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TARIK AKAN

"Herkes birbirinin yaşamından habersiz,
bir yol tutturmuş gidiyordu. Kimse
kimsenin umurunda değildi; kimse böyle
bir çaba içinde de değildi."

FIKRET OTYAM
"Neden öldürmeli, sevmeli değil?
Neden öldürmeli,
sevmek diye bir şey varken dünyada?"

CENGIZ AYTMATOV

“Aslında her insan bir romandır ve biraz
kahramandır. Gün gelir anlar ki, harcadığı
tek şey hayalleri değil, zamandır.”

FATMA GIRIK
"Bir daha dünyaya gelsem
yine sanatçı olurum
yine Memduh'a âşık olurum..."
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KÜRŞAT BAŞAR

Millet zencefil,
zerdaçal,
propolis
yemekten
kurdeşen
döküyor ama
fark etmez,
önemli olan
uzun yaşamak.

ki yılı geçen bir pandemi felaketi yaşadık. Bir
dünya savaşındaki kadar insan öldü.
Aşı bulunmasa belki çok daha fazla insan
ölecek ve hâlâ büyük bir korku içinde yaşıyor
olacaktık.
Ama bu bize sandığım gibi bir etki yapmadı.
Daha sorumlu, daha dikkatli bir hayata
geçmek, daha az imkânla yetinmek, hayatı
küçültmek yerine sanki insanlar, nasıl olsa bir
gün öleceğiz ya da evlere tıkılıp kalacağız bari
hayatımızı yaşayalım gibi bir havaya girdi.
Üstüne gelen ekonomik krize karşın parası
olan olmayan yine araba almakta, gezmekte,
tatile gitmekte…
Herhalde psikologlar bu dünya savaşı sonrası
sendromunu daha iyi açıklarlar.
Doksanlı yıllarda tırmanışa geçen
“ölümsüzlük saplantısı” pandemi geçer geçmez
yine aynen devam ediyor.
Uzun zamandır dikkat ediyorum.
Artık kimse yaşlılığı kabul etmiyor.
Bir “yaşsızlık çağı”na girdik.
Kadın, erkek, genç kız fark etmiyor, biraz
para bulan estetik yaptırıyor.
Kimin kaç yaşında olduğunu anlamak
zorlaştı. Hatta belli makyajlar, dolgular,
botokslar, kaşlar filan da aynı modaya uyunca
kimin kim olduğunu bile karanlıkta çıkartmak
iyice sorun oldu.
Erkekler kelliğe çare bulundu diye dünyanın
bir ucundan gelip burada saç ektiriyor. Öyle ki
saç ektirme merkezlerinde yer bulunmuyor.
Bundan yirmi yıl kadar önce dergiler satışları
düşünce “kelliğe çare bulundu” gibi başlıklarla

çıkardı. Sahiden de bulundu.
Tabii ikinci bir konu var ki hiç söylemeyeyim.
Belli bir yaşa gelince torun torbaya karışıp, en
fazla köşedeki kahvede arkadaşlarıyla geçmiş
maceralarını anlatan erkekler “mavi hap” ve
benzerleri çıktıktan sonra birden değişti.
Onlar da çocuklarının gittiği yerlerde onlarla
aynı giysilerle boy gösteriyor.
Herkes bir yerinden modaya uyuyor,
pantolonu kısaltıyor, ceketi daraltıyor. Gençlik
yıllarında alınmış da zar zor içine sığılmış gibi
duran bir erkek giyim modası aldı başını gidiyor.
Kimin kime benzemeye çalıştığını
bilmiyorum ama kadınların çoğu birbirine
benziyor.
Artık tam izlemediğim için bu modeller hangi
ünlüye öykünüyor fazla fikrim yok.
Belki de esetik uzmanlarının kendine göre bir
modası vardır.
Torun sahibi kadınlar genç kızlarla yarışır
halde giysilerle, makyajlarla sosyal medyada
yer alıyor. Yetmiyor bir de filtreler çıkmış.
Herkes genç kız halinde…
Eskiden tanıdığım birinin fotoğrafını
görüyorum örneğin. “Amma genç kalmış, baya
da kilo vermiş herhalde,” diyorum meğer bütün
bunları yapan birtakım internet uygulamaları
varmış.
Sosyal medyaya yasak getiren hükümet belki
bu konuya da el atar da yanlış tanışmalardan
insanları kurtarır.
Gılgamış, ölümsüzlük çiçeğinin peşinden
gitmiş ama onu yılan balığına kaptırmıştı. Belki
de ölümü kabullenişin ilk, en hüzünlü ve edebi
anlatımıdır o destan.
Ama şimdi doktorlar, profesörler
televizyonlarda adeta ölümsüzlük çiçeğini
bulmuş gibi, nasıl ömür uzatılır onu
anlatıyorlar. Şifacılar bir yanda, doktorlar bir
yanda ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi, hangi
takviyeleri yutacağımızı ballandıra ballandıra
anlatıyorlar.
Millet zencefil, zerdaçal, propolis yemekten
kurdeşen döküyor ama fark etmez, önemli olan
uzun yaşamak.
İşin garip yanı, normal, her yerde satılan gıda
ürünlerine ulaşmak artık zorlaşmışken sürekli
organik, doğal, süper organik diye on kat pahalı
ürünler pompalanıyor.
Geçenlerde bu işlerden anlayan bir
arkadaşım söyledi. Türkiye’de vejeteryan,
vegan oranı yüzde 3’ü bulmuş. Bu nedenle ünlü
lokantaların çoğunda artık özel menüler varmış.
Hatta kebapçılar etsiz çiğ köfte gibi, etsiz
lahmacun, kebap yapmaya başlamışlar.
Ben yine de bu oranı biraz fazla şişirme
buldum.
“Sakın,” dedim, “bu istatistik, et, süt, peynir
alamayanları da kapsıyor olmasın?”
Ama o zaman da hesap tutmuyor, o zaman
yüzde 3 değil, yüzde 70’i bulmamız gerekiyor.
Ben bunları anlatırken annem son sözü
söyledi, konuyu kapattı: “Dünyanın çivisi çıktı…”
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PELİN BATU

ddialı bir başlık, farkındayım. Fakat bunu
ben değil belgeler, daha doğrusu taşlar
söylüyor. Tarihin ilk şairi M.Ö. 2285- 2250
yıllarında yaşamış bir kadın. Adı: Enheduanna.
Sümerce “En”; Başrahip ya da Başrahibe
anlamına geliyor. “Hedu” ise gurur kaynağı.
“Ana” da cennetin demek. Dolayısıyla ilk
şairemizin cennetin gurur kaynağı olan bir
rahibe olduğunu öğreniyoruz. Tabii o sadece
bir rahibe değil aynı zamanda efsanevi Akad
Kralı Sargon’un da kızı ve büyük bir ihtimalle
babası tarafından Sümerler ve Akadlar
arasında diplomatik bir ilişki inşa edilsin diye
böyle önemli bir konuma getirilmiş. Kısacası
tarihin ilk imparatoru olan Sargon’un kızı
da dünyanın ilk şairi. Hayatının 40 yılını Ur
şehrindeki Ay Tanrısı Nanna’nın tapınağına
adamış olan Enheduanna’nın tarihteki ilk yazar
olarak nam salmasının nedeni birinci ağızdan
“ben” kelimesini kullanarak şiirler kaleme
alıp onlara imza atmasından kaynaklanıyor.
Yoksa ondan önce pek çok yazar epikler ve
şiirler yazmış ama hiçbirisi eserlerini sahiplenip
isimlerini kayıtlara geçirmemiş. Enheduanna,
pek çok miti bir araya getiren, hatta pek çok
eleştirmen tarafından tek bir kişi olduğu dahi
düşünülmeyen Homeros’tan 1100 yıl önce
yaşamış. Onun y(k)azdırdığı tabletler ortaya
çıktıkça ona olan merak ve hayranlık da
haliyle kabarıyor. Gerçi Sümerologlar ve Asur
edebiyatı üzerine çalışan dilbilimciler arasında
bazı tartışmalar var; ona ait olduğu söylenen
yazıtlar ondan 600 yıl sonra kaydedilmiş
zira Birinci Babil İmparatorluğu’nun sonuna
doğru tüm eserleri kaybolmuş. Ünlü arkeolog
Sir Leonar Wooley, Ur’daki Giparu sitini 1927
yılında kazana kadar da binlerce yıl boyunca
unutulmuş. Sonuçta M.Ö. 1800’lü yıllardan
kalan belgeler, Enheduanna’nın varlığını
ve şiirlerini ortaya koyuyor. Ve o şiirlerde
kullanılan dil ve retorikteki tutarlılık itibarıyla
bunların tek bir kişi tarafından yazıldığı
düşünülüyor. Öyleyse nasıl bir şairle karşı
karşıyayız, bir bakalım.
Öncelikle Enheduanna’nın nasıl bir hayat
sürdüğünü anlamamız lazım. Bir kere şu
Başrahibe unvanı hafife alınacak bir titr
değil. Antik Mezopotamya’da tapınaklarla
ilgili görevler günümüzün ilahiyat başkanları
ya da Papalık temsilciliklerine benzemiyor.
Başrahip ya da başrahibeler tanrıların eşleri
ya da çocukları olarak görüldüğü için halk
gözünde bir tanrıça rolüne bürünmüş oluyorlar.
Bu durumda Enheduanna, Ay Tanrısı’nın
dünyadaki eşi olarak krallar kadar hürmet
gören bir figür. O yüzden de yaptıkları ve
yazdıkları ilahi olarak okunuyor. Gelelim
o muhteşem şiirlerine. Ur ve Nippur’da
keşfedilen 42 tabletten mürekkep “Tapınak
İlaheleri”nin her biri Sümer panteonundaki
bir tanrı ya da tanrıçaya adanmış. Gerçi bazı
şiirlerde o dönemde yaşamış olan Krallara da
gönderme var ama buna şaşırmamak gerek
çünkü dediğim gibi o dönemin kralları zaten
tanrılarıyla eşdeğer. Şiirin ilk bölümü sonradan

Akadlar, Asurlar ve Babiller tarafından İştar’a
dönüştürülecek olan tanrıça İnanna ile ilgili.
Enheduanna’nın İnanna ile ilgili iki tane
ilahesi bulunuyor. Bunlardan biri İnanna ve
Ebih mitine dair. İnanna, Sümerliler için “en
büyük yürekli kadındı.” O, aşk, cinsellik ve
güzellikle birlikte savaş, adalet ve siyasetin
tanrıçasıydı. Her ne kadar dizelerde tanrıça
İnanna'nın şiddetli ve hiddetli yönünün altı
çizilse Enheduanna’nın tanrıçaya aşka yakın
bir duygu ile yazdığını görüyoruz. Jung analisti
Betty De Shong Meador’un ince okumaları bize
sadece bir tanrıça ile ilgili yazılmış ilk portreyi
sunmuyor, aynı zamanda ilk yazar olarak
bilinen kadının patriyarkal sistemdeki varoluş
savaşını da gözler önüne seriyor. Sonuçta
çok katmanlı okumalar, yazılan ve özellikle
yazılmayanlarla bize hem yazarına dair ipuçları
sunar. Böylece, İnanna’nın Jung arketipleri
arasındaki dişil rolü deşifre edilmiş oluyor.
Enheduanna, İnanna’yı tüm tanrıların en
tepesine, Sümer panteonunun en yüksek
mertebesine çıkarmış. İnanna’ya atfedilmiş
onca şiirden sonra okuyucu ister istemez
kendisinden 1700 yıl sonra yaşamış Safo ile bir
bağ kuruyor, ne de olsa Safo da Enheduanna
gibi Venüs gezegeninin tanrıçası olan
İnanna’nın Grek versiyonu olan Afrodit’e
aşk dolu dizeler yazmıştı. Bu bizim gibi batıegemen toplumlarda büyümüş insanlara
Enheduanna’yı daha da tanıdık ve anlaşılır
kılıyor çünkü önce Mezopotamya sonra
Mısır’ın mitlerini alıp devşiren Greko-Romenler
yüzyıllar boyunca bize benzer savaş ve barış
hikâyelerini anlatmışlardı. 1983 yılında ünlü
Sümerolog Samuel Noah Kramer dramatist
Diane Wolkstein ile “İnanna: Cennet ve
Dünyanın Kraliçesi” adlı kıymetli eserini
yazdıklarında Enheduanna’nın dünyası daha
bir anlam kazandı ve feministlerin pek hoşuna
gitti. Enheduanna’nın da kaleme aldığı İnanna/
Iştar mitinden de görüldüğü üzere ataerkil
Grek toplumundaki tanrıça mitlerinin aksine
savaşlarda heba olan ve sürekli eşlerini
bekleyen pasif kadın karakterleri yok- buradaki
kadınlar ve tanrıçalar tam tersine kontrolü
ellerinde tutan, güçlü ve korkusuz kişilikler.
Enheduanna’yı yakından okuyan bilim
insanları, onun serzeniş ve seslenişlerinde
başka tanıdık tınılar seziyor. Onun, “Ben
seninim, beni neden katlediyorsun?” diye
haykırması, kendisinden 2000 sonra İncil’e
işlenen Eyüp peygamberin sesiyle örtüşüyor.

Aynı şekilde Hindistan’ının en önemli
tanrıçalarından biri olan Kali’nin de öfkesinin
aynasıydı. Burada Joseph Campbell’lık yapıp,
kahramanların binbir yüzünün benzerliğini
insan doğasındaki temel korku ve huşulara
bağlayabilirsiniz. Ama bazen de benzerlikler
tesadüf olamayacak kadar örtüşür. Bazı
mitler, kostüm değiştirerek devşirile
devşirile hayatlarına devam eder. O yüzden
Enheduanna’nın tanrılarını farklı coğrafyalarda
ve kontekslerde görmek çok şaşırtıcı değildir.
Şairimizin eserine dönecek olursak, burada
ilk kez çevirdiğim bölümündeki erotik tınısı
ve tutkulu tonu dikkatinizi çekebilir (Bu
arada çevirdim derken, maalesef çivi yazısı
okuyamadığım için İngilizce çevirisinden
Türkçeye çeviriyorum. Yani çevirinin çevirisini
yapıyorum). Dizelerin, aşk tanrıçası olarak
görülen İnanna’nın hakkında olduğu göz önünde
bulundurulduğunda ilginç bir denklem ortaya
çıkıyor, çünkü kendisi Ay Tanrısı Nanna’nın
Başrahibesi ve dünya yüzündeki eşi olan
Enheduanna, Ay Tanrısı’nın kızına yazmış oluyor.
Yani bu aşk dolu dizeler metaforik kızına:
İnanna
Ay Tanrısının kızı
İnce sapı kaplayan kraliçe elbisesinin altında
Kabaran yumuşak bir gonca
...
ince ayağını basar, evet basar
vahşi lapis lazuli boğanın
kıllı sırtına
ve çıkar
ışık-saçarak, ışıyan
akşam semasının karanlık kubbesine
yıldız-adımlarıyla sokağa çıkar
Harikalar Kapısının altından
Enheduanna’nın yazdığı şiirler bize tarihin
ötesinden sesleniyor. Bu küçük dizede bile
görüldüğü üzere karşıtlıklara bayılıyor.
Vahşi/şehirli, çiçek gibi pürüzsüz/hayvani,
karanlık/ışık… İşte tüm bu zıtlıklar da savaş
tanrıçanın öfkesiyle muhabbetinin ne kadar
ince bir ipe bağlı oluğunu da gösteriyor.
Enheduanna, tanrılarını konuştururken
bizlere insaniyetin serzenişlerine de ses vermiş
oluyor. Karşımızda çok katmanlı mitos, bize
insanlığın binlerce yıldır çok da değişmediğini
gösteriyor. Mezopotamya’nın sesine kulak
verirsek, oradaki kadim bilgilerden çok fazla
şey öğrenebilir, aslında tüm bilgilerin yazının
başlangıcından beri var olduğunu anlıyoruz.
Yeter ki kulak verelim.
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KENAN BAŞARAN

alktı ve yürüdü. Hâlâ da devam ediyor.
Durmaksızın. O yürümeyi seçerken,
diğerleri dört ayak üzerinde durmayı
veya sürünmeyi yeğledi.
Asırlar, asırlardır yürüyeduruyor. Her
şeyin dünyasını ‘benim dünyam’ yaptı.
Bir kutuptan diğerine yürüyerek kat etti.
Kıtalara böldü; ülkelere, illere, ilçelere,
sokaklara böldü dünyasını. Okyanuslarına
isim verdi. Soluklandığı ilk yere kıldan
tüyden çadırlar kondurdu. Sonra betondan,
demirden ve camdan gökdelenler dikti.
‘Uygarlığım’ dedi. Gözlerini açtığı vahşi
dünyayı uygarlaştırıyordu.
Keşifler ve fetihler için aklının bilgisini
kullandı. Öteler; 7 kat yüksekler içinse
ilahiyat… Binlerce âlim ve binlerce de
peygamber… Ruhunun kurtuluşunun
rehberleri. Fani dünyayı uygarlaştıran
insanın asıl gayesi, ruhunu huzura
erdirmekti! Burası yalan dünyaydı, her ne

kadar o buraya tutkuyla, hırsla ve vahşetle
bağlı olsa da.
Evet asırlarca… Yürüdü yerleşti. Kalktı
yine yürüdü, yine yerleşti. Hep bir göç
hali. Ezel ebet bir mülteci. Ve ezel ebet de
bir ev sahibi. Evin sahibiyken alabildiğine
hükümran ve zalim. Mülteciyken alabildiğine
boyun eğen ve mazlum. Durduğunda zalim,
yürüdüğünde mazlum.
Evin sahibi, yürüyenin durmasını
istemiyor. Tez geçip gitmesini istiyor. Nereye
olursa olsun. Tek ki onun kapısının eşiğine
kapaklanmasın, yeter. Ve o roller değişip
duruyor: Kâh evin sahibi kâh mültecisi
oluyor…
Yetmiyor çünkü. Dünyasına sığmıyor.
Dikti, önünde milyonlarca ışık yılı ötesini
gören teleskoplu gözlerini. Ay’da da yürüdü.
Sırada Mars yürüyüşü var. Reklam afişleri
hazır! Şairin şiarı da hâlâ daha orada asılı
duruyor: Güneşe... Akın olacak güneşe!
Ne ki yürüdükçe, uygarlaştıkça daha
da vahşileşti. Yaşam hakkını tekeline
aldı. Misal, köpekbalıklarını
kötüledi, saldı gemilerini.
Okyanusları raptetti. Aslanların
krallığını bitirdi Tarzan’ıyla.

bİletsİz yolcu

Ormanları da alıp kesmeye başladı. Karlı
dağlara ağıtlar yaktı, eritti. Makinadan
köstebekleriyle delik deşik etti, kalbur alıp
eledi aman aman dumanlı dağlar! Nehirlerin
de denizlerin de üzerine köprüler astı kolye
gibi.
Doğa onun ayağına değen taştı, eline
batan diken. Her attığı adımla temizledi.
Yuvarlıktı ya Dünya, ant içti dümdüz edecek.
Ediyor da.
En önde yürüyen unuttu, cennetten neden
kovulduğunu. Öyle ya, dünyasında cennetini
kurmuştu. Şimdi kovma sırası onda; elmasını
yiyenleri.
Derler ki 124 bin peygamber geldi.
Muhakkak ki bir o kadar da kelam indi. Ama
ah ki, terbiye olmuşa benzemiyor kul. Zira
hiç vazgeçmişe benzemiyor bu dünyanın
nimetinden de külfetinden de. Hiçbir kutsal
sözü tam tutmuş görünmüyor. Herkes kendi
kitabını okuyor. Okuyor mu? Ona da şüphe.
Çünkü geçmiyor mülkten. Oysa kimindi
bu mülk, kimin? Ne vakit Yunus olacak her
insan? Ne vakit geçecek varlık dünyasından
var olma dünyasına? Hakikaten niyet etmiş
midir?
Hangi kitap yazıyor “Bu benim” diye?
Bilelim de “Âmin” diyelim biz de!
Hangi kitap yazıyor yaradan ‘eşitsizler’
yarattı diye?
Bilelim de “kovalım” biz de!
Bilelim de kırıp atalım Neşet’in plağını.
İsyan etmeyelim gayrı, “Ah yalan dünya”
diye. Oyun havasına geçip, Mars’ta arsa
bakalım biz de!
Uygarlığın en yüce yasaları ve kutsal
kitapları insan insana eşit sayıyor. Kâğıtta
ve kelamda. Yok eğer demiyorsa onu bilelim.
Bilelim de biz de gelen geçene ‘üstünlük’
taslayalım.
Yürüyen insanın tüm paradigması
bolluğun; yani kendi yarattığı cennet
söylencesinden kuvvet alıyor. Lakin bir
depremle yerle yeksan olan uygarlığı gibi
kök saldığı kuvveti. Fazla değil, bir fakir el
uzandığında sofrasına, kopuyor kıyameti.
Yıkılıyor dünyasındaki cenneti; cehennemini
de yaşıyor.
Ve o anda ne komşu hakkı kalıyor ne din
kardeşliği. Ne dili diyaneti ne soyu sopu
ne de mezhebi kalıyor. Sofraya ‘el’in eli
uzanınca…
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SEDA ŞANLI
“Ey bahtsız ülke, denizlerini, kıyılarını tara,
bak bakalım bağrında
barış içinde bir yer var mı?”
Dante, İlahi Komedya

N

eye yetişeceğimizi şaşırdık artık. Tepki
gösterme yorgunuyuz epeydir. Çünkü
tepki olmazsa her şey aynı kalacak, hak
yerini bulmayacak. Yani ne kadar tepki, o kadar
adalet bölümündeyiz yaşamımızın. Dolayısıyla
bağırmalı, çağırmalı hatta bazen klavyeden
sallamalı bir hayat yaşıyoruz maaile. Emekli
olacak kadar yaşayabilirsek, memlekette
olanlar sebebiyle uykusuz geçirdiğimiz geceler
için, ölen beyin ve sinir hücrelerimiz için yani
yıpranma payımız için ayrıca tazminat talep
edebilecek duruma geldik hep birlikte. İnsan
hayatını, doğayı, yaşamı değersizleştiren,
önemsemeyen, barışı ve huzuru bize çok
gören bir iktidarın pençesinde yıllardır her gün
canımızdan can veriyoruz. Ya gerçekten canını
verenler? Her haziranda olduğu gibi benim için
yâd etme, anma, ‘anlama’ zamanı geldi yine.
Ne de doğru demiş Hasan Hüseyin Korkmazgil;
“Haziran’da ölmek zor.” Gezi şehitleri başta
olmak üzere haziranda kaybettiğimiz Kazım
Koyuncu da takvimin bu ayını benim için ayrı
bir hüzünlü kılar. Zaten Karadeniz’in hırçın
çocuğunu tanıyıp da hüzünlenmeyen var mıdır
ki? Kaldı ki üç beş ağacı korumakla başlayan
Gezi eylemlerinde sıklıkla duyduğumuz sesi,
şarkıları ayrıca bir anlam kattı şüphesiz bu
müthiş direnişe.
70’lerin başında Artvin Hopa’ya bağlı
Pançol’da (Yeşilköy) dünyaya gelir. O coğrafyada
doğan her çocuk gibi ormanın, yeşilliğin
içinde köklenir. Çocukluğunun ormanlarına,
doğaya olan bağlılığı seneler sonra Karadeniz’e
yapılmak istenen sahil yoluna karşı çıkmasında
temel oluşturacaktır. Hatta bir hayranının ona
yazdığı “seni dinlerken bir çocuğun ormanında
yürüyorum” cümlesinden çok etkilenecek,
yıllarca hafızasından silinmeyecektir. Gerçekten
şarkılarında Kazım’ın ormanlarını hissetmeyen
var mıdır?
Çocukken yengesinden dinlediği yöresel

hikâyeler, masallar ruhunu ilk besleyen
şeylerden biridir. Dinlemeyi, doğanın sesini
duymayı belki de öyle öğrenmiştir. 12 Eylül’de
hem aile dostları hem ilkokul öğretmeni olan
Nebiye Hanım’ın kocası tutuklanınca öğretmeni
garnizona giderken 9 yaşındaki Kazım’ı alır
yanına. Orada beklerken karşıdan gelen
babasını görür tesadüfen. Kendi deyimiyle
Tommiks’e benzeyen bir polisin yanında.
Babasının da tutuklandığını Tommiks’ten
öğrenir yani, üzüntülü haberi eve götürmek de
kendisine kalır.
Öğrencilik hayatı ortalama geçer. Pançol’da
ilkokulu, Hopa’da ortaokul ve liseyi bitirir.
Amcasının Almanya’dan izne geldiğinde
neden getirdiğini bile bilmediği gitarı alır
bir gün eline ve o andan sonra o küçük gitar
Kazım ile hayat bulur. O dönemlerde babası
da onu mandolin kursuna yazdırır. Kazım
Koyuncu’nun ‘büyük adam’ diye tabir ettiği
aydın, okumaya meraklı ve devrimci bir
adamdır babası. Müzik yolculuğunun ilk
adımları böyle başlar Karadeniz’in güzel
çocuğunun hayatında.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgileri kazanır.
İstanbul hep gitmesi gereken bir yer, yaşaması
gereken bir yer gibi gelir ona, üniversite de
bahanesi olur. Şairlik de vardır hep aklının bir
köşesinde. Hatta İstanbul’a gelirken şair ceketi
yaptırmak ister kendine, moda olan pileli bol
kumaş pantolonların üzerine. Kendi tabiriyle
o zamanlar çoktan “ hazırmış bir yalana” ama
bizim için “şair ceketli çocuk”tur hâlâ. Her
ne kadar İstanbul onu kendine çekse de şehir
yaşamı ile ilgili şöyle der; “Köyde ağaç gibisin, su
gibisin, kentte yaşam daha kaba.”
İstanbul’ a geldikten sonra müzik, hayatında
vazgeçilmez bir yer almaya başlar. Ama hangi
yoldan gitmek istediği konusunda kararsızdır.
Ta ki müzik ve okul hayatı arasında kalıp müziği
seçene kadar. Sonrasında gerek kurduğu ya da
üyesi olduğu gruplar, gerek solo çalışmalarıyla
adından söz ettirmeye başlar.
2001 yılında “Viya!” adlı ilk solo albümünü
ve 2004 yılında “Hayde” adlı ikinci albümünü
çıkartır. Bu albüm yılın en çok satan

albümlerinden birisi olur. 2004 yılının sonunda
ailesi ve sevenlerini çok üzen kanser olduğu
haberini alır. Durumunu öğrendikten sonra,
Umay Umay’ın bir röportajında bahsettiği
üzere: “Allah diyor ki, oğlum sen hayatını
değiştiremiyorsan ben değiştiriyorum.” der ve
çıkıp gider evden. Doktorlar çok yorulmaması
gerektiğini söylese de o konserler vermeye,
barış şarkılarını söylemeye, çevre için sahnede
yer almaya devam eder. 25 Haziran 2005’te, 33
yaşında Çernobil'in bizden aldığı en kıymetlimiz
olarak bu dünyadan ayrılır.
Belki o gün bu evrenden çıktı gitti ama
müziği, sevgi dolu yüreği, dik duruşu,
mücadeleci ruhu ve çevreye duyarlılığı ile her
daim var olacaklar arasında yerini çoktan
aldı. İşte ben ve benim gibi insanların hayata
tutunma nedeni, direnmeyi seçme sebebi
Kazım Koyuncu gibi önderlerdir. Onların
yolundan yürüdüğümüzü bilmek, sanırım tüm
yorgunluğumuza değer. Biz de onunla birlikte
tüm yasaklara, tüm engellere ve engellemelere
rağmen susmayacak, her daim şarkılar
söyleyeceğiz.
“Bu arada; hiç başımızdan eksik olmayan
gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra
kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız
denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek
de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe,
tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm
güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlara, ateş
hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara’ya, yollarayolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece
düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken
ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara
ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi
sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük.
Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar
gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini
kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan
köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük.
Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her
gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci
çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye
rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik.
Teşekkürler dünya.”
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Anlam ve ahengin koruyucusu
DILEK NEŞE AÇIKER

“

F

utbol hayata fena halde benzer.”
2000 yapımı Serdar Akar filmi
“Dar Alanda Kısa Paslaşmalar”la
hayatımıza giren, artık klişeleşmiş bu sözü
çok sever ve doğruluğuna inanırım.
Futbola düşkünlüğümü, tuttuğum takıma
gönül vermişliğimi beni yakından tanıyanlar
bilir. Kalecilik yapmış Albert Camus
misali ters köşeden gelecek topları bekler,
öğrenecek yeni şeyler ararım. Zaman zaman,
aynı yukarıda bahsi geçen filmdeki “Hacı”
karakteri gibi hayatın farklı parçalarını
futbola benzetirim.
Mesela yazma deneyimi bunlardan biridir.
Yazılı ve yazılı olmayan kuralları, bireyle
ve toplumla ilişkisi, yarattığı hisler ve tesir
alanıyla analoji yapmak için de mükemmel
bir malzemedir futbol.
Akıcı bir metinle akıcı bir oyun pekâlâ
kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir, mamafih
ikisi arasında analoji kurulabilir.
Bir metni anlaşılmaz ve okunmaz hale
getiren lüzumsuz noktalama işaretleri bana
hep bir futbol maçının seyir zevkini öldüren,
lüzumsuzca çalınmış faulleri hatırlatır. Biri
okuyucuyu metinden, diğeri taraftar kişiyi
ve futbolcuyu oyundan soğutur, uzaklaştırır,
bezdirir. Noktalama işaretlerine boğulmuş,
anlamını kural bağımlılığına ya da hatalara
teslim etmiş kimi metinler okuyucuya adeta
fiziksel acı verir.
Kullanımı Milat’tan önceye uzanan, icat
edildiğinden beri etrafındaki tartışmalar
bitmeyen bu işaretlerin bugün hâlâ evrensel
bir mesele olmasını dilin ve bağlı olarak
yazının gelişimine ve görece özgürleşmesine
mi yoksa bitmek tükenmez işgüzarlığımıza
mı bağlamalıyız, bilemiyorum.
İçlerinde yerini en bulmuş olanlardan
nokta ve soru işaretinin kullanımında dahi
zaman zaman “aksaklıklar” olabiliyor.
Kökeni Latince virgula (ince dal,
sürgün, çubuk) sözcüğüne dayanan virgül
işaretineyse hak ettiği üzere özel olarak
değinmek gerekir. Keza kendisi büyük baş
belasıdır.
Tuz gibi aşırıya kaçmış, rasgele
serpiştirilmiş ve hatalı kullanılan virgüller,
noktalama işareti facialarının en kötüsüdür.
Konuşma dilindeki eslerin yazı dilindeki

karşılığı denebilecek virgüller derin bir
nefes olabilecekken, aksine okuyanı boğan,
yazıyı ve yazarı rezil etme potansiyeline
sahip bir tıkaca dönüşebilir. Metinlerin
anlamlandırılmasında son derece etkin
olduğundan, okuyucunun yazarın anlam
dünyasına dâhil olmasını engelleyebilir.
Metnin melodik niteliğini soğurup yok
edebilir.
Virgül kullanımı kimi zaman öyle hale gelir
ki yazarın gözbebeği metin virgül koşnili*
tarafından suyu emilmiş zavallı, kuru bir
ağaca döner. Hal böyle olunca, o ağacın ne
meyvesi yenir ne gölgesinden hayır gelir.
Oktay Rifat’ın da muhteşem şiirinde
dediği gibi, ezik ve kekremsidir artık metin.
Bütününe meydan okunmuş ve paramparça
edilmiştir.
Bunca laf edince şiiri buraya koymadan da
olmaz pek tabii.
Virgül
Bir virgül dilimin ucunda,
Ezik ve kekremsi,
Her bütüne meydan okuyan!
Konuya merakım sebebiyle okuduğum
çokça yazı ve makalenin içinde rastladığım,
aynı dertten mustarip yazma koçu Frances
Ohanenye bir süre önce kaleme aldığı yazısı**
bilhassa dikkatimi çekti. Ohanenye’nin
yazısının ilk cümlesi şöyle:
“Sen de virgül kullanmasını bile bilmeyen
insanların seni düzeltmesine sinir olmuyor
musun?”
Virgül – noktalısıyla birlikte - yazma işiyle
iştigal edenler için hakikatten büyük bir
derttir. Diğer noktalama işaretlerine göre
kuralları değişken, gevşek ve belirsizdir.
Yazarların, editörlerin ve redaktörlerin
çilesidir. Azı karar, çoğu ise telafi edilemez
zarardır. Bir nefeslik duraklama yaratmak
için virgüllerin keyfi olarak eklenebileceği
yanılgısından vazgeçmek belki de en
güzelidir.

