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ERNEST HEMINGWAY

FRİDA KAHLO

“Özgürlüğü, insan onurunu sevdiğim gibi
seviyorum seni, tüm insanların çalışma
hakkını, aç kalmama hakkını sevdiğim gibi
seviyorum seni.”

“Rüyaları ya da kâbusları asla resmetmedim.
Resmettiklerim benim kendi gerçeklerimdi.”

SAFİYE AYLA
“Kavuşmanın tadını ayrılık ayrılık feryadını
Taşır senin adını bu gönül Ah bu gönül şarkıları
Dolu sevgi tasında gönül bir gençlik masasında
İkimiz arasında bu gönül Ah bu gönül şarkıları”

CAHİT ZARİFOĞLU

“Bir şehir kadar kalabalıktır bazılarının yalnızlığı.
Gelecektim ama daha kötü bir hatıram olsun istemedim.
Ah şu yalnızlık kemik gibi ne yana dönsem batar.
Aradığımızın ne olduğunu biliyorsak arayacağımız yer bellidir.”
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KÜRŞAT BAŞAR

azseverler, Marsalis Kardeşler’i iyi bilir.
Trompetçi Wynton ve saksofoncu Brandford
yine ünlü bir caz piyanisti olan Ellis
Marsalis’in çocukları…
Caza çok ilgisi olmayanlar için Brandford
Marsalis’in Sting’in “An Englishman in New
York”taki saksofon solosunu çalan müzisyen
olduğunu hatırlatayım.
Geleneksel olarak çocukluktan müzisyen bir
aile içinde caz ortamında büyüyen iki kardeş, daha
sonra klasik müzik konservatuvarına gönderilmiş.
Türkiye’ye geldiğinde röportaj yaptığımız
Brandford Marsalis, “Bize göre klasik müzik hep
ulaşılmaz bir dağın ardındaydı. Sanki o müzik bize
göre değildi. Beyazlara göreydi. Biz nedense ille caz
çalmak zorundaydık. Ne zaman ki konservatuvara
girdik o zaman o müziğin hiç de sandığımız gibi zor
olmadığını anladık.” demişti.
Nitekim her iki kardeş de hem unutulmaz caz
albümlerine imza attılar, hem de klasik albümler
çıkardılar.
Bazı arkadaşlarım da hem caz hem klasik müzik
için benzer şeyler söylerler. “Cazdan anlamıyorum.”
“Klasik müzik içimi kıyıyor.” gibi cümleleri hep
duyarız.
“Mozart’ın kapı gıcırtısı konçertosu” gibi
esprileri herhalde herkes duymuştur.
Bir keresinde hayatında hiç operaya gitmemiş
iki sinemacıyla Londra’daydık. Akşam onlara
operadan bilet aldım. Pek hoşlarına gitmese de
artık ayıp olmasın diye mecburen geldiler.
Çıktıklarında çok şaşırmışlardı. Hem eserin ve
sahnelenişinin hem dekorun, hem oyuncuların hem
müziğin hem de bulunduğumuz tarihi salonun
etkisiyle adeta büyülenmiş olarak çıktılar.
Öyle ki bir sonraki gösteri için de bilet ayırttılar.
Ben ona şaşırmadım da sinemayla uğraşan
insanların, yıllar boyunca bir kere bile operaya
gitmemiş olmasına şaşırdım.
Aslında herhangi bir sanat dalına biraz zaman
ayırınca yavaş yavaş o sanatın dünyasına girmeye
ve onun derinliklerini, inceliklerini anlamaya başlar
insan. En baştaki yabancılığı çok kısa zamanda
gider ve yerini estetik bir zevke bırakır.
Aynı şey edebiyat için de geçerli…
“Roman okuyamıyorum, sıkılıyorum, ben
daha çok tarihi kitaplar ya da araştırma kitapları
okuyorum.” diyen çoktur.
Sanki şiir, roman, hikâye okumak bir tür tıp
kitabı okumak gibi gelir bazılarına.
Oysa yalnızca bilgi edinmek için okunan kitaplar
edebiyatın yerini tutmaz.
Roman bize yalnızca bir hikâyeyi anlatmaz. İyi
bir romandan hem birçok şey öğreniriz hem yeni
bakış açıları ve yeni diller öğreniriz.
Yeni söyleme ve yazma biçimleri…
Dilimiz, dünyamızın sınırlarını belirler.
Ve dilimizi geliştirmek için bulabileceğimiz en
kolay, en ucuz, en eğlenceli yol da güzel romanlar,

öyküler, şiirler okumaktır.
Aynı zamanda güzel bir roman insana manevi
bir haz verir, estetik zevkini geliştirir.
Bilmediği sözcükleri öğretir.
Çocukluğumda en meraklı olduğum şey zaman
makinesiydi. O zamanlar bunun gerçekten yakın bir
zamanda icat edileceğine inanıyordum.
Edilmedi tabii.
Galiba o sıralar bütün çocuklar astronot
olmak istiyordu ve hepimiz bir biçimde uzay
yolculuklarına, Jules Verne romanlarındaki hayali
gezilere meraklıydık.
Ama kitap okumaya merak sardığım o yıllarda
aslında kitapların ve müziğin de bir zaman
makinesi olabildiğini fark ettim.
Beni hem geçmişe, göremediğim bir zamana,
artık yitirdiğimiz şeylere, insanlara, ülkelere, hep
merak ettiğim büyük kadim uygarlıklara, hem
bilemediğimiz geleceğe taşıyordu beni kitaplar.
Yalnız o mu, aynı zamanda mekânda da asla
ulaşamayacağımız yerlere, bir hayat süresi içinde
hepsini göremeyeceğimiz kentlere hatta uzayda bir
yerlere ve hiç olmayan hayali ülkelere de taşıyordu.
Ve elbette hiç tanıyamayacağımız insanlarla

