl 
Kısakürek’in ilk dönem şiirlerinde korku, tiksinti, 
dışlanma, şüphe, melankoli, yalnızlık, ölüm, tabiat 
ve kadın gibi temalar ağır basar. Modern Türk 
şiirinin mistik şairi Necip Fazıl, mistisizmi İslâmî 
değerlere bağlar. Şair, iç meselelerinde ihtiyaç 
duyduğu aydınlanmayı görev ve sorumluluk 
bilincine dönüştürür... Onun fikir sancılarına 
kaynaklık eden problemlerin başında toplumsal 
değişimin kaynağı modernleşme, kültürel 
yozlaşma, yabancılaşma ve neticede modern 
kent olgusuyla birlikte gündeme gelen aile 
kurumundaki ahlâkî çöküş yer alır. 

Şairin daha sonraki inançlı döneminde bu 
felsefeyle harmanlaşmış ve bu minvalde eserler 
üretmiştir. İnancının arka planını oluşturan 
tasavvufu felsefi zeminde düşünmüş ve şiirini bu 
kaynaktan besletmiştir...

Necip Fazıl’ın şiirlerinde yaşam, kendisini var 
eden ve düzenleyen bütün unsurlarıyla yer alır. 
Bunun nedeni bireyin yaşadığı trajedidir. İçinde 
bulunduğu durumdan hoşnut olmayan trajik 
birey, istediği dünyayı mekân-zaman-insan üçgeni 
içinde yeniden kurgular. Tüm bu kavramların şairin 
hayal dünyasındaki tanımlamalarına geçmeden 

önce düşünce ile ilgili imgelerine yer vermek 
gerekir. Çünkü Necip Fazıl “mutlak hakikat”e varsa 
da düşünmekten vazgeçmemiştir. Bunun pek çok 
nedeni vardır. Kişilik özellikleri, çocukluğu, ailesi, 
babası, dedesi, annesi, yaşadığı dönemin siyasi 
yapısı, savaşlar, eğitimi, yatılı okul hayatı vs. onu 
çatışmaya, düşünmeye ve sonrasında daha iyisini 
aramaya itmiştir.

Ölüm, Necip Fazıl’ın zihninde her daim canlı 
olan ve şairi düşünmeye iten kavramlardan 
biridir, çünkü “varlık”ı anlamlandırma çabasında 
yaşam gibi ölüm de önemli bir belirleyicidir. 
Yaşamın bu değişmez döngüsü, Necip Fazıl 
şiirinin en çok işlenen temalarından biridir. Bu 
iki zıt kavram üzerine yapılacak tanımlamalar, 
varlığı çözümlemek ve gerçeğe ulaşmak için şaire 
yol gösterecektir. Yaşamın boşluğu karşısında 
ilahi varlığın gücüne tutunan Necip Fazıl’ın kendi 
yaşamına da ölümün mistik anlamı doğrultusunda 
düzen vermeye çalıştığı söylenebilir. Necip Fazıl 
için “ölüm”, her insanın yaşayacağı sıradan 
bir olaydır. Varoluş beraberinde her canlı için 
yokluğu da getirecektir. Bu yüzden şairin ölüm 
için seçtiği imgelerin ilk örnekleri arasında 
“kalkılmaz uyku”, “acı yolculuk”, “ebedi karanlığın 
mahzenine inmek” vardır. Bu örnekler, ölümün 
insanı maddi dünyadan ayıran bir son olduğunu 
imgelemektedir: 

“Ey şimdi kara haber gibi bana yaklaşan,
Sonra saadet olup yanımdan uzaklaşan
Sesler, ayak sesleri, kesilmez çıtırtılar!”

Ölümü, yaşamının merkezine her daim oturtan ve 
şiirini bu hakikatten besleten şairimiz, 25 Mayıs 
1983’te hayatını kaybetmiştir.

45



Acayip rüyalar görüyordum. Hikâyeyi ve 
kişileri bir türlü toparlayamıyordum. 