Bir metni anlam bakımından başka bir şeye
dönüştürmeyecek, gözden kaçmış hepimizin
yapabileceği birkaç hatayı görmezden
gelmek, hatta görmemek mümkündür. Bu
tip hataları minimize etmek ya da sıfırlamak
için yazdıklarımızı didik didik ederiz ve şanslı
olanlarımız yazma sürecinin her anında
destek veren, öğretici olan, zihin kapılarını
açan, sabırlı ve işinin ehli bir editörlerle
çalışma fırsatı bulur.
Hakkında bunca çene çalınacak kadar
mühimdir virgül. Varlığı ve yokluğuyla anlam
ve ahengin koruyucusudur. Bu bakımdan
onun yerini değiştirmenin bir bedeli vardır.
Kimi zaman yazana kimi zaman okuyana
ödetilir.
Çok laf kalabalığı yaptım. En iyisi bir başka
şair Ülkü Tamer’in şiirinden bir mısra ile
koyayım noktayı ya da ünlemi.
“Aferin virgül sana, sansara dikkat!”
*Virgül koşnili: Virgül kabuklu biti de denen,
Diaspididae familyasından zararlı böcek
türü.
**Frances Ohanenye, nomadliterary11.com,
23 Kasım 2021

9

G

AYLİN ÜNAL

ünün rengi sarı. Ellerinde flüt var bahçe
cücesinin. Sıcaklığa kavuşuyor gri
yağmur bulutları, rüzgârı da kendine
saklıyor gecesi. Otlar çoktan seyir pozunda
dikelmiş boylu boyunca çevrede, kurumuş
yaşlanmış. Mor yapraklar ölmüş, geriye bir avuç
çalı kalmış. Çıyanlar sarmış tepeleri baştan
aşağıya. Su değse de zaman zaman toprağa,
keskin bir nişancı var gökyüzünün alnında. O da
sarı. O da kurumuş yanmaktan.
Bahçeden kendini koparıp uzaklara giden son
yapraktan ve mezarına uzanmış papatyalardan
aldım haberi. Karahindibaymış bu aralar
sahnenin assolisti. Muhtemelen sıcağın
azabından yakınırız üflerken dilekleri. Sarıymış
bugünlerin rengi. Nedenini bilmem, en koyu
gölgelerde bile parlıyor sinsi sinsi. Biraz alımlı
biraz asi, kararsızım sevip sevmeme konusunda.
Bir iki notayla birkaç ağaç arasındayım.
Karşımda gökkuşağı ardımda yazın sesi, usulca
yanaşıyor yanımıza sarının gölgesi. Burnu
havada ve bir o kadar cana yakın. Tanıdık bir
melodinin sevilen bir ezgisi. Yazın nefesinden
onun sözleri dökülüyor, bir sıcağı biliyor bir de
güneşi. Özler geride kalan renkleri bahçenin tek

cücesi. O da kendi nefesini adar renklere, sarının
parlak irislerine doğar yeşeren elbisesi.
Flütünü çalıyor. Mor yapraklar konuyor, kuru
dikenlerin en tepesine. Hatmiler de örtünmüş
olur en pembe derisine. Çatılardan sızıyor ışık
aralanmış bulutlara, maviye çalıyor odaların
rengi. Tüm renkleri evin olan tek mevsimin
dengi, müzikleri cücenin. Bir eliyle çalıları
yoluyor çaktırmadan, diğer elinde koca bir
palet var melodisi olan renklerin. Fırçaları
üflüyor tuvale, bu bahçe onun, bu dünya
onun. Şarkılar ve sözler de öyle. Kulak
veriyorum kamufle olmuş maviye,
onları görmek için önce müziği duyun.
Bahçenin içinde, kirazların
peşinde, güneşin battığı renkli bir
anıdayım. İçindeyim dünyanın, bazen
dışındayım ama en çok
önündeyim. Duymayı
diliyorum bunaltan
günlerin içindeki
renkleri. Bir elim
kulağımda, bahçe
cücesinin izindeyim.
En sessiz yaz geceleri
içinse renklerimin
peşindeyim.
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KEMAL YALÇIN
“Benim hayatımın bir bölümü Türkiye’de,
İstanbul’da, Çorum’da geçti... Benim hayatım
İstanbul’suz, Beyoğlu’suz, Türkiye’siz
olmaz! Arada sırada İstanbul’a geleceğim,
Beyoğlu’nu gezeceğim! Oralarda geçen
gençlik yıllarımın hatıralarını yaşayacağım.
Başka türlü olmaz, olamaz!”
Cornelius Bischoff’u vefatının 4. yılında saygı,
sevgi ve şükranla anıyorum.

U

luslararası Yaşar Kemal Sempozyumu
6/7 Mayıs 2022 günlerinde Köln’de WDR
salonlarında yapıldı. Sempozyum Sevgili
Osman Okkan yönetiminde Türkiye Almanya
Kültür Forumu ile Yaşar Kemal Vakfı Başkanı
Ayşe Semiha Baban tarafından düzenlemişti.
Sempozyum, “Tehdit Altında Bir Doğa ve Kültür
Bahçesi” başlığını taşıyordu.
Türkiye’den, Almanya’dan, Avrupa’dan çok
değerli kültür, sanat, bilim insanları katıldı.
Sempozyumun karşılama konuşmalarını Ayşe
Semiha Baban ile Osman Okkan yaptılar, açış
konuşmasını ise Federal Almanya Tarım Bakanı
Sayın Cem Özdemir yaptı.
İki gün süren sempozyum Zülfü Livaneli’nin
yapacağı konuşmayla kapanacak ve akşam
verilecek Livaneli konseriyle sona erecekti. Fakat
sağlık sorunları nedeniyle Livaneli gelemedi.
Kapanış konuşmasını Ayşe Semiha Baban ve
Osman Okkan yaptılar. Akşam yapılan konserde
Livaneli’nin bestelerini ve şarkılarını Bas Tevfik
Rodos, Soprano Ezgi Görkem Yıldırım çok güzel
seslendirdiler. WDR Konser Salonu’nu dolduran
insanlar “Ey Özgürlük!” şarkısını hep bir ağızdan,
tek bir yürek halinde söyleyerek konseri alkışlarla
sonlandırdılar.
Yaşar Kemal Sempozyumu, Yaşar Kemal’e layık
çok kaliteli bir sempozyum oldu.
Sempozyumda Yaşar Kemal’in 27 romanını
Türkçeden Almancaya çeviren, daha doğrusu
Yaşar Kemal’i Almancada yeniden yaratmış olan
Cornelius Bischoff da anıldı.
Cornelius Bischoff, Türkçeyi şiveleriyle birlikte
bilen, uzun hava çekmesini seven tek Almandı.
“Turnalar uçun / Yayladan geçin” türküsünü
severek söylerdi.
1939 yılında 11 yaşında iken ailesiyle birlikte
Almanya’dan kaçarak Türkiye’ye sığınmıştı.
Hayatının 9 yılı Türkiye’de geçti. Türkçeyi İstanbul’da
ve Çorum’da ailesiyle Enterne Haymatlos Alman
olarak yaşarken, uzun hava çekmesini de Çorum
ovasında at sırtında koşarken öğrenmişti.
Cornelius 4.9.1928 yılında Harburg’da doğdu.

Babası Eduard Bischoff Dülger’di. Annesi Berta
Abronoviç Yahudi idi. Ataları 1492 yılında
İspanya’da Endülüs’te Katoliklerin Yahudilere ve
Müslümanlara karşı yaptığı katliamdan Osmanlı
Devleti tarafından kurtarılmış, Sırbistan’a iskân
edilmişti. Osmanlılar Sırbistan’dan çekilince onlar
da İstanbul’a gelmişlerdi. Berta, İstanbul Sefarad
Yahudilerindendi.
Cornelius, annesinin Yahudi olduğunu 11 yaşında
İstanbul’a geldiği zaman öğrendi. Hayatının en
büyük şokunu yaşamıştı. İstanbul’da Avusturya
Lisesi’nde kardeşi ile birlikte yatılı olarak okudu.
Cornerlius Bischoff, 20. yüzyıl Türkiye-Almanya
ilişkileri tarihine iz bırakan bir insandı.
Yaşar Kemal onu, 2010 Essen Kitap Fuarı Onur
Konuğu olduğu zaman “Türklerin en Almanı,
Almanların en Türkü!” olarak selamlamıştı.

Enterne Haymatlos Almanlar

bu Almalara “HAYMATLOZ” denilen bir kimlik
verdi. “Haymatloz” demek yersiz yurtsuz, vatansız
demekti. “Haymatloz” kelimesi daha sonra Türkçe
ses uyumuna göre “Haymatlos” haline geldi, Türkçe
sözlüğe girdi.
Haymatloz Almanlardan 300 kadar Katolik
Çorum’a, 200 kadar Yahudi Kırşehir’e ve 200 kadar
Protestan Yozgat’a enterne edildi. Eduard Bischoff,
eşi Berta, çocukları Cornelius ve Edith ile birlikte
24 Ağustos 1944 günü 300 kadar Alman Katolik
mülteci kafilesiyle Çorum’a getirilerek enterne
edildiler.
Enterne edilen Almanlar bir işte çalışamaz,
radyo dinleyemez, posta ile haberleşme yapamaz,
şehir sınırları dışına çıkamazlardı. Her hafta polise
giderek “Buradayız!” demek zorundalardı. Enterne
Haymatloz Almanlar Kızılay’ın deprem fonundan
kişi başına verilen aylık 10 lira ile geçinmek
zorundalardı. Enterne Haymatlos Almanlar 1944
yılı Ağustos ayından 1946 yılı başına kadar Çorum,
Kırşehir ve Yozgat’ta kaldılar.
Nazi Almanya’sının Rusya, Amerika, İngiltere
ve Fransa’ya kayıtsız şartsız teslim olmasından
sonra Enterne Haymatloz Almanlar, yavaş yavaş
Almanya’ya geri döndüler.

Nazilerin 30 Ocak 1933 tarihinde iktidara el
koymalarından sonra Bischoff Ailesi’nin hayatı
alt üst oldu. Önce 1938 yılında Eduard kaçarak
İstanbul’a geldi. Berta ise 1939 yılında iki çocuğu
ile birlikte Paris, Marsilya üzerinden İstanbul’a
gelebildi. Berta Abronoviç İstanbullu bir Yahudi
olduğu için Bischoff Ailesi, Nazilerden kaçarak
ailecek Türkiye’ye sığınmışlardı.
2 Ağustos 1944 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti,
Nazi Almanya’sı ile diplomatik ilişkileri tek
taraflı olarak kesti, Nazilere karşı savaş ilan etti.
Türkiye’deki tüm Almanların bir hafta içinde
Türkiye’yi terk etmelerini emretti.
O günlerde Türkiye’de 1400 kadar Alman vardı.
Bunların 700 kadarı Nazi ajanı ya da Nazi rejimi
taraftarıymış. Onlar Almanya’ya döndüler. 700
kadarı ise geri dönmeyi reddettiler. Naziler geri
dönmeyenleri derhal vatandaşlıktan attılar.

Cornelius Bischoff, Nazi rejiminin yıkılmasından
sonra 1948 yılında Almanya’ya döndü. Hamburg
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukat oldu.
Fakat avukatlık yapmadı.
1961 yılında Almanya’da ilk kez Hamburg Altona
Tren İstasyonu’nda döner büfesi açtı. On yıl üç büfe
ve döner dükkânı işletti.

Enterne Haymatloz Almanlar

İnce Memed’i nasıl çevirdi?

700 kadar Alman vatansız, pasaportsuz, yersiz
yurtsuz ortada yerde kalmıştı. Türkiye Cumhuriyeti

Cornelius Bischoff Almanya’da
ilk döner büfesini Hamburg’ta
1961 yılında açtı

Cornelius Bischoff, “İnce Memed” romanının
ilk Almanca çevirisini okudu. Beğenmedi. “Yaşar
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ağlamaktan konuşamıyordu. Bütün davetlilerle
Kemal böyle çevrilmez, İnce Memed’i ancak
tek tek hoşgeliş edecekti, edemedi. Dokunsalar
Çorum’da yaşayarak Türkçeyi öğrenmiş olan
Yaşar Kemal de ağlayacaktı...
ben çevirebilirim.” dedi ve ekledi: “En zor
Osman Okkan, Fikret ve Filiz Otyam, Haldun
zamanlarımda bana kucak açmış olan Türkiye’nin
Taner’in eşi Demet, Çetin Öner, Karin’in kız
büyük romancısı Yaşar Kemal’i çevirmek benim
kardeşi ve eşi, Ayşe Semiha Kemal, Arif Keskiner,
vefa borcumdur.”
Türkiye’nin iyi evlatları, Türkiye’nin aydınlık
1971 yılında büfe ve döner dükkânlarını sattı.
yüzleri, Türkiye’nin vicdanı oradaydı. Cornelius’un
“İnce Memed” romanını çevirmek için hazırlıklara
yeğenleri, çocukları bir araya gelmişlerdi. Ara
başladı. Yaşar Kemal ile bağ kurdu. “Ben senin
Güler gene etrafına neşe saçıyor, resimler
romanlarını Almancaya çevirmek istiyorum.
çekiyordu.
İnce Memed’den başlayacağım. Fakat bir şartım
Cornelius çok hem de çok mutluydu! Türkiye
var. Ben Türkiye’ye geleceğim. Seninle birlikte
işte bu idi! Mutluluk, vefa, dostluk, kardeşlik
Çukurova’ya gideceğiz. İnce Memed romanının
denen işte bunlardı!
geçtiği mekânları, dağları, tepeleri, ovaları
80. yaş günü konuşması için ayağa kalktı. O an
adım adım birlikte gezeceğiz. Yazdığın çiçekleri,
İstanbul, o an Çorum, Harburg ve dünya susmuş
bitkileri ben göreceğim. Güneşin doğuşunu
onu dinliyordu:
batışını, Anavarza kayalıklarını ben kendim görüp
“Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili
yaşayacağım. Ondan sonra ben seni çevirmeye
yeğenlerim... Çok mutluyum... Çok duygulandım...
başlayacağım.” dedi.
Sizlere çok şeyler söylemek istiyorum... Ama...
Yaşar Kemal bu şartları memnuniyetle kabul
Söyleyemiyorum... Gözyaşlarım müsaade etmiyor...
etti. Cornelius ile birlikte Çukurova’ya gittiler.
Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Ethel ile Pati
“İnce Memed” romanında geçen yerleri adım
planlamış. Ethel’e, Pati’ye, Karin’e, kızım Simone’ye
adım dolaştılar, incelediler, rüzgârları ve türküleri
çok teşekkür ediyorum. Danke schön...
dinlediler. Yaşar Kemal’in var olduğu Hemite
Benim hayatımın bir bölümü Türkiye’de,
köyüne gittiler. Yaşar Kemal’in arkadaşlarıyla,
İstanbul’da, Çorum’da geçti... Benim hayatım
komşularıyla, insanlarıyla konuşup tanıştılar.
İstanbul’suz, Beyoğlu’suz, Türkiye’siz olmaz! Arada
Cornelius Bischoff Almanya’ya döndü ve
sırada İstanbul’a geleceğim, Beyoğlu’nu gezeceğim!
“İnce Memed”i çevirmeye başladı. Çevirmiyor,
Oralarda geçen gençlik yıllarımın hatıralarını
Yaşar Kemal’i yeniden yaratıyordu. Birinci cilt
yaşayacağım. Başka türlü olmaz, olamaz!
yayınlandı. 600.000 adet satıldı. Almanya
Ben kendimi Türkiye’deki insanların,
tarihinde bu bir ilkti. Türkçeden
Çorumluların, İstanbulluların
çevrilen bir roman ilk kez bu
dışında görmüyorum. Onlarla,
rekoru kırmıştı. Sonra sırasıyla
“Yaşar
onların dışında bir yabancı
diğer romanları Almancaya
Kemal böyle çevrilmez, gibi konuşamıyorum. Onlar
çevirdi.
İnce Memed’i ancak
benden, onlar bizden bir
“Tarabya Çeviri
parça! Ben onlardan biriyim.
Ödülü”, 17 Kasım 2012
Çorum’da yaşayarak
tarihinde İstanbul Alman
Türkçeyi öğrenmiş olan Ben buraya, İstanbul’a,
Türkiye’ye geldiğimde,
Başkonsolosluğu Kaizer
ben
çevirebilirim.”
kendi memleketime gelmiş,
Salonu’nda düzenlenen
kendi halkımın arasına girmiş
görkemli bir törenle sahiplerine
gibi hissediyorum. Almanların
ulaştı. Türkçeden Almancaya En
tavırlarını, düşüncelerini, davranışlarını
İyi Çeviri Ödülü Cornelius Bischoff’a
ve bu davranışların altında yatan nedenleri, bu
verildi. Yaşar Kemal “Cornelius kardeşimi
davranışların sonuçlarını nasıl biliyorsam Türkleri,
yalnız bırakmam.” diyerek hasta yatağından
Türkiye’deki insanları da o kadar yakından
kalkıp gelmişti. Merdivenleri Can Dündar’ın
tanıyorum.
yardımıyla çıkabilmiş, Cornelius’u bağrına
Çorumlular bize, haymatlos enterne Almanlara
basmıştı.
en zor günlerinde kucak açmıştı. Yoksul Çorumlular,
komşularımız bizimle lokmasını paylaşmıştı.
Benim hayatım İstanbul’suz,
Ben Çorum’da türküleri, uzun havaları sevdim...
Beyoğlu’suz, Türkiye’siz olmaz!
Türkü söylemesini Çorum’da at koştururken
öğrenmiştim...
Cornelius Bischoff, İstanbul’a âşıktı. Eşi Karin,
Sevgili dostlarım, kardeşlerim... Ben sizleri,
kızı Simone, İstanbul’da yaşayan yeğenleri Ethel
Türkiye’yi çok özlüyorum... Benim için Türkiye
ve Pati, 80. yaş gününde Cornelius’a büyük bir
sürpriz hazırlamışlardı. 4 Eylül 2008 günü akşamı, unutulamaz! Ben sizleri unutamam! Türkiye
benim de vatanımdır. Ben Türkiyesiz olamam!
Yaşar Kemal başta olmak üzere Cornelius’un
Türkiye bana ekmek verdi, aş verdi; Türkiye bana
dostları İstanbul Bakırköy’de Garo’nun
ve bizlere hayat verdi, bağrına bastı... Türkiye’ye,
Lokantası’nda toplanmışlardı. Yeğenleri onu
Türk halkına, Çorumlulara ve sizlere müteşekkirim!
“Dayı gel seni Bakırköy’e götürelim, biraz hasret
gider!” diyerek Garo’nun Lokantası’nın kapısından Teşekkürler Türkiye! Vielen Dank Türkei!”
Herkes onu ayakta alkışlıyordu...
içeriye buyur etmişlerdi. Cornelius Bischoff, Yaşar
Cornelius, “Sağ olun! Sağ olun!” diyerek yerine
Kemal’i, dostlarını karşısında görünce şaşırdı.
oturdu. Yaşar Kemal, kardeşinin sırtını okşuyordu.
Yaşar Kemal, “Hoş geldin kardeşim!” diyerek
Cornelius ise “Ya Yaşar, aklımdan çok şeyler
sarılıp öptü onu, masasına buyur etti. Birdenbire
geçiyordu, ama... Ama... Bu kadar konuşabildim!”
Cornelius’un gözlerinden yaşlar boşandı! Ağlıyor,

diyerek gözyaşlarını siliyordu…

67 yıl önce, 1944’te Çorum’da
kaldıkları evi arayıp buldu
Enterne Haymatlos Almanların 1944-1946
yıllarında Çorum, Yozgat ve Kırşehir’deki
hayatlarını ayrıntılı olarak “Haymatlos” adlı
kitabımda anlattım.
Bu kitabın ilk tanıtımı Çorum Belediye Başkanı
Sayın Muzaffer Külcü’nün ev sahipliğinde 9
Temmuz 2011 tarihinde Çorum’da yapıldı. Bu
tanıtım toplantısına katılmak için Cornelius
Bischoff kızı Simone ile birlikte Almanya’dan
Çorum’a gelmişti. İstanbul’da yaşayan yeğeni
Ethel de İstanbul’dan gelmişti. Hep birlikte 1944
yılında kaldıkları evi arayıp bulduk. Cornelius Abi
çok heyecanlı idi.
Çorum’da yapılan Haymatlos Almanları Anma
Toplantısına Federal Almanya adına, Ankara
Büyükelçisi Maslahatgüzarı Prof. Dr. Hektor
Pascal katıldı ve Türkiye’ye ve Çorum halkına
teşekkür etti.
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü,
Cornelius Bischoff’a Fahri Hemşerilik Beratı verdi.
Haymatlos kitabımı yayımlayan İş Bankası Kültür
Yayınları çalışanları ve yöneticileri de Çorum’a
gelmişlerdi. Cornelius Bischoff çok mutlu olmuştu.

Heeeyyy Koca Çorumlu!
Kalk bakalım kalk!
23 Haziran 2018 günü Hamburg’da
“Haymatlos” kitabımın okuma günü vardı.
Harburg, Hamburg şehrinin bir semtidir.
Hamburg’a gelip de Cornelius Abi’yi ziyaret
etmemek olmazdı.
Evine telefon etti. Eşi Karin çıktı. “Uygunsa
Cornelius Abi’yi ziyaret etmek istiyorum.”
dedim. “Cornelius artık hiç konuşmuyor, kimseyi
tanımıyor.” dedi. “Ama ben onu tanıyorum,
mutlaka görmeliyim.” dedim.
23 Haziran 2018 günü öğle saatlerinde evine
vardığımda Cornelius Abi yatağında kendini
bilmez yatıyordu.
“Heeeyyy Koca Çorumlu! Kalk bakalım kalk!
Ben geldim!” dedim.
Gözlerini açtı. Türkçe olarak “Hoş geldin!” dedi.
Elini tuttum. Küçücük kalmıştı.
En çok sevdiği ve Çorum’da at koştururken
öğrendiği türküyü söylemeye başladım.
Gülümsedi! “Turnalar uçun / Yayladan geçin /
Yârimi seçin turnalar”
“Ey Koca Çorumlu! Kalk bakalım, kalk!
Çorum’a gidelim! At koşturalım! Turnalar uçun/
yayladan geçin türküsünü tekrar söyleyelim!”
“İnşallah! İnşallah!” diyebildi.
Elini öptüm.
“Hoşça kal Cornelius Abi!”
“Gü le… g ü l e…”
Dört gün sonra 27 Haziran 2018 günü Cornelius
Abi’nin ölüm haberi geldi!
Cornelius Bischoff bir vardı, bir yok oldu!
Cornelius Bischoff’u, sevgili Cornelius Abimi
vefatının 4. yılında saygı, sevgi ve şükranla
anıyorum.
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evlet Tiyatroları’nda on yıl boyunca
sergilenen “Hüznün Coşkusu” oyunumu
izleyenler coşkunun nasıl hüzne
dönüştüğüne tanık oldular.
Haziran hüznü de coşkuya dönüşmeli…
Nasıl mı?
Hüznün coşkusu yolculuğuna birlikte çıkalım
mı?
Yazımı yazmadan önce alıntı defterlerimde
bir gezintiye çıktığımda gördüm ki edebiyatçılar
bu dünyadan göçse de sözleri, yapıtları bizimle
onları yaşatıyor.
PEN, bu dünyadan göçen edebiyatçıların
ardından; “Onları yapıtlarıyla sonsuza değin
yaşayanlar arasına uğurluyoruz.” Ne denli
yerinde bir mesaj…
Haziran ayı yazı müjdelese de edebiyat adına
hüzün çağrıştırıyor.
Şair öyle güçlü bir dize yazmış ki mıh gibi
zihnimize çakılmış.
Hasan Hüseyin; “haziranda ölmek zor” şiirini
2 Haziran 1970 yılında kaybettiğimiz “orhan
kemal’in güzel anısına” yazdığını biliyoruz.
“haziranda ölmek zor”
“orhan kemal’in güzel anısına/işten çıktım/
sokaktayım/elim yüzüm üstümbaşım gazete”
3 Haziran’da Nâzım Hikmet’i kaybetmemize
vurgu yaparak her iki değerimizi de büyük bir
saygıyla anıyor.
“3 Haziran 1963. Duyuyorum ki Nâzım
Hikmet ölmüş. Bir sanatçı için böyle bir haberi
soğukkanlılıkla karşılamak olanaksız!”
“sokaktayım/gece leylâk/ve tomurcuk
kokuyor/yaralı bir şahin olmuş yüreğim/uy
anam anam/haziranda ölmek zor!”
“1963’lerde yaşanılanları ben, ancak böyle
dökebildim 1976’larda şiire.
onüç yılda özümsemişim o olayları, onüç
yıl sonra damıtabilmişim. O günleri yaşayıp da
ozanlığa soyunanlar, elbette ki benden daha iyi
yapabileceklerdir bu işi. ‘el elden üstündür, taa
arşa kadar’ demiş eskiler.” Hasan Hüseyin.
Edebiyatçılarımızın kaybından ötürü haziran
ayı hüzün çağrıştırıyor. Neleri kaybettik, nelerin
boşluğunu doldurarak haziran hüznünü coşkuya
çevirebiliriz…
Murathan Mungan’ın “Aşk tesadüfleri Sever”
şiirinden yola çıkarak edebiyatta tesadüfleri
sever misali Nâzım Hikmet ile Orhan Kemal’in
tesadüfi buluşmaları bizim edebiyatımıza Orhan
Kemal gibi bir yazar kazandırdı.
Nâzım Hikmet dostlarının gelişmesi ve
üretmesi için elinden geleni yapan bir yol
göstericidir. 1940 yılında Bursa Cezaevi’nde
aynı koğuşta kalacağı Raşit Kemali adındaki

şiir meraklısı genç iki buçuk yıllık bir eğitim
sürecinden sonra öyküler yazmaya başlar,
ünlenir. “Orhan Kemal” adıyla tanıyacağımız
Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olur.
Orhan Kemal’in Nâzım Hikmet’le tanıştığında
şiirlerini okuduğu sahne, ilişkilerinin alacağı
şekli anlatması bakımından ilginçtir. Orhan
Kemal bu anıyı “Nâzım Hikmet’le 3,5 Yıl” başlıklı
kitabında anlatır:
İlk dörtlük henüz bitmemişti:
“ ‘Yeter kardeşim, yeter… Bir başkasına
lütfen…’
Hâlbuki en güvendiklerimden biriydi… İçimde
bir şeyler yıkıldı.
Bir başkası… İlk, ikinci, üçüncü mısranın
yarısı.
‘Berbat!’
Kanım tepeme çaktı, başım döndü, ufaldım.
Tekrar bir başkası…
‘Rezalet!’
Gözlerim kızardı… Kızdım mı? Üçüncü şiirim
ve ilk iki mısra…
‘Peki, kardeşim, bütün bu laf ebeliklerine
ne lüzum var? Samimiyetle duymadığınız
şeyleri niçin yazıyorsunuz? Bakın, aklı başında
bir insansınız… Duyduklarınızı, hiçbir zaman
duymayacağınız tarzda yazıp komikleştirmekle
kendi kendinize iftira ettiğinizin farkında değil
misiniz?’
Bütün kanım tepemden ayaklarıma iniyor ve
bir kâğıt tomarından ibaret ‘şiirlerim’ elimden

desteyle düşüyor, artık okumuyorum…
Nâzım Hikmet boyuna anlatıyordu. Sık sık
‘realizm’ ve ‘aktif realizm’ kelimelerinin geçtiği
uzun bir konuşma yaptı. Ne yalan söyleyeyim,
hiçbir şey anlamadım. İçimde muazzam bir âlem
yıkılmıştı. Samimiliğine, bir türlü inanamadığım,
yıkılması gereken, yalancı, sahte, haksız
inanışlardan kurulmuş, temeli çürük bir âlem.
‘Şimdi siz de benimkini dinler misiniz?’
Kendime geldim. Göz göze idik. İlave etti:
‘Ama asla hatıra, gönüle bakmak yok! Siz
de beni tenkit edeceksiniz, hem de olanca
insafsızlığınızla.’ ”
Edebiyatın da tesadüfleri ne çok sevdiği bu
unutulmaz buluşmalarla kanıtlanıyor.
Nâzım Hikmet, Orhan Kemal, Ahmed
Arif’in Haziran’da ölümleri okurlara zor gelse,
edebiyatta büyük kayıp olsa da eserleriyle bizleri
aydınlattıkları bir başka gerçek değil mi?
Genç kuşaklar Nâzım Hikmet’in, Ahmed
Arif’in şiirleri ile sevdalanıyorlar. Dilsiz kaldığı
anlarda o şiirlerle dilleniyorlar. Orhan Kemal’in
romanları dizi olunca ülkemiz insanlarının
yaşam öyküleri bizi sarıp sarmalıyor. Genç
kuşaklar bu ölümsüz yapıtlar ve yazarlarla
buluşmanın coşkusunu yaşıyorlar.
Bir de kayıplarımızın yerine yeni kalemlerle
çoğalsak, usta kalemler, umut veren kalemlere
yol gösterse; haziranda ölmek zor olsa da
kayıplarımızı sevgiyle anmak geleceğimize ışık
tutar. Haziran hüznü, coşkuya dönüşür…
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udur Nâzım’da 19 yaşın hikmeti: Yolculuğu 1
Ocak 1921’de Sirkeci’den kalkan Yeni Dünya
adlı vapurla başlamış, 30 Eylül 1921’de Batum’a
varmıştı. Yeni bir dünya umuduyla başlayan Sovyet
devrimine katıldığında 19 yaşındaydı. Dünyayı
değiştirmek için yakılan devrim ateşi delikanlı
Nâzım’ın yüreğinde ölene kadar sönmedi. O
dönemdeki arkadaşları da Nâzım’ın 19 yaşında
“doğduğuna” tanıklık ederler (Vâlâ Nurettin ve
Şevket Süreyya Aydemir, “Nâzım buluğ çağında
doğmuş gibidir.” derler). Nâzım da bu gerçeğini
“19 Yaşım” şiiriyle doğrular. “Senin ilk arşınladığın
yoldan gidiyorum” demişti o şiirinde. “Benim ilk
çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım/ 19 Yaşım” diye
andığı o dönem, sonraki yaşamının tüm sürecini
mühürleyecek bir iz bıraktı. O dört yıla yakın
süreçte oluşan devrimci benliğini, en zor koşullarda
bile ömrünün sonuna kadar taşımayı bildi. Politik
kimliğiyle iç içe geçmiş, adeta özdeşleşmiş bir
şair karakter olarak yer aldı Nâzım Hikmet tarih
sahnesinde. 19 yaşındayken yaşadıklarından, bu
yaşın bilinçli deneyimlerinden esinle yeryüzünü
şiiriyle sarıp kuşatan bir devrimci var oldu. Büyük
altüstlüklerle geçen yirminci yüzyılın dünyadaki
simge isimlerinden biriydi. Toplam 18 yılı tutsak
geçti. Hapisten bırakılması için dünyanın birçok
ülkesinde kitlesel mitingler yapılmıştı. Aynı yüzyılın
büyük şairi, Nobel Ödüllü Pablo Neruda, “Nâzım
nasıl bir şairdir?” diye sorduklarında, “Biz onun
yanında kendimizi şair saymayız.” diyecekti.
“Benim asıl sanatım hayatımdır, eserlerim onu
taklit eder.” diyen Oscar Wilde gibi de düşünmedi;
birbirini besleyebildiği zaman ikisinin de sanat
eseri olabileceğini ömrü boyunca deneyimledi
Nâzım. Hayatına ve sanatına düşmanları bile saygı
duymaktan uzak kalamadı. Şiiriyle bıraktığı miras
Türkçeyi yüzyıllarca ihya edecek güçtedir; bu açık
hakikat önce (“835 Satır” yayımlandığında, 1929’da)
şiirle ilgili herkes tarafından alkışlarla onaylandı.
Alkışlayanlar arasında “put” saydıkları da vardı.
İltifatlar, vaatler, kandırmacalar, zorlamalar
çelemedi yolundan. Bursa’da yatarken, 1947’de,
kendilik bilincini açıkça buluşturduğu “Don
Kişot” gibi, o da “yürekte çarpan aklı” ile yaşayan
bir devrimciydi. “Ölümsüz gençliğin şövalyesi”