o kitaplarda tanışıyor, özellikle klasikleri okurken
insan türünün neredeyse tüm prototipleriyle
karşılaşıyorduk.
Farklı insanlık durumlarıyla, farklı inançlarla,
aklımıza gelmeyen pek çok gelenekle, unutulup
gitmiş felaketlerle, onların bugüne dek gelen acı
izleriyle, bir yerlerde hâlâ varsa kayıp cennetlerle de
o kitaplarda karşılaştım.
O yüzden de bu ünlü yazarlar benim için büyük
soyadlarıyla değil de adlarıyla kaldı.
Çünkü onları okurken yazmaya da başlamıştım
ve bana göre onlar benim arkadaşlarımdı artık.
Hem yazarlar hem de o romanların
kahramanları…
Yıllar sonra bugün de bütün bunlar hiç
değişmedi.
Çok uzaklarda da olsalar, artık yaşamasalar da,
hiç tanışmasak da bütün o güzel yazarlar, şairler
benim arkadaşım.
Üstelik ne sitem ederler ne hesap sorarlar ne
kimseyi incitirler.
Hâlâ bugün de bir kitabı yeniden alıp okurken
eski dostlarımla karşılaşmış gibi seviniyorum.
Hatta canımın sıkıldığı, bir şeylere üzüldüğüm
zamanlarda yeniden onları bulmak bana çok iyi
geliyor.
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serleriyle dünya edebiyatında unutulmaz
izler bırakan ünlü Rus yazar Lev Tolstoy’un
pek bilinmeyen özelliklerinden biri de, Türkiye
ile yakın ilişkiler içinde olması ve eserlerinin Türk
edebiyatını etkilemesi. Buradan yola çıkarak, ünlü
yazar ve Türkiye arasında karşılıklı etkileşimin
olduğunu da söyleyebiliriz.
Rusya’nın önde gelen Türkologlarından
Apollinariya Avrutina’ya göre, Tolstoy'un modern
Türk edebiyatı üzerindeki etkisi çok büyük. Rus
yazarın klasik sayılan hemen hemen tüm eserleri,
her modern Türk yazarı tarafından okunuyor.
Aslında Tolstoy’un eserleri Türkiye’de çok sayıda
yayımlanmıştır. Özellikle de 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Tolstoy’un eserleri Türkiye’de
büyük ilgi görmeye başladı.
Tolstoy’un ilk Türkçe çevirmeni Olga Lebedeva,
19. yüzyılın sonlarında İstanbul’da yaşadı. Bu
arada, kendisi Rus edebiyatı tarihi üzerine Türkçe
eserler de yazdı. Yazar Tolstoy ile de mektuplaştı.
Lebedeva’nın sayesinde Türk okurları 1891’den beri
Tolstoy’un eserlerini okuyor. Türk araştırmacılara
göre, yazarın adı Türk dilinde ilk kez 1891 yılı Şubat
ayında Tercüman-ı Hakikat gazetesinde geçmekte.

Tolstoy’un eserleri, Türk yazarları da etkiledi.
Örneğin, Türkolog Avrutina’ya göre Türk şair,
romancı, yazar ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi
Tanpınar'ın eserlerinde Tolstoy’u hissetmek
mümkün. Aynı duygular Orhan Pamuk’un eserleri
için de geçerli. Bu iki yazarın eserlerinde bazen
Tolstoy’un düşüncelerini hissediyoruz. Tanpınar’a,
“Türk Tolstoy’u” bile deniliyor. Avrutina’ya göre,
2018'de Rusça olarak yayımlanan “Huzur” adlı
romanı aslında bunun canlı bir teyididir. Olaylar
sanki bazen Tolstoy’un ünlü “Savaş ve Barış” eserini
hatırlatıyor.
Orhan Pamuk’un Tolstoy’a olan aşkını da
hatırlatmakta yarar var. Orhan Pamuk, Tolstoy’u
kendisinin ana edebiyat öğretmenlerinden
biri olarak gördüğünü söylüyor. Pamuk’un,
çalışmalarında Tolstoy’a sık sık gönderme yapması
herkes tarafından bilinmektedir. “Masumiyet
Müzesi” romanının adeta Tolstoy’un “Anna
Karenina” eserinin Türkçe versiyonu gibi söylemek
abartılı da olmaz.

Bu arada, ünlü Rus yazarı Tolstoy’un eserlerini
Baha Tevfik, Raif Necdet, Vahdet Gültekin,
Nâzım Hikmet, Zeki Baştımar, Leyla Soykut, Erol
Güney, Hasan Ali Ediz gibi Türk edebiyatının
seçkin temsilcileri Türkçeye çevirdi. Reşat Nuri
Güntekin, İsmail Habib, Halit Fahri Ozansoy,
Sabahattin Ali, Suat Derviş ve diğer Türk
edebiyatçılar da Tolstoy’dan etkilendiklerini
sık sık vurguladı.
Tolstoy ailesinin Türkiye ile ilişkileri de
bulunmakta.
Örneğin yazarın dedesi Pyotr
Tolstoy, 1701-1714 yıllarında Rusya
İmparatorluğu’nun Osmanlı
devletindeki ilk daimi büyükelçisi
görevini yapmış. O dönem ilişkiler
gerilince Sultan’ın talimatıyla
tutuklanmıştı. 1711-1713 yıllarında
İstanbul Yedikule Cezaevi’nde yatan
dede Tolstoy, iki ülke anlaşınca Rusya’ya
geri dönmüştü.
Moskova’daki Türk Büyükelçiliği
Rezidansı’nın bulunduğu arsa da, 18.
yüzyılın sonlarında Tolstoy’un dedesi
General N.S. Volkonskiy’e aitti.
Tolstoy, 1844’te Kazan Üniversitesi’ne
girmeden önce Doğu dillerini okumaya başladı.
Ailesi onun dedesi gibi gelecekte İstanbul’da
büyükelçi olarak görev yapmasını arzu ediyordu.
Azerbaycan asıllı Rusyalı ünlü Şarkiyat uzmanı
Mirze Kasım Bek, onu Türkçe sınavlarına hazırladı.
Giriş sınavlarında Tolstoy Türkçeden 5 aldı. Tolstoy
uzmanı Sovyet araştırmacı yazar Aleksandr
Şifman, “Lev Tolstoy ve Doğu. Tolstoy ve Türkler”
adlı eserinde ünlü yazarın Kazan Üniversitesi’nin
kütüphanesinde Türk kültürü ve edebiyatı ile ilgili
zengin bilgiler edindiğini belirtiyor.
Fakat üniversite eğitimini yarıda bıraktı ve
1854 yılında Kırım'da Osmanlı’ya karşı savaştı.
İşte burada yazar, Türklerle karşılaştı. Karşıdaki
siperlerde Osmanlı askerlerini dikkatle izliyor,
esirlerle de Türkçe muhabbet etmeye çalışıyordu.
Rus yazar Pavel Biryukov’a göre, Tolstoy, 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda esir düşen Türk
askerlerini ziyaret ediyor. Yazar, onlarla görüşerek
bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.
Ailesinin tarih boyu Türkiye ile ilişkileri bulunan
yazarın kendisinin Türkiye ve Türk diline olan
merakı eserlerine de yansımıştı. Aynı zamanda da
Türk yazar ve şairler de Tolstoy’un eserlerinden
etkilenmişti. Bu da Avrasya coğrafyasında iki
büyük halkın, Türkler ve Rusların birbirlerine yakın
olduklarını bir daha kanıtlamakta.
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ekimden azade insanın da kendine
yazageldiği bir dermandır; unutmak.
Bir trajediyi unutmak, bir küçük sözü…
Yahut bedeninden sökülüp alınan bir parçanın
yokluğunu…
Kadim bir tartışmadır: Unutmak mı,
hatırlamak mı iyileştirir? Hatırlayarak
unutmak…
Öbür türlüsü çünkü kimileyin iyileştirici olsa
da çoğunca daha yaralayıcıdır.
Niye unutmak isteriz ki? “Şimdiki zamanda
kalmak için unutmak, ölmemek için unutmak,
sadık kalmak için unutmak gerekir.” der Marc
Auge.