Hepsi tam donmamış jöle gibi yarı akışkan 
kafamda çalkalanıyordu. Derin dalmak, kedi 
gibi kalkmak, rüyaları hatırlamak zordu bu 
şehirde, çok zordu. Gece yarısı -sanki hüzünlü bir 
robottum- uyandım. Makineye bulaşıkları şiir gibi 
yerleştirince biraz rahatladım. Demiryolu boyunca 
yürüyüp istasyondaki görüntülere sığındım. Son 
tren varalı saatler olmuştu. Vagonlar karanlık 
tabutlar; cansız raylarda bekliyordu. Bir adam 
yerde yatıyordu. Mor ispirto şişesi mücevher gibi 
parlıyordu. Perondan tek tük insanlar geçiyordu. 
Hiç kimse bana benzemiyordu. Hallac-ı Mansur 
boşuna “Cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı 
çektiğimizi kimsenin bilmediği yerdir.” demiyordu.

Gün boyu nemli banklarda, yol kenarlarındaki kel çimenliklerde 
uzandım. Karşı yamaçtaki sıtmalı erik, çiçeklenmiş çılgın beyazlığın 

aklımı çaldı. Pastoral bir fotoğrafım şimdi, senin çapkın ellerinde kırları 
gezinen. İyi misiniz, diyen yok; nasılım, diye soran da. Zaten adımı da 
unuttum, uzun süre kimseler bana tekrarlamayınca. Kuru sitemlerden 
önce iyice düşünmek gerek. Bazen elinden hiçbir şey gelmeyeceğinin 
farkında olmak bile elinden gelenin en iyisi demek. Çünkü insanlar 
çoğu zaman yaşadıkları anın gerçekliğinin bilincinde değildir. Geçmişi 
sarsıp hatırlatınca ayılır, can havliyle kendine gelir. Çok sevip, hiç 
güvenmeyebilirsin. Gençlikte olur böyle şeyler. Ama yaşlandın artık; 
bunlar eskimiş fikirler.

DERYA ERKENCİ

Rüya tamirleri köşesi

İnsan, sürüler halinde yaşayan bir tür. İstiyorsunuz ki uzak 
diyarlarda kederleneyim, beni görmezden gelmenizden hiç 

gocunmayayım. Şakalarım hatırlanmasın, yardım çığlıklarım 
size ulaşmasın, güvenlik kameraları gövdemi kadraja 
almasın. Oysa bakınca ne güzelsiniz, artist gibi. Şırıngalarla, 
dolgularla yok ediyorsunuz hatırlanmak istemediğiniz 
hatıraların kırışık izlerini. Yaşam kavgası, hayat mücadelesi 
diyerek bana salladığınız o parmak da neyin nesi? Vahşi 
doğada çıplak, savunmasız mıyım ki hayatta kalmaya 
uğraşayım? Bütün bu beton bloklar ve asfalt otobanlar beni 
koruyamıyorsa, uygarlık denen iblisle neden uzlaşayım? 
Bırakın beni; şuracıkta kendi kendime var olayım. Az 
müsaade edin, ben de kendimi eşref-i mahlûkattan sayayım.

Garibin güvendiği karlara dağlar yağar. Aynen sıfatı gibidir; 

kalabalıklar arasından hemen seçilir. Ansızın dev bir gölge yutar 

tam oluşmamış, silik hayallerini. Zengin, sevgilisine ada satın alır, 

gönlü zengin acenteden ada vapuru bileti. Eskiden beri hep der 

dururum, rüya tamirleri köşesi de yer almalı bulvar gazetelerinde. 

Oldu olası, düş kırıklıklarını onarmak en mühim meseledir, diye 

düşünür bu avare. Sükût ve utanç, yargılanamayacak kadar masum 

insanî hasletlerdir. Bilirim, hayatta kimse kimseyi rahat bırakmaz. 

Kimse mutlu olmayı hak ettiğine ikna olmaz. Herkes savunmadadır, 

bedel ödetir karşıdakine. Suçluluk duyar. Her gülümsediğinde, 

hayattan hakkı olmayan bir şeyi aldığına inanmıştır bir kere.
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Yarınımız cesaretiyle, 
Dünyamız, sevgisiyle güzel...