diye andığı Don Kişot gibi, o da sanatın, hayatın
Dünya şiirinin en yeni, en uç örneklerini Türkçede
önünde engel olan putlara korkusuzca saldırdı.
canlandırmış olmasıyla şiiri Yahya Kemal’in
“Yolu yok, Don Kişot’um benim, yolu yok,” diyordu,
geçmişe tutsak kalmış evreninden kurtarmıştı. Eski
“yeldeğirmenleriyle dövüşülecek.”
ustası Yahya Kemal ise hiç bir zaman benimsemedi
Nâzım’ın yaptığı, her şeyden önce Cumhuriyet
onu ve şiirini; sorduklarında “gürültü, patırtı”
kavramının çoğul anlamı olan “büyük insanlık”ın
diyecek kadar uzaktı.
somut gerçeğiyle canlanması, şiirle ifade
Otobiyoğrafi’sinden de anlaşılacağı gibi, bütün
bulmasıydı. İlk çıkışıyla birlikte Türkçede bir
sınıfların, büyük kalabalıkların, çetin zorlukların
ayaklanmayla açılmıştı şiir yolu. Yakup Kadri “bu
arasından debisi güçlü bir akarsu gibi geçti Nâzım.
bir devrimdir.” diyordu onun şiiri için. Ahmet
Zamanının efsane bir kahramanıydı; ama onun
Haşim, “orkestra”ya benzetmişti; onun şiirinde
için ise asıl kahraman olan emekçi kitlelerdi.
her çalgının yer aldığı yazdı. Halkın
“Destanımızda yalnız onların macerları
iradesiyle yönetilen bir Cumhuriyet
vardır” diyordu. Sovyet Devrimi’ne
idealinin çoğul sesleriydi bunlar.
katılmakla tutulduğu devrim
Nâzım’ın yaptığı,
Yahya Kemal’den “şiir
aşkının bedeli, her seferinde
her şeyden önce
terbiyesi” alacak kadar
ağır işkenceli tutuklamalar
Cumhuriyet
şanslıydı ama önündeki
ve sonrası uzun ve çileli
kavramının çoğul
asıl büyük engelin ustası
mahpusluktu. Düşüncelerini
anlamı olan “büyük
olduğunu da erken
hiçbir koşulda silmeye,
hissetmişti. Ustasının
insanlık”ın
silikleştirmeye çalışmadı.
gölgesinde kalacağı endişesi,
Şiiri ve yaşamı toplumsal
somut gerçeğiyle
onu devrim ateşinin tam
kavgasıyla etle tırnak gibi
canlanması, şiirle ifade
ortasında saklı olan şiiri
bütünleşti; belki de bu nedenle
bulmasıydı.
bulmaya yönlendirdi. Şiirin
hiç kimse, onun kim olduğunu,
orkestrasını kurmuştu döndüğü
ne yaptığını, ne düşündüğünü
Türkiye meydanında. Üç telli sazın
bilmeden şiirlerini okuyamadı.
çalındığı sahnede yepyeni sazlardan
Öte yandan, yeni Türkiye’de uluslaşma
oluşmuş büyük bir orkestranın icrasıydı şiir
sürecinin şiirdeki örneği de (Kuvayi Milliye Destanı)
eylemi. Alışılmamış biçiminin yanı sıra geleneksel
devrimci Nâzım'ın eseri olmuştu. Şiir tarzı bir soluk
ritme ve sese verdiği önem, konularında ve
alıp verme gibiydi; yaşamına giren hemen her şey
biçimlerindeki canlandırıcı tazelik, ilk günden
şiire dönüştü, şiirine giren her şey de yaşamının ta
beri herkesi büyülemişti. Orkestrasındaki her saz
kendisiydi.
yepyeni bir ahengi müjdeliyordu. Divan şiirinin
Ülkeden çıktığında bu kez de sıla hasreti denen
incelikleri, Pir Sultan’ın, Dadaloğlu’nun kavgacı
o can yakan mahpusluk başlamıştı. Ama “düşmana
sesi, Karacoğlan’ın lirizmi, destanların epik havası,
inat bir gün daha fazla yaşamak” duygusuna,
ağıtların içe işleyen kederi ve daha nice şiir mirası
“yeter ki kararmasın sol memenin altındaki
modern kent diline taşınmış, kuvvetli bir yer
cevahir” inancına ibadet edercesine bağlanmıştı.
edinmişti. Aslında hiçbir edebi okula tam olarak
Bir daha dönemeyeceği umutsuzluğunda
bağlı değildi; gerçeğin en canlı hareketini yansıtan,
yazdığı “memleket” şiirleri, modern dünyanın en
“eski dünya”nın her alandaki kokuşmuşluğun
dokunaklı hasret şiirleri olacaktı. Bu şiirlerdeki
üzerine kar seli gibi boşalan bir şiirin özü biçimi ne
keder, ateşli ruhunun üzerine ağır bir değirmen taşı
olabilirse ona yaslanıyordu. Birçok biçim deneyerek
gibi oturacak, kalbini ölümüne öğütecekti. Ama o
“şiirin büyük saati”nin gongunu sağır sultana
hâlâ yaşıyor ve hâlâ 19 yaşında. Yarasını dindirmek,
bile duyurabilmişti. Şiirini bulduğu yerle kendini
acısını yatıştırmak için ülkesinin bütün çınar
bulduğu yer aynı yerdi; devrim ateşinin tam ortası.
ağaçları onu kökleriyle kucaklamayı bekliyor.
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NURTEN GEROĞLU
Hâkim: “Uçağı neden kaçırdın?”
Livaneli: “Yetişemedim, kaçırdım!”
Hâkim: “Böyle cevap mı olur?”
Livaneli: “…Tabancanız var, çekip vurabilirsiniz.
Ama saçma iddialarla bu çileyi çektirmeniz adalet
değil.”
Onur konuğu olduğu etkinlikte gülümseyerek
anlattığı ve salondaki yüzlerce kişiye tebessüm
ettiren bu anıdan sonra “İnsan haksızlıklar
karşısında ölümü bile göze alabilir.” dedi Livaneli.
Bu sözden sonra Ernesto Che Guevara’nın “Yakın
akraba olduğumuzu sanmıyorum. Ama dünyada
herhangi bir adaletsizlik karşısında eğer siz de
öfkeyle titriyorsanız, yoldaşız demektir ve bu çok
daha önemlidir.” sözü aklıma geldi. O an ne kadar
şanslı olduğumuzu düşündüm. Şanslıydık çünkü
fikirleri ve sanatıyla Livaneli hâlâ bizimle, aramızda
ve ışık olmaya devam ediyor dedim…
Gece bittikten sonra eve döndüm ve bir
yorgunluk kahvesi hazırlayıp, dağınık bıraktığım
çalışma masamı toparlamaya koyuldum. Notlarımı
derlerken Livaneli’nin şarkılarıyla kapısını araladığı

acı tatlı ama iz bırakan yılları ve bir sözle aklıma
gelen Che’yi düşünmeye koyuldum. Zihnim onları
kendi sözleriyle buluşturuyordu. Kahvemi bitirip
masamı toparladıktan sonra ışıkları kapatıp odama
geçmek için hazırlanırken “İlham Perisi” birden
karşımda belirerek “Güzel bir gün geçirmişsin.”
dedi. “Sen böyle aniden karşıma çıkıp beni
gerinceye kadar gayet güzeldi. Tamam, kapıyı
çalmanı beklemiyorum ama en azından sakince
gelsen diyorum. Bir gün sebebim olacaksın.”
dedim. Attığı kahkaha ile ben de biraz rahatladım.
Bu sefer daha sakin bir şekilde “Bir de artık şunu
yapmasan mı?” dedim. Muzip bir ifadeyle “Neyi
yapmayayım?” diye sordu. “Az önce yaptığını
işte. Aklımdan geçenleri hep duyuyor, biliyorsun.”
Birkaç saniye duraksadı sonra sanki ben hiçbir
şey söylememişim gibi saate baktı ve “Saat daha
erken. Hadi seni bir yere götürmek istiyorum.” dedi.
Beni duymazdan gelmesine mi şaşırayım, yoksa
merakımla yelkenleri suya mı indireyim, bilemedim
o an. Kısık ve utangaç bir sesle “Nereye?” diye
sordum. İlham Perisi “Soru sormak yok. Gidince
görürsün. Hazırsan kapat gözlerini.” Ah şu
merakım. “Hazırım. Haydi gidelim.”
Gözlerimi açmadan hemen öncesinde sıcağın
bedenimi sarması bir nefes kadar vakit aldı.
İlham Perisi’ne verdiğim tepki de gecikmedi
“Çok sıcak. Bana bir daha sürpriz yapmak
istediğin zaman en azından şartları konuşmak
istiyorum seninle. Beni bir zemheriye bir güneşe
sürüklüyorsun Peri.” İlham Perisi “Daha yeni
geldik hemen şikâyet! Birazdan alışırsın.” dedi.

Birazdan oldu ama alışmadım. Güneş tenime
çok da merhamet göstermiyordu. Sahil caddesi
boyunca uzanan uzun ve kısa ağaç gölgelerini bir
patika gibi takip ettim. Ara ara denizden gelen
esintiye heyecanlandım. İlham Perisi durmadan
etrafı işaret ederek bana bir şeyler göstermek
istiyordu. Tabii onun için kolay, güneşe çok
aldırış etmeden yürüyor, bazen bir sokak
satıcısının sattığına, bazen çocukların uğraşlarına
meraklanıp hemen yanlarına gidiyordu. Bir süre
yürüdükten sonra “Burası neresi? Neden geldik
buraya?” diye sordum. İlham Perisi “Limana az
kaldı. Biraz daha sabır geldik sayılır.” dedi. “Liman
mı?” bu soruyu birkaç adım attıktan sonra ilk
önce kendime sordum. Sonra tam perime neden
limana gidiyoruz diye soracaktım ki İlham Perisi
“İşte geldik.” dedi ve hızlı adımlarla insan selinin
içine karıştı. Böyle durumlarda beni unuttuğunu
fark etmesi biraz zaman alıyor. Bir heyecan
yanımdan uzaklaştı, bir heyecan beni almaya geri
geldi. Birlikte limana demirlemiş yük gemisine
kadar yürüdük. İlham Perisi “İşte... İşte orada!”
diyerek geminin ambarından yük indiren insanları
işaret etti. “Peri kim orada. Kimi görmeye
geldik?” İlham Perisi “İşte bak gemiden yük
indiriyor.” Gösterdiği yere baktığımda gözlerime
inanamadım. Kalbimin sesini duyabiliyordum.
“Peri! O Che…” Birleşmiş Milletler’de konuşurken
bile üstünden çıkarmadığı zeytin yeşili kamuflajı
ve yıldızlı beresi yoktu. Yıldızlı beresi çıkmış,
alnından yanaklarına doğru süzülen ter
sakallarından damlıyordu. Beni yoran sıcak onu
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BİLGE ÇOLAK

da yormuş olacak ki gömleğinin düğmelerini
çözmüş ve gayretle gemiden çuvalları
indiriyordu. İlham Perisi’ne “Burada ne oluyor?”
diye sordum. İlham Perisi “Che ve halkı için
her şey yeni başlıyor. Kalkınmak zorundalar. O
gerçekleştirdikleri devrimin rol modeli. Halkına
kendi yapamadığı hiçbir şeyi onlardan
istemediğini göstermek istiyor.”
dedi. Che’yi çalışırken çeken
çekim ekibi kısa bir süre sonra
toparlanıp alandan ayrıldı.
Yeni Küba’nın Sanayi
Bakanı Che Guevara o
yük gemisi bütün yükü
boşaltıncaya kadar liman
işçileriyle çalışmaya
devam etti.
Limandan ayrıldıktan
sonra perim “Şimdi seni
başka bir yere götürmek
istiyorum.” dedi ve gözlerimi
kapatmamı istedi. Ilık ve sakin
bir akşamüstü çıkmıştık yola. Az
önce Che’yi gördüğüm yer bir savaş
alanını anımsatıyordu. İnsanlar yıkım ve küller
arasında birilerini arıyor, her sokaktan insan seli
meydana doğru yürüyordu. Kısa bir süre önce
limanda bir gemide patlama olmuş ve onlarca
kişinin hayatına mal olmuş. Kalabalığı takip
ettiğimizde eyleme dönüşen bir cenaze töreninde
olduğumuzu anlamam çok kısa sürdü. Kürsüde
Küba Devrimi’nin lideri Fidel konuşma yapıyor ve

insanlar onun adını hep bir ağızdan haykırıyordu.
Arkamızda bıraktığımız yıkımın hüznü, meydanda
büyük bir coşku seline dönüşmüştü. İlham Perisi
bana bir fotoğrafçıyı göstererek “Makinenin
lensini kime doğrulttuğuna bak.” dedi. “Kürsüyü
çekiyor sanırım. Buradan göremiyorum biraz
daha yakınlaşmamız gerekiyor.” dedim. Biraz
daha yaklaştıktan sonra hayatımın en heyecanlı
anlarından birine tanık oldum. O fotoğrafçı
Alberto Korda’ydı ve deklanşöre bastığı an,
“Guerrillero Heroico” diye adlandıracağı dünyanın
en çok tanınan ve 20. asrın simgesi olan Che’nin
fotoğrafının çekildiği andı. Beni bu kadar
heyecanlandıran sadece tarihi bir fotoğrafın
çekildiği ana şahit olmak değildi elbette. Beni
heyecanlandıran hüznüyle, heyecanıyla, hevesiyle,
doğan fikirlerle, acılarıyla, keşkeleriyle bütün
dünyayı etkisi altına almış bir dönemin ilham
kaynağına şahit olmaktı. Deklanşöre basılan o
andan itibaren “Guerrillero Heroico” kalbimizin
en güzel köşesine çerçeveleyip astığımız özel bir
fotoğraf olacaktı…
İlham Perisi ile gezimizde Che’yi tarlada, okul
inşaatında, fabrikada gördük. Hatta devrimden
önce kurduğu ve bugün bildiğimiz anlamda
dünyanın ilk sosyal iletişim ağı olarak kullandıkları
radyonun mikrofonunda konuşma yaptığına bile
tanık olduk. Ve tabii bu sefer yıldızlı beresi ve zeytin
yeşili üniformasıyla ☺ Ülkedeki değişimin doğru
bir fikir ve ideolojiyle gerçekleştirildiğini anlatmak
istiyordu halkına.
Ne kadar sürdü, saat kaç olmuştu ve gezimiz
hangi anda sona erdi kestirmek güç. Geri
döndüğümde birkaç parçaya bölünmüş ve her
parçamı bir anda bırakmışım gibi hissediyordum.
İlham Perisi beni getirip bırakmış ve anın keyfini
sürebilmem için hiçbir şey söylemeden
gitmişti. Günümüze dair, geleceğimize
dair düşüncelerse ardı sıra akmaya
başladı. Öyle büyük hareketler,
büyük başlangıçlar zamanında
yaşamıyoruz. Ama hangi
zaman olursa olsun artık
kendi yapamadıklarını
başkalarının yapmasını
isteyenler çağına bir
dur demeliyiz. İstendiği
takdirde her şeyin, her
uğraşın üstesinden
gelebileceğimize olan
inancımızı tazelemeliyiz.
Toprağa dokunurken, fabrikada
makinenin başında dururken bir
bilinç ve inançla bunu gerçekleştirmemiz
gerektiğini artık anlamalıyız. Ve farkına varmalıyız
ki haklı sebeplere dayanmayan ideolojiler
sonbahardan korkan bir ağaç gibidir. Sonunda
döküleceğini bilir ve bu gerçekliği kabul edip kendi
zamanının gelmesini çaresizce beklemektedir.
Oysa birlikle hakla örülmüş fikirler güneş gibidir.
Her beşer onun etrafında gerçekleşir. Ne diyordu
Livaneli: “Güneş topla benim için”. Artık güneş
toplayalım birbirimiz için…

Oysa birlikle
hakla örülmüş
fikirler güneş
gibidir. Her beşer
onun etrafında
gerçekleşir.

N

ur İpek… Zihnimi zorlamaya başladım.
Kim bu kadın? Derin düşüncelere
dalmışken yoğun bir güneş ışığı aldı
gözümü; bembeyaz bir ışık, kâğıtta yazılanları
okunamayacak hâle getirdi. O sırada yanımdaki
uzun boylu kız, etrafta heyecanla koşuşturan
ufaklığa seslendi: “Arda, perdeyi kapatır mısın
anneciğim?” Arda… Torunumun adı Arda,
demek… Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı.
İstemsizce… Durdurmaya çalışsam da içimden
ağlamak geliyordu, hem de uzun uzun… Her
“Arda” dendiğinde gözyaşlarım daha da hızlı
akıyordu. Ama kimse beni teselli etmek için
yanıma gelmiyordu. Aksine herkes, başka
bir şey ile ilgileniyordu ya da öyleymiş gibi
davranıyordu. Çünkü göz ucuyla beni izlediklerini
fark edebiliyordum. Sarı saçlı, yosun yeşili gözlü
ve hayli uzun boylu adam, fısıldar gibi yanındaki
kadına: “Kendi haline bırakalım. Geçen gün
de aynı şey olmuştu.” diyordu. Ne olmuştu
geçen gün? Neden ağlıyordum ben? Ufaklık…
Yani Arda, atik bir şekilde perdeyi kapattı. Onu
hayranlıkla izliyordum, istemsizce büyük bir sevgi
duyuyordum ona. Oysa yeni tanıyorum onu…
Onu izlerken perdenin açık kalan kısmından
süzülen Güneş ışığı, hemen karşımdaki aynaya
ulaştı. Küçük bir pırıltı ilişti gözüme. Gözüme
ilişen ışıltıya baktım dikkatli dikkatli… Yeşil gözlü,
bembeyaz saçlı bir kadın… Fotoğraftaki kadına ne
kadar çok benziyor aynadaki görüntü yani ben…
Ben; ne kadar çok benziyorum ona, Nur İpek’e…
Ben kimim peki?
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CAN ERSAL

İ
SU'DA CAN BULAN RENKLER

lkokul 3’üncü sınıftayız. Resim dersinde hocamız,
sınıf arkadaşımız Yavuz'un babasını ressam
olduğu için davet etmişti. Uzun boylu babacan
güler yüzüyle, tahtaya tebeşirle çizdiği resimlerle
tüm sınıfı kucaklamıştı giderken. Hepimize ev
ödevi verip haftaya geleceğini söyledi, hiç aklımdan
çıkmıyor kapıldığım heyecan. Mahallemizin kedisi
Arapiço’yu dosya kâğıdının üzerine defalarca
çizdim; simsiyah bir kedi… Elime geçen boya ile
boyadım ve okula götürdüm. Hocamız resimleri
topladı, öğretmenler masasının üzerine koydu.
Yavuz’un babası resimlere büyük bir ciddiyetle
bakmaya başladı ve benim resmimi göstererek,
“Bunu kim yaptı?” diye sordu. Ben diyerek parmak
kaldırdım, resmimi çok beğenmişti.
Gelirken getirdiği eşyalarının arasından bana

bir paket verdi “Aferin. Bu senin resimlerini bunla
boyarsın artık.” dedi. Bir suluboya takımıydı;
ilk suluboya ve ilk ödülümdü… Beni bugünlere
taşıyan Yavuz’un babası Mustafa Pilevneli’ydi. Bir
çocuğun ufkunu açan, hayata bakışını değiştiren
canım hocam Mustafa Pilevneli’nin “Geçmişten
Günümüze” resim sergisini açtık. Maltepe Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde öğrencilik yıllarından
günümüze kadar yaptığı birçok eserini sergiledi
Mustafa hocamız. Sergi açılışında sevgili dostum
Sunay Akın ile birlikte çok güzel bir söyleşi
gerçekleştirdiler. Maltepe Belediye Başkanı’mız Ali
Kılıç, bu serginin Mustafa hocanın doğum günü
sergisi olduğunu söyledi. Nice nice yıllara hocam,
Mustafa Pilevneli iyi ki varsın! Bize öğrettiklerin ve
ürettiklerin için sonsuz teşekkürler.
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NEBAHAT AYHAN

Y

ıkıyorlardı. İnsan emeğine, dişten
tırnaktan artırılmış, göz nuruyla
yoğurulmuş insan emeğine acımadan
yıkıyorlardı.”
“Kalk lan kalk! Gene yaparık! Yenisini
yaparık!”
Böyle demişti Ayşe yıkılan gecekondunun
dibine umutsuzca çöken erine.
Umudun yazarı “Gurbet Kuşları”nda böyle
çığlıklandırmıştı kahramanını. Ceyhan gibi akıcı,
sürükleyici; Çukurova gibi bereketli; güneş gibi
sımsıcaktı dili. Okurunu düşündüren hayrete
düşüren ve illa ki umutlandırandı. Okunan
sayfalarda ya gözyaşı ya bir tebessüm izi kalırdı.
Ve mutlaka elden ele dolaşırdı okunan. Herkes
okuma sırasını sabırsızca beklerken takas
edeceği kitabı hazır ederdi. Ne kadar hızlı okursa
o kadar çabuk öğrenir ve sohbete konu edilirdi
okunan.
Kahramanları bizdik de ondan bu kadar
sevdik. Çeşme başındaki yemenili kız komşunun
kızı değil miydi? Ya “Arka Sokak”ta kaynana
hışmına uğrayan tazecik “El Kızı”na ne demeli.
Bizler “Gurbet Kuşları” değil miydik? Akşamdan
kalmamış mıydı şu “Küçücük”, “Ekmek Kavgası”
verirken?
Ya ben? Kitabı okuyacağım diye az kaldı evi
yakmayacak mıydım? İlk yara izimi “Cemile”yi
okurken almamış mıydım?
“Bereketli Topraklar Üzerinde” olmamıza
rağmen neyin yokluğuydu yaşadığımız, birlikte
öğrenmeye çalışmamış mıydık?
Orhan Kemal bize bizi anlatıyordu, bizden
evvel bizi severek.
Avareler, Üçkâğıtçılar, Bekçi’ler, marabalar,
amelelerdi yazarın kaleminden dökülen.
“Yat artık, gaz bitiyor!”
Ne mümkündü uyumak. Mutlaka bitirilirdi
kitaplar gecenin sonunda ve gün aydınlığa,
okur Kemal’e ererdi. Kemal’e ererdik. Bilirdik
pamuğu elbet ama bilmezdik çırçır ne çeltik
ne. Öğrendik. Birilerinin yarası yaramız gibi
kanıyor, birileri bizim gibi ağlıyordu yitiklerine;
birileri bizim gibi acıyordu güzelim memlekete.
Farkımız yoktu aslında birbirimizden, öğrendik.
Tarla ırgatlarının, fabrika işçilerinin, sokakta
çalışanların, işsizlerin ve ekmek kavgası veren
yoksulların yaşamıydı anlatıları. Eserlerinde
hayat kımıl kımıl ve umut doluydu; yeşeren
ve yeşerten yanı başımızdaydı. Yan yana
olduğumuzu duyumsadık. Bize bizi anlatan
sıra dışıydı; herhangi bir kalıp içinde olmayandı
özgürdü kalemi ve toplumculuğu; kendini revize
etmekten çekinmeyendi. İyi insan olmanın
yoluydu yazdıkları. Umuda açılan sayfalardı;
okudukça iyileştik.
Yaşam mücadelesinde devinen, direnen
ya da direnemeyen kadın kahramanları
tanıdık. Güllü’yü, Hacer’i, Virgin’i… İşçi,
köylü ve gelişmekte olan “Küçücük”
kadın kahramanların edilginleştirilmesi,
şiddete, tacize uğraması, istismar edilmesi,
ötekileştirilmesi, özgürlüklerinin kısıtlanması
ve metalaştırılması yeni değildi ve ne yazık ki

eskimeyecekti de. Birleştik.
tanımayı, tanıtmayı ve sevmeyi
Ne mümkündü
Yazan hayattan besleniyor,
öğretmişti.
uyumak. Mutlaka
toplumun görünenden çok
1937’de Milli Mensucat
bitirilirdi
gizlenen yanlarını süzerek
Fabrikası’nda işçi olan Nuriye
kitaplar gecenin
okura iletiyordu. Okunan
ile evlendi. Bu evlilikten
elden ele, mahalle mahalle
“Yıldız, Nazım Kemal, Kemali
sonunda ve gün
dolaşıyor, okuyan KEMAL’e
ve Işık” doğar.
aydınlığa,
eriyordu. Aydınlandık.
1939’da Niğde’de askerliğini
okur Kemal’e
Tanıdığı, konuştuğu,
yaparken “Maksim GORKİ ve
ererdi.
karşılaştığı; selamlaşıp sohbet
Nâzım HİKMET kitapları okumak”
ettiği; sigara içip demlendiği kişilerdi
ve komünizm propagandası
kahramanları. Öz yaşamının yansımaları
suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkûm
anlatılarında birebir yer almıştı. Mücadelesiyle,
edildi. Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde
ekmek kavgası ve geçim sıkıntısıyla; yeşeren
yattı.
umudu ve gelecek güzel günlerin inancıyla
Bursa Cezaevi’nde Nâzım HİKMET’le
kahramanları güzelden de öte çok etkileyiciydi.
tanışması yaşamının ve yazarlığının dönüm
Çok etkilendik.
noktası oldu.
Yazılanların çoğunda sorgulayan bir tavır,
1940’ta Nazım HİKMET’in yönlendirmesiyle
toplumcu yön, insan sevgisi, olumsuzluklara
şiir yerine roman ve öykü yazmaya başladı. İlk
rağmen yeşeren umut; insanın değil bozuk
öykülerini “Orhan RAŞİT” adıyla yayımladı.
düzenin kötülüğü yer alırken güçlendik.
1943’te “Asma Çubuğu” da Orhan KEMAL
Yılmadık.
adını kullandı. Aynı yıl tahliye olunca Adana’ya
Mehmet Raşit ÖĞÜTÇÜ… Namı diğer Orhan
döndü ve yine amelelik, hamallık gibi işlerde
KEMAL…
çalıştı.
15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde
1950’de İstanbul’a yerleşti, hayatını
dünyaya gelmiş; çocukluğunun ilk yıllarını
kalemiyle kazandı.
Adana’da geçirmişti. Babası Abdülkadir
Sorunun ve çözümün bilinciyle gerçekliğe
Kemali Bey 1930’da Ahrar Fırkası’nı kurduğu
ayna tutmuş bir aydın olarak tüm gücü ve
için Adalet Bakanlığı’ndan istifa ettirilmiş,
algısıyla mücadele verdi.
İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanmış,
1970’te, Bulgar Yazarlar Birliği’nin davetiyle
öldürülme korkusuyla 1931’de Suriye’ye kaçmış
Sofya’ya gitti. Kalp krizi nedeniyle tedavi
bir siyasetçiydi. Annesi Azime Hanım Adanalı,
gördüğü hastanede 2 Haziran 1970’te hayatını
ilkokul öğretmeni aydın bir kadındı. Babasının
kaybetti.
Suriye’ye kaçması sebebiyle ortaokul son sınıfta
5 Haziran 1970’te Zincirlikuyu Mezarlığı’na
öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı
defnedildi.
Mehmet ve bir süre Suriye’de, Lübnan’da yaşadı.
Ne mutlu, ayakları hep yerde; gözleri ilerde
Suriye’de bulaşıkçılık ve matbaa işçiliği;
ve geleceğe olan güvenle sesi olduğu topluma
1932’de döndüğü Adana’da amelelik, sebze
direnme gücü verenlere.
nakliyeciliği, dokumacılık, ambar memurluğu,
Ne mutlu karanlıkları aydınlığa cahillikleri
çırçır fabrikalarında işçilik, kâtiplik yaptı.
KEMAL’e erdiren KEMALLERE!
Bu yaşam kavgası yazara insanları olduğu
Ne mutlu yargılamadan, ötekileştirmeden
gibi kabullenip yargılamadan, ötekileştirmeden
sevmeyi öğretenlere!
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imi insanlar vardır, hayatta ne yaparlarsa
yapsınlar, her yaptıklarını belli bir
niteliğin üstünde gerçekleştirirler,
bir çizginin altına asla düşmezler. O çizgiyi
belirleyen sadece yetenek değildir. O çizgiyi
belirleyen her şeyden önce değer ölçüleridir,
değer öncelikleridir. Bilgileridir. Öğrenme
tutkularıdır. Birikimleridir. Kültürel meraklarıdır.
Dünyaya bakışlarıdır. Emeğe duydukları
saygıdır. İnsana duydukları saygıdır. Disiplinli
çalışmalarıdır. Duyarlılıklarıdır. Bunların her biri
ve tümüdür.
Zülfü Livaneli benim için işte bu insanların
başında geliyor. Müzik dünyasında, edebiyat
dünyasında ve sinema dünyasında, üç alanda da
yaratıcılığını, verimliliğini, üretkenliğini ortaya
koydu. Bir de unutmayalım, memleketimin
insanına bir ağızdan şarkı söylemeyi öğretmiştir.
Gelelim bugün sizlerle paylaşmak istediğim
ve bu yazının başlığına koyduğum anıya!
•••
Sene 1982. 12 Eylül Faşist Darbesi silindir
gibi Türkiye’nin üzerinden geçeli iki yıl olmuş…
Aylardan ekim…
Fransa’nın Korsika Adası’nda Bastia kentinde
ilk kez “Birinci Akdeniz Kültürleri Sinema
Şenliği” düzenlenmiş. Dünyanın her yerinde
sanatçılar, yazarlar, oyuncular davetli. Çok
iddialı bir şenlik… Açılış dev bir salonda iki
Akdeniz ülkesinden 2 sanatçıyla yapılacak…
Yunanistan’dan Maria Farandouri ve Türkiye’den