bİletsİz yolcu

Ya zaman dediğin? O nedir ki? Önümüzde
olan mıdır, geride kalan mıdır? Hangisindeysen,
odur. Zaman, en çok geçmişe çalışır. Geçmişin,
geçmemesi için bir türlü. Bugünden ve yarından
kopartan… Unutabilsek ya da hatırlasak da,
bugünde kalabilsek esasen. Ölmemek namına.
Tanrıça Lethe bize bir yeraltı ırmağı bahşetti:

kuruyor. Bavulları yapıp gidiyoruz “Unutma
Unutuş ırmağı… Geçmişin elemlerini, geleceğin
Bahçesi”ne. İyileşir miyiz?
kaygılarını suya verdiğimiz bir ırmak… Bin
Modern çağımız, eksik olmasın, yavaştan
yıllardır 77 milletin zihnini yıkıyor. Siliyor.
her eve bir unutma bahçesi kuruyor. “Sonsuza
Ama tam bir unutuşa müsaade buyurmuyor
kadar” verilen sözleri hükümsüz kılıyor.
Nietzsche: “Tıpkı her organik olanın
İnsanı zamansızlaştırıyor, her
yaşamında ışık kadar karanlığın da
şeyi; kendisini bile kendisine
bulunduğu gibi… Öyleyse hemen
unutturarak. Aynadaki
hemen hiç anımsama olmadan
Ya zaman
yabancı. Siliniyor insanın
yaşamak; hatta mutlu
dediğin? O nedir
ruhunda ve bedeninde
yaşamak olasıdır, hayvanın
ki? Önümüzde
taşıdığı tüm acılar.
yaşadığı gibi; unutma
Beynin son akıl oyunu.
olmadan yaşamak ise
olan mıdır, geride
Hissizleşme. Unutan kadar,
tümüyle olanaksızdır.”
kalan mıdır?
unutulanın da büyük kederi.
Nietzsche, ikinci ırmağı
Hangisindeysen,
Beden, ruhuyla bir
salıyor: Anımsayış…
odur
bütündür, parçalanamaz.
Yaşanılanlarla başa
Beden; insanın coğrafyası.
çıkmaya çalışırken; unutarak
Kaderi. Eksile eksile, taviz vere
veya hatırlayarak, Latife Tekin bir
vere sona doğru yaşayan… Ruhundan
de yaşanmamışlıkları önümüze koyuyor:
bir anısının, bedeninden bir organının
“Hiç yaşamadığımız, yaşayamayacağımız
unutulmasıdır her bir tavizi… Son taviz,
şeylerin anısına da sahip olabiliriz... Düşünü
unutmayı da unutturacak insana…
kurarak…” diyerek, unutmaktan koca bir bahçe
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AYŞEN ŞAHİN
Özlediğin, gidip göremediğindir;
ama gidip görmek istediğin
Özlem, gidip görememendir; ama
gidip görmek istemen
Özlediğin, gidip görmek istediğinama gidip göremediğin
Özlem, gidip görmek istemenama, gidememen, görememen;
gene de, istemen.

D

Oruç Aruoba.

enize bakan kayalıklarda dört kadın...
Çocuklukları, gençlikleri burada geçmişti,
çoğu Egeli memur gibi onların da aileleri
buradan yazlık almıştı 90’larda.
Kasabanın her yerinde anıları vardı, her
buluştuklarında geçmiş anıları yâd eder, kimine
güler, kimine hüzünlenir ve üzerine mutlaka
yenilerini eklerdiler.
Sıcak kavuruyordu. Kayalıklara şemsiye
saplamak imkânsızdı. Büyük hasır şapkalarla
güneşten korunmaya çalışıyorlardı. Denize
yaklaşmak için içi içecek dolu soğutucu çantayı,
havluları, dondurma kabında atıştırmalık ev
yapımı patates kızartmasını, bahçeden toplanmış
meyveleri, laflamaktan fırsat bulamayacaklarını
bilseler de bir alışkanlık olduğu için yanlarına
aldıkları kitaplarını kayalardan seke seke
taşımışlardı.
Denize ulaşmak kadar denizden çıkmak da
meşakkatliydi. Merdiven yoktu, kimi yerler yosunlu
ve kaygandı.
Sema, Seren, Ece ve Aysel kısa bir deniz
faslından sonra dizlerini kendilerine çekip kollarıyla
kucaklamış oturuyorlardı.
Soğutucudan bir şişe gazoz çıkardı Ece, plastik
bardaklara doldurdu.
“E bu hemen ısınmış, eskiden akşama kadar
dursa bir şey olmazdı.” dedi Seren.
“Hiçbir şey eskisi gibi değil, buzdolabı bile yeni
aldıysan beş sene gidiyor, annemin dolap kırkını
devirmiş, hâlâ yazlıkta teklemeden duruyor.» dedi
Sema.
Gazozun ısınmasıyla ve hiçbir şeyin eski tadı
vermemesiyle başlayan sohbet, “kayalıklar da
eskiden popomuza, sırtımıza batıyor muydu yoksa
biz mi yaşlandık?” sorusuna evrildi.
Konuşurken fark ettiler ki eskiden kayalıklara
gelmezlerdi. Gürültüsü ta kayalıklara ulaşan beach
club’lardan önce işte şemsiyeleri görünen o sahile
inerlerdi. Böyle büyük soğutucuda bütün erzakı
taşımazlardı. Sahildeki birkaç ufak lokanta ve büfeden
sabahları tost çay, öğleden sonra kızarmış patates,
gençliklerinde patates yanına birer bira onlar için bir
rutindi. Hatta bazı günler öyle güzel olurdu ki sahil,
gelen insanlarla tanışır, arkadaş olur, ayrılmak
istemez, hiç eve gidip üzerlerini değişmez, mayolarının
üzerine geçirdikleri havlu elbiseleri ile sahilde hep

birlikte şarkılar söyler, kumlarda dans ederlerdi.
O zamanları anarken Aysel’in suya uzattığı
ayağına kocaman pis bir poşet takılınca ne
olduğunu anlamadan refleksle bir çığlık attı.
Tam şarkıdaki gibi “Biz büyüdük ve kirlendi
dünya.” dedi Sema.
Poşeti alıp kendi çöp poşetlerine koydular.
Bir ara, büyümüş olmak fena gelmemişti
aslında, dedi Seren, geçmiş senelerde yazlığa
sadece bayramda iki gün uğramışlığı vardı. Çünkü
Venedik’e gitmişti, Amsterdam’a ve hatta bir
keresinde Meksika’ya.
“Krediyle mrediyle ama ben de ilk arabamı
aldığım gün, kendimi ‘aferin kız, büyüdün’ diye
tebrik edip kendi omzumdan öpmüştüm.” dedi
gülerek Ece.
Aysel, büyüdüğünü anne olduğunda anlamıştı,
“Çocuğun olduğu gün mutlulukla karışık bir
endişe hissi çöküyor yüreğine, o hissin sonsuza
kadar seninle yaşayacağını fark edince anlıyor
insan büyümek zorunda olduğunu, büyüdüğünü.»
diyordu. Üzdü kızları bu cümle, Aysel daha kızı
doğmadan boşanmıştı. Son 9 aydır kızının babası
bir kere bile çocuğunu merak edip aramamıştı.
“Büyümek; evden çıkmadan yiyecekleri
paketlemek, her şeyi düşünülmüş çantalar
hazırlamak, güneşin lekeler bırakması, suyun
kirliliğine takılıp yüzmekten zevk alamamak,
yüksek sesli müzikten rahatsız olmak, yeni
insanlarla kolay kaynaşamamak, saati fark etmeyip
eve gitmeyi unutmak yerine eve gidip bir uzanıp
dinlensem diye beklemek... Büyümek lanetli bir
şey, şu an yanıyorum, belim ağrıdı, müzikten kafam
şişti, şu leş suya hiç giresim yok, kız kalkın bizim eve
gidip bahçede oturalım, bu yazlar nasıl böyle sıkıcı
ve rahatsız olmayı başardı?” dedi Sema.
Hepsi hak verdi. Sema’nın ailesinin yazlığı
sahile yakındı, bahçesinde erik, kiraz ve armut
ağaçları, asmanın gölgesinde kocaman ahşap
masa, tulumbasından akan soğuk su ile oldukça
davetkârdı. Toparlanıp gittiler.
Mürüvvet Hanım, bahçeye açılan mutfak
kapısından seslendi: “Kızlar ne oldunuz ayol, daha
denize çıkalı bir saat olmadı, akşam ezanından önce
dönmezdiniz siz?”
“Ay anne sorma yaşlandık biz, rahat edemedik,
kavrulduk, sıkıldık, yüzemedik, yüzünce geri
çıkamadık, dizlerimiz hep çizildi, kayalar battı.
Eğlenemedik ne bileyim, deniz yaşını geçmişiz biz,
ağırlık çöktü üzerimize.»
Kocaman bir kahkaha attı Mürüvvet Hanım:
“Kızım yaşla ne ilgisi var, fakirlikten o. Eskiden
macera peşinde koşarken yabancı şehirler, mavi

turlar varken yazlar iyiydi. Koca kadın oldunuz, yine
hepiniz kaldınız ananızın evine, onun ağırlığıdır
o. Eline bir havlu alıp yiyip içeceğinin hesabını
düşünmeden sahile inerken yaz iyiydi, Kaptan’ın
Yeri’nde ‘bize bi yetmişlik daha açıver abi’ deyip
evin yolunu bulamazken eğlenceliydi tabii. Gittiğin
yerleri, gitmeyi planladıklarını anlatırken laf lafı
açıyordu; bir bütün yaz Aysel’in çocuğunun odasını
nasıl dekore edeceğini konuştuğunuzu bilirim
ayol, duvar kâğıtlarını ta bilmem nerelerden
aylar önce sipariş etmiştiniz de metresi bilmem
kaç dolardı, şimdi konuşacak konunuz kalmadı
anacım, zenginin malı züğürdün çenesini yormayı
da geçtim, kırıp atalı seneler oldu. Kendinize
yediremiyorsunuz ama fakfakir kaldınız ondan.
O kayalıklar dışında beleş yer mi kaldı? Oradan
denize girilir mi beleş olmasa? Kafanızı gözünüzü
kıracaksınız.”
Öylece çöktü dördü de eski kocaman ahşap
İskandinav bahçe koltuklarına.
Masa örtüsünün çiçeklerine diktiler bakışlarını,
daldılar gittiler.
Bir kahkaha daha attı Mürüvvet Hanım;
“Ay çöktü kaldılar şunlara bak. Yavrum daha
otuzların başındasınız, bugünler de elbette geçecek
gerçi bilinmez belki de beteri başa gelecek ama bir
gerçek var ki bu yaşlar geri gelmeyecek. Biz neler
gördük geçirdik, on kere düştük yine de kalktık. Kız
kalkın, duşunuzu alın gelin akşama taze fasulye
var, bahçedeki kavunu da kopardım mis gibi
olgunlaşmış, Bir de kocaman salata yaparız.
Yemeğinizi yiyip meydana gidin, akşama
belediyenin ücretsiz konseri varmış, azıcık dans
edersiniz. Aysel anan bakar seni kıza bu gece,
bayılıyor biliyorum torunuyla yalnız kalmaya. Umut
fakirin ekmeğidir, üzerine dökebileceğiniz tek beleş
bal da aşk. Gidip eski günler gibi birer yaz aşkı bulun
kendinize. “
“Anne, hayat bir garip oldu, kadın olmak da
eskisinden zor, senin bildiğin günlerde değiliz,
erkeklerin tehlikeleri merhabalarından bol”
diyecekti, demedi Sema.
Küçücük bir ışıltı gördü gibi oldu Aysel’in
gözlerinde. Olur ya dedi, hani olmaz ama belki
olur...
Onun yerine “Kızlar, madem annemin tabiriyle
fakfakiriz, siz hazırlanıp gelene kadar ben de bir
fakir tatlısı yapayım, ağzımızın tadı bozulmasın,
yiyip çıkarız.” dedi.
25 yılı geride bırakan dostluklarının en fakir,
en kurak temmuzunu böyle şerbetlemeye karar
verdiler. Hiçbir yaz boşa düşecek kadar önemsiz
değildi, tatil dediğin sayılı gün ve ömre dâhil, ömür
dediğin gözden çıkarılacak şey
değil.
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DILEK NEŞE AÇIKER