Bütün bir milletin topyekûn faşist
Zülfü Livaneli birlikte söyleyecekler…
olamayacağını anlattı. Halkların değil,
Açılış konuşmaları yapıldı. Konser anonsu
yönetimlerin faşist olması ya da olmaması
yapılırken, “Yunanistan’dan Maria Farandouri”
üzerine derli toplu bir konuşma yaptı… Millet
denildi. Alkış alkış alkış… Sunucunun “Ve
susar gibi oldu…
Türkiye’den…” demesiyle birlikte ortalığı bir
Millet susar gibi olunca, Zülfü konuşmayı
uğultu kapladı:. “La Turquie Fachiste! La Turquie
sürdürdü: Edebiyattan, müzikten söz etti…
Fachiste! La Turquie Fachiste!”
Ve Fransızca, Fransız Devrimi’nin ilkelerinden
Beş bin kişi ayağa fırlamış “Faşist Türkiye!”
“Özgürlük- Eşitlik- Kardeşlik” sözlerini telaffuz
diye tempo tutmaya başladı…
etti… Ve konuşmasını “Yaşasın halkların
Tanrım o anda Zülfü’yü unuttum,
kardeşliği!” diye bitirdi, bitirmesiyle
içimden yer yarılsa da içine girsem
şarkıya başlaması bir oldu!
diye dua ederken buldum
Bir
de
Birkaç şarkı sonra bütün salon
kendimi. Koca salondan, zaten
ayakta “Yaşa Zülfü!”, “Yaşa
üç beş Türk ya varız ya yokuz.
unutmayalım,
Maria” diye alkışlıyordu.
Yanımda Abidin Dino, Arif
memleketimin
15 Ekim 1982 akşamı
Keskiner ve Atilla Dorsay
insanına
bir
Akdeniz’in isyankâr ve
var. Birbirimize bakıyoruz:
ağızdan şarkı
devrimci adası Korsika’da,
Burası Korsika! Milletin
Bastia’da Maria Faranduri
isyanı, başına vurmuş,
söylemeyi
ve Zülfü Livaneli, Nâzım’dan,
direniş dendi mi gözü karalar.
öğretmiştir
Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan,
12 Eylül faşizminin hesabını
Refik Durbaş’tan, Ritsos’tan,
oracıkta Zülfü’den ya da bizden
Seferis’ten söylüyorlardı. Daha
sormaya kararlılar! Ne yapabilir ki
önce “Faşist Türkiye” diye tempo tutmuş olan
şimdi Zülfü? Saklanacak yer de yok! Locada
o kalabalık, konserin sonunda “La Libertéoturuyoruz!
Egalité- Fraternité (Özgürlük- Eşitlik- Kardeşlik)
Zülfü, elinde sazı, yüzünde gülümsemesi,
diye haykırıyordu.
çok sakin sahnenin ortasına geldi. Bir süre yine
O günü hiç unutmadım. Unutmayacağım.
gülümseyerek, “Faşist Türkiye” haykırışlarını
İşte, “Faşist Türkiye” sloganını “Yaşasın
dinledi. Sonra eliyle durun gibilerden bir işaret
Türkiye”ye çeviren arkadaşım, “Büyücü Zülfü
yaptı ve yine gülümseyerek konuşmaya başladı.
Livaneli” anımın öyküsü…
İngilizce anlatmaya başladı…
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epimiz Chopin, Mozart, Beethoven,
Çaykovski, Vivaldi, Ravel, Brahms ve daha
birçok ünlü müzisyenden birinin bir eserini
en azından ıslıkla çalmışızdır.
Yüzlerce yıldan bu yana özellikle klasik müzik
tutkunlarını adeta esir alan dev çalışmalar
bugün rock-pop tarzında da yorumlanıyor ki;
kaç yüz yıla daha taşınacak kim bilir. Bakıyoruz;
yukarıda saydığım ustaların hepsi de küçük yaşta
bir enstrüman ile tanışmış, ya annesinden ya
da babasından ilk müzik dersini almış. Sonra da
ver elini evrensel huzur… Otomobil kullanırken
değil tabii ama Bolero’yu dinlerken gözlerini
kapatmayan yoktur sanırım. Kolay değil bir insanın
bedenini ruhuna teslim etmesine olanak sunmak,
kapı aralamak… Tamamen yetenek ister…
Yöresel müzikler en çok doğduğu bölgelerde
rağbet görürken, müziği evrensel çerçevede ele
alanlar dünyayı fethediyor, çalışmalarının yüz
milyonlar tarafından sahiplenilmesini sağlıyor.
Biz de sadece dinliyoruz. Hayır, biz aynı zamanda
dinletiyoruz!
Ünü sınırlarımızı aşmış olan büyük bir
yeteneğimiz sayesinde müzik dünyasında ‘biz de
varız’ diyoruz. Müzikte evrensel boyutu yakalayan
eserleri sınırsız vizesiz dünyayı dolaşıyor, varlığıyla
bizlere gurur yaşatıyor; dostum Zülfü Livaneli…
Zülfü Livaneli de diğer ustalar gibi küçük yaşta
tanıştığı bağlama ile başladı müziğe. Ve sonra, her
bir eserine büyük önem vererek imza attı. “Güneş
Topla Benim İçin”, “Karlı Kayın Ormanı” ve özellikle
de “Kan Çiçekleri”nin yeri, senfonilerin yanıdır.
“Yiğidim Aslanım”ı dinlerken gözlerini kapatmayan
var mıdır? Mikis Theodorakis ile çok kez sahne alan
Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet
gibi sanatçılara eserlerini söyleten müzisyen sayısı
fazla değildir. Yüzlerce beste ve onlarca film müziği
çalışmaları karşılıksız kalmadı, uluslararası da
olmak üzere sayısız ödül kazandı.
Zülfü Livaneli, gazeteci ve siyasetçi kimliğiyle de
tanınan bir kişilik. Ancak ben onun sanata yatkın
yeteneğinin hayranıyım. Sadece müzik değil tabii,
sinema dünyasına da imza attı. Yönettiği filmler
Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya kadar
onlarca ülkenin sinema salonlarında ve televizyon
ekranlarında izleyicilere ‘Zülfü Livaneli’ adını
ezberletti. Bu alanda aldığı ödülleri de fazlasıyla
hak etti.
Yazdığı kitaplara gelince; yolunuz Çin ya da
Japonya’ya düşerse, rastgele gireceğiniz bir kitabevi
raflarında onun eserlerini görebilirsiniz. Yani, Zülfü
Livaneli adını aynı zamanda uluslararası edebiyat
dünyasına da yazdırdı. Yine silinmeyecek ödüllerle…
Sayfalarla anlatamayacağım Zülfü Livaneli,

yetenekleriyle ortaya çıkardığı eserler dışında sesini
değişik platformlarda konuşarak da duyuruyor.
Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un öncülük ettiği
çevreci bir hareket olan Issık Gölü Forumu’nun
Kırgızistan, İsviçre, İspanya ve Meksika’da
düzenlenen oturumlarına konuşmacı olarak katıldı.
Bu toplantılarda eski UNESCO Genel Direktörü
İspanyol siyasetçi Federico Mayor Zaragoza, yazar
Yaşar Kemal ve Amerikalı yazar Arthur Miller gibi
isimler de yer aldı. Zülfü Livaneli; dünya kültür
ve sanatlarının el ele ilerlemesi için Amerikalı
yönetmen-yazar Elia Kazan, Fransız siyasetçi Jack
Lang, İngiliz oyuncu-aktivist Vanessa Redgrave,
Yunan müzisyen-siyasetçi Mikis Theodorakis gibi
isimlerle birlikte çalışmalar yaptı.
Zülfü Livaneli, birçok konuk gibi Köln
Müngesdorfer Stadyumu’nda gerçekleşen 3. Büyük
Alevi Festivali’nin davetlisiydi. On binler tarafından
ayakta alkışlanan bir performans sergilemişti.
Yazar Yaşar Kemal de aynı etkinliğin davetlisiydi. 40

yıllık iki dost kim bilir kaçıncı kez yine aynı sahnede
buluşmuştu. Zülfü Livaneli, bağları çok sıkı örülmüş
dostluğun kalıcılığı için Yaşar Kemal’i anlattığı
bir kitap yazdı. Kitabın sayfalarını çevirmeden
Zülfü Livaneli’nin kalemindeki gücü, Yaşar Kemal’i
tanımladığı cümleyle en baştan okuyabiliyorsunuz.
Şöyle diyor kapakta:
“Gözüyle Kartal Avlayan Yazar”
Ne müthiş bir tanımlama. Ama bu arada, Yaşar
Kemal de aynı Zülfü Livaneli’nin sözünü ettiği
tanıma uygun bir yazar. Bu ayrı konu…
Ben, müzik, sinema, edebiyat, kültür, sanat,
siyaset alanlarına damga vurmuş bir kişi olan Zülfü
Livaneli ile dost olmaktan büyük mutluluk ve onur
duyuyorum.
Karşılaşmamış olabilirsiniz ancak siz de bu
değerli ismin bestelerini dinleyerek, yönettiği
filmleri izleyerek, yazdığı kitapları okuyarak dostu
olabilirsiniz.
Zülfü Livaneli’nin gönlünde hepimize yer var…
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öylenen sözlerin anlamı elbette öncelikle
içeriğinden kaynaklanıyor. Ama “anlam
yaratmak” bu kadar basit bir mesele değil.
Sözün nerede söylendiği, ne üzerine, ne zaman
söylendiği gibi etkenler de var. Kuşkusuz, nasıl
söylendiği de anlam yaratmanın en önemli
unsurlarından biri. Bazı kavramlar söz konusu
olduğunda ise, sözün anlamı, içerikten sonra,
belki de en çok kim tarafından söylediğine göre
oluşuyor.
Örneğin, “umut” böyle bir kavram. Çeşitli
açılardan bakılabilir, psikolojiden tarihe çeşitli
disiplinlerle incelenebilir, kitaplar dolusu
tartışmalar geliştirilebilir. Elbette hayatın bir
gerçekliğidir umut. İnsanın hayata müdahale
etme iradesine bağlı bir duygudur. Ama başka
türlü görüşler de dile getirilebilir.
Zülfü Livaneli, umut kavramı üzerinde
düşünmek için önemli bir kaynaktır. Onun
konuyla ilgili düşüncelerini ve deneyimlerini
incelemek, meseleyi netleştirmeyi sağlayacaktır.
Kendisiyle umut üzerine konuşmayı bu nedenle
istedik. Ve güncel durumdan yola çıkan bir
soruyla başladık:
Toplumda kaygılar artıyor, ekonomiden

kültüre her alanda kötüye gidildiği kanısı iyice
yaygınlaşıyor. Öte yandan, her zamankinden
daha çok umuttan söz ediliyor. Çelişki gibi
görünen bu durumun açıklaması nedir acaba?
Bu durumda hiçbir çelişki yok tabii ki. Geçen
yüzyılın başında doğmuş olan Nâzım Hikmet’in
toplum için, Anadolu insanları için dile getirdiği
“kitapsız bilenler” tespiti, demek ki hâlâ
geçerliliğini sürdürüyor. Kitle iletişim belası var
kuşkusuz başımızda, ama yine de kitleler, çoğu
zaman felsefi bir açıklama falan yapmadan,
hisleriyle hayatın gerçekliğini yakalıyor.
Sahiden de son beş-on yıldır, her zamankinden
fazla umutlu sözler ediyor insanlarımız. Umuttan
söz edenleri her zamankinden fazla destekliyor.
Bunu, her zamankinden daha kötü bir durumda
olduğumuz dönemde yapıyorlar. Ciddi biçimde
tehlikeli yöne gittiğimizi düşünüyorlar.
Bu büyük kitlenin içindekilerin çok büyük bir
kısmı, kötümserlik ve umut kavramları arasındaki
ilişkiyi düşünmemiştir, ama hem kötümser
hem de umutlu olmayı gerektiren bir dönemde
yaşadığımızın farkındalar; kötümserliğin
umuda engel olmadığının farkındalar. Bilmeden
biliyorlar bunu.

Öyleyse önce, iyimserlik ve umut
kavramları arasındaki ayrım üzerinde durmak
gerekiyor.
Bu ayrım önemli. Çok da karıştırılıyor bu
iki kavram. Kötümserlik veya karamsarlık
dediğimiz şey, mevcut durumun olumsuzluklarını
önemsemeye neden olan bir kişilik özelliği gibi de
kabul edilebilir. Belki biraz da algılamayla ilgili bir
özellik. Olası olumsuzluklar konusunda önceden
uyarma sorumluluğu hisseden entelektüellerin
biraz da karamsar olmasına sık rastlanır. Bu
onların umutsuz olduğu anlamına gelmez.
Çünkü umut “iyi durumdayız” diye düşünmekten
kaynaklanmaz. Umutlu olmak, her şeyin ille de
iyiye gideceğine yönelik safça bir inanç değildir.
Yani hiçbir şekilde; eştirmemek, uyarmamak,
kötü gidişe dikkat çekmemek anlamına gelmez.
Umutlu olmak; güzellik, iyilik, özgürlük, eşitlik,
dayanışma gibi değerler uğruna yapılabilecek
şeyler olduğunu görmektir. Daha güzel bir
dünyanın mümkün olduğuna inanmaktır. Ve
hepsinden önemlisi, bu yolda mücadele edilmesi
gerektiğini düşünmektir. İnsanları bu mücadeleye
davet etmek, bunları anlatmaya uğraşmak, bir
şeyler yapmaya çalışmaktır.
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Bu dedikleriniz, iyimserlik ile umut
ayrımını belirginleştiriyor. İyimser olmak
da iyi bir özelliktir herhalde, ama galiba
biraz da değişken bir durumdur. Umut
veya umutsuzluk için, daha kararlı insan
özellikleridir, diyebilir miyiz? Örneğin Nâzım,
kesinlikle umutlu bir sanatçıdır.
Nâzım da çoğu zaman iyimser bir kişilikte
yaşadı hayatını. Hatta en bilinen şiirlerinden
biri, “motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler
göreceğiz” dediği şiirinin başlığı, “Nikbinlik”.
Yani iyimserlik sözcüğünün eşanlamlısı. Yine en
önemli ve en güzel şiirlerinden birinin başlığı da
İyimserlik.
“…
Ne devlet ne para
insanın emrinde dünya
belki yüz yıl sonra
olsun
mutlaka bu böyle olacak ama”
diye bitiyor…
Ama örneğin, Zweig da iyimser bir kişilikti.
Ne var ki, onunki, nasıl desem, şimdi Zweig
sevenler bana kızmasınlar, ben de çok
severim… O biraz fazla iyimser değil miydi?
Stefan Zweig’ı bizler tabii ki çok severiz.

yapmak gerektiğinde, başkalarının harekete
Çeşitli insanlık durumlarını hikâyeleştirmiş usta
geçmesi gibi şartlar ileri sürmeden öne atılmak.
bir edebiyatçıdır. Onun hayallerini, insanlıkla
Nâzım’ın büyük bir kaynak olduğunu
ilgili beklentilerini öğrenmek bile duygularımızı
söylediniz. Livaneli de öyle. 1970’lerin
güzelleştirir, bize iyi hissettirir. İlk etapta en
başında hapse atılıyor. Canını kurtarmak
azında Avrupa insanlarının birleşmesi; tüccarları
için yurtdışına çıkmak zorunda kalıyor.
korumaya yönelik ve paylaşım savaşlarına neden
Yapıtlarının halkla buluşması medya ve
olan bu yapay ülke sınırlarının ortadan kalması
gerektiğini düşünüyordu. Tüm dünya insanlarının devlet gücüyle engelleniyor. Buna rağmen,
hapislik günlerinden 25 yıl sonra, Ankara’da
kardeşçe, birbirini sömürmeden, refah ve
verdiği konsere 500 binden fazla insan
mutluluk içinde yaşayacağına inanıyordu.
katılıyor. Özgürlük şarkıları söyleyen o dev
Hatta uçağın icadına çok seviniyordu.
koronun sesi, birkaç kilometre uzaktaki o
Gelişen teknoloji, insanların kara parçalarında
hapishanenin duvarlarını kuşatıyor… İşte biz
uydurduğu sınırları anlamsız hale getirecekti
bunu, bir umut hikâyesi olarak algılıyoruz.
ona göre. Artık devlet yöneticileri yabancı
Arabesk propagandalarını, pop modalarını
düşmanlığına dayanan politikaları
aşan, onca gürültü içindeki duru ve mesafeli
sürdüremeyecekti.
bir üslubu sahiplenen kitlelerin yarattığı bir
Ne var ki, böyle güzel gelişmelerin
umut. Güzelliğin değerinin bilinmesi,
kendiliğinden gerçekleşeceği hayaline
insanın mucizeler yarattığı
kapılmıştı. Kısa süre sonra, onca
bilgisidir umut. Bir gerçekliktir.
beklentiyle izlediği uçakların,
Umutlu olmak;
Büyük zorluklar yaşadığım
savaşlarda komşu ülkelere
güzellik, iyilik,
hatta düşmanlıklarla
bomba yağdırdığını gördü.
özgürlük,
karşılaştığım doğrudur. Bunlar
Kitapları kendi dilinde
eşitlik,
dayanışma
çok üzücüydü tabii. Etkisi
yayınlanamaz hale geldi,
gibi değerler uğruna
artık zayıflasa da, eleştiriyle
Almanya’da yasaklandı.
ilgisiz öyle saldırılar hâlâ
Almanlar kitleler halinde
yapılabilecek
oluyor.
Öte yandan, aldığım
Hitler’in peşinde takıldı.
şeyler olduğunu
onca ödülü, kayda geçen o
Avrupa’da, tarihin en
görmektir.
kadar başarıyı önemsizleştirecek
büyük acılarına neden olan
kadar büyük karşılıklar buldum,
bir milliyetçilik dalgası yükseldi,
en güzel insanlardan. İçten ve derin
milyonlarca insan, şehvetle birbirini
o kadar çok güzel iletişim gerçekleşti ki. Hâlâ
öldürdü.
gerçekleşiyor.
Bütün bunlar Zweig’da korkunç hayal
Doğrusu, özellikle orada bulunduğum
kırıklıklarına neden oldu. İyimserlikten kopkoyu
etkinlikler sırasında dile getirilen övgüler, beni
bir karamsarlığa savruldu. Ve yaşama sevincini
yücelten sözler, e, tabii, biraz rahatsız edici de
kaybederek, ülkesinden çok uzaklarda intihar
oluyor. Bir yönüyle sevindirici gelse de mahcup
etti.
oluyorum. Ama örneğin senin Son Ozan
Nâzım’ın da karamsar günler yaşadığı oldu.
kitabının bazı yerlerinde ettiğin olumlu sözler,
Hayal kırıklıklarıyla, acılarla doluydu hayatı.
öyle bir rahatsızlık vermiyor. Kişisel övgü değil de
Ama asla umutsuzluğa kapılmadı.
Hayatta aslolan mücadeledir; inanç, ancak daha sanatsal ve toplumsal açılardan bakarak işlediğin
konularla ilgili düşünceler…
güzel bir dünya mücadelesine güç verdiği oranda
Asla bir methiye amacım olmadı. Zaten bir
değerlidir, anlamlıdır. Nâzım’ın ömrü, inandığı
kişinin hayatı olarak ele almadım “Livaneli”
değerler uğruna mücadeleyle geçti. Öyle birinin
konusunu. Halkın talebi ve onayıyla ortaya
ömründe, umutsuz tek bir güne bile rastlanmaz.
çıkmış, bin yaşında genç bir halk sanatçısının
Üzülebilir, öfkeden deliye dönebilir, hayal kırıklığı
kitle iletişim çağında yaşaması, konjonktürün
yaşayabilir, ama asla umudunu kaybetmez.
böyle denk gelmesi nedeniyle, Livaneli,
Nâzım bizim için çok büyük bir şans. Büyük
sanatın ve hayatın birçok yönünü anlamamız,
bir kaynak. Keşke dünya halkları Nâzım’ı daha
çeşitli konular üzerinde düşünebilmemiz
yaygın biçimde, daha iyi tanısaydı.
için, bir kaynak haline geldi. Umut konusu
Aslında hiç de ünlü olmayan, zaten kültür
üzerinde düşünmek de buna bir örnek.
sanatla da uğraşmayan bazı tanıdıklarımda
Elbette Livaneli de, bu şekilde simgeleşmenin
da bu özellik var. Bu galiba, bir devrimci
hakkını verdi. Medya içinde yaşarken halk
kişilik özelliği: Hangi engelle karşılaşırsa
tercihlerinin, sosyal medya çağında yaşarken
karşılaşsınlar, hangi sorunu yaşarsa
kadim değerlerin direnişçisine dönüştü.
yaşasınlar, asla yılgınlık hissetmeden, o
E, bu durum da bana, yani senin aslında
durumda nasıl mücadele etmek gerektiği
konu etmediğin bir insan teki olarak bana, daha
konusuna yoğunlaşırlar.
ağır görevler yüklüyor. Neler yaşadığımı, hangi
Marx’ın da dikkat çektiği bir konu bu. İnsanlık
kaygılarla hangi mücadelelere giriştiğimi sen
kendi önüne ancak çözüme bağlayabileceği
anlatıyorsun, yorumluyorsun. Onlarla ilgili benim
sorunları koyar, diyor Marx. Bir sorunun, ancak
bir şey söylemem uygun olmaz herhalde. Ama
onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulları
dostlarıma şu sözü vermek isterim: Sizi mahcup
bulunduğu ya da gelişmekte olduğu yerde ortaya
etmeyeceğim. Nasıl yaşadıysam öyle öleceğim.
çıkabileceğine dikkat çekiyor.
Ve hiç bitmeyecek mesajım da şöyle olabilir:
E, devrimci kişilik böyle değil midir? Çözümü
Umudu kesmeyin yurdunuzdan.
gaipten değil de insanlıktan beklemek. Bir şey
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tarafından kardeş torunlarıyız. O, Boşnak kuzenim ressam Prof. Ferruh
eksenli yılların başı olmalı, yazlarımı Bodrum’da geçirdiğim
Başağa’nın kızı… Yani İnci’nin ta kendisi. Ben ilkokulda babasından resim
dönemdi, Halikarnas Oteli’ne inen caddede yürürken, kulağıma
dersleri alırken, aynı yaşta çocuklardık Ankara’da. Hayat bizi değişik
ülkelere, şehirlere savurdu, büyümüş halimizi bilemedik. E, gel de sevme
inanılmaz güzel bir şarkı çalındı. Tok bir erkek sesi söylüyordu
şimdi, yıllar sonra sevgili kuzinim İnci’yi bulmama vesile olan Livaneli’yi!
ilk kez duyduğum bu güzel şarkıyı. Boğazıma bir şey takıldı, sanki
Livaneli’ne bir sonraki hayranlığım, sinema yönetmenliğineydi. 27
gözyaşlarım düştü düşecek. Şarkıyı kitap ve hediyelik eşya
Mayıs 1960 Darbesi’ni anlattığı sinemasını da çok sevmiştim.
satan küçük dükkânda çalıyorlardı. İçeri girdim.
Beni bizzat içinde yaşadığım o dönemde, sanki bir kere
Kim söylüyor diye sordum, yüzü çok tanıdık gelen ben
Tüm bu
daha yaşatmıştı. Yazarlık serüvenine ise “Bir Kedi, Bir
yaşlardaki genç kadına.
saydıklarımdan dolayı Adam, Bir Ölüm”le başladı. Hemen almış, çok beğenerek
“Zülfü Livaneli.” dedi.
ben Zülfü Livaneli’ni
okumuştum. En güzel romanlarından biri olan
İlk tanışmam o gündür Livaneli ve müziği ile.
“Mutluluk”u sinema salonlarında seyredebilmek ise
hem severim
O gün bugündür Livaneli’yi evimde dinlerim,
başka bir keyifti. Tüm kitaplarını sevdim, bazılarını
hem de ona gıpta
arabamda dinlerim, konserlerinde dinlerim, her
çok sevdim. Zaten onun sanatta el atmadığı köşe
dinlediğimde her şarkısıyla derinden duygulanırım,
ederim, keşke Allah
yok ki… Müzik alanında beste ve yorum, sinema
hüzünlenirim, coşarım, ya da düşüncelere dalarım;
ondan esirgemediği
yönetmenliği, yazarlık. Kısacası sanatın neredeyse tüm
çünkü onun müziği her nedense ülkemde neler
sesi ve kulağı bana da
alanlarında hem bereket hem başarı sahibi, ülkemin
mümkün olabilirdi sorusuna taşır beni. Hatta
aydınlık yüzünü onurla temsil ettiği UNESCO üyeliği
vereydi
diye!
sokaklarda yürürken örneğin, önünden geçtiğim
ve ayrıca sanat insanı olup da kişisel çıkarları için nice
kafeden ya da yanımdan geçip giden bir arabadan
eğilip bükülenlerin arasında, dik ve doğru duruşunu asla terk
bir şarkısı çalınsa kulağıma, hep aynı şey olur bana;
etmeyen kişiliği de cabası. Çok tanınır olmasına karşın, Livaneli
hayıflanırım. Muhteşem bir geleceğe yelken açabilirdik, sanatla,
özel hayatında eşine, çocuğuna düşkün bir aile babası üstelik. Siyasi
güzelliklerle yoğrulan, özgür ve mutlu insanlar olabilirdik duygusu
duruşu ise her vicdan ve akıl sahibi insanın ait olması gereken çizgide.
hâkim olur kalbime.
Tüm bu saydıklarımdan dolayı ben Zülfü Livaneli’ni hem severim
Ben döneyim yine o güne, dükkânın sahibi genç kadınla Livaneli’nin
hem de ona gıpta ederim, keşke Allah ondan esirgemediği sesi ve
müziği üzerine konuşurken sohbet uzadı ve fark ettik ki biz baba
kulağı bana da vereydi diye!
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enç bir sanatçı ilk albümünü
yayımlatmak için İstanbul
Manifaturacılar Çarşısı’nın (İMÇ)
geniş koridorları arasında dolaşırken…
Tuhaf değil mi? Manifaturacılar çarşısında
müzisyenin ne işi olabilir ki? Manifaturacılar
için 1968’de inşa edilen devasa çarşı, Türkiye
müzik piyasasının kalbi olmuştu. Genç sanatçı
bestelerini kaydettiği kasetini yapımcısı uzatıp
onun yorumunu beklemeye başladı. İlk haber
iyiydi. Yapımcı bestelerin çoğunu beğenmişti.
Sadece birini beğenmemişti. Onun albümden
çıkartılmasını istedi. Yapımcıya göre halkımız
bunu beğenmezdi. Sanatçı çaresiz kabul etti. O
beste albümde yer almadı.
Olay 1970’lerde geçiyordu.
Şimdi buraya bir nokta koyup, 2000’li yıllara
gidelim. Türkiyeli bir öğrenci kazandığı bursla
Londra’ya yüksek lisans eğitimi için gelmişti.
Tek başına olmanın burukluğu ve tedirginliği
içinde okulu ile kaldığı yurt arasında hayatına
devam etmekteydi. Bir akşamüstü kaldığı yurtta
kendi odasına doğru giderken kulağına tanıdık
bir melodi çalındı. Türkiyeli bir müzisyene ait
şarkının yükseldiği odanın kapısını tıklamadan
açıp içeri girdi ki, ne görsün? Türkiyeli sanatçıyı
dinleyen öğrencilerin tamamı Latin Amerikalı
değil mi?
O sırada çalan şarkı 1970’lerin ilk yarısında
İMÇ’de ilk albümde yapımcının “bunda iş yok!”
diyerek kayıt dışı bıraktığı besteydi:
“Leylim Ley!”
Sanatçının Zülfü Livaneli olduğunu
söylemeye gerek yok herhalde…
Zülfü Livaneli uluslararası sanatçıdır.
Dünyanın pek çok başkentinde büyük konserler
verdi. Romanları otuzdan fazla dile çevriliyor.
Filmleri sayısız ödüller kazandı. Ama hiçbirinin
Türkçe bilmediği öğrenci yurtlarında, Livaneli
şarkıları dinleniyor olması onun dünyaya nasıl
kök saldığını da göstermiyor mu?
Zülfü Livaneli, 12 Mart 1971 Askeri Darbesi
döneminde Sirkeci Garı’ndan trenle Avrupa’ya
gitmek zorunda kaldığında, cebinde başkasının
adına düzenlenmiş bir pasaport vardı. Kapısını
tıklattığı ev Norveç’te, ona kapıyı açan ise
akademik kariyerini Oslo’da yapmakta olan
Gencay Gürsoy’dur. Bu ülkenin güzel insanları
bitmez!
Zülfü Livaneli on yıl sonraki 12 Eylül Askeri
Darbesi’ni davetli olarak katıldığı uluslararası bir
toplantı sırasında öğrenir. Hazır yurtdışındayken

Zülfü Livaneli cezaevleriyle devlet arasında
“kaçılacak” haldeki ülkeye dönmek akıl kârı
“arabulucu” görevleri de üstlenmekten geri
olabilir mi?
durmaz. Operasyonlar öncesinde davet edildiği
Memleket hasreti ağır basınca her şeyi göze
TV haber saatlerinde yalan makinelerinin
alıp Türkiye’ye döner. 1984’te İstanbul Şan
balonlarını tek cümleyle patlatmasını da bilir:
Tiyatrosu’ndan görkemli bir giriş yapar. Üst
“Cezaevinden dışarıya telefonla
üste dört gün verdiği konserlerde
talimatlar veriliyor iddiası
kendi repertuarındaki bütün
koskoca bir yalan. İçeri
şarkılarını İTÜ öğrencilerinin
Onun
yarım
girerken bizim telefonlarımızı
isteklerini kırmayarak
yüzyılı aşan
almadılar. Çünkü
seslendirir. İnsanlara moral
sanat hayatına
çekmiyordu!”
gelir. Demokrasi talepleri
O günler geçti, “ne kötü
daha gür sesle yükselir.
bakarak
zamanlardı” diyemiyoruz.
Livaneli şarkıları direnme
şöyle diyebiliriz:
Çünkü daha zorlusuna
gücü verir!
Zor zamanların
geldik çattık. Cumhuriyet’in
Onun şarkıları aynı
insanı!
yazarları çizerleri
zamanda telafisi mümkün
tutuklandığında gazetenin
olmayan acılara da merhem
bahçesinde Zülfü Livaneli vardı.
olur. Sözlerini değerli Yağmur
Dayanışma konuşmasını yutkunmadan
Atsız’ın yazdığı “Günlerimiz” şarkısı kim
yapacak kadar kendini özgür hissediyordu.
bilir kaç arkadaşımızın son veda töreninde şifa
Onun yarım yüzyılı aşan sanat hayatına bakarak
niyetine çalınıp dinlemiştir:
“Bir kitaba başlar gibi/ Koşarken yavaşlar gibi/ şöyle diyebiliriz:
Zor zamanların insanı!
Ölen arkadaşlar gibi/ Sessiz sitemsiz.”
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nun kalemi gökyüzünden aldı
şiirin rengini… Şiir; ceviz ağacının
sarıldığı toprak, aynı toprakta
avuçları çatlatmaktı. Gitmekti, kavuşmaktı;
hasret büyütüp hasretle yüreği yormaktı
şiir. Duymaktı Uzak Asya’nın büyüyememiş
çocuklarını. Anlatmaktı ekmek kavgasını…
Onun şiiri hatırlamaktı dostunu, sevgiliyi.
Şiir, yorgun yolculukların limanı; şiir bir ağaç
gibi tek ve hür yaşamaktı. Mavi Gözlü Dev’in
şiiri cesurca rüzgâra karşı yürümek, umutla
her seferinde yeniden doğmaktı. Aramaktı
birbirimizi kayın ormanında…
Ceket cebine gizli gizli sıkıştırılan, kapı her
çalındığında sobaya ilk atılacakların başında
olan, bir sözü bile gökyüzünü yasak etmeye
yeterli yasaklı bir ozanın türküsü yakıldığında
şiiri özgürleştirdik. Sürgün ruhların türküsüyle
birbirimizi bulduk. Karanlığı yırtıp güneşin
etrafında döndük. Gerisi laf-ı güzâftı.
Söylenmişti “Nâzım’ın Türküsü”. O anda
zamanı tuttuk…
Livaneli, 1978 yılında memleketine
kesin dönüş yaptığında Nâzım şiirleri ilk
defa uzunçalar bir albümde yer aldı. Bir
buluşmaydı Nâzım Türküsü. Anadolu ve Batı
müziğinin, Livaneli’yle dinleyicisinin, Nâzım’la

memleketinin buluşmasıydı. Nâzım Türküsü,
büyük eleştirilerin hedefi olurken, diğer
yandan halkın talepleriyle sansür duvarlarını
yıkıp geçti. Aylarca en çok satanlar listesinde
oldu. Nâzım şiirleri, Livaneli ezgileri ve sesiyle
bir “davet” olmuştu. Abidin Dino, Nâzım
Türküsü ’nü dinledikten sonra Livaneli’ye
yazdığı bir mektupta Nâzım’a seslenerek
“Ben mutluluğun resmini yapabildim mi
bilmem Nâzım. Pek emin değilim. Ama Zülfü
müziğinde mutluluğu yakaladı.” der. Aynı
mutlulukla, aynı heyecanla, aynı hevesle
onlarca yıldır söylüyoruz Nâzım’ın Türküsü’nü.
Saçları tutuşan kız çocukları; karlı kayın
ormanında yalnızlaşanlar; toprağına gölge
düşmeyen büyük insanlar; cebinde çakıl,
denizle vedalaşanlar; kitap sayfalarında
sevgiliyi arayanlar; kalbini kıtalara bölenler
ve Nâzım’ın yanan elleri vardı Livaneli
türkülerinde. Nâzım ve Livaneli birlikte
bulmuştu mutluluğu.
“Onun kudretli şiirini okuduktan sonra
hepimiz, ister istemez Nâzımca düşünmeye,
Nâzımca konuşmaya başladık.” diyor çağımızın
büyük aydını Zülfü LİVANELİ.
“Son Ozan”ın söylediği gibi Nâzımca
düşünmek, Nâzımca konuşmak, Nâzımca
türkülerin de söylenebilmesiyle bugün Nâzım’a
duyduğumuz ihtiyaç çoğaldı. Aynı şekilde