Y

ıllar önce DOT tarafından sahnelen
ve Yüzleşme Tiyatrosu’nun önemli
örneklerinden biri olan Sansürcü (The
Censor) oyununun yazarı Anthony Nielson onu
asıl alakadar edenin – oyunun da odaklandığı gibi kişinin kendine uyguladığı sansür olduğunu söyler
ve fikrini aşağıda tırnak içine alınmış cümlelerle
ifade eder:
…konu “siyasi değil, daha çok kişisel düzlemde”
Nielsen’in ilgisini çekiyordu. “Otosansür fikri beni
hep cezp ediyordu.” Sansürcü figürü “baskı altında
tuttuğumuz ve zihinlerimizden kesip çıkardığımız her
şey için” bir eğretilemeydi (Suratına Tiyatro, Aleks
Sierz, 2000, sf.110).
Fransızca ayıplama, ahlak denetimi, ahlak
polisi gibi anlamlar taşıyan Censure kelimesinden
gelerek dilimize yerleşen “sansür” Türk Dil Kurumu
Sözlüğünde ‘Her türlü yayının, sinema ve tiyatro
eserinin hükümetçe önceden denetlenmesi işi,
sıkı denetim,’ şeklinde tanımlanır. Söz konusu sıkı
denetimin ne kadar sıkı ya da gevşek olacağı iktidar
sahibinin dünya görüşü, amacı, hevesleri, yaşam
biçimi tahayyülü ve buna uygun çıkarlarıyla doğru
orantılıdır.
İktidar sahibinin en sevdiği oyuncaklarından
biridir sansür. Toplumun neyi okumayacağına,
neyi görüp duymayacağına karar verirken
esasen eş zamanlı olarak neyi okuyacağına, neyi
göreceğine, neyi duyacağına, neyi bileceğine karar
vermesidir. Devlet/hükümet açısından sadece
kendini korumaya alma – iddia daima toplumu
korumaktadır - amacı gütmeyen sansür eylemi,
uygulayıcısı için aynı zamanda bir haz alma
durumu yaratırken varlığını ve zalimliğini gösterme

biçimlerinden biri olarak da işlev görür.
Tüm iletişim araçlarıyla birlikte ahlaki bilgi
sağlama ya da kendini sevdirme zorunluluğundan
azade sanat evreni de sansür uygulayıcının ilgi
alanındadır. İktidar sahibi siyasal ve kültürel
iktidarının kalıcılığı için ne kadar ileri gitmesi
gerekirse o kadar gidecektir. Toplum üzerindeki
sansür baskısı arttığında, buna bağlı olarak
otosansürün devreye girmesi kaçınılmazdır.
Parazitlenmiş zihin ilk aşamada kararsızlaşır. Neyin
“iyi” neyin “doğru” olduğu hususunda tedirginlik
yaşar. Ardından ya devlet ve toplum nezdinde
makbul kişi haline gelmeyi seçer ya da bunun
tam karşısında durur. Otosansürün bir sebebi de
dönüşmüş topluma kendini kabul ettirme, aynı
iktidar sahiplerinde olduğu gibi varlığını sürdürme,
kabul görme ihtiyacı ve düşüncesidir.
Toplumun bizzat sansür uygulayıcı haline geldiği
durumlarda üreten ve tüketici arasındaki “mesafe”
silikleşir. Diğerinin eylemine, düşüncesine,
üretimine ya da değerlerine karşı anlayışsız ya
da merhametsiz karşılıklar vermekten kendini
alıkoyamama, anlık kitlesel tepkilere kendini
kolayca kaptırma davranışını adeta norm haline
gelir. Toplum ve toplumun parçası olarak kişi artık
karar verici ve müdahalecidir; bu haliyle üretim
aşamalarının içindedir.
Romanlar idealize edilmiş ve norm haline
gelmiş özelliklerin dışına çıkarak yeninin
tahayyülüne olanak verirken gelecek için sonsuz
senaryolar sunmaları, fikirler içermeleri ve hayal
kurdurabilme yetileriyle
sansürcünün öncelikli
hedeflerindendir.
Sansürcü için kitaplar
toplum üzerinde
belki de olduğundan
daha tesirli görülür.
Oscar Wilde’ın
meşhur eseri
Dorian
Gray’in
Portresi
(The Picture
of Dorian
Gray)
sansür tarihi
açısından
üzerinde
durulması
gereken bir
örnektir. Eser
yazıldığı dönemin
ahlak anlayışına

uygun bulunmaz ve ilk yayımı editörler tarafından
sansürlenir. Sansürlenmiş metin de okuyucu/
toplum tarafından tepkiyle karşılaşınca bu defa
Wilde otosansür uygulayarak metni yeniden
yazar. 2011 yılına gelindiğinde ise The Picture of
Dorian Gray: An Annotated, Uncensored Edition
(Dorian Gray’in Portresi: Açıklamalı ve Sansürsüz
Basım) başlığıyla Harvard University Press
tarafından sansürsüz haliyle yayımlanır ve böylece
eserin üç versiyonu ortaya çıkar (Söz konusu
sansürsüz metin Ülker İnce tarafından Türkçeye de
çevrilmiştir).
İhtiyaç duyduğu ideal hassas kitleyi yaratmayı
ve ona hitap etmeyi tasarlayan iktidar sahipleri
geçmişte olduğu gibi bugün de kitaplar için
ürkütücü bir tehdit olmaya devam ediyor. “Kaygılı”
toplulukların buna yatkın oluşunun da verdiği
özgüvenle dünyanın her yerinde bu konuda geriye
doğru adımlar atıyor.
Sansürü kitlelere olağan bir eylem gibi
gösterip kabul ettirmek için subjektif ve ucu açık
kavramların devreye sokulması da bildiktir. Bunlar
ekseriya başına “toplumsal,” “geleneksel,” “genel”
gibi kelimeler alır ve bireylerin gönüllü olarak
altına girme ihtiyacı hissedeceği kadar geniş bir
şemsiye yaratırlar. Örneklerini gün be gün daha sık
gördüğümüz üzere şemsiye altındaki kişi kendini
iktidar gücünün temsilcisi olarak konumlandırır ve
birinci elden müdahale etme yetkisi olduğu fikriyle
yaşar.
Sansür yalnızca geri kalmış ülkelerin değil,
kendini demokrasinin beşiği olarak pazarlayan
ülkelerin de meselesidir.
Margaret Atwood’un diziye de uyarlanan,
gerçek dünyanın bir tür distopyası diyebileceğimiz
Damızlık Kızın Öyküsü (The Handmaid’s Tale, 1985 )
romanı da yayımlandığı tarihten bu güne sansüre
uğrayan kitaplardan biri oldu. Kısa süre önce sansür
tarihinin simgelerinden biri olan kitabın ateşe
dayanıklı bir versiyonu basıldı ve duyurusu ilgi çekici
bir lansman videosuyla Atwood’un bizzat kendisi
tarafından duyuruldu.
Margaret Atwood, “Kitaplarımdan birini
yakmayı deneyip başarısız olacağımı hiç
düşünmemiştim. Damızlık Kızın Öyküsü birçok
defa yasaklandı - bazen Salazar ve Frankocular
döneminde Portekiz ve İspanya gibi tüm ülkeler
tarafından, bazen okul kurulları tarafından, bazen
de kütüphaneler tarafından. Umalım ki Fahrenheit
451’de olduğu gibi toptan kitap yakma aşamasına
gelmeyiz,” diyerek günümüz modern dünyasında
kitapların hala ne kadar büyük bir tehdit altında
olduğuna dikkat çekti.
Bugün bir nevi sanatın, fikirlerin ve kelimelerin
gücünün test alanındayız. Onların arkasında ne
kadar güçlü durur ve vazgeçmezsek sansür duvarını
aşmamız da o denli kolaylaşacaktır. Bir arada
olabilirsek sessiz ve karanlık bir dünyanın da önüne
geçebiliriz.

9

ATAOL BEHRAMOĞLU
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ünlük konuşma diline girmiş olsa da
sanatsal üretim konusunda “yaratma”
sözcüğü bana fazlaca kendini
beğenmişlik gibi görünüyor.
Sanat yapılan mı, yaratılan mı bir şeydir?
Sanatla zanaat arasındaki fark nedir?
Sanatsal üretimin herhangi bir başka tür
üretimden farkı nedir?
Mayakovski en etkili şiirlerinden birinde “şair
işçidir” diyorduysa da, bu metaforu “şair aynı
zamanda da işçidir” diye okumak bana daha
doğru görünüyor...
Her sanat yapıtının ağır bir işçilik ürünü
olduğundan kuşku duymamız gerekiyor.
Fakat bu acaba her zaman böyle midir?
İngiliz psikiyatrist Anthony Storr’un
“Yaratma Dürtüsü” adlı kitabında (Yayınevi
Yayıncılık, İpek Babacan çevirisi) tartışılan
konulardan biri de budur.
•••
Şu ara okumakta olduğum söz konusu
kitaptan bu konuya ilişkin birkaç örneği sıcağı
sıcağına aktarayım:
Mozart en büyük yapıtlarından son üç
senfonisini altı hafta içinde bestelemiş.
Üç senfoni ve altı hafta!
Schubert yine en büyük yapıtları arasında
sayılan üç büyük sonatını, ölümünden birkaç
hafta önce çok kısa bir sürede tamamlamış.
Buna karşılık Chopin’den, Beethoven’den
verilen örneklerde bu bestecilerin uzun süreli
ve sıkıntılı yazma süreçleri sonucunda bir yapıtı
ortaya çıkardıklarını öğreniyoruz.
Gerçi ilk iki örneği genellemek de yanlış olur.
Zaten sözünü ettiğim kitapta sanatın başka
alanlarından da verilen örneklerle gösterilmek
istenen şu: Bir sanat yapıtı uzun ve zahmetli
çalışma süreçlerinin sonucu olduğu kadar kısa
ve zahmetsiz süreçlerde de ortaya çıkabiliyor.
Sonuçta ortaya çıkan ürünün değerini
belirleyen de bu çalışmanın süreci ve tarzı
olmuyor...
•••
“Yaratma Dürtüsü” adlı yapıtta, psikiyatri
alanının piri Sigmund Freud’un sanatsal
etkinliğe ilişkin görüşleri de irdelenip
eleştiriliyor.
Freud’a göre sanatsal etkinlik, nevrozların
yüceltilerek aşılması çabasıdır.
Yazar bu görüşe karşı haklı olarak “neden
her nevrozlunun sanatçı olmadığı” sorusunu
yöneltiyor.
Soru tam olarak şöyle:
“Nevrotik ve gerçek sanatsal güdüleri ayırt

sanatçının kendisi de kolayca
etmek gerçekten bu kadar kolay
açıklayamaz.
mıdır?”
Hatta belki böyle bir
Kolay değil kuşkusuz.
Yaratma dürtüsü
açıklamayı yapmada en
Öte yandan, bilinçaltı
kavramının
çok zorlanacak olan kişi
olgusunun büyük mucidini
irdelenmesi bir
sanatçının kendisidir.
yargılamak da kolay olmasa
çırpıda
Bu konuda kendi
gerek.
üstesinden
görüşümü dile getirecek
Fakat kendi alanındaki
olursam, ben sanatın
dehası ne olursa olsun
gelinebilecek bir
herhangi bir alanındaki
sanatsal etkinliği nevrozu
şey değil.
başarılı üretimin ya da
aşma çabasıyla açıklamaya
yaratının, çalışma ürünü olduğu
çalışan Freud, yönteminin
kadar rastlantılarla, kaynağı bazen
-katkılarının yanı sıra- bu alandaki
çok açık olsa da bazen çok karmaşık esinlerle
sınırlılığı açıkça görülebiliyor...
ilgili olduğunu, sonuçta da hem aklımızın
•••
ve emeğimizin bir armağanı hem de mucize
Yaratma dürtüsü kavramının irdelenmesi bir
olduğunu düşünenlerdenim...
çırpıda üstesinden gelinebilecek bir şey değil.
Tıpkı hayatın kendisi gibi...
Bu kavramı, onu kişiliğinde taşıyan
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Ordinaryüs
Prof. Dr. Onur Güntürkün