Livaneli’ye duyduğumuz ihtiyaç da günbegün
artıyor.
Livaneli’nin müziğinde, sinemasında
ve kitaplarında; yaşadığımız toplumun
yaralarının sızısı, yoksunluklarının arayışı,
gerçekliğinin aynası var. “Son Ozan”ımız
her fırsatta pusulasında Nâzım’ın olduğunu
ne kadar söylese de bu kadar birikebilmek,
insanı bu kadar iyi süzebilmek, insanla bağ
kurabilmek ve anlatabilmek hassas bir kalp ve
engin bir bilgelikle olabilir diyoruz. Kitaplarına
hikâye olan sürgünleri, bekleyişleri, arayışları,
aşkları ve insanları bu nedenle tanıyoruz.
Ne müziği kendisi için, ne yazdıkları… Ne
karlı kayın ormanında Nâzım’ı bulabilme
cesareti ne de barış elçiliği kendisi için. Her
ezgi, her cümle, çıktığı her yolculuk insan için.
Nâzım yazdığı bir aşk şiirinde der ki “Ben, bir
mor menekşe olsun getiremedim sana/ Ne
haltedek, dostların karnı açtı kıydık menekşe
parasına!” Nâzım’ın aşkına dahi tesir etmiş
insan kaygısı… Livaneli’yi Nâzım’la buluşturan
da işte bu kaygı…
“Zülfü Abi Güneş topla benim için!”
Yıllar önce genç bir kız televizyonda
böyle seslenmişti Livaneli’ye. Hikâyesiyle
içimizi dağlamıştı. Hayata dokunmak, hiç
tanımadıkları için güneş toplamak, eksik
kaldığımızda yanımızda olduğunu bilmek,
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ondan güç alabilmek bizim çağımızın en büyük
şansı. Kimimiz bir kitapla, kimimiz bir türküyle
daha çok yakınlaşıyoruz gerçekliğimize. Kendi
gücümüzü, yapabileceklerimizi, yapmamız
gerekenleri onunla anlıyoruz. Unutmamak,
hatırlamak bile yeterli değil. Sonsuzlaştırmak,
özümseyerek sonsuzlaştırmak gerek.
Bizim için zaman kavramını, ayrılıkları
kaldırmış ozanımızı doğru algılamak verdiği
tüm mücadeleyi anlamlaştıracak. Nâzım
memlekete hasret, biz Nâzım’a hasret
ayrıldık. “Son Ozan”ımız çağımızın aydını
Zülfü LİVANELİ karanlığa yakılan bir fener
gibi yanımızda. Hâlâ merhabalaşmadıysak
geç değil, yönümüzü fenerin ışığına çevirmek
gerek…
Bugün Nâzım ve Livaneli her zamankinden
daha fazla okunuyor. İki ozanımızın ürettikleri,
fikirleri kısrak başlı yurdun her köşesinde
sevgiliye, dosta, mücadeleye, umuda
yaygınlaşıyor. Bugün yaşadığımız, yaşamayı
öngördüğümüz her anla özdeşleşiyor. 59 yıl
önce memleketine hasret yüreği durduğu
andan bugüne Nâzım daha da büyüyor.
Onlarca yıldır Livaneli güneş topluyor aydınlığı
işaret ediyor. Birileri ne kadar yalnızlaşmamızı
istese de, iki ozanımız da mücadeleye devam
ediyor, umutsuzluğa izin vermiyor…
Livaneli “Nâzım’a Hasret” şiirinde diyor

ki “Sen gideli beri/ aynı insanlık kavgası/
Aynı karanlık, aynı aydınlık.” Bu aynılık
bugün bizim yüreğimizde taşkınlar yaratıyor.
Keşkelerimizi çoğaltıyor. Bu aynılık bizi
Livaneli ve Nâzım’la buluşturmaya devam
ediyor. Bu aynılık iki büyük ozanımızı dünyayla
buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın her
yerinde insanın verdiği hak mücadelesinin
tüm benzerliklerini iki ozanımızın şiirinde,
müziğinde, romanlarında görüyoruz. Onların
söyledikleri tekrar kıtaları birleştiriyor; aynı
gerçeklikle yüzümüze tebessüm konduruyor,
gözümüzden yaş düşürüyor.
Haziran… Vedanın ve merhabanın, şiirin
ve müziğin sıcak mevsimi… Hüznümüzün ve
şansımızın bahardan sonra geleni. Hasretin ve
kavuşmanın bekleyeni…
Yitirdik Nâzım’ı yüreğinde hasret,
gözlerinde hep genç bir hevesle. O an ne
pişmanlıkların önemi kaldı, ne de mesafelerin.
Birbirimize uzaktan bakmayı öğrenmiştik.
Şimdi her zamankinden daha yakın ama daha
hasretiz. Yakınlaştıkça büyüyen bir hasretle
bırakıyoruz karanfilleri ayrılık limanına…
Ve bir haziran zamanı dünyaya geldi
Livaneli. Vedalarla ağırlaşan bir mevsimin,
aydınlık merhabası oldu. Sanatın ve barışın
sınırları kaldıran aydını… İyi ki doğdun
Livaneli…

“Son Ozan” yüreğimizi bir merhabayla
gürül gürül çağlatan, karlı yolları, sisli
ovaları, yalnız kayınları anlatandı.
Eloğlunun duyduğunu kardeşin
işitmediği, kız çocuklarının
büyüyemediği, vedaların ağır geldiği
dünyada candan renk vermekti kan
çiçeklerine…
Mutluluk yolunda kavuşmak da vardı,
sürgün de. Bekleyiş de vardı, gitmek
de… Yol uzundu, her istasyonda güneş
toplayabilmekti LİVANELİ.
Huzursuzluk duvarının içinde gün
olur bir balıkçının ağına takılır
gerçekliğimiz, gün olur görünmez
olur tüm ağırlıklar. “Harese”dir
alışkanlıklar, davranışlar,
yıkamadığımız tabular; acıktıkça bizi
ruhumuzla doyuranlar…
Işığa rotasını kırmışların beyaz
yelkeniydi elleri. O eller ki ağrıdan
sızlar, yüreğini efkâr sarardı. Dost
düştüğünde toprağa, ağıt olur; bir
çocuk yitip gittiğinde kahır olur…
Bir şafaktan bir şafağa serenaddı
hayat. O; bu serenada davetti, birlikte
aydınlıklara ulaşabilmekti…
Teşekkürler LİVANELİ…
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kullar kapanır haziranda, tüm
okul hayatımız boyunca haziran yolu
gözledik hepimiz.
Güzel bir karne gelip de salondaki
gümüşlük içerisinde yerini almışsa, bir hayali
gerçek edecek demektir anne-baba. Bu bir
bisiklet de olabilir, arzulanan bir kitap, çizgi
roman ya da fırfırlı elbise, lastik bir pabuç, en
yenisinden. Ya da iyi bir ortalama gelmişse
üniversitede, hakkımız olur arkadaşlarla baş
başa birkaç günlük tatil.
Yani haziranın hafızalarımızdaki karşılığı
emeğin karşılığının alındığı, bir yandan da
özgürleştiğimizi hissettiğimiz aydır.
Ve belki de bu yüzden dokuz sene önce binlerce
insanın iki yakayı birbirine bağlayan köprüyü
yürüdüğü gün haziranın birine denk gelmiştir.
Güneş toplama zamanında.
“Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için
Umutların arasından
Kirpiklerin karasından

Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için”
Hazirandadır uyanmış patikaya, serilip giden
yola, hınca hınç meydanlara özgürlüğün adını
yazışımız, derdimizin duvarlarına.
Ve o haziranın son günü yüz bin insan gökkuşağı
bayraklarıyla yürümüştür İstiklal'den Taksim
Meydan’a.
O haziran beraberdik 80 ilde milyonlarca insan,
sokaklarda müzik vardı, bazen de tencere tava ile
tutulan ritimle sokaklar inlerdi.
Muhakkak birileri dans ederdi, bale de izledik
sokak ortasında, tango da vals da. Halaylar hiç
durmadı. İlk kurulanlardan biri kütüphane,
biri doğalında bir sahneydi parkta. O haziran
sanki güneş bile yanımızdaydı da kavurmadı, işe
gidilmedi, evlere girilmedi, hiç uyku uyunmadı,
dünya hem durdu hem fır döndü etrafında. O
haziran kaç ömürde bir gelirdi, ömrümüze denk
geldi.
Dokuz koca yıl geçti. Aylardan haziran. Yazdan
sayılır mı bilmem. O çocukluktan kalma, hazirana
dair, emeğin karşılığı olarak hayattan bir hediye
beklentisinden kırıntı var mı içimizde?
Konserler yasak, festivaller yasak. Gökkuşağı
yasak, konuşmak yasak, yazmak yasak. Kiler boş,
dolap boş, cüzdanlar boş, tatil hayalleri boş.
Kime sorsam:
“Bir şeyler yapıyorum, yürüyorum, konuşuyorum,
yemek yiyorum yani her zaman yaptığım işleri
sürdürüyorum ama nasıl anlatsam, bir boşluk
duygusu içinde. Sanki içimde derin bir hiçlik var.”(1)
Hiç günler gelip geçiyor, hiç yapıp hiçleşmeyi
sineye çekerek. Oysa düşüyor ömürden birer birer
günler, geceler, mevsimler.
El sallayarak geçiyor ömrümüzden sası
sası baharlar. Domatesin tadı yok, can erik
kütürdemiyor, iç soğutmuyor içtiğimiz su, terimiz
kurumuyor. Koşuyoruz bir yerlere sürekli ama

nereye? Etrafımızda eskisi gibi yoldaş da yok.
İnsandan yana çok eksildik. Toprağa
verdiklerimiz çok oldu, dört duvara sıkıştırılmaya
çalışılanlar da.
“Hiçbir ana, çocuğunu doğurduğunda onun bir
gün öldürülebileceğini düşünmüyordu.”(2)
Öte yandan ölüyordu çocuklar ve çocukluklar.
Hepimiz evladıyız birilerinin ama sanki “Beni
alıp tekrar karnına soksan bile koruyamazsın artık
anne!”(3)
Kötülük dört bir yandan sıkıştırınca nefes
alamaz oluyor insan, sesi soluğu kesiliyor.
Ortalıkta ses soluk kalmayınca da kötülük
büyüyor. Dokuz yılda güneşi solmaya yüz tutmuşsa
haziranın, bunda suskunluğun payı ne?
“Zaten bir yerde kötülük varsa, oradaki herkes
biraz suçludur.”(4) Öyle değil mi?
Ama asıl suçlular, onlar;
“Birbirlerini gözlerinden tanırlar. Çünkü para
imparatorluğu’na aittirler.”(5)
Peki, biz tanıyamadık mı hâlâ?
Haziranı yasaklamaya, bize hayatı unutturmaya
kalktılar.
Hayatın yokluktan ibaret olduğunu kabul
edebilir mi insan?
“İnsan hiçbir umut beslemediği zaman durumu
kabullenebiliyor ama kapkara bulutlar arasından
iğne ucu kadar kendini gösteren bir güneş ışını
belirince bütün dünyası o ışığa bağlı oluyor.” (6)
Işığı görmüş bulunduk bir kere.
Hayallerimiz oldu, bir kere kurunca
unutamadığımız.
“Bir karanlık, bir aydınlık
Geçip gider günlerimiz,
Bir hayale uzanır da
Değmez olur ellerimiz”
Hayallere dokunamadan bugünlere gelenlerin
hayal kurmayı öğretemedikleri çocuklar büyüdü.
Kırılmasından da kurulmaması yeğ mi sayıldı
bilmem. Hele kimi çocuk hiç büyüyememişken.
Dokuz yıl önceydi, Haziran’ın On Altı’sıydı.
Berkin’i vurdular başından.
11 Mart’a kadar direndi, 12’sinde iki milyona
yakın insanla uğurlandı. Şehir insan seliydi, semtler
birbirine etten duvarla bağlanmıştı.
23’ünde Zülfü Livaneli “O küçücük, 16 kiloya
düşmüş çocuk, koca iktidarı salladı.” dedi ve
sahnede Memikoğlan’ı söyledi Berkin’in ve o güzel
canların resmi önünde; Ali İsmail, Abdocan, Ahmet,

Mehmet, Ethem, Hasan Ferit…
“Uyu Berkin oğlan uyu
Öte gecelerde büyü.”
9 sene sonra kapağında Livaneli olan dergiye
haziranı karşılayan bir yazı yazıyorum şimdi; onun
satırlarıyla
Bu hikâyeyi unutturmama vazifesiyle:
“Çünkü ancak hikâyesi anlatılan insanlar var
oluyordu.”(7)
Diyordu ki
“Kötümser, ‘işler daha kötü olamaz’ diye feryat
ederken, iyimser ‘olabilir daha kötü de olabilir’
dermiş. Şimdi söyle bakalım, sen iyimser misin,
kötümser misin?”(8)
İyimsersek hazırız hazirana.
Bize geçmişi, bugünü, geleceği, ölülerimizi ve
yaşamanın ne olduğunu unutturmaya çalışanlara
inat.
Şu satırlardadır bugüne gereken nasihat:
“Bu dünyada sana kötülük yapmak isteyen insanlar
çıkacak karşına, ama unutma ki iyilik yapmak
isteyenler de çıkacak. Kimi insanın yüreği karanlık,
kimininki aydınlıktır. Geceyle gündüz gibi! Dünyanın
kötülerle dolu olduğunu düşünüp küsme, herkesin iyi
olduğunu düşünüp hayal kırıklığına uğrama! Kendini
koru... İnsanlara karşı kendini koru!” (9)
Unutmayalım:
“Her şeye rağmen ayakta kalmanın mutluluğu
İşte böyle delicesine
İşte böyle coşkulu bir şey yaşamak”
Söyleyelim şarkılarımızı bir ağızdan yine ve
bizim olana bakalım, dört duvarlar arasındaki
avlulardan bile görünen aynı maviliğe
…
“Çok bunalırsan
Denizin dibinde
Yosunlara takılmış gibi Soluksuz...
Sakın unutma gökyüzüne bakmayı
Gökyüzü senindir
Gökyüzü herkesindir”
Hazirana tutunabilmek için önce insana
sarılmak gerek;
“İnsan insanın zehrini alır.”(10)
Gelin kucaklaşalım.
(1)-Huzursuzluk
(2)-Serenad
(3)-Huzursuzluk
(4)-Son Ada
(5)- Konstantiniyye Oteli
(6)- Kardeşimin Hikâyesi
(7-8-9)- Serenad
(10)-Mutluluk
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debiyatın cumhurbaşkanı Doğan Hızlan,
müziğin cumhurbaşkanı Zülfü Livaneli.
Parlamenter rejimin cumhurbaşkanı ama
yönetmekten çok yolgösteren. Sayılan, sevilen
ve tarafsız olmasa da, partilerüstü olan. Böyle
yazmakla acaba ben de bir aday önermiş ya da
adayımı açıklamış mı oluyorum? Niyetim bu
değildi ama olsa şahane olmaz mı? Olur. Keşke.
Tüm çok ünlüler gibi tartışmalı. Bkz. Fazıl
Say, Orhan Pamuk. Belki de ün dediğimiz fark,
sınırötesine taşıp oralarda onaylanıyor, destek
buluyor ve artıyorsa, tartışma da o zaman
başlıyordur. Yurtiçindeki daha çok bizim kendi
kendimize ve birbirimize propagandamız oluyor
ziyadesiyle.
Ünün tartışmalı olması kötü bir şey mi,
bence değil! Neden derseniz, ünlüyü diri ve yeni
tutar ve çalışkan kılar hep. Ününü korumaktan
çok belki de ona layık olmak için! Ya da ünlü
olduğuna hala inanamadığı için çalışmayı
sürdürür. Hele Zülfü Livaneli gibi müzikten
edebiyata, düşünceden siyasete çok yönlü
birçok ünlüyse ve olay Türkiye’de geçiyorsa
tartışmanın bitmeyeceği de bilinir!
68 büyülü bir rakam, tarih ve ikisinden de çok
sözcük, kavram ve elbette eylem. İki rakama
sığan, aslında sığmayan, “gömelim gel seni
tarihe desem sığmazsın” dizesiyle de bir bakıma
onaylanan bir dönemin başlangıcı. İsyan, itiraz,
ayaklanma, başka âlem isteği, işgal, hepsi
başlıyor yeniden ve o dönem kendisiyle birlikte
kimi kentleri, kimi şarkıları, şiirleri, kitapları,
gençleri de efsane kılıyor.
Zülfü efsanesi de Livaneli saygınlığı da 68’e
dâhildir. Tam o tarihte başlamaz ama zaten
68 de başlayıp biten bir şey değildir ki, tarihte
başka zamanlarda, başka yerlerde, başka
adlarla karşımıza çıkan bir sürekliliktir, bkz.
Gezi. Deniz, Mahir, İbo ve yoldaşları, Anadolu
Rock ozanları Cem Karaca, Selda, Fikret Kızılok,
Moğollar, “Fabrika Kızı” şarkısı, İstanbul
Üniversitesi, İşçi-Köylü Gazetesi, (FKF) Fikir
Kulüpleri Federasyonu, “Birgün Mutlaka” şiiri,
Ataol Behramoğlu, Emperyalizme, faşizme,
kapitalizme hayır, “Tam Bağımsız Türkiye!” TÖS
(Türkiye Öğretmenler Sendikası), Fakir Baykurt,

Irazca, Yaşar Kemal, İnce Memed, TİP, Meksika
Buğdayına karşı çıkış, Söke, toprak işgalleri,
MDD, Mehmet Ali Aybar, Kavel Grevi, Hasan
Hüseyin, 15-16 Haziran, ODTÜ, Ahmed Arif,
Hasretinden Prangalar Eskittim...
Zülfü Livaneli de bu hissiyat, toplaşma ve
duyuş içindedir ama memleket dışındadır.
Derlediği, topladığı, bestelediği, çalıp söylediği
ve cesaret edip yayımladığı albümü memlekete
onun yerine gelir bir bakıma. O günden bugüne
Zülfü Livaneli’nin türküsü budur, hepimizin
türküsü, arzusu, düşüdür. Görevini yapmış, işini
tamamlamış insanlara özgü olduğu varsayılan,
varsayılmaktan öte hak sayılan, ‘ununu elemiş,
eleğini asmış’ kişi tavır ve davranışı yoktur
onda. İlk albümünün dinleyiciye, daha doğrusu
o türküleri, o yorumları, o itirazları bekleyene
ulaşmasıyla başlayan serüven müzikle sürer,
ama orada kalmaz, zira en çok Timur Selçuk
ve Cem Karaca’da gördüğüm anlayış Zülfü
Livaneli’de de “Şu ada senin, bu ada benim/
yelkovan kuşlarının peşi sıra” çeşitliliğinde
çoğalarak yol alır.
Yeryüzü şiirini taşır müziğine, müziğinin
zenginliğinde bu şiirlerin sınırtanımazlığı,
farklılığı da etkilidir kuşkusuz. Lorca’dan
Aragon’a, Orhan Veli’den Ülkü Tamer’e,
devrimci müziğin şarkılarına doğayı,
gökyüzünü, denizi, adaları, ve dünyayı güzelliğin
kurtaracağını da ekler. Bunlar yok muydu, kimse
dile getirmiyor muydu, vardı ama Zülfü’nün
sözünün etkili olduğu, daha da olacağı o
günlerden, o kısacık açık mavi günlerden ve
hemen ardından gelen gökgürültüsünün altında
ezilen, üzülen zamanlardan belliydi.
Sazı dinlenen olduğu gibi, sözü de dinlenen
oldu Livaneli. Hem yerine söz aldıklarının
söyledikleri, hem de kendi söyledikleri
dinlendi. Zafer Köse’nin ona “Son Ozan”
demesinde birden çok haklılık payı vardır:
Ozan geleneğini sürmek, sürdürmek yalnızca
‘üç telli saz’ın avazıyla da olabilir, ama sazın
iz bırakması çoğunlukla da sözle olur. Sazın
ve sözün buluştuğu zamanlarsa ne yazık ki
“gül alıp satmanın zamanı değil” diye kanayan
zamanlardır. İşte orada ozan sazına yoldaşı gibi
sarılır ve sözünü ağaya beye, paşaya padişaha,
hükümdara diktatöre doğrultur, bedelini bilerek
ve göze alarak: İşkence, sürgün, darağacı,
kaybedilme...
Zülfü o zamanlarda sazıyla, sözüyle

ve eylemiyle ozan geleneğini sürdürmüş,
ölüm oruçlarında, açlık grevlerinde, gazete
bombalama, kapatma girişimlerinde, ozanın
aydınlatma görevini hatırlatmıştır. Her ne kadar
Yaşar Kemal’in önerisiyle ‘ozanoğlu’ yaptığı
mahlası tutmamışsa da, ‘Son Ozan’ olmanın
hakkını vermiştir.
Askeri darbelerden, sivil darbelerden, baskı
dönemlerinden, pay demeyelim de nasibini
almamış var mıdır? Zülfü Livaneli de pek çok
aydın, yazar, sanatçı gibi 12 Mart’ta içerdedir,
çıkar çıkmaz da bir yolunu bulup yurtdışına
gidecek, Belçika’da “Chants Revolutionnaires
Turcs” (Türkiye’den Devrimci Türküler) adlı
uzunçaları 1000 adet basılacak ve 1974’te
Türkiye’de sol kamuoyu, öğrenci hareketi ve
gençlik içinde bu kimsenin tanımadığı, adını
duymadığı, yüzünü görmediği ozanın türküleri
söylenmeye, efsane de oluşmaya başlayacaktır.
Henüz senfonik albümlere başlamamıştır,
kaçakken İsveç’te binbir güçlükle kaydettiği
şarkılarda sazı ve sözü vardır sadece, ama
yalnız olmadığını bu albümün korsanları da
çıkıp yüzbinlerce insana ses, umut, inanç, güç
olduğunda anlayacaktır. Zira Türkiye 68’inin ya
da devrim tarihinin hem acılı hem de dirençli
şarkıları o albümdedir. Deniz’den Ulaş’a
mücadelede katledilmiş tüm devrimci önderler
artık onun şarkılarıyla anılacak ve ölmezliğe
kavuşacaklardır.
“Şarkışla’ya düşürmesin/Allah sevdiği
kulunu/Gemerek’te çevirmişler/Deniz Gezmiş’in
yolunu” derken, hiç unutulmayacak bir yiğit
delikanlıyı unutulmaz bir ağıtla ve katillerine
ilençle ölümsüz kılan şarkılardan birine ses ve
ruh verecektir. “Hele Ulaş’a Ulaş’a/Ulaş benzerdi
güneşe/Ulaş kardeş can veriyor/yüreğim düştü
ateşe” türküsüyle o gül yüzlü, güzel gülüşlü
gençlerimizin anısını canlı tutacak, Ulaş’ı
güneşe benzetirken, kalplerimize de onlara
duyduğumuz hayranlığın, aşkın sıcaklığını
düşürecektir. Nurhak dağlarında katledilen
gencecik devrimciler için yaktığı ağıtta, Sinan
Cemgil’i, Kadir Manga’yı, Alpaslan Özdoğan’ı
dağlardan geri isteyecektir. O yiğitleri geri
vermeyen dağlara da “Nurhak sana güneş
doğmaz/uçan kuşlar yuva kurmaz” diye
seslenecektir.
“Son Ozan” Zülfü Livaneli için iki yazı daha
yazacağım. Bu ilk yazıyı ‘Genç Zülfü’ diye
okuyun.
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Yaşar Kemal

Abidin Dino

Onat Kutlar

Doğal kalmış, yabancılaşmamış her insan
kendince insanlığın türkülerini yaratacaktır.
Ve bu insanlığın içinden sivrilmiş Zülfü Livaneli
gibi çağın ustaları da insanlığın türkülerini
sürdürmeleri için onlara yardımcı olacaklardır.

Livaneli, çok eskilerden hız
alıp çok yenilere ulaşanlar,
dünyaya açılanlar, geleceğin
kapılarını zorlayanlar
arasında, ilk safta.

Açık deniz kıyısında oturanlar, denizin vuruşlarını
bir süre sonra işitmez olurlar. Bizim açık
denizimizdir Ana- dolu. Vuruşlarını yüzyıllardır
dinliyoruz. Zülfü Livaneli’nin müziği, bana
yeniden bu kıyıları, bu denizi getirdi.

Mikis Theodorakis

Maria Farandouri

Uğur Mumcu

Türk ve Yunan müziğinin kökeninde çok
ortak yanlar var.Zülfü bu kökleri, melodisiyle,
çalgısıyla yani sazıyla, ritmiyle, tipik Türk olan
bir biçimde,yani bizde olmayan Doğu gizemiyle,
Anadolu tadıyla, bizde eksik olan ağırbaşlılık ve
sevimliliğiyle yoğuruyor.Bu bileşimde bir ulusun
geleneğini ve o geleneğin kıvancını açıklıyor.

Herhangi bir Türk’ü
alabilirsin ama şarkısı bir şey
söylemiyorsa, her duyarlı
insan ‘İyi, pekiyi ama şarkı işe
yaramaz!’ der. Zülfü ile böyle
olmadı. Zülfü’nün müzikal
kudreti her şeyden baskın çıktı.

“Oysa Atina
televizyonu Livaneli’nin
konserini canlı
yayın olarak veriyor.
Livaneli’ye bütün Batı
televizyonları açık, Türk
televizyonu ise yasaktır.”

Erdal Öz

Çetin Altan

Emir Kusturica

Saz, dinleyince
anlıyorsunuz, olağanüstü
bir etkinlik, anlatılmaz bir
gerilim bırakıyor insanda.
Saz çok önemli Zülfü’de.

Livaneli’nin ezgileri
gökkuşağı renklerini
püskürten düşsel bir
Akdeniz volkanına
benziyordu…

Genellikle bir film izlediğimde kendime
yönetmenin bu filmi ne amaçla
yapmak istediğini sorarım. Sis’in her
karesinde bu amacı duyumsayabildim
ve bundan çok hoşlandım.

Crister Enander
Livaneli modern bir Yaşar
Kemal gibi yazıyor. Livaneli,
romanında Türkiye’deki tarifi
zor karşıtlıkları çok maharetli
bir şekilde ifade etmiş.

Henning Schmiedt
Zülfü Livaneli o kadar doğal ki, her tür
ilişkide bir gülümseme ve sonsuz bir
sıcaklık. Bu hiç değişmedi, belki daha
da derinleşti ve yoğunlaştı, hatta dil ve
kültür sınırlarını aşan bir temel oluşturdu.
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üyük bir kültür insanı olan Zülfü Livaneli,
ülkeyi ve dünyayı sarsan romanlarıyla
adından söz ettirirken, onun romanları
kapsamlı bir incelemeyi de hak ediyor. Hem bu denli
yaygınlaşmak hem de edebi niteliği yüksek eserler
ortaya koymak, bu coğrafyada çok da kolay iş değil.
Hemen verilebilecek Yaşar Kemal, Sait Faik, Orhan
Kemal örnekleri tam bir kıyaslama içermiyor çünkü
Livaneli, entelektüel birikimin giderek gerilediği,
eğitim sisteminin çöktüğü ve kültür dünyamızın
çölleştiği bir iklimde bu çıtayı ve yaygınlığı
sürdürebiliyor.
Livaneli edebiyatında okuma zevki ve coşkusu
veren hikâyelerin yanı sıra en önemli özelliklerden
birisi karakterlerdir. Romanı öyküden ayıran en
önemli farklardan birisi kuşkusuz karakterlerin daha
derinlikli ve çok yönlü olmasıdır. Bunun farkında
olan Livaneli, atmosferi dil oyunlarıyla ya da uzun
mekân tasvirleriyle kurmak yerine, insan ilişkileriyle
kurmayı yeğler. Nitekim Livaneli’ye göre “Romanda
‘atmosfer oluşturabilmek’ en büyük becerilerden
birisi.
Birçok kişi bu ‘atmosferi’ çarpıcı cümlelerle, dil
cambazlığıyla, uzun paragraflarla oluşturmaya
çalışıyor. Oysa ‘atmosfer’ romanın dilinden
ve biçiminden değil, bütününe yayılan insan
ilişkilerinden ortaya çıkar.”
Gerçekten de romanda karakterleri hem
olaylar içinde tanırız hem de ne olmadıklarıyla
tanırız. Aslında ana karakter, münasebete girdiği
antagonist, yan karakter ya da tiplerle birlikte
okura ne olmadığını da göstermiş olur. Burada
anlatmak yerine göstermek sözcüğünü bilinçli
seçtim. Sahneleme tekniğinin bu ilişkileri ortaya
sermesinde başat bir rolü vardır. Bu sahneler
Livaneli edebiyatının kurgusunda önemli rol oynar.
Kitaplarını sıkılmadan okuyabilmemizin en önemli
nedeni popülerleştirme/basitleştirme kaygısı değil,
sahnelemenin iyi kullanılmasıdır.
Karakter yaratma meselesine dönersek,
Zülfü Livaneli benzer görüşlerini verdiği bir

söyleşide de şöyle aktarır: “Bence romanın dili,
yön veriyor. Oysa çağımız hikâyeler çağı ve
kurgusu, anlatımı, ilginç fikirler; bütün bunlar
insanın doğaya ve kendine dair meselesi bitmiyor.
var ama bir de olmazsa olmazı var: O da karakter
Edebiyatın özünü tekrar hatırlamak gerek ki “Son
yaratmak. Deneysel romanlar hariç tabii. Karakter
Ozan” iyi ki de bunu yapıyor. Bu konuyu Livaneli’nin
yaratacaksınız. Mesela biz Raskolnikov’u kardeşimiz şu sözleriyle kapatmak en doğrusu olabilir:
kadar iyi tanıyoruz. Tolstoy’un, Faulkner’in
“Bir arkadaşım vardı. Atonal piyano çaldığını
kahramanlarını tanıyoruz. Şimdi birçok kitap
öne sürer, tuşlara gelişigüzel basardı. Bir akor
karakter yoksunu. Karakter yaratamıyor. Kitabı
basmasını, bir melodi çalmasını isteseniz, bunu
okuyup bitirdiğinizde aradan bir süre geçtiğinde
başarabileceği şüpheliydi. Ama o, büyük bir
karakterin adını bile hatırlamıyorsunuz.”
özgüvenle, bunun da “kendi ifadesi” olduğunu
Yine burada Livaneli, çok yönlü karakterlerin
söylüyordu. Sanatta böyle şey olmaz. İnsan her
biz bunlara güçlü karakter de diyoruz, akılda
türlü yaratıcı yeniliğe, hatta delilik sayılacak
kalıcılığından söz ediyor. Öykü karakterleri çoğu
yapıtlara imza atabilir ama bunun için klasik
zaman düğüm/zirve noktasına yapılan
dönemlerden geçmiş olması gerekir. Picasso,
yatırım nedeniyle, o düğümün
kendi tarzını yaratma hakkını, o
içine düşsün diye birkaç
muazzam klasik dönemlerinden
Livaneli
yönüyle sunulurken, roman
sonra kazandı. Bundan ötesi,
karakterleri pek çok düğüm
doğru dürüst köpek resmi
edebiyatında
içerisinde sınanmış çok
çizmeyi beceremeyen kişinin,
okuma zevki ve
yönlü karakterler olarak
üzerine boyalar sürdüğü bir
coşkusu
karşımıza çıkar. Karakterler
tuvali “modern resim” diye
veren hikâyelerin
hem bireysel hem de
yutturmaya çalışmasına
toplumsal yönleriyle
benzer ki, maalesef böyleleri
yanı sıra en önemli
anlatarak ya da göstererek
de pek eksik değil.
özelliklerden
yaratılır. Karakterin dramatik
Bu biraz da aşırı örneği
birisi karakterlerdi
gereksinimi, tetiklenme
romana uygularsak ortaya
nedenleri, düğümdeki rolleri
şöyle bir kural çıkıyor: Önce yazar
yazarın kafasında güçlü bir şekilde
olma maharetini ispat et. “Savaş ve
belirlenir.
Barış”, “Buddenbrooks”, “Ses ve Öfke”
Örneğin “Engereğin Gözü” kitabında
gibi bir roman yazabileceğini, o mimariyi,
Haremağası Süleyman’ın yaşadıkları üzerinden,
roman mühendisliğini, karakter yaratma ve okutma
iktidarın çevresinde ışık görmüş pervaneler gibi
becerisini kanıtla; sonra roman sanatına yenilik
dönen insanlar atmosferi yaratılır. İktidar ateşiyle
getirmek için istediğin denemeyi yap. Unutmayalım
kıvranan insanların sonlarının ne derece vahim
ki James Joyce, “Ulysses”i yazdığı sırada, “Sanatçının
olduğunu da hissederiz, görürüz. “Serenad”
Bir Genç Adam Olarak Portresi”ni yazmış, Stephen
kitabında insanlığın ortak acılarını anlarken,
Dedalus karakterini yaratmış, daha da önemlisi
“Huzursuzluk”ta savaşın insan ruhunda yarattığı
“Ölüler” gibi eserler vermiş büyük bir yazardı. Farklı
tahribatı hissederiz. Tüm bunlar lafazanlıkla değil,
görünme çabası sıradanlığın göstergesi değil midir?
güçlü kurgularla verilir.
Gerçekten farklı olan bir kişi, neden farklı olduğunu
Pek çoklarına göre artık hikâyeler, karakterler
kanıtlamaya uğraşsın? O sadece anlatacaklarının
önemsiz, deneysellik ve dil oyunları edebiyata
özüne en uygun biçimi yaratmakla uğraşır.”
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ülfü, yetmişlerden bugünlere kadar kuşaktan kuşağa besteleri ve
müziği çokça dinlenmiş, çokça sevilmiş; pek çok eseri düşünen,
duyarlı ve vicdanlı kesimlerin ezber ettiği, marş haline getirdiği, çok
değerli bir edebiyat ve müzik adamıdır.
Pek çok müzisyen ve bizler onun bestelerine hayran olduk.
Bestelerini hayranlıkla dinledik, hatta gıpta ettik, kıskanmadan.
Livaneli’nin çok önemli bir özelliği de hem kendi yazdığı sözlerde
hem de büyük şairlerden seçtiği şiirlerde o müziğe yatkın gizli ritmi iyi
bulmasıdır. Ve bu onun çok büyük bir özelliğidir.
Edebiyatı da iyi bildiği için ve iyi bir edebiyatçı olduğu için bu özelliğini
bestelerine yansıtmıştır. Zaten bestecilerin edebiyatla da ilgisi olmalıdır.
Slogana kaçmadan, estetik değeri yüksek besteler üretmiştir. Çünkü
muhalif ve politik müzik slogana kayarsa kalıcı olması mümkün değildir.
Ve Zülfü bunlardan hep kaçınmış, yazarlığını, sinemacılığını, düşünce
dünyasını ve politik yanını ve memleket dertlerini hissederek kalıcı ve çok
etkili eserler üretmiştir. Zülfü Livaneli’nin bazı eserlerini dinlediğinizde
gözyaşı akıtırsınız.