Türkiye’nin,
Almanya’nın
ve bilim
dünyasının
onuru
KEMAL YALÇIN/Almanya

O

rdinaryüs Prof. Dr. Onur Güntürkün
Almanya’nın, Türkiye’nin, dünyanın onuru
ve insanlığı aydınlatan bir güneştir. Halen
Bochum Ruhr Üniversitesi Biopsikoloji Kürsüsü
Başkanı’dır. Onur Güntürkün aynı zamanda
Alman Milli Bilimler Akademisi Psikoloji Bölümü
Başkanı ve Alman Bilimsel Araştırma Kurumu
yöneticilerinden biridir.
Ordinaryüs Prof. Dr. Onur Güntürkün, 1980
yılından bu yana insan beyninin yapısını, sağ ve sol
beyin ayrımının oluşumunu, beynin temel işleyiş
prensiplerini, öğrenmeyi, öğrenmenin yasalarını
araştırmaktadır. Güvercin beyninin insan beynine
asimetri konusunda benzediğini ilk olarak Onur
Güntürkün keşfetmiştir. Beyin araştırmalarında
güvercin beynini model olarak kullanmakta,
laboratuvarındaki güvercinler üzerinde aralıksız
çalışmaktadır.
2020 Avrupa Birliği Araştırma Büyük Bilim
Ödülü, “2020 ERC-Advanced Grant - European
Research Commission” sonuçları 22 Nisan 2021
tarihinde açıklandı. Avrupa Birliği’nin “Nobel
Bilim Ödülü” olarak kabul edilen en büyük bilim
ödülünü Bochum Ruhr Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Biopsikoloji Kürsüsü Başkanı Ordinaryüs Prof. Dr.
Onur Güntürkün kazandı. Korona salgını nedeniyle
ödül töreni yapılmadı.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bilim insanları her
yıl hazırladıkları projelerle Avrupa Birliği Araştırma
Büyük Bilim Ödülü– “ERC-Advanced Grant European Research Commission” yarışmasına
katılıyorlar.
2020 Yılında toplam 2678 araştırma projesi
Avrupa Birliği Araştırma Büyük Bilim Ödülü
yarışmasına katıldı. Bunlardan 204 proje

birinci elemeyi geçti. Finale kalan 204 projeden
40’ı Almanya, 51’i İngiltere, 22’si Fransa bilim
insanlarına ait idi. Avrupa Birliği bu yarışma için her
yıl 507 milyon avro veriyor.
Yarışmada en büyük rekabet Almanya ile
İngiltere arasında oldu. Sonuçta Ordinaryüs Prof.
Dr. Onur Güntürkün’ün insan beynini araştıran
projesi birinci seçildi. Böylece Almanya Ordinaryüs
Prof. Dr. Onur Güntürkün’ün projesiyle birinci oldu
ve 5 yıllık araştırma masraflarını karşılamak için
Onur Güntürkün’e 3,5 milyon avro verildi.
Avrupa Birliği Araştırma Büyük Bilim Ödülü,
Almanya’nın ve Bochum Ruhr Üniversitesi’nin
bilimsel saygınlığını artırdı.
Ordinaryüs Prof. Dr. Onur Güntürkün, kazandığı
bu büyük ödül ile Türkiye’den Almanya’ya göçün
60. yılında Almanya’da yaşayan üç milyon kadar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına büyük bir şeref
verdi, umut verdi, güç verdi. Ordinaryüs Prof. Dr.
Onur Güntürkün, adı gibi hepimizin onurudur,
gururudur.
Onur Güntürkün’ü bugünlere getiren yol bilimin
zorlu ama şerefli yoludur. 1958 yılında, İzmir’de
doğdu. Henüz dört yaşındayken çocuk felcine
yakalandı. Bir gece önce yeni alınan bisikletine
binmişti. Ertesi sabah uyandığında bütün vücudu
felç olmuştu. Sadece gözleri gülümsüyordu.
Tedavilere Türkiye’de başlandı. Almanya’da devam
edildi. Üç yıl süren tedaviler sonucunda tekerlekli
sandalye ile hareket edebilir hale geldi.
İlkokulu 1969’da Almanya’da, Baden-Baden
şehrinde bitirdi. Bu şehirdeki Richard-WagnerGymnasium Yeni Diller Lisesi’ni, sekizinci sınıfın
ortalarında bırakmak zorunda kaldı. Lise eğitimine
1973 ders yılının ikinci yarısından itibaren İzmir

Atatürk Lisesi’nde devam etti. Lise diplomasını bu
okulda aldı.
Üniversite eğitimi için tekrar Almanya’ya döndü.
1975 yılı Ekim ayında Bochum Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’ne kayıt oldu. Üçüncü sömestrde Arjantinli
Profesör Juan Delius’un verdiği “deneysel psikoloji
uygulaması” adlı dersin öğrencisi oldu.
Diploma tezi olarak beyindeki reorganizasyon
konusunu seçti. Konuyla ilgili araştırmalarına,
1978 yılında Juan Delius’un yanında güvercin beyni
üzerinde başladı. O zamanlar güvercin beyninin
insan beynine benzediği düşünülüyordu. Diploma
çalışmasını sürdürürken bir yandan da Delius’un
verdiği beyindeki elektrofizyolojik yöntemleri ve
beyindeki elektrik akımlarını ölçme yöntemlerini
öğreten seminerine katılıyordu.
Çok başarılı bir tez çalışması “pekiyi” dereceyle
onurlandırıldı. Kendisine “yardımcı araştırmacı”
statüsünde Bochum Üniversitesi’nde iş verildi.
1 Ekim 1980’de yarım asistan maaşıyla, Prof.
Dr. Juan Delius’un yanında doktora tezine başladı.
O zamanlar Onur Güntürkün’ün dikkatini çeken
insanda sağ ve sol beyindeki fonksiyon farklarıydı.
Bu sorunun bilimsel adı “Lateralizasyon”du.
Doktora tezi olarak bu konuyu seçti. Lateralizasyon
konusu klinik açıdan çok önemli olmasına rağmen,
1980’lerde bu konuda fazla bilgi yoktu.
Onur Güntürkün az bilinen bir alanda uzun ve
yorucu araştırmalara başladı. Yaptığı deneylerle
dünyada ilk kez güvercinlerde de lateralizasyon
olduğunu ispatladı. Bu onun bilim alanındaki ilk
buluşu oldu. O güne kadar bütün dünyada güvercin
beyninin sağ ve sol yarım kürelerinin eşit olduğuna
inanılıyor; deneyler bu görüşe göre düzenleniyordu.
Onur Güntürkün, bilimsel deneyleriyle bu görüşü
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temelden yıkmış oldu. Bu buluş, elektrofizyoloji
ve lateralizasyon alanında ufuk açıcı çok önemli
bir adımdı. 1983 yılında Onur Güntürkün’e bu
buluşundan dolayı “Bochum Üniversitesi Üstün
Araştırmalar Ödülü” verildi. Bu ödül onun ilk
ödülüdür.
Onur Güntürkün doktora çalışmasını 1984
yılında, Latince “Summa cum laude” denilen
“Yıldızlı Pekiyi” derecesiyle bitirdi.
1987 yılında Alman Araştırma Fonu Bursu’nu
kazanarak Amerika’ya gitti. San Diego
Üniversitesi’nde çalışan dünyaca ünlü, çok önemli
bir beyin bilim adamı olan Profesör Harvey
Karten’ın laboratuvarında araştırmalarını geliştirdi.
1988 Ocak ayında Amerika’dan dönerek
Kostanz Üniversitesi’nde Profesör Juan Delius’un
kürsüsünde asistan kadrosuyla göreve başladı.
1992 yılında habilitasyon çalışmasını bitirdi.
Doçentlik tezi kabul edildi.
1993’te Alman Araştırma Fonu’nun verdiği
“Gerhard Hess Bilim Ödülü” ile onurlandırıldı.
Onur Güntürkün, 1993 yılında, henüz daha 35
yaşındayken profesör oldu. Böylece Almanya’nın
en genç profesörü unvanını elde etti. 1 Nisan 1993
günü, yaz sömestriyle birlikte; okuduğu, doktora
çalışması yaptığı, asistan olarak çalıştığı kürsüye;
hocası Juan Delius’un yerine profesör olarak atandı.