Bir Paris Anısı

70’li yılların ortalarıydı.
12 Mart’ın da etkisiyle Moğollar dağılmış, hepimiz bir yerlere gitmiştik.
Canım kardeşim Engin Yörükoğlu ve ben Paris’e yerleşmiştik. Çok zor
koşullar altındaydık. Engin bir restoran işletiyor, ben de bulduğum
işlerde çalışıyordum. Zaman zaman müzik de yapıyordum. İşte o
koşullarda bize bir davette bulundu. Bir albüm yapacaktı ve İsveç’ten
geldi. Aranjörlüğünü Erol Dinçer’in (Gaga Erol) yaptığı o albümde ben
gitar çaldım, Engin davul çaldı ve günlerce Paris’te küçük bir stüdyoda
albümü tamamladık. Biz Livaneli ile daha çok kaynaştık, daha çok arkadaş
olduk. Fakat o günlerde bir durumu fark etmiştik. O albümden önce
Zülfü’nün daha önce yayımladığı eserler çoktan dillere düşmüş, Zülfü
büyük şöhret olmuştu. Biz tabii Türkiye’den haber alamadığımız için
bunlardan haberdar değildik. İnsanlar ülkesine gidemeden de milyonlara
ulaşan eserler üretebiliyordu. Bu çok sevindirici bir gelişmeydi. Çok mutlu
olmuştuk.
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stanbul-Moskova uçağındayım. Bu satırları
10.000 feet yüksekte başlıyorum yazmaya. On
yılların abisi Zülfü Livaneli’ni anlat dedi dostlar.
“İstasyon’da, kapağımızda Livaneli dosyası var.”
diye eklediler. En zoru, dostu yazmak, en streslisi,
abi yarısını anlatmak, en dikkat edilmesi gereken,
55 yıla varan efsanevi zamanları hatırlatmak, en
özenilesi de çokça sevgi köprüsü kurduğum bir yol
arkadaşını, yoldaşı anlatmak…
Evet… Moskova’ya 10’uncu kez geliyorum.
Zülfü Abi’yle geldim çokça. Ve Nâzım, 120’nci yaşa
geldi, yine Zülfü Usta’mla geliyorum. Anmalara...
Moskova Nâzım Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır’ın
ev sahipliğinde... Ama Ülker-Zülfü Livaneli, bir
sonraki uçakta bu kez. Öyle oldu ne yapalım, çünkü
Antalya’dan geldim! Neyse… Yine yoldaşlık sürüyor
gördüğünüz gibi Zülfü Abi’yle. Sektirmeden,
saygıyı eksiltmeden… Yolumuz taaa üniversite
yıllarımda kesişmişti Zülfü Ağabey’le. “Hayranı,
seveni, yeteneklerine şaşkın” bir öğrenci olarak.
O yıllardan fotoğrafımız da vardı, imza isterken,
kaybettim. Sel baskınlarından birinde... Fotoğraf
kaybolur ama sevgi devam eder, kaybolmaz... İyi
sürdü ve hep devam etti hayranlığım, hep pekişti
ağabeyliği... Çoktan devam ediyor musahipliği...
Hem de uzun soluklu. 8 ya da 10 bölüm olacak
belgesele de başladık bu arada... Yapması zor,
zahmetli, özenli, gösterimi iştahlı, izlenmesi keyifli
olmasını istediğim bir belgesel! Dijital portallarda
gösterilecek. Haydi hayırlısı... Ben bugüne kadar 5
versiyon Livaneli belgeseli yapmıştım. 9-10 kez de
satırlara döktüğüm portresi var arşivlerde…
Evet, madem “İSTASYON”da duruyoruz… O
halde, Livaneli Usta’nın yaşam istasyonlarından
bir karma yapayım istedim. 2023 ortalarında
tamamlayacağımız belgeselin sürprizlerini
bozmadan, İstasyon okurlarına cimri
davranmadan, Livaneli sevenlerini mahcup
etmeden. Evet… Bölük pörçük okumanız dileğiyle…
•••
Stockholm’de bir akşamüstü. Bir adam karla
kaplı ormana bırakıyor genç bedenini. Yürüyor,
yürüyor... Her adımda biraz daha çoğalıyor
yalnızlığı; hüzün, elini uzatsa tutacak kadar
yakınlaşıyor. Dönüp ayak izlerine bakıyor.
Geçmiş, her adımda biraz daha yakınlaşıyor,
yayınevi, Ankara Emniyeti’nin koridoru boyunca
dizilmiş, suç ortaklarının o bildik mahcupluğuyla
bekleyen kitaplar... Demir kapı bir açılıyor bir
kapanıyor... Genç adam yürüyüşünü sürdürüyor...
Karda, genç bir kadın beliriyor, küçük bir kız
çocuğuna, “Baban iş gezisinde” diyor... O
yolculuklardan birinde bilinmeze açılıyor genç
adam...
Sözünü, bağlamasına ekleyip karışıyor hiç
tanımadığı insanların arasına... Dönüp bir kez daha
ayak izlerine bakıyor, kara kan hiç yakışmıyor...

Karla kaplı o orman, bildik bir şiire yataklık yapıyor,
söz müzikle buluşuyor…
Evet, o genç adam dilsiz zamanlarımızın sesi
Zülfü Livaneli... Yüzlerce bestesiyle umudunu
yaşatan, filmlerinde bizi, bizimle ve tarihimizle
hesaplaştıran, kitaplarında yarınla barıştıran,
yazılarında demokrasiye ve insan haklarına
sahip çıkan, bir müzik ve kalem ustası, bir barış
büyükelçisi.
Küçük öfkeleri, küçük kıskançlıkları ezip
geçen, büyük sevgilerin tadına vardıran. Bu etiket
dünyasında “ne olur beni kolay tanımlayın”
diyenlerin uçsuz bucaksız evreninde geniş, derin bir
soluk aldıran bir usta…
•••
Yaşamı ve sanatıyla uzun ve zorlu bir yolculuktu
Livaneli’ninki...
O da bu yıllar içinde milyonlarca yol arkadaşı
buldu kendisine; dinletti, izletti, seyrettirdi, okuttu,
etkiledi, yol gösterdi.
Müzikle başladı yolculuğuna...
Radyolara giremeyen Alevi türkülerini
kulağımıza aktardı. Dışarı çıkamayan hapishane
ezgilerini derledi. Mırıldananların mahpushanelere
tıkıldığı ağıtlar yaktı.
Aşkı da eksik etmedi…
Teni ilaç olanların, nefes nefese sevdalananların,
ölümüne bir çift güvercin olarak göğe yükselenlerin
hikâyesini notalara dönüştürdü.
Doğaya da döndü yüzünü, barışa da…
Töreye de otoriteye de ihanete de sözü oldu.
Zalimleri, tahtları, şahları diline doladı.

Özgürlüğe yelken açtı.
Yiğitlere, devrimcilere, şehitlere gözyaşı döktü.
Madımak’ı da Gezi’yi de Dersim’i de dert edindi.
Mevlânâ için de Gazi Mustafa Kemal için de
Nâzım için de Darağacında Üç Fidan için de Hrant
için de kayda girdi.
“Yol”a, “Sürü”ye, “Otobüs”e müziğiyle kan ve
can verdi.
Çocuklara da seslendi komşulara da; çocuklar
için de haykırdı, çocuk yaşta yitip gidenler için de…
Yol üstünde edebiyat durağına da uğradı…
Notalara ara verdiğinde romanlara oturdu,
roman sayfaları bir bir evlere konarken “Mutluluk”
da takdim etti, tarihe de uzandı, “Serenad” da
sundu… “Balıkçı ve Oğlu”nda son yılların en can
yakıcı ve büyük dramı olan göçmenliği, balıkçı
Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlattı.
Kendi dilinde değil sadece, 30 dilde ülkeden ülkeye
okundu… Yaşadığı kentin duman ve sisler altındaki
yakın tarihi, hatta 2000 yıllık geçmişi hem filmiyle
hem romanıyla hem müziğiyle dile geldi. “Sis”i
seyrettik, “Konstantiniyye Oteli”ni okuduk ve
gözlerimiz kapalı İstanbul’u dinledik.
•••
Besteleri çoktan dünyanın bir ucunda efil efil
esiyordu zaten. Düşünün ki Leylim Ley, 22 ülkede 22
dilde marşa dönüşmüştü.
Yiğidim Aslanım ise bizim topraklardaki
demokrasi şehitlerinin ağıtı olmanın yanı sıra, pek
çok ülkenin de matemine eşlik etti.
Livaneli’nin bestelerini Bono da söyleyecekti,
Dalaras, Farandouri, Aleksiu, Yasmin Levy de…

Dünya yorumcuları da…
Türkiye’nin popüler şarkıcıları ise çoktan
ezberlemişlerdi.
En arabeskinden Müslüm Gürses, en
alaturkasından Zeki Müren, en kalabalığından
İbrahim Tatlıses, en popundan Ajda Pekkan, en
romantiğinden Sezen Aksu... Ve en “Roman”ından
Kibariye…
•••
Bir halk gülüyorsa, gülümsemeli bir sanat
adamı… Ağlıyorsa, tabii ki gözyaşı da dökmeli…
Livaneli, yıllar boyunca ürettikleriyle, sanat
eserleriyle hem gözyaşının hem gülümsetmenin
yanında dururken, yurttaş olarak da tavrını
gösterecekti.
Dünyanın pek çok siyasetçisiyle yan yana
gelecekti kültür adamı olarak; ne yazıyorsa ne
düşünüyorsa sakınmayacaktı sözünü.
Gazi Mahallesi’nde sakin gücüyle sakinliği
işaret edecek, Gezi’de yürüyecekti hiç durmadan;
“Özgürlük”ü koroya dönüştürerek…
Ankara Hipodromu’nu bir konser alanından çok
“demokrasi mitingi”ne çevirecekti, 500 bin kişiyle
birlikte…
Ölüm oruçları ve açlık grevlerinde ağabey…
Silivri Cezaevi önünde Can’dan ve Erdem’li
dostları için nöbetçi olacaktı.
UNESCO’dan elçi de oldu. İstanbul’dan vekil
de… Siyasetin “kör döğüşü”ne dayanamayıp
“kurumsal politikacı”lıktan istifa edecekti ama
siyasi düşüncesini hele ki yakın zamanlarda olan
bitene karşı isyanını her fırsatta kararlı biçimde
göstermeye devam edecekti. Ki 1500 yıllık Sur
yıkılırken, yakılırken, kül olurken, ülkenin dört
bir yanında tarihten kalanlar heba edilirken
elçisi olduğu kurumun, UNESCO yönetiminin
tavırsızlığına da “pes” deyip istifayı basacaktı!
İşte…
Moskova’ya, Bremen’e ve Atina’ya böylesine
çarpıcı bir “hayat çizgisi”yle davet edildi Zülfü
Livaneli, İstanbul akşamına da…
Moskova, Nâzım demekti başlı başına. Nâzım’ın
mezarı başında fısıldadı, Nâzım şiirlerinden yaptığı
besteleri. Kayın ormanlarıyla kaplı bu koca kentin
görkemli bir salonunda, bir ağaç gibi tek ve hür ve
bir orman gibi kardeşçesine ve “Kardeş Türküler’le
birlikte Yiğidim Aslanım da söylendi, “Karlı Kayın
Ormanı” ve diğer Nâzım besteleri de... Koro
halinde...
Bremen ise Livaneli’nin, 12 Mart günlerinde
ülkesinden çıkmak zorunda kaldığı günlerde trenle
Almanya’ya vardığı ilk duraktı. Anlamı vardı;
dostları vardı hep...
Ve tam da “doğum günü”ne denk düşen
gecede, armağan üstüne armağan aldı
Bremen’de. Konuşma yapmak için sahneye
davet edilen Alman Parlamentosu Başkan Vekili
Claudia Roth sözlerine, “Bizim Türkiye’miz
sensin. Sen bizim özlediğimiz Türkiye’sin Zülfü...”
diye başladı. Ve tam karşısında duran Livaneli’yi
ve tabii ki salondakileri duygulandıran şu
konuşmayı yaptı; özetle…
“Zülfü Livaneli, siyasi olarak örnek aldığım bir
insan. O bizler için, Avrupa’daki Türkiye dostları
için, Türkiye’nin aydınlık geleceğe dönük yüzüdür.
Türklerle Yunanlıların, Ermenilerin Kürtlerin barış
içinde birlikte yaşamaları için on yıllardır yaptığı
çalışmalar, bir barış projesi olarak Avrupa açısından
da büyük önem taşıyor. Sevgili Zülfü, Parlamento
Başkan Vekili olarak belirtmek istiyorum; Almanya
da senin yurdun…”
Derken, Roth’un konuşmasının ardından sahne
“binbir çiçekli bir bahçe”ye döndü.
Alevi bir bağlama üstadı, Kürt bir vokalist,
Ermeni kökenli Türkiyeli sanatçı Erman İmayhan,

St. Stephani Kilise Korosu ve Afrika kökenli bir caz
hissettin. Bana ve sayısız gence hep örnek oldun,
sanatçısı Romy…
yol gösterdin. Sokakta, sahnede, alanlarda hep
Ve üstatlar üstadı ünlü Alman piyanist Henning
mücadele ettin. Ki bunun bedelini hapislerle,
Schmiedt... Tam bir Livaneli rüzgârı estirdi,
sürgünlerle ödesen de inadına bir insan
çokça eserini icra ettiler. Mevlânâ’ya
ömrünü neye vermelinin yaşayan
saygı sunan besteler de “büyük
bir sembolü oldun. İyi ki doğdun
Küçük öfkeleri,
felaket”in mağduru Gomidas’a
iyi ki varsın Abi...” diye biten
küçük kıskançlıkları
dizilen notalar da “barış ve
mesaj da duygulandırdı tabii
ezip geçen, büyük
özgürlük”ten söz eden
ki…
şarkılar da…
•••
sevgilerin tadına
Livaneli, gözlerindeki
Ve Atina, İstanbul…
vardıran. Bu etiket
yaşı silerken, sahneye bu
Atina’da... Atina,
dünyasında “ne olur beni
kez kendisi davet edildi.
40 yıl boyunca
kolay tanımlayın”
Eşi, can yoldaşı Ülker’e
çokça gittiği kentti
sarılıp alkışlar eşliğinde
Livaneli’nin.
İstanbul
diyenlerin uçsuz bucaksız
kalabalığın karşısına
ise nereye giderse
evreninde geniş, derin bir
geçti. Ve evladı saydığı
gitsin peşinden gelen
soluk aldıran
şarkılardan birini, kızı Aylin’le
bir koca şehir... Atina’daki
söyleyecekti.
“komşular”, “Akdeniz’in “En
bir usta…
“Yoruldum da yol üstünde
Büyük Bestecisi” ödülü verdi
oturdum/Gittim padişahtan ferman
“doğum günü armağanı” olarak.
getirdim/Herkes sevdiğine kavuşsun diye...”
İstanbul’daki dostlarıysa, bir cuma gecesi
Bundan âlâ doğum günü kutlaması
Karaköy İskelesi’ne bakan bir yaz köşesinde yine
olamazdı Livaneli için, pasta-börek, mum
gülümsetiyordu Zülfü Livaneli’ni…
üfleme vs. yoktu ama kutlamaları organize
Ve fonda bir Livaneli şarkısı çalıyordu yine;
eden Bremen Radyosu yapımcılarından Peter
anlamını yitirmeyen…
Schulze, şapkadan sürekli tavşan çıkarıyordu!
“Bir vapur geçiyordu Boğaz’a doğru… Nâzım
İlk satırlarda sözünü ettiğim “Ada” plağının
usulcacık okşuyordu vapur’u…”
sembolik özel baskısının takdimi, ertesi gece
30 yıllık dostu, 40 yıllık dinleyicisi olarak
yine çocuğu gibi saydığı “Yer Demir Gök Bakır”ın ben de başından itibaren okuduğunuz ve en
özel gösterimi derken Livaneli’nin mutluluğu
samimisinden kaleme almaya çalıştığım yazıyı
tavan yaptı.
armağan ediyorum...
Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem
Sen çok yaşa Zülfü Ağabey...
Özdemir’den gelen ve “ağabey” diye başlayan
İyi ki doğdun…
ve “Ülkeni ve insanları hep sevdin. Yaşanan
Ne demiştin? “İyi ki dünyanın geleneğinde
acıları, çekilen acıları yüreğinin en derinliklerinde
‘sanat’ diye bir liman var…”

HATIRA PERONU
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lkemizin yetiştirdiği değerli orkestra
şeflerinden Rengim Gökmen, Zülfü
Livaneli’nin hem eski dostu hem çalışma
arkadaşı. Rengim Hoca’ya pandemi sonrası
yoğunlaşan programında, konserler ve projeler
arasında Livaneli’yi ve birlikte hazırladıkları
projeyi sorduk, tıpkı orkestra şefliğindeki gibi
keyifli sohbetiyle anlattı yakın dostunu ve onun
kendine özgü ‘notalarını’...
Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli yıllar
öncesinden birbirlerini tanısalar da ilk kez
İzmir’de Karşıyaka Orkestrası’nda Livaneli’nin
eserlerinin senfonik düzenlemelerini yaptıkları
sırada birlikte çalışmaya başlarlar. Ardından
‘Sevdalım Hayat’ta bir araya gelirler, bu kez
aralarına Tevfik Rodos da katılmıştır, kendi
deyimiyle uzun zamana dayanan hayranlık,
sanatsal birlikteliğe dönüşür böylelikle.
“Ben klasik müzikçiyim, popüler müzik
dünyasına uzağım ama Zülfü Livaneli, kendine
özgü, nitelikli, üst düzey ezgileri dünyaya
getirmiş bir müzisyen. Onu zaten, müziğinden,
çok sevdiğim kitaplarından takip ediyordum.
‘Sevdalım Hayat’la birlikte aramızda sıkı bir
bağ gelişti. Kendine özgü kokusu olan, bu
topraklardan beslendiğini belli eden, evrensel
ölçütlere ulaşmış, dünyaya açık bir müzisyen,
onlarca dilde seslendirilmesi de bunun kanıtı.
Ezgileri bu kadar dillere düşmüş başka müzisyen
dünyada da çok az bulunur kanımca.”
Zülfü Livaneli’nin çok yönlü sanatçılığına,
yazarlığına, yönetmenliğine Rengim Gökmen
de dikkat çekiyor ve buna ek olarak da, kanaat
önderliği özelliğinin ve her zaman toplumun
odak noktasında olduğunun altını çiziyor.
“Müzikal anlamda bakarsak, şarkıları bazen
Batı tarzına uygun oluyor, 3/4’lük, 4/4’lük
ritimler gibi; bazen de Doğu kökenli makamsal
ritimleri, aksak ritmi yakalıyorsunuz, ‘Karlı
Kayın Ormanı’nda olduğu gibi. Ama hiçbirinde
kendisinden ödün vermiyor, tüm müziğinde
Anadolu kokusunu buluyorum. Müzisyenliğini,
yazarlığıyla, yönetmenliğiyle yarıştırmak
mümkün değil. Şarkıları yalnızca toplumda
değil, müzik camiasının da gündeminde her ne
yapsa.”
En çok hangi kitabını beğendiğini
sorduğumda, “Hiçbir kitabına haksızlık etmiş
olmak istemem ama müzikle bağlantılı olması

etkilediğini ve bunun onun derin
nedeniyle ‘Serenad’ diye cevap
entelektüelliğine bağladığımı, bu
vereceğim.” diyor. Gökmen’in
Gökmen’e göre
fikrime katılıp katılmadığını
ikinci sırasında da, uzun süre en
Zülfü Livaneli’nin
soruyorum. Gökmen de,
çok satan romanlar arasında
besteciliğini
tecrübesine ve ustalığına
yer alan ‘Mutluluk’ var, ve
yakışır bir cevap veriyor bu
tabii bugünlerde çıkacak
özgün ve farklı kılan,
soruma:
olan son kitabını da
ezgileri bulması ve bütün
“Bir yaratıcı ister besteci,
merakla beklemekte.
insanlara sımsıcak ve
ister
yazar, ister yönetmen
Gökmen’e göre Zülfü
yakın gelmesini
olsun, entelektüel altyapı ve
Livaneli’nin besteciliğini
başarması, kitleleri
düşünme şekli olmadan hiçbir
özgün ve farklı kılan, ezgileri
yakalayabilmesi.
şey ifade edemez. Livaneli’nin
bulması ve bütün insanlara
entelektüelliği ince ruhu ve
sımsıcak ve yakın gelmesini
duyarlılığıyla birleşince bugün o çok
başarması, kitleleri yakalayabilmesi.
sevdiğimiz eserlerine kavuşuyoruz.”
Buna örnek olarak da “Yiğidim Aslanım”,
Rengim Gökmen, söyleşimizin sonunda
“Leylim Ley”, “Gözlerin”, “Sevda Değil” gibi
bugünlerde uzun zamandır heyecanla ön
bestelerini gösteriyor sanatçı.
hazırlıklarını yaptıkları, Nâzım Hikmet senfonik
Zülfü Livaneli’nin belgeseli için çalıştığımız
müzikali için çalıştıklarını müjdeliyor. 3 yılı
bu günlerde, Livaneli’nin, her dönemde aydın
bulan çalışma bu yıl meyvelerini verecek.
kişiliğine, düşün adamlığına daha da yakından
Son soru: Zülfü Livaneli’yi üç kelime ile
tanık oluyoruz. Toplumun sorunlarına olan
anlatsanız, ne olurdu?
duyarlılığıyla, yakın tarihimizde ülkenin
Rengim Gökmen’in cevabı ise “Yaratıcılık,
içinden geçtiği acıların, sıkıntıların onun
mütevazılık ve dürüstlük!”
elinde bestelere dönüşmesinin beni her zaman
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Kuşağı’nın en yakın öncüsü olan
bizim 60’lı yıllar kuşağımız üç
temel değere sahiptir:
Hümanizm,
Yurtseverlik,
Sosyalizm.
Hümanizmi çok erken yaşlarda hem kendi
ülkemizin (Reşat Nuri Güntekin, Sabahattin
Ali, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sait Faik vb.)
hem başka dillerin ve ülkelerin (Steinbeck,
Istrati, Exupery, Gide, Dostoyevski,Gorki,
Şolohov, Hemingway vb.) yazarlarının
yapıtlarından öğrendik.
Bizlerin yetiştiği 50’li yıllarda ve 60’lı yılların
başlarında bu yazarlar okunmaktaydı...
Örneğin Gorki benim için sosyalist “Ana”dan
önce hümanist “Stepte”nin, “Körlerin
Şarkısı”nın yazarıydı.
Sabahattin Ali her şeyden önce hümanistti.
Sait Faik mürekkep balığının ölümüne
ağlatan, Reşat Nuri romantik-hümanist hikâye
ve romanlarıyla duygularımızı yönlendiren
yazarlarımızdı...
O yılların havasında yurtsever olmak,
Atatürk sevgisi ve hayranlığı da tıpkı hümanist
olmak kadar doğaldı.
İçten, nahif, kendiliğinden; özveri,
sevgi, adanmışlık duygularıyla örülmüş bir
yurtseverlikti bu...
60’lı yılların ortalarına doğru sosyalizmle

ve sosyalizm değerleriyle tanışık bir
tanıştık...
sanatçı görüp gösterebilirdi.
Kişiliklerimizde hümanizm,
Filmde yurtseverlik olgusu
yurtseverlik ve sosyalizm
da, konunun gerektirdiği
değerleri birbirinden
Kişiliklerimizde
ölçülerde ve yine abartıya
ayrılmazca bütünleşti...
hümanizm,
düşülmeksizin işleniyordu.
Zülfü Livaneli 60’lı
yurtseverlik ve
Herkesin, hatta Zübeyde
yıllar kuşağının, bu
sosyalizm
Hanım’ın ısrarına karşın
sentezi günümüzde de
değerleri birbirinden
Mustafa Kemal’in İzmir
korumayı başaran seçkin bir
ayrılmazca
geri alındıktan sonra
temsilcisidir.
bütünleşti...
ordularını (ata yurdu,
“Veda” bana bunları bir kez
doğum yeri, çocukluk ve
daha düşündürdü.
delikanlılığının kenti) Selanik
•••
üzerine yürütmeyişinin saptanması çok
Amacım bir film eleştirisi yapmak
önemliydi.
değil.
Ve filmin sonunda, başta Mustafa Kemal’in
Filmin yapımına harcanan büyük emek,
kendisi ve annesi olmak üzere, bütün bu
teknik başarı, yönetmen ve oyunculuk
Selaniklilerin sevgili şehirlerini bir daha
ustalıkları zaten yeterince ortada.
görmeden bu dünyadan ayrılacaklarının
Beni daha çok senaryo ilgilendiriyor.
izleyiciye bilgi olarak aktarılması, sadece bu
Zübeyde Hanım’ın donuk ve resmi
“dipnot” bile, üzerinde bir film yapılmaya
kimliğinden kurtarılarak Balkan şivesiyle
değecek kadar duygu ve düşünce yükü
tatlanmış Türkçesi ve kadınlığıyla ete kemiğe
taşıyordu...
büründürülmesine bayıldım.
•••
“Veda”nın bence en önemli ve cesur
Livaneli’nin filminde, bana göre, eksiklikler
başarılarından biri budur.
ve fazlalıklar yok muydu?
Müslüman-Türk ahalinin Balkanlar’dan
Ama bu sonuç olarak onun Atatürk’ü.
Anadolu’ya göç sahneleri harikaydı.
“Veda” Mustafa Kemal’in yaşamına
Bu göç sahneleriyle İzmir’i terk eden
odaklanan ilk sanat filmi olarak ilgimizi ve
gayrimüslim-Rum ahalinin kaçış sahneleri
arasındaki abartısız karşıtlığı, ancak hümanizm alkışlarımızı hak ediyor.
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ir yaz gününde bu kez yol
arkadaşım, sevgili Nur Sürer.
Hava elbette çok sıcak ve güzel.
Serinlemek için pencereyi açtık. Püfür püfür
esen rüzgâr o kadar iyi geldi ki ikimize
de… Doğa rengârenk gökkuşağı ile sarıp
sarmalıyor bizi. 17 yaşından bu yana yani
tam 50 yıldır onu sinemada ve ekranda hep
“Helal sana!” diye izliyoruz. Oyunculuğu,
aldığı ödüller ve her geçen gün sevenlerinin
sayısı ile belli. Aldığı ödüller, hepsi alnının
teri, yeteneğinin karşılığı...
Ben onun en çok net duruşunu,
emekten ve haktan, hukuktan yana
oluşunu sevdim... Ve “Ben sosyalistim!”
diyen net tavrını...
Sevgili Nur, birden eski günlere dönmüş
gibi oldum... Beni kırmadığın için çok
teşekkür ediyorum...

YILDIZLAR KOMPARTMANI

n Bu yaşamda seni en çok
zorlayan ne oldu? Anne olmak
mesela. Bize anneliğini anlatır
mısın? Nasıl bir annesin? Biz anneleri
bıraksan görünmez birer kale
olarak evlatlarımızın önünde siper
olarak dururuz onlara yanlış bir
şey dokunup zarar vermesin diye…
Katılıyor musun?
Yaşamda beni zorlayan bir şey
olmadı. Belki çocukluğumda yaşadığım
ekonomik sıkıntıları söyleyebilirim
ama onlar da çok geride kaldı. Anne
olmak beni her zaman çok mutlu etti.
34 yaşında anne oldum. Genç bir anne
olmadığım için pimpirikli bir anneydim
hâlâ öyle olduğumu düşünüyorum.
Yurtdışında yaşıyor oğlum. Bazen üç dört
gün konuşamadığımız oluyor ama dert
etmiyorum. Ama Türkiye’ye geldiğinde,
gece yarısı arkadaşlarıma gidiyorum
dediğinde garip bir şekilde tedirgin
oluyorum, dönünceye kadar camda
bekliyorum. İyi bir oğlum var, kibar bir
çocuk. Merhametli. Merhamet, bundan
birkaç yıl önce meziyet sayılamayacak
bir şey belki ama şimdi meziyet oluyor.
Öyle bir oğlum var. Mutluyum. Şiddetten
uzak yetiştirdim. Zaman zaman endişe
etmiyor değilim tabii.
n Oğlunun, sevgili Ümit Kayabaş’ın
düşüncelerine ve dünya görüşüne
karışır mısın? Buna izin verir mi?
Siyasi görüşüne hiç karışmadım.
Tabii iyi okullarda okumasını sağladım.
Üniversite seçimine katiyen karışmadım.
Ben Mülkiye okumasını isterdim tabii
ama o mühendis olmak istedi. Üçüncü

BİRCAN USALLI SİLAN
senede dondurdu, sonra Bilgi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Grafik Tasarımı
bölümü okudu. Onu istedi hiçbir şekilde
karışmadım. Çünkü ben kendime de
karışılmasını istemem. Şimdi mutlu, ben
de mutluyum.
n Sen Nur Sürer’i yaşarken kendini,
oğlun ve eşin Sarp Kuray için hiç
sınırladın mı? Sınırlamak gerekir mi?
Sınırlıyorsun tabii. Öncelikleri oluyor.
Oyuncu olmama rağmen, çok çalışıyor
olmama rağmen evin içini düzenlerim
ben. Prensipli biriyim. Çocukluğumdan
itibaren öyle yetiştim, evin reisi gibi
davranırdım. Sorumluluk sahibi bir çocuk
oldum hep.
n Şöhret nasıl bir yük insana? Ya da
doğru kullanıldığında nasıl bir avantaj
sağlar?
Şöhret öyle bir yük getirmiyor bana.
Ben mutluyum olduğum yerden.
Avantajları da var tabii, yok değil.
Hiçbir meslekte olmayan birtakım
iyilikler sağlıyor insana. Tanınmak ve
sevilmek güzel bir şey. Aksi bir şeyle de
karşılaşmadığım için mutluyum.
n Sen filmlerinde yüzlerce sıra dışı
kadını canlandırdın. Ama yine de halen
bir kadın var mı “seni oynamadan bu
işi bırakmam” dediğin?
Evet, bir sürü kadını oynadım.
Sinemaya, kırsaldaki kadınları
canlandırarak başladım. Dolayısıyla
hiç tanımadığım insanları oynadım.
Ben bir şehir kadınıyım, büyük kentte
doğmuş biriyim. Benim gördüğüm
köyler, sadece annemin akrabalarının
olduğu yerlerdi. Dolayısıyla mesleğe
çok uzun yıllar, Türkiye’nin çeşitli
illerinden, farklı coğrafyalarından, farklı
kadınları oynadım. Kendim gibi bir kadını
oynamadım. Hayata özgürlükçü eşitlikçi
bakan kadınlardan birini oynamadım.
Zaten belli bir yaştan sonra anneyi, hiç
evlenmemiş bir kadını ya da kocası ölmüş
bir kadını oynuyorsun. O yüzden kendim

gibi bir kadını oynamak isterdim. Özgür, sosyalist
bir kadını…
n Günün birinde kamera artık benim için
uzaklarda kalmış bir dost diyecek misin, yoksa
sen de sonuna kadar, gücün yettiğince kamera
önünde mi olacaksın?
Hiçbir şekilde kamera arkasında olmayı
düşünmüyorum. Meziyetlerim de yok mesela
hikâye yazmak gibi. Ben sadece oynamayı
biliyorum. Onun dışında elim ayağım tuttuğunca,
oynayabildiğim ve gücüm yettiği kadar kameranın
önünde olacağım. En iyi becerebildiğim şeylerden
biri o çünkü.
n Ben böyle bir birikimin ve dünya görüşünün
seni iyi bir yönetmen ya da senarist yapacağını
düşünüyorum. Sen ne dersin?
Hikâye yazmıyorum, beceremediğim bir şey.
Kafamda bazı şeyler düşünüyorum ama kısa notlar
halinde kalıyor. Herkesin yapacağı iş ayrı. O yüzden
hiçbir şekilde öyle bir şey düşünmüyorum.
n Hayattaki ‘iyi ki’lerini sormak istiyorum…
Umarım yoktur ama ‘keşke’lerini bir de…
Herkesin ‘iyi ki’leri ve ‘keşke’leri var. Ama
onlara pek de kafayı takmam. Onlar da
yaşandığı dönemlerde iyi şeylerdi. Sevmişsindir,
ayrılmışsındır… Arkadaşlarımla küslüklerim
yoktur. O yüzden iyi ki yapmışım derim ama keşke
yapmasaymışım demem ben hiç. Her zaman, iyi ki
yapmışım derim.
n Ülkemizin bitmek bilmeyen problemi
çocuklara, gençlere ve kadınlara yapılan taciz
ve bir türlü önlenemeyen şiddet… Nur Sürer’in
çareleri ya da çözüm önerileri neler olabilir bu
konu ile ilgili? Camdaki Kız’da şiddet sahneleri
çok eleştirildi. Sen ne dersin?
Tabii şiddet olayı, çocuklara, kadınlara taciz,
özellikle kadın tacizleri içimi acıtan bir şey. Günde
ortalama üç kadın bir biçimde öldürülüyor.
Gerçekten sayının üçe çıkması, kendini Avrupa’ya
yakın gören bir ülke için facia diye düşünüyorum.
Bunların çoğu ayrıldıkları kocaları tarafından,
daha çok onlar tarafından, bazen erkek kardeşleri
bazen babaları tarafından… Kadın cinayetlerinin
bu kadar sıradanlaşması o kadar içimi parçalıyor
ki. Buna dur denemiyor. İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçmeye neden karar verdiler? Çünkü İstanbul

Sözleşmesi’ni imzaladıktan bu yana hiçbir şey
uygulamadılar bile. Dolayısıyla kaldırmaları pek
bir şeye yaramadı. Kadın cinayetlerinin bir an önce
önlenmesi gerekiyor. İki kişi arasında oluyor, orada
başka bir tanık yok, mahkeme kravat takıyor
boynunu büküyor diye cezalarını indiriyor. Geçen
bir yerde okudum. Kadını bıçaklıyor, kafasını
eziyor, bulunduğu yer biliniyor diye adamı serbest
bırakıyorlar. Bizim yetiştiğimiz yıllarda biri birine
yumruk attığı zaman üç ay ceza evinde kalıyordu.
Böyle bir rahatlıktan ötürü, erkekler de şiddet
uyguluyor, öldürüyor. Buna dur diyebilecek hiçbir
yer yok. Bununla uğraşması gereken İçişleri
Bakanlığı ama... Çok öfkeliyiz biz kadınlar olarak.
Camdaki Kız eleştirilebilir. Gündüz programlarını
pek izlemem ama bir biçimde sosyal medyadan
duyuyoruz. Onlar bizim çalıştığımız hikâyelerin
çok üstünde anlatılan hikâyeler. Aldatmalar,
öldürmeler… Bunları gün içinde kadınlar dizi
film gibi izliyor. Ki gerçek olaylar. Bizimkiler
daha masum kalıyor bunların yanında. Öyle
düşünüyorum.
n Sanıyorum ikimizin de dostuydu sevgili
Duygu Asena... Ve “Kadının Adı Yok…” Sence
halen adı yok mu kadının?
Evet, kadının adı yok gerçekten. Çok doğru
bir soru sormuşsun. Kaç yıl olmuş Duygu öleli
ve kitabı çıkalı. Nâzım Hikmet’in, Ahmet Abinin
şiirlerine bakınca kadınlara yapılanlar şiirlerinde
geçer. Gerçekten kadınlarla ilgili, kadınların
yaşamının iyileştirilecek bir şeyler yapılması
gerekiyor ama doğrusu bu hükümetten böyle şeyler
beklemiyorum. Çünkü umurlarında olduğunu
zannetmiyorum… Çocuklara gösterilen şiddet,
çocuk işçiler… 513 çocuk işçi ölmüş son yıllarda. Son
yıllarda kaç çocuk işçi öldü? Bu çocuklar 11, 12, 13
yaşlarında çocuklar... Bu da şiddetin bir parçası. Her
şey canımı sıkıyor. İş cinayetleri öyle. Son iki yılda
üç bine yakın işçi ölmüş korunmasız çalıştıkları için.
İnsanın bir değeri olduğunu düşünmüyorum ben
bu ülkede. İnsana verilen değerin çok küçüldüğünü
düşünüyorum.
n Sanatçının, hele halkın sarıp sarmaladığı,
sözüne inandığı güvendiği sanatçının politik
görüşünü açıklamasının ne kadar doğru
olduğunu düşünüyorsun? Sevgili Tarık Akan bir

söyleşisinde demişti sanatçılar politikacılardan
daha etkili diye, ne dersin?
Sanatçının politik görüşünü açıklamasını
doğru buluyorum. Ya da ben öyle yaptığım için
mi, bilmiyorum. Ben düşüncemi söyleyen bir
insan oldum her zaman. Sakınmadım. Bunun
zarar verecek bir tarafını da görmedim. Olsa
da çok umurumda olmaz. Ama sanatçı bence
söylemeli. Tarık’ın da söylediğine katılıyorum.
Tabii ki daha etkili. Çok sevenin varsa senin
duygularına söylediklerine katılabilirler. Ama ben
söylemeden yanayım. Saklamanın ne olduğunu
hiç bilmem. İnsan ilişkilerinde de bilmem. Gizli
kapaklı işleri falan. Sosyalistim diyorum ve çok da
mutluyum.
n Bir simidin 3,5-4 lira olduğu bir ülkede,
işin gereği, çevren gereği gittiğin şık
restoranlarda boğazına takılıyor mu bazı
şeyler? Bu dengesizlik biliyorum ki canını
sıkıyor... Hepimizin sıkıyor. Belki de birbirimizi
daha çok kucaklama dönemi olabilir mi?
Öyle şık restoranlara gittiğim söylenemez.
Hayatımda hiç olmadı gerçekten. Hiç bir zaman
çok çok pahalı yemek yemedim ben. Zaten
evde olmayı tercih ediyorum. İşimden gelince
kendi yaptığım yemek… Arkadaşlarımla ender
buluşunca anca… Ama çok pahalı yerler olmuyor.
İnsanlar bir simit bir çaya on liranın üzerinde para
veriyorlar. Hele bir öğrenci için düşünebiliyor
musun? Çok önemsiyorum onları. Askıda simit,
askıda ekmek gibi hareketlere insanlar çok sık
katılmalı güçleri yettiğince. Özellikle öğrenciler
için. Üniversite okuyan yarı zamanlı çalışmaya
çalışan çocuklar için… Birbirimizi kucaklamanın
çok iyi olacağına, birbirimize iyi geleceğine hep
inanıyorum. Bunu genişletmenin de yararlı
olduğunu düşünüyorum. Bir yerde sohbet
ederken, tanıdığı birine insanlar sarılabilir. Buna
çok da ihtiyacımız var. Sokaklarda yürürken
insanların ne kadar mutsuz olduğunu görüyorum.
Duraklarda bekleyen, hızlı hızlı yürüyüp geçenler…
İnsanların neşesini kaybettiğini görüyorum. Son
on yıldır iyi bir şeyle karşılaşmıyor insanlar. O
yüzden daha çok birbirimize sokulmamız lazım.
İnşallah düzelecek. Bütün bu karanlıklardan ışığa
doğru çıkacağız diye düşünüyorum.
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ocukluğumun sesiydi. Elma bahçelerinin
sesiydi. Buğday tarlalarından gökyüzüne
ağardı. Annemin gözyaşıydı. Anneannemin,
radyoda Zeki Müren’i dinledikten sonra, on üç
yaşındaki bana dönüp, “hadi Neşet’in ‘dane dane
benleri var yüzünde’sini bir oku” dediği buğulu,
pürüzlü hançeremdi. Babamın rakı bardağındaki
bütün zamanlardan kurtulmuş zamanlardı. Sesinin
vardığı yerlere varan bir şiir yazayım diye elli yıla
yakın bir zamandır çırpındığım ustamdı.
Unutmanın sanatsal yaratıcılıktaki yerini bana
en yalın, en çarpıcı biçimde öğreten bir bozkır
alfabesiydi. “Ben, türküyü kasete, plağa okurum,
sonra unuturum. Gittiğim yerlerde benden hangi
türkümü isterlerse onu söylerim. Her söylediğimde
de yeniden öğrenirim.” demişti bir soru üstüne.
Sözünün bütün anlamlarını hayatıyla biliyordu ve
ne kadar biliyorsa o kadar büyük bir tevazuuyla
söylüyordu.
Yirmi beş yıl sonra dönmüştü ve biz bir avuç
“abdal” ayine gitmiştik. On bin kişi yeniden
doğuyordu. Büyük bir aradan sonra herkes kendini
ilk kez seviyordu. Herkes sahnedeydi. Ankara’nın
en büyük salonu küçücük kalmıştı. Sahneye çıktı.
Sazıyla aynı boydaydı. On bin kişiden yapılmış
bir heyecandı, saygıydı, gönül yarasıydı. Oturdu.
“Beni deyip geldiniz, basıp geldiğiniz yollarda benim
yüzüm serili.” dedi. O günden sonra ben bütün

konuşmalarımı bu sözle bitirecektim. Abdallığın
bin yıllık binasıydı oturan. Hepimizden yapılmış
bir şamandı. Tellere vurdu. Salon dondu. Salon üç
saat içinde bilmiyorum kaçıncı kez yıkıldı. Sonra
Afrika’nın değil ama bozkırın siyahı, salonu bluesla
cazın beşiğinde salladı, salladı, salladı. Belki de on
bin kişi ilk kez o gün, o salonda hep birlikte göklere
karıştı.
İzmir’de, Konak Belediyesi’nin Şiir Günleri’nde
(2004), bir söyleşi yapmıştık, Mahmut Temizyürek
ile birlikte. İlk sorumdu: “Diyorsunuz ki”, demiştim,
“dünyaya insan gelip de âşık olmadım diyen yalan
söyler, ne var ki bu aşkın abdallığını biz yapıyoruz.”
Sonra yine bir konuşmanızda, “bu dünyada âşık
olmayan, dünyaya insan gelir ama hayvan gider.”
Sonra da bir uzun havanızda “Gönül Mecnun
oldu Leyla bahane” diyorsunuz; marifet sizde mi,
Leyla’da mı, Zahide’de mi” demiştim. “Leyla’da.”
deyip susmuştu. Salon susmuştu. Biz susmuştuk.
Daha ilk sorudaydık. Bu suskunluğu nasıl aştık da o
büyülü iki saati yaşadık bilmiyorum.
Bir süredir söyleşilerde, O’nun bir sözünü, biraz
mizah katarak, biraz kışkırtarak paylaşıyorum.
İnsan emeğinin sömürüsünü, sermayenin nasıl
biriktiğini, ‘artı değer’ üzerinden yapılan küresel
hırsızlığı bilimsel olarak, iktisadın yasaları içinde
anlatan binlerce kitap var elbette. Ancak bir büyük
Abdalın kalbi bütün bu kitapların yazdığı doğruyu,
insanın vicdanını ve haysiyetini kucaklayarak
bu kadar yalın bir cümle içinde söyleyebilir.
Salondakilere, Marx Efendi’miz, diyorum, eğer

Neşet’in şu sözünü duymuş olsaydı, Das Kapital’i
yazacağım diye, on yıl perişan olmazdı. Bir gazeteci
masum bir merakla birikimini sorar; bunca yıl,
bunca türkü, bunca konser... Büyük Abdalın
büyük hayat bilgisi, büyük adalet duygusu şudur:
“Efendim ben öldüğümde evimden bir çuval un
çıkarsa, ben suç işlemişim demektir; beni mezara
koymadan dağıtın onu.”
Konak Şiir Günleri’ndeki söyleşiye dönelim.
Babasıyla olan usta-çırak ilişkisini anlattırmak
istiyorum. Belki sözü Leyla Ertaş’la evliliğine
getireceğim. Muharrem Ertaş’ın itiraz ettiği,
engelleyemediği, sonra da türküyle kırgınlığını
dillendirdiği; Neşet’in de aynı incinmişlikle, yine
türküyle babasına seslendiği o hüzünlü zamanlara
kapı aralamak istiyorum. Bir hikâyeyle bütün
bunları unutturdu bize: “Biliyorsunuz Efendim,
Kırşehir’e babamın heykelini yaptılar (1984’te
ölmüştür Muharrem Ertaş, heykel hemen
sonrasında yapılmıştır ve kucağında saz vardır), aha
ben buradan bir daha teşekkür ediyorum kendilerine.
Bizim Kırşehirli heykelin karşısına geçmiş, bakmış,
bakmış, ‘kurban olduğum, vatanı düşmandan
kurtardın, bize evimizi bağımızı bahçemizi
geri verdin, bunları biliyordum da saz çaldığını
bilmiyordum’ demiş.”
Bu büyük, ince, derin güzelliğin önünde saygıyla
eğilerek, saz çalmaya heves eden gençlere söylediği
bir sözle susalım: “Yüreğinde yâr aşkı olmayan bu sazı
çalarsa tıngırdatır. Önce yârin aşkını yüreğine koysunlar.
Yârin aşkı onlara nasıl çalacaklarını tarif eder.”
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parçasını, kamu arazisini, kıyı alanını, göl kenarını, ormanlık alanı hatta
ürkiye’nin çevre ve doğa bilinci karnesi genelde pek başarılı
doğal sit alanlarının değerini görmezden geliyor. Çıkar sağlamak için
sayılmazdı. Yakın zamanlara dek bazı belediyeler çöplerini
doğamızı yok ediyorlar.
doğrudan yemyeşil ormanın içindeki can suyu derelere dökerdi.
Anayasa’mızın 56. Maddesi, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
Damperli çöp kamyonu yamacın kıyısına kadar rahatça yanaşıp
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak
yamaçtan aşağıya çöpleri dökebilsin diye beton çöp dökme
ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir.” demesine rağmen bu konudaki karnemiz dibe
platformları vardı. Bugün bile herhangi bir etkinlikten
Çevremizi ve
vurdu.
sonra geride bıraktığımız çöp miktarı akıl almazdır.
doğamızı bu kadar
Anayasa’mızın 63. Maddesi, “Devlet, tarih, kültür ve
Pikniğe, doğaya götürdüğümüz yiyecek içeceğin boş
hoyratça tüketmenin,
tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar,
ambalajını bile geri getirme zahmetine katlanmayız,
toprağımızı, suyumuzu,
bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.”
arkamızda bir çöp dağı bırakırız.
denizlerimizi, havamızı
demesine doğal sit alanlarının koruma kalkanlarını
Ne yazık ki milletimizin çevre ve doğa bilinci
hiçbir şey olmazmış
kaldırıyor, yönetmelik değişiklikleriyle sit alanlarını,
kırsaldan kentlere göçle birlikte hasar aldı. Oysa
gibi sorumsuzca
koruma altındaki doğal alanları yapılaşmaya, entegre
binlerce yıl doğanın kucağında, doğayla uyum içinde
tesislere, turizm ve madencilik faaliyetlerine açıyor.
kirletmenin bedelini ne
yaşamıştık. Doğada doğmuş, doğadan almış, doğadan
Türkiye bütün Avrupa’nın tehlikeli, tehlikesiz
yazık ki çocuklarımız
yapmış ve sonunda yine doğaya dönmüştük. Doğa
çöpünü
alıyor ve denetimsiz, kontrolsüz sağa sola
değil torunlarımız bile
bizim ana kucağımızdı ve her şeyimizdi, ona büyük saygı
saçıyor.
Türkiye
bugün Avrupa’nın en çok çöp alan
ödeyecek.
ve şükran duyardık.
ülkesi. Geçen yılki orman yangınlarında yangın söndürme
Ancak köylerden kentlere kontrolsüz ve çok hızlı gelişen
uçaklarımızın yetersizliğinin sonucunu hep birlikte acı içinde
göçlerle birlikte çarpık kentleşme, yağma ve talan odaklı plansız,
yaşadık. Rant için yapılan yanlış yerleşimler yüzünden sellerin muazzam
kuralsız, yasa dışı yapılaşma, rant hırsı ve çıkar amaçlı siyasetin her
yıkım gücünü bir kez daha gördük. Madenlerimizi çıkaran yabancı
aşamasında işin içinde olması ve bunların getirdiği her açıdan sağlıksız
şirketlerin geride bıraktıkları kurutulmuş doğamızın kareleri her gün
ortamlar kültürü de kendine benzetti. Sadece doğaya değil insana da,
gözümüzün önünde.
kendimize de, değerlerimize de yabancılaştık. Doğaya saygımızı ve şükran
Çevremizi ve doğamızı bu kadar hoyratça tüketmenin, toprağımızı,
duygumuzu yitirdik. Doğanın hepimiz için olmazsa olmaz olduğunu
suyumuzu, denizlerimizi, havamızı hiçbir şey olmazmış gibi sorumsuzca
unuttuk.
kirletmenin bedelini ne yazık ki çocuklarımız değil torunlarımız bile
Ve bugün bizim doğaya olan duyarsızlığımızı fırsat bilenler göz göre
ödeyecek. Buradan da çıkışın yolu, doğamızı ve çevremizi kurtarmaktan
göre, Cumhuriyet tarihi boyunca korunmuş, eline geçirebildiği her doğa
ve tekrar normalleşmekten geçiyor.
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“Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz.”
Hz. Ali
G. E.’ye borcumdur.

İSTASYON ÖYKÜ YARIŞMASI

Sil sil temizlenmez dinine yandığım. Beş
dakikalık iş canım dedi bir de dümbük, ağzını yaya
yaya. Bitirir öyle çıkarsın. Fazla mesai de yazmaz
kesin. Yarım saat oldu ortasına zor vardım hâlbuki.
Koca koca harfler! Şu K de ne imansız çıktı be; ov ov
arınmaz. Üzeri silme sinek boku. Rıza da bi çala bez
sürmezmiş demek ki şunlara. Tuvaletler, koridorlar
yetmezmiş gibi, Rıza gidince bir de salonlar kaldı
üstüme. Zor yetişiyordum zati, hepten anam
ağlıyor şimdi. Memduh gâvuru, en kısa zamanda
gönderirler birini der durur ya her Allah’ın günü,
inanmam. Bir haftayı geçti, gelen giden yok. İdare
edeyimmiş birkaç gün daha. Etmesen ne! Kapının
önünü gösteriverirler adama. Gözünün yaşına
bakarlar mı hiç!
Bastıra bastıra sil Mustafa, bastıra bastıra. Saat
de kaç oldu! Oğlana da söz verdik iyi mi! Ah bir
dükkânlar kapanmadan yetişsem… Ayakkabısı
yırtıkmış meğer çocuğun. Okulda alay geçermiş
arkadaşları hep. Dün gitmemiş o yüzden okula.
Anası dedi, bütün gün ağlayıp durmuş evde. Bugün
de gönderme hanım, dedim sabah evden çıkarken.
Söz, dedim, akşama alacam. Daha da ezilmesin
çocuk. Bir de güzel okul çantası almalı. Gördüm
dün, orası burası sökük hep. Öyle güzel okur ki
yavrum, sanırsın bey çocuğu. Kitap kalem düşmez
hiç elinden. Her dersi yıldızlı beş. Büyüyünce
ne olacan diye soranlara da doktor olacam der
kerata. Hey maşallah! Hele bir vakitlice varayım

eve, alacam oğlumu yanıma, en güzel dükkâna
götürecem. Seç beğen paşam, diyecem. Neyse ne,
kaç paraysa para… Ev sahibi de az beklesin artık bu
ay.
Kenarları da jilet gibiymiş ha! Paramparça
oldu elimdeki bez. Allah vere de elimi kesmese.
İyileşmez de kolay kolay, suyun içinde hep. Hem
yazıyı silmek de neymiş arkadaş, anlamadım gitti.
Koca katta her iş bitti, bir bu kaldıydı zati. Işıl ışıl
olacak her yer, dedi Memduh Efendi. Tertemiz
olacak. Yarın önemli bir günmüş. Bu itlerin ağzına
laf verecek gün değil Mustafa, dedi. Pırıl pırıl
parlasın yazı. Üzerindeki bokları kim görecekse
sanki!
Sabah Hüseyin dediydi hele. Ondan bizimkinin
akşama kadar ardımda dolanıp durması. Her
şeyi de bilir bizim bu oğlan. Bir çeşit çocuk. Tabii,
mektep görmüş, fakülte görmüş. Sabahtan akşama
okur durur. Hem de öyle kalın kalın kitaplar ha.
Şu toprağı eşeleyip duran, çanak çömlek neyin
arayanlardan olacakmış ya, olamamış. Babası taksi
şoförlüğü yapar okuturmuş bunu, kardeşlerini.
Anası desen yıllar evvel bizlere ömür. Adamcağız
iki yıl önce bir kazada arabasını da gözlerini
de kaybedince, iki küçük kardeş, bir kör baba
Hüseyin’in eline bakar olmuşlar. Okulu bırakmak
zorunda kalmış garibim. N’apsın, kaderi böyleymiş.
Çaycılık yapar şimdi. Çayın da âlâsını demler ama
ha, Allah var! Çay değil, ilaç ilaç. Bir bardak iç, ne
yorgunluk kalır ne dert tasa. Bir de demini almadan
tövbe billah bir bardak çay vermez adama. Patronu
bile gelse bozmaz demini. Az ısrarlı istersen
de, elini kaldırır hemen, az bekleyecen, der.

Demlenmeyen her şey kokar abi, der. İnsan bile.
İnsanın da demi mi olurmuş? Bir çeşit çocuktur
dedim ya işte öyle. Ama Allah var, iyi çocuktur haa,
çok iyi çocuktur.
Sabah bir çay içeyim diye yanına gittiydim.
Çukur gibi bir yer çay ocağı da. İt bağlasan durmaz.
Ekmek parası işte, duruluyor. Bizimki yine aynı
taburesinde, sırtını duvara vermiş oturuyor.
Okumuyor da bu kez, tavana yakın demir kafesli
küçük pencereden dışarıyı izliyor. Dışarı dedimse,
sade ayak. Gelen geçenin ayakları görünür bir tek.
Çamurlusu temizi, küçüğü büyüğü…
“Bir çay ver hele Hüseyin.” dedim.
Kafasını indirdi pencereden, saatine baktı.
“Az bekleyecen Mustafa abi.” dedi.
Israr etsem yine başlar demden, insandan.
“Hadi öyle olsun.” dedim, bir tabure çekip oturdum
yanına. Ayaklarım sızım sızım sızlar. Memduh
Efendi de görürse görsün. İki adamın işini yapıyoruz
kaç gündür, bir çay da içmeyelim mi yani?
Hüseyin’de bir hal var ama. Her zaman konuşup
duran, kafa ütüleyen çocuk susuyor.
“Hayırdır Hüseyin,” dedim “ bir derdin mi var?”
Pencereden ayırmadı bile gözlerini. Topuklu bir
kadın ayakkabısı geçti duvarın dibinden tak tuk
seslerle.
“Bu ülkede yaşarsın da dertsiz günün mü olur be
abi?” dedi.
Yok yok, sesi de içine kaçmış bunun bugün,
dedim. Var bir derdi ya hadi bakalım.
“O niye lan?”
“Öyle be abi.” dedi. “Baksana şu halimize.”
“Neyimiz var oğlum? Çok şükür yuvarlanıp
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gidiyoruz işte.”
“Keşke senin dediğin gibi sadece yuvarlansak be
abi. Sürünüyoruz sürünüyoruz.”
“Yok be oğlum!” dedim.
Böyle konuşmaları da hiç bitmez bu oğlanın.
“Canımızı alana kadar sömürüp duruyorlar
bizi abi, görmüyor musun? Misal sen! Rıza abi
gittiğinden beri bütün iş senin sırtında. Öyle mi,
değil mi?”
“He, öyle valla.”
“İşte hep başımızdakiler yüzünden böyle bu
Mustafa Abi. Devlet seni mi bilir, seni mi tanır;
işi görülsün tamam. Bir adam temizlemiş, iki
adam temizlemiş koca katı, çok da umurundaydı
Memduh itinin. Koltuğundan olmasın o, yeter.”
“Şşşt, sessiz ol lan! Duyacaklar, ikimizi de
koyacaklar kapının önüne.”
“Rıza abiye yaptıkları gibi mi abi, ha? Adam
mesaileri eksik yattı diye itiraz etti. Sonrası ne; kapının
önü. Bunlardan korka korka içimiz kurudu be.”
“Deme öyle oğlum, deme. Bak, baban,
kardeşlerin senden geleni gözler. N’apacan! ”
Doğruldu taburesinde. Sesinde bir heyecan.
“Korkmayanlar var ama bu ülkede abi be!”
dedi. “Konuşanlar var. Diklenenler var. Görüp,
duyup, susmayanlar var. Lafını esirgemeyeni de
böyle içeri tıkmaya çalışıyorlar işte.”
Meğer yarın adliyede duruşması görülecek bir
adam varmış, ona üzülürmüş bu. Çok haksızlık
ederlermiş adama. Sesi iyice düştü; ağladı
ağlayacak dedim içimden.
“Güzel adamların bir sözü bile taştır bunlara,
abi!” dedi.

“Tanır mısın yoksam,” dedim, “akraban falan
mı?”
Güldü. Değilmiş. Saatine baktı. Eliyle sırtımı
sıvazlayıp, “Dur, sana bir çay vereyim,” dedi,
kalktı yerinden. Bir bardak demli çay koydu bana.
Mis mis. Böylesini hiçbir yerde içmedim. Tek tek
dizmeye başladı bardakları tepsiye. Yarın adliyede
yer yerinden oynarmış. Gazetecisi, televizyoncusu
eksik olmazmış koridorlardan. Belli, itlerin ağzına
laf vermeyelim dediydi Memduh Efendi; anarşik
davasıdır bu kesin. En çok o zaman doluşur bu
gazeteci televizyoncu tayfası adliyeye. Daha da
anlattı ya, bir şey anlamadım; he dedim geçtim.
Baştakiler korkarmış böylesi adamlardan. Peh, o
da laf! Hüseyin işte. Ne korkacak koskoca devlet
bir götü boklu adamdan? Ümüğünü sıkar atar
bir kenara. Ben yarın adliyeye doluşacak ayakları
düşünürüm. Saat başı paspas çek dur koridorları
Mustafa! Allah vere de yağmur yağmaya yarın.
Çamurdan geçilmez koridorlar.
Ha gayret Mustafa, sonuna vardın. R de bitti mi
tamam işin. Yetişecen oğlum yetişecen. Dolmuşu
da kaçırmazsan senden iyisi yok. Lan, kendine de
mi çeksen şöyle gıcırından bir çift ayakkabı, ha?
Parlak mı parlak… Akıllı ol oğlum, akıllı ol! Ayın
sonu gelmez böyle. Hele bir oğlanınkini halledelim
de bu ay, seninki kolay iş. Yarın adliyenin önündeki
Boyacı Ömer’e verirsin emektarları. Temizinden
bir de beş kâğıt verdin mi, oldu mu sana yepyeni
ayakkabılar!
Aha da bitti.
ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR
Yazı da ne parladı ama haa!
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KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DÜNYASININ ÖNEMLI BIR İSMI:

İsmail Bozkurt

HALIL İBRAHİM ÖZCAN

K

ıbrıs Türk kültür hayatına ve elbette
siyasi tarihine de önemli katkıları olan
İsmail Bozkurt, 1940 yılında şimdi
Güney Kıbrıs sınırları içerisinde kalan Türk ve Rum
karma nüfuslu, sonradan Boğaziçi adını alan
Aytotro köyünde dünyaya gelir. Aytotro’nun en
belirgin özelliklerinden bir 1920’lerden itibaren
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri organize
eden bir derneğin olması ve bu derneğin çatısı
altında canlı bir tiyatro ve futbol geleneğinin
olmasıdır. İsmail Bozkurt, 18 yaşında bu derneğin
başkanlığını üstlenir. Örgütçülüğü o tarihlere
dayanır.
Bozkurt’a sorularımızı Mülkiyeli yıllardan
başlayarak sorduk.
n Mekteb-i Mülkiye mezunusunuz. Biraz o
yıllardan, hocalarınızdan söz eder misiniz?
Mülkiye’de çok değerli hocalarım oldu. Cahit
Talas, Fahir Armaoğlu, Fehmi Yavuz, Halil
İnalcık, İsmail Türk, Kemal Arar, Kemal Fikret
Arık, Muammer Aksoy, Nermin Abadan, Seha
Meray, Tahsin Bekir Balta, Yavuz Abadan gibi.
Mümtaz Soysal, Amerikalı konuk Profesör
Alfred C. Vernon’un asistanı olarak Mukayeseli
Devlet İdaresi dersinde çevirmenlik yapıyordu.
O zaman İstatistik Genel Müdürü olup
daha sonra bakanlık da yapan Şefik İnan da
hocamdı. Mülkiye’de çok iyi bir eğitim aldığımı
düşünüyorum. Mülkiye’nin, yaşamımın
biçimlenişinde özellikle entelektüellik
ile demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler
bağlamında belirleyici etkisi oldu.
Mülkiyeli olmasaydım, aktif siyasal hayata
yine girer miydim, emin değilim. Siyasette hep
“Mülkiyeli” gibi var oldum. Başarılı olduğumu, iz
bıraktığımı da düşünüyorum.
n Edebiyat ilgisi ve yazma tutkusu nereden
kaynaklanıyor?
Çocukluğum İngiliz sömürge yönetimi
döneminde geçti. Sömürgeciler Türkiye’den
kitap gelmesini yasakladığı için köy okulundaki
ilk eğitimimi kitapsız tamamlamıştım.
Okumayı sökmeye başladıktan sonra, köyde
muhtarlık yapan “köy belgesi” dedem,
kahvehanede çevresine toplanan köylülere
gazete okuttururdu bana! Amcaoğlum İsmail
de o dönemde Lefkoşa’da çıkan “İstiklal
Gazetesi”nde çalışıyor ve birkaç günde bir birkaç
gazeteyi toplu olarak bana postalıyordu. Nevzat
Karagil’in çıkardığı “Yeşilada” dergisi ile sanırım
Tarım Dairesi’nin çıkardığı “Rençber” adlı bir
dergi de köye ulaşıyordu. Hepsini okuyordum.
İlk kez cep harçlığımla sahip olduğum iki kitabı
da yutarcasına okumuştum. Bu iki kitap Esat
Mahmut Karakurt’un “Vahşi Bir Kız Sevdim” adlı
romanıyla “Çocuklara Altın Masalllar” adlı bir

kitaptı. En çok istediğim şey roman yazmak,
iyi bir romancı olmaktı ama özellikle siyasal
yaşamım sürerken buna olanak bulamadım ve
daha çok siyasal nitelikli metinler yazdım. İlk
kitabımı 1987’de yazabildim. Kızıl Meydan’da
Bir Uçak adlı bir gezi kitabıydı. İlk romanım olan
“Yusufçuklar Oldu Mu?” 1991’de çıktı.
n Siz aynı zamanda mücahit
komutanlarımızdansınız. O koşullarda
bile gazete çıkardığınız, tiyatro oyunları
sergilettiğiniz biliniyor.
Kıbrıs Türklerinde, Namık Kemal etkisiyle, 20.
yüzyıl başlarında başlayan bir tiyatro hareketi
vardır. İlk gençlik yıllarımdan başlayarak ben
de bu geleneğin içinde yer aldım. Yönetip
oynadığım oyunlardan biri Namık Kemal’in
“Vatan Yahut Silistre” oyunu idi. Bu arada ben
de bir oyun yazıp sahnelemiştim. Az daha İngiliz
polisi beni içeri tıkıyordu bu oyun yüzünden!
1964 – 1974 arası Kıbrıs Türkleri için korkunç
yıllardır. Kuşatma altındaki, birbirinden
kopuk ve iletişimsiz dar bölgeler içindeki var
olma ya da yok olma savaşımının koşulları
inanılmayacak kadar olumsuzdu. Yaşam
durağandı, nüfus devingenliği, insanların
yer değiştirme olasılığı ve olanağı yoktu. Bu
ortamda, 1964- 1967 arasında dört köyden
oluşan Geçitkale-Boğaziçi bölgesinde
komutanlık yaptım.
O ortam ve koşullarda bile haftalık bir
gazete çıkarmak, tiyatro yapmak kişiliğimin
bir yansımasıydı. Beş takımlı bir futbol ligi bile
kurmuştum o dönemde!
n KKTC’nin ilk Kültür Bakanı’sınız ve kısa
süren bu bakanlık döneminizde birçok ilke
de imza attığınızı biliyoruz. Örneğin, Rıfat
Ilgaz, Oktay Akbal, Atilla Özkırımlı, Bekir
Yıldız, Muzaffer Buyrukçu gibi yazarlarımızın
da katıldığı kitap fuarı bunlardan biri. Neler
düşünmüştünüz, sonrasında ilerleme olabildi mi?
Kültür, sanat ve edebiyat, bir insan

topluluğunu toplum yapan, halk yapan, ulus
yapan unsurların başında gelir. Kültür, sanat
ve edebiyatın, en etkili toplumsal/ulusal bellek
yaratma, var olma, tanınma ve tanıtma araçları
olduğuna da inanıyorum. Dünyanın KKTC’ye
uyguladığı ambargo, bir tek sanat, bu bağlamda
edebiyata uygulanamıyor.
1985-86 döneminde bir yıllık Turizm ve Kültür
Bakanlığım süresinde, hızla sonuca gitmeye
çalıştım ve birçok proje hazırladım. Sözünü
ettiğiniz yazarları KKTC’ye getirtme işin yalnız
bir yönüydü. Çok da iyi ve etkili oldu ama
yapılan çok başka işler de vardı. Bu bağlamda bir
kültür-sanat dergisi çıkarılmasını sağladım. İlk
kez kültür yayınlarını başlattım.
Çok kapsamlı bir Kültür Dairesi Yasası’nın
yürürlüğe girmesini de başarmıştım.
n Öncülüğünü yaptığınız KIBATEK (KıbrısBalkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu)
oluşumu var. Biraz da bu kurumdan bahseder
misiniz?
KIBATEK Vakfı (Kıbrıs-Balkanlar – Avrasya
Türk Edebiyatları Vakfı), 1998’de Kıbrıs’ta
düzenlenen Kıbrıs ve Balkanlar Türk
Edebiyatları Sempozyumu ile başlayan bir süreç
sonucunda, KKTC’de vakıf, Ankara’da dernek
statüsüyle doğdu. 30’dan çok ülkede KIBATEK
temsilcilikleri var.
Kuruluşundan beri sürdürdüğüm KIBATEK Vakfı
Başkanlığı’nı, 19 Nisan 2022 itibarıyla bıraktım.
Bu sürede KIBATEK olarak 36 uluslararası
sempozyum düzenledik. Uzun süre genel yayın
yönetmenliğini sürdürdüğüm, üç ayda bir
yayımlanan ve 86’ncı sayısına ulaşan uluslararası
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi “Turnalar”, her
sayısında 15-20 ülkeden bilim adamı, yazar ve
şairlerin eserlerine yer vermekte ve dergi (sınırlı
sayıda da olsa) 30 ülkeye dağıtılmaktadır. 40’ı
aşkın kitap da yayımlanmıştır. Onlarca etkinliği
de eklersek KIBATEK’in ciddi bir kültürel/yazınsal
birikim yarattığı açık seçiktir.
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ŞEYHMUS DİKEN

as şiirin büyük ustası Ahmed Arif, otuz
küsur yıl olmuş aramızdan ayrılalı. Yaşıyor
olsaydı 95’inde olacaktı. İnsan, ömrünün
bu denli az bir kısmını bu denli bağlısı olduğu
şehirde geçirir de bunca soylu dizeler dizer mi
şehrine dair? Dizer elbette. İşte, sanki kanıtıdır
Ahmed Arif.
O denli inanmış ve bağlanmıştır ki şehrine
Leyla’sına yazdığı bir mektupta “Ahmed Arif /
Diyarbakır diye yaz mektup gelir beni bulur…” der.
Şehre dair metinlerimde kullandığım bir söz var;
‘Memleket sana gelmez, sen memlekete gidersin!’
Gidersin, ya da gitmek istersin de gözden ıraktır,
ama ya gönülden! Değildir elbette. Gönülden ırak
olmak ne kelime, adeta gönlünüzün ta kendisidir.
Gidemediğiniz, ulaşamadığınız o yer(ler)
olmadık zamanlarınızda rüyalarınıza girer.
Ahmed Arif’inki de bu minval üzredir.
Çünkü o ki; “kırar boynunu yürür” ve “kurdun,
kuşun bileceği hâl değildir”. Hepi topu “olancası, bir
tutam can”dır onun için.
Bu sebeple ömrünün altı üstü on yıllık kadar
bir süresini memleket dediği “viran olası hanede /
evlad û eyal var” denilen yerde geçirmiştir. O, on
yılın da ilk altı yılını çocukluğa dair olan yıllardan
sayarsak! Ardı sıra kalan üç beş yıl, mahpusluktan
sonra sürgünlere değen yıllardır. Altmışdört yıllık
ömrünün çok az bir kısmını şehrinde geçiren bir
adamdan şehrine dair bu denli güçlü dizeler başka
bir ruh haline delalet eder.
Ardı sıra bıraktığı şiirlere baktığınızda, sanırsınız
ki; bir gün bile ayrı düşmemiştir sanki o “yılanlı,
akrepli, sevdalı şehirden…”
Çünkü kendisine dize olmuştur şehri; “Bir ben
bileceğim oysa ne afat sevdim / Bir de ağzı var, dili
yok Diyarbekir kalesi…” Çünkü afet değil, afattır
Diyarbekir. Sevilesidir, koynuna girilesidir. Sevgilidir,
yardır, her şeydir. Belki de bunca uzaktaki için
“uğruna, ölümlere gidilen”, zuladaki kan ter içinde
kalınan “mahzun (bir) resim” olan asi, hem de
serdengeçti şehirdir.
Biri kendisi için “aşkın emekçisi” demişti ya, ne
güzel ne doğru bir tespit. Bunun en güzel kanıtı
işte o mektuplardır. İnsan ancak döne döne o
mektupları okuyunca anlıyor “… emekçisi” olmanın
haletiruhiyesini.
Yılmaz Güney’in kült filmlerinden olan
“Arkadaş” 1975’te vizyona girmişti. O filmde
Güney’in, filmin kadın oyuncusu Melike Demirağ’a
ceketinin sağ cebinden çıkarıp okuması için verdiği
kitaptı, “Hasretinden Prangalar Eskittim”.
Üzerinde 8. Baskı diye yazıyordu, iyi
hatırlıyorum. Film, bir tatil kasabasında hali
vakti yerinde olan tatilcilerle emekçilerin sınıf
çelişkisi ve bu çelişkiye küçük bir müdahale üzerine
kurgulanmıştı.
Yılmaz Güney, sınıfsal olarak muktedir
konumda olan ve o yaşına kadar hiç çalışmamış,
para kazanmanın ne demek olduğunu bilmeyen bir
burjuva kadına armağan ediyordu kitabı.
Tıpkı 1977’de İsmail Beşikçi gibi önemli bir
sosyoloğun ülke meselesi olarak bugünlere kadar
akıp gelen siyasal arka planı hayli güçlü bir kitabını
Leyla Erbil’e Ahmed Arif’in “okunma tavsiyesinde”
bulunarak göndermesi gibi…
Aslında Güney filminde belki de bilmeden,
ama sanki hissederek, Leyla Erbil’e yazılan o
mektuplardan hiç de haberdar olmayarak, hayli
yıllar evvel bir aşkı da dile getiren şiirlerin toplamı
olan kitabı armağan ediyordu bir genç kadına. Ve
armağan etmekle yetinmeyip bir şiir kendisi, bir şiir

de kadına okuyor / okutuyordu filmde...
İşte Ahmed Arif’i bu ikinci kategorideki
Bu ince, zarif bir destekti ve tabii
yazarlar arasında düşünmek gerekir.
Biri kendisi için
ki hak teslimiyetiydi aynı zamanda
Neden diye soracak olursanız işte
“aşkın emekçisi” demişti
‘hasretinden prangalar eskittim’e
yeniden izlediğim 1966 yapımı
ya, ne güzel ne doğru bir
gösterilen Güney’ce bir eda
ödüllü “Cezayir Bağımsızlık
ile...
Savaşı” filmini örnek
tespit. Bunun en güzel
Sorulabilir kimilerince,
göstermek isterim.
kanıtı işte o mektuplardır.
Ahmed Arif aşkı yazmış,
Film 1954-57 yılları
İnsan ancak döne döne o
direnişi de yazmış. Peki
arasında
Cezayirli direnişçileri
mektupları okuyunca
nasıl olmuş da böylesine
anlatır. Ahmed Arif onlardan
anlıyor “… emekçisi”
kalıcılaşmış!
birine, Cezayirli direnişçi bir
olmanın
Bir tabir vardır: “Üslubu-u
kadına, idamla yargılanan
haletiruhiyesini.
beyan, ayniyle insan” der eskiler.
tutsak Cemile Buhayrad’a çok
İnsanın hayali, aslında bir film şeridi
önemli bir mektup yazar, tarih
gibi hayatıdır da! Bunun somut örneği
1957’dir. O mektup, başka şahsiyetlerin
Ahmed Arif’in kendisi, hayatı ve şiirlerdir. Ve
de yazdığı mektuplarla, şiirlerle birlikte
kendine has üslubu tabii ki…
yayınlanmış bir kitapta yer alır. Bu bir tavırdır
Yazarların yazarken kurdukları iki tarz vardır.
tabi Fransız sömürgeciliğine karşı Cezayirli
Bir bölümü; dünyalarını sadece yazdıklarıyla
direnişçilerden yana olarak...
ölçer-biçer sınırlarlar. O dünyanın dışına asla
Tabii öncesinde de Ahmed Arif’in başına
taşmazlar. Taşmadıkları gibi doğru da bulmazlar.
olmadık işler gelir. İki defa gözaltına alınıp
Bu tarzı tercih edenleri hiçbir şekilde bir aktivist
tutuklanır. İşkenceler görür. Kan işer, ölümlerden
gibi tavır alan bir eylemde bir etkinlikte kimliğiyle
döner. Hapis yatar, çıkar ve sürgün olur.
varlık gösterdiğine tanık olmazsınız. Sadece
Şimdi tabii Ahmed Arif’i bugünün merceği
metinlerini (şiir, öykü, roman) okursunuz. Sonra
üzerinden yeniden okuduğumuzda takdir edilmeli
da okuduğunuz metinleri üzerinden kendilerini
ki yeri doğal olarak çok farklı olmak zorunda.
değerlendirirsiniz.
O sebeple şair ve şahsiyet bir bedende varlık
Bir de bu tarz yazanların dışında bir başka yazan
bulunca hafızada kalıcılaşıyor ve geleceğe kalıyor…
kesim vardır ki; sadece yazdıklarıyla değil, aynı
İşte bir ölüm yıldönümünde belki de şimdiye kadar
zamanda günlük hayatta sokakta duruşları ve tavır
söylenmemiş ne kaldı ki geriye derken kimileri
alışlarıyla da toplumda iz bırakır kendilerinden söz
tekrar ve dahi tekrar olsa da bir anda bendeki
ettirirler...
izdüşümler...
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KUBİLAY ERDELİKARA

n Merhaba. Hem kendinizden hem de Çınar
Mahallesi’nden bize bahseder misiniz?
AYŞEM MÖRÖY: Merhabalar. Ben Ayşem
Möröy. Çınar Mahallesi muhtarıyım. 10 Mayıs
1958 günü İzmir’de doğdum. Arnavut ve Selanik
göçmeni bir ailenin evladıyım. Kendim de 2 çocuk
annesiyim. Yaklaşık 20 yıldır Çınar Mahallesi
Muhtarı olarak görev yapmaktayım. Aktif olarak
sosyal sorumluluk projelerinde görev almakta,
10’dan fazla toplumsal dernekte aktif olarak
çalışmalar yürütmekteyim. Çınar Mahallesi’nden
bahsedecek olursak da; Maltepe ilçemizin deniz
kıyısında yer alan yerleşimi Maltepe’nin tarihiyle
paralellik gösteren, İstanbul’da mahalle kültürünün
yaşatılabildiği ender mahallelerden biridir. Yaklaşık
18 bin kişilik nüfusuyla orta yaş nüfusun ağırlıkta
olduğu bir mahalledir. Sosyoekonomik açıdan eski
tabirle orta direk nüfusun yaşadığı eğitim ve kültür
seviyesi yüksek bir mahalledir.
n Bir mahalleyi güzelleştirmek, daha yaşanır
kılmak için muhtarlarımızın yapabilecekleri,
yapmaları gereken şeyler nedir?
Bir mahalleyi güzelleştirmek ve o mahalleyi
yaşanır hale getirmek için önce o mahalleyi
özümsemek gerekir. O mahalleyi kendi eviniz
gibi, kendi çocuğunuz gibi, kendi aileniz gibi
hissetmek gerekir. Mahallede yaşayan herkesin
belli bir kültüre, belli bir yaşam dokusuna,
belli bir ortak paydayı yaşamaya alışkın olması
gerekir. Uzun vadede mahalleyi yaşanabilir hale
getirmek için önce şehirde yaşamanın kurallarını
insanlara öğretmek, onları aydınlatmak onları
bilgilendirmek gerekir. Önce herkes kendi çevresini
aydınlatmalı, bilgilendirmeli ve o mahalleye
katkı sunmayı öğretmelidir. Temizlikten olsun,
sosyal donatıdan olsun, esnaf ilişkilerinden olsun
öncelikle İstanbul’da yaşamanın ve Maltepe’de
yaşamanın güzelliklerini insanlara aktarabilmek
gerekmektedir. Ben ne kadar bulunduğum yeri
güzelleştirirsem, mahalleli de kendi bulunduğu yeri
o kadar güzelleştirir diye düşünüyorum.
n Son günlerde mahalle muhtarlarımızın
görev ve sorumluluklarının artırılması
konuşuluyor. Görevinizi yaparken siz
makamınızın bazı konularda eksik kaldığını
düşünüyor musunuz?
Hükümetin karar mercilerinin yetkisindedir.
Biz bağımsız olarak özgürce halkın karşısına çıkıp
oy istediğimiz zaman, o mahallede yaşayanların
hepsini temsil etme hakkını istiyoruz. Ben Çınar
Mahallesi Muhtarı olarak mahallemde yaşanan her

Çınar Mahallesi ve

Ayşem Möröy
türlü durumu yetkililere aktarmakla yükümlüyüm.
Yetkisiz amir, yetkisiz müdür olmaz. Bizim şu anda
yaptığımız muhtarlık hizmeti, yetkisiz bir mahalle
bekçiliğinden başka bir şey değil. 5490 sayılı
Yerel Yönetimler Yasası çıktıktan sonra muhtarlık
kurumu yalnızca mahallelinin danışma ofisi haline
geldi. Muhtarın, yerel yönetimlerde daha söz sahibi
olması gereken, belediyesiyle kaymakamlığıyla iç
içe yaşayıp mahalle sorunlarını asgariye indirecek
çalışmayı yapabilmesi gerekir. Umuyorum gelecek
günlerde yasadaki yetkilerimiz düzenlenerek
muhtarların yetkileri artar, biz de muhtarlar
olarak mahallelerimizde sorunlarımızı çözebilecek
konumda oluruz.
n Kültür ve sanatın mahallelerimizde etkisini
nasıl gözlemliyorsunuz?
Kültür sanat herkes için olmazsa olmazdır.
Bir mahallenin kültüre-sanata olan duyarlılığı, o
mahallenin kalkınmış ve eğitimli bir mahalle olması
demektir. Bir mahallenin kültür ve sanat tüketicisi
olmasının belediyeye de oldukça faydası vardır. Ben
50 senedir Çınar Mahallesi’nde ikamet eden biri
olarak ne yazık ki geçmişe özlem duyuyorum. Belki
eğitim seviyesi olarak, mezuniyet derecesi olarak
insanlarımız akademik kariyerlerini ileri taşıdı ancak
mahallelerimizde kültür ve sanata değer veren
kitle, mahalle kültürü, kent kültürü aynı oranda
azaldı. O yüzden de gençlerimizin spor müzik,
tiyatro, plastik sanatlar ve bu tür etkinliklerde var
olması gerekiyor. Mahallelerimizde yapacağımız
kültür-sanat atılımı doğrudan ilçelerimizi ve
yaşadığımız şehir olan İstanbul’u değiştirecek ve
pozitif yönde dönüştürecektir.
n Nasıl bir mahalle hayal ediyorsunuz?
Birbiriyle kaynaşmış, kültür seviyesi artmış,
çevresiyle, temizliğiyle, esnafın esnaf gibi
davrandığı, insanların birbirlerine olan ilişkilerinde
seviyeli olduğu bir mahalle hayal ediyorum.

Aslında Çınar Mahallesi böyle bir mahalle.
Çınar Mahallesi İstanbul’da mahalle dokusunu
yaşayabilen nadir mahallelerden bir tanesi. Diğer
mahallelere göre daha az göç aldığımız için daha
çok özünü koruyabilen bir mahalleyiz. Herkesin
kaygısı maalesef ekonomik. Köyden kente göçü
önleyemediğimiz sürece hayalimizdeki mahallelere
ulaşmamız çok zor. Hayal edilen İstanbul’a, hayal
edilen mahallelere giden tek bir yol var, o da;
eğitim, eğitim, eğitim…
n Mahalle muhtarının olmazsa olmazı sizce
nedir?
Bir mahalle muhtarının olmazsa olmazı, birinci
şartı insan sevmektir. İnsan ilişkilerinde bağımsız
ve tarafsız olmaktır. Sorunları insan odaklı olarak
çözmeye çalışmaktır. Doğruya doğru, yanlışa
yanlış diyebildiğimiz bir şekilde insan ilişkilerine
bakmak ve ayrımcılıktan uzak olmaktır. Ben 20. yıla
giriyorum, 4. dönemdeyim. Seçildiğim ilk günden
beri bunu yapmaya çalışıyorum. İnsanların güvenini
kazanmak, insanların güvenini kazanmış bir
muhtar olmak paha biçilemez bir duygu.
n Bir mahalleli olmak, bir yere ait olmak sizce
neden önemlidir?
Evinize ait olmak aslında. Herkesin bir evi
var, akşam olduğu zaman kapısını açıp huzur
bulduğu bir evi var. İnsanın ailesiyle, sevdikleriyle,
güzellikler, sevinçler, hüzünleri paylaştığı bir
ortam aslında ev. Mahallede bu tarifin bir ölçek
büyüğü aslında. O mahallenin kasabı, bakkalı,
balıkçısı, marketi yaşayanları hep beraber bir aile
aslında. Her şeyiyle bir mahalleyi kabul etmek
ve o mahallenin geçmişiyle bugünkü halini
buluşturmak, düşüncelerinizde, anılarınızda o
mahalleye ait olmak çok kıymetli. Ben de iyi ki 50
yıldır Çınar Mahallesi’nde ikamet ediyorum. İyi ki
bu mahalleye ait olarak, bu mahalleye muhtarlık
yapıyorum.
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‘Düşlerin
parlayıp
söndüğü
yerde...’

R

adyodan yükselen sese eşlik ediyordu Demir.
Acelesi vardı bugün aslında. Ankaray’la mı,
arabayla mı karar veremeyip, günün sonunu
düşünerek arabasına atlamıştı. Açtığı rastgele
bir kanaldan uyarıyordu spiker “Yer yer yağmur
geçişleri olabilir.” diye. Yetişmesi gereken semineri
düşününce epeyce beklediği ışıklarda yeşil yanar
yanmaz hızla gaza bastı. Kentin göbeğinde yapılan
alışveriş merkezi, kavşağı bir şerit daraltmıştı. Ama
nafile, arkadaki kamyonetten kurtaramamıştı.
Arka tampona çarpan sert bir darbeyle aracı
neredeyse devriliyordu. Hayli sinirlice indi
arabadan, yumruklarını sıkmış kavgaya hazırdı. Kısa
süren tartışmadan sonra uzlaşma olamayacağını
hissetmiş, toplanan kalabalık ise polise haber
vermiş, gelmesi bekleniyordu şimdi. Sakinleşmek
için etrafına bakındığı anda karşıda ağaç altındaki
tahta masayı gördü. Cebinden sigara paketini
çıkarıp yavaş derin nefesler alarak yürüdü. Masanın
ucuna ilişip sigarasını yaktı. Bir nefes çekip gözlerini
yumdu. Cebinden telefonu çıkarıp asistanını aradı;
“Suna’cığım seminere yetişemiyorum. İptal et,
ertele, yap bir şeyler işte, top sende vallahi kaza
yaptım.” dedi.
Göz ucuyla kalabalığa baktı. Beklesinlerdi,
nasılsa yolun karşısındaydı o da.
Birden ayrımsadı; Ağaçlı Park’taydı. Tam da o
masada! Yıllar olmuştu gelmeyeli. Şöyle bir bakındı,
koca bir duman daha çekti ciğerlerine.
Üniversite kampüsünden şehir merkezine
giderken fark etmişti Ağaçlı Park’ı. Tuğçe’yle
birkaç kez bu tahta masada oturup ne uzun
konuşmuşlardı.
Küçük bir köyden geliyordu üniversiteye Demir.
Buraları kazandığında herkesçe köyün şanslısı
olarak görülse de ailesinin zor bela geçinmeye
çalışması, sorumsuzluk yapma hakkını ta en
başından elinden almıştı. Yazları çiftçilik yapan
ailesi ile çalışacak, kışın da okuyacaktı. Olabilecek
en kısa sürede okulu bitirip çalışmaya başlamalıydı.
Çevresinde üniversite okuyan neredeyse kimse

yoktu. Gözlerinin içine sessiz bir çaresizlikle bakan
annesine; “Sözüm söz!” demişti, “İnadına çalışacak,
hayatımızın rotasını değiştireceğim.”
Tuğçe’yi okulun bahçesinde görmüştü ilk
kez. O fark etmeden izlemiş, utançtan kızaran
yanaklarına engel olamamıştı. Gözleriyle
gülümseyen nadir insanlardandı. Sesi insanı içine
alıp sıcacık ısıtıyordu sanki. Kırk yıllık dostçasına
sarıp sarmalıyordu. Önce üstünü başını düzeltip
doğrulmuştu. Sonra, yüzünün artan sıcaklığına
aldırmadan yaklaşmış:
“Eee şey, ben Demir. Vaktin varsa biraz
konuşmak istiyorum.” deyivermişti. Tuğçe
gözlerini çevirip; “Tabii ne hakkında?” diye
sorunca, neredeyse nefesi kesilerek. “Seni tanımak
istiyorum. Bana uygun olduğunda, vakit ayırır
mısın?” deyivermişti. Konuşmanın ardından, kalp
çarpıntısının duyulmasından korkarak heyecanla
eve doğru yürüyerek uzaklaşmıştı.
Tuğçe’den aldığı yanıtı sürekli içinden
tekrarlıyordu. “İlk kez bir erkek -seni- tanımak
istiyorum cümlesiyle geldi bana. Çok şaşırdım tabii
ki görüşürüz.”
Doğru bir başlangıç yapmıştı kuşkusuz.
Artık her fırsatta üniversitenin kampüsüne
koşuyor, tesadüfen oradaymış gibi Tuğçe’nin yoluna
çıkıyordu. Konuşup onu tanımaya çabalıyordu.
Köyden harçlık diye verilen kırk kuruşun Tuğçe’yi
yemeğe ya da pahalı bir mekâna götürmeye
yetmeyeceğini bildiği için yolun kenarındaki Ağaçlı
Park’ı gözüne kestirmişti. Orada ‘çay kahve alır
mısınız?’ diyen birileri de yoktu üstelik. Canları
isterse büfeden gidip iki karton bardakla çay alıp
otururlardı. Şehrin ana merkezine giden yolun
telaşlı koşuşturmalarına inat buraya gelir, bu
masada zamanı durdururlardı. Güzel masum
zamanlardı.
Yıllar sonra insanı olduğu gibi sevmeyi, olduğu
gibi kabul etmeyi de öğrenecekti ama henüz yirmili
yaşların başında bunu nereden bilebilirdi ki?
Okul yılları hayata hazırlık, yarınlara birikimdi.
Uzun süreli bir akademik hayata dünden hazır
bir Demir vardı. Bir nevi ömür boyu hem çalışıp
hem okuyacaktı. Hedefi belliydi. Tuğçe ise zor
bir hayattan, kırgınlıklarla dolu bir geçmişten
gelip kafeste kapalı, uçmayı bilmeyen bir kuş gibi
bocalayıp duruyordu. Okul, dersler sorumluluklar
hiç mi hiç umurunda değildi. Her buluşmada konu
buraya gelince, “Böyle uçamazsın, fena düşeceksin,
üzüleceksin.” diyen Demir’e, kısık bir sesle “Konuyu

kapatalım mı?” diye gülümseyerek, nokta
koyuyordu.
“İnsanın hayata ait sorunları kırgınlıkları
çözülmeden, bir denge oluşmadan, daha mutlu bir
gelecek kurulamaz.”
“Hadi biraz toparlan Tuğçe!” diye diye bunaltıp
durmuştu kızı. Dertleri farklıydı!
Sadece elinden tutarak yürümek hayali bile
dünyanın en mutlu insanı yapmaya yetiyordu o
zamanlar Demir’i. Emanet aldığı bir bağlamayla
Livaneli’nin “Gözlerin” şarkısını çalışıp öğrenmiş,
doğum günü sürprizi olarak yarım yamalak
söylemek için evine bile gitmişti. Ev arkadaşlarıyla
geç saatlere kadar saçma sapan siyaset
tartışmalarına bile katlanmış, şarkıyı söyleyemeden
dönmüştü eve. O insanlarla neden yaşadığına
anlam verememişti hiç!
Platonik aşklarda hep bir taraf olaydan
habersizdir. Oysaki Demir, Ankara’nın bu kıyı
semtinde Tuğçe ile platonik bir aşkı yıllarca
yaşamıştı. Demir’in arkadaşları bile Tuğçe’yi
sevgilisi kabul edip, destek olmuşlardı. Aynı şehirde
tamamlanmamış bir yarım öyküydüler.
Demir, anlam veremediği, yaşayamadığı ama
bir o kadar da vazgeçemediği Tuğçe ile dolu onsuz
geçen yılları gözünün önünden geçirirken garson
usulca yaklaşarak; “Abi ne içersiniz?” diye sorunca
şaşırdı.
“Çay, demli olsun.”
Ağaçlı Park da değişmişti demek. Garsonları
vardı artık. Ortasına fıskiyeli bir havuz da yapmışlar.
Kenarına da renk renk çiçekler. Ee yıllar oldu tabii,
biz de değiştik aynı kalacak değildi ya!
Çayı getiren garsonu izlerken, yükselen
uğultuyla başını çevirdi. Polislerin arabaların
etrafında kaza raporunu tuttuğunu fark edip,
hızlıca cebinden beş lira bırakıp masaya telefonunu
arandı. Paranın masada durduğu yerde yer yer
silinmiş bir yazı ilişti gözüne. Gözlüklerini hızlıca
itip dikkatlice bakınca “Tuğçe” yazısını fark etti.
Gayri ihtiyari eliyle silikleşmiş yazıyı okşadı. Yazı
kalmıştı. Cebini alıp masadan, garsona el salladı.
Arabanın yanına yavaş adımlarla yürürken
gözlerinin nemlendiğini fark etti. Yüzünde tatlı
bir tebessüm vardı ama. Dudaklarını büzüp ıslıkla
söylemeye çalıştığı şarkıydı dökülüveren;
“Düşlerin parlayıp söndüğü yerde
Buluşmak seninle bir akşam üstü
Umarsız şarkılar, dudağımda bir yarım ezgi
Sığınmak gözlerine, sığınmak bir akşamüstü”
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Kötüler üşengeç olur
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oksulluktan ve geçim derdinden bahsedelim
arkadaşlar. Çekinmeyin, ayıp değil, utanmayın.
“Beyaz yakalı” diye bir sıfat icat edildiyse de
gerçekte tıpkı babanız gibi işçi olduğunuzu
unutmayın. Yürek gerektiren her işi bir başkası
yapsın istiyorsunuz. Kızgın hamaset döktüğünüz
kalıplarla alçıdan kahramanlar yaratıyorsunuz.
Çok şey bekliyorsunuz sonra kalbiniz kırılıyor.
Bayılıyorsunuz kâr amaçlı bir hayattan iyilikler
devşirmeye çalışan süfli laflara. Bir sürü insan
biriktirdim, diyorsunuz gururla. Oysa insanları ve
hatıraları biriktirmeyiz, yaşarız. Onlar hafızamız,
dostlarımız olurlar ve zamanı anlamlandırırlar.
Para biriktirirsin mesela, sevdiğin dergiyi, plakları,
artist resimlerini, listeleri biriktirirsin. Hislerinden
ve sevdiklerinden bahsederken bulabildiğin en iyi
kelime biriktirmekse eğer, bitmişsin.

B

irileri sürekli “hepimiz aynı gemideyiz” diyor ya hani. Bak o doğru
işte. Evet, hepimiz aynı gemideyiz. Birileri kaptan köşkünde, lüks
kamaralarda, havuzlu güvertelerde, biz de en dipte, sintinedeyiz. Eski
tulumba çoktan bozulmuş. Gemi batmasın diye çocuk kovalarıyla suyu
umutsuzca tahliye etmekteyiz. Açık büfeden kalan artıklar midemizi
bulandırıyor. Kâtip ofisinden aldığımız konsomasyon fişleri karın
doyurmuyor. Affedilmez günahlarınız frengi deliklerinden üzerimize
akıyor. Gemi dendiğinde aklıma hep fırtına geliyor. Bir sancak bir
iskele yalpalıyor ama bir türlü batmıyor. Yaşlı, yorgun bir ses karanlık
ambardan yukarı doğru sesleniyor: “Faşistler, bıktım sizden. Göğsümde
dinmeyen bir sancı gibi hep oradasınız.”
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zun uzun yürüyen, koşan insan kötü biri olamaz. Böyle
çocukça düşüncelerim var eskiden beri. Kötüler üşengeç
olur gibi geliyor bana sanki. Belki de sahip olmak üzerinden
yapmalı iyilikle kötülüğün sağlamasını. Gönlümüz eşyaya ne
kadar açıksa insana o kadar kapalı. Ne kadar çok şey bizim
olursa dostumuz o denli az oluyor. Onlar da vakitli vakitsiz
bir bir ölüyor. Yaşarken kendiyle iyi dost olmayı becerebilmiş
biri, hayatını kaybettiğinde hem ölmüş hem de yakın
bir dostunu kaybetmiş oluyor. Hayatını kaybetti demek
aslında ölmedi mi demektir? Arayıp bulabilir hayatını yani
bir ihtimal, geri gelebilir. Bulursa dönebilir. Çünkü ölümün
keskinliğine yalnız muğlak ifadelerle alışılabilir.

Sen memlekete vurgun
memleket sana hasret