1995 Krupp Bilim Ödülü

Onur Güntürkün güvercinleri model alarak
yaptığı beyin araştırmalarına 1980’de başlamıştı.
Lateralizasyona, yani sağ ve sol beyin arasındaki
farkların nedenlerini araştırmaya; beynin yapısı,
beyindeki bağlantılar, beyindeki sistemler üzerinde
çalışmalara ise 1983’te başladı. 1980’de başlayan
araştırmaları, bilimsel buluşları 1995 yılında
Almanya’nın en önemli ödüllerinden biri olan
“Krupp Bilim Ödülü” ile ödüllendirildi. Ödül töreni
Almanya’nın Essen şehrindeki “Villa Hügel” adlı
günümüzde müze olarak kullanılan Krupp’un tarihi
malikânesinde yapıldı.
O yıllarda Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı
olan Dr. Johannes Rau, ödül töreninde özlü bir
konuşma yapmış, Onur Güntürkün hakkında
şunları dile getirmişti:
“Bu ödülün verildiği bilim adamı için birkaç
noktanın altını çizmek istiyorum. Onur Güntürkün
iki vatana sahiptir. O sadece doğum anında
İzmir’de yaşamadı. Çocukluğu da orada geçti
ve liseyi de orada bitirdi; ilk ve ortaokulu ise
Almanya’da bitirmişti. Onur Güntürkün, iki
vatanın, Almanya’nın ve Türkiye’nin yüreğidir.
İki vatanın yüreği olan bir bilim adamına ödül
verilmesini çok güzel buluyorum. Onur Güntürkün,
hiçbir zaman ‘ben bir zamanlar Türk’tüm, ama
şimdi Almanım’ demedi. Onur Güntürkün hiçbir
zaman ‘Ben Türküm, burada sadece misafirim’
demedi. Sayın Profesör Onur Güntürkün, iki dilde,
iki kültürde, iki ülkenin bilim dünyasında ve iki
ülkenin geleneğinde yaşıyor. Özellikle değinmek
istiyorum. Onur Güntürkün hiçbir zaman Türk
olduğunu unutmamış olan bir kişidir. Buna özellikle
seviniyorum. Bu nedenle onu yürekten kutluyorum.
Böyle bir bilim adamına bu büyük ödülü vermekten
kıvanç duyuyorum.”
Rau, konuşmasından sonra “1995 Krupp Bilim
Ödülü”nü Onur Güntürkün’e verdi.
Konuşma sırası Onur Güntürkün’e gelmişti.
Serbest, duygulu, kısa ve öz bir konuşma yaptı.
Ne hakkında çalıştığını, bu işin kendince önemini
anlattı. Sözlerini niçin bilime âşık olduğunu, niçin
dünyanın en güzel işinin bilim yapmak olduğunu
açıklayarak şöyle bitirdi:
“Biliyor musunuz bütün bu yaptıklarımı, devamlı
insanlara yardım etmek istediğim; hastaları
iyileştirmek için yapmıyorum! Araştırmalarımın

sonuçları, bilimsel bulgularım insanların
yaşamlarını zenginleştirir; insanların yararına,
hastaların tedavisinde kullanılabilir. Bunlar
gerçekleşirse çok çok sevinirim. Ama ‘Bilimi bunun
için yapıyorum!’ dersem yalan olur... Çünkü benim
asıl istediğim bilmek. Bilimsel çalışmalarımı,
araştırmalarımı sonsuz bir bilim tutkusuna
kapıldığım için yapıyorum. Yeni bir şey bulmanın
tutkusuna kapıldığım için her sabah koşa koşa
üniversiteye, laboratuvarıma gidiyorum. Hayat
boyunca sanki bir yelkenliyle, Kristof Kolomb gibi
bir okyanusta dolaşıyorsunuz. Küçük adacıklar
için siz kendiniz Kristof Kolomb oluyorsunuz. O
koskoca bir kıtayı keşfetmişti. Siz bir kıta olmasa da
okyanustaki küçük küçük adaları keşfediyorsunuz.
İşte bilimin özü budur. Bu tutku olmadan, bu
heyecanı duymadan bilim olmaz.”
Onur Güntürkün bu anlayışla, bu bilim aşkıyla
çalışmalarına devam etti. 1997 yılında en üst bilim
mertebesi olan ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi.

Türkiye ile ilişkileri

Onur Güntürkün, bilimsel çalışmalarının
yanında, sosyal uğraşılara da zaman ayırıyor.
Bochum Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nin
kardeş üniversite olmaları onun emekleriyle
gerçekleşti. Halen bu iki üniversite arasındaki
ilişkilerin ağır yükü onun omuzlarındadır. Ortak
bilimsel araştırma programlarını yönetmektedir.
Onur Güntürkün sadece Alman bilim
dünyasında değil aynı zamanda Türk bilim
dünyasında da yer alıyor. 1996 yılında altı aylık
bir süre için İzmir’e gitti. Ege ve Dokuz Eylül
üniversitelerinde beyin araştırmaları konusunda
bilimsel araştırmalara katkıda bulunmaya çalıştı.
İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Boğaziçi
üniversitelerinde konferanslar verdi.
Dünyada üç yerde, Türkiye’de ise sadece
Karadeniz Bölgesi’ndeki Kuşköy’de, konuşulan
kuşdili üzerinde araştırmalar, deneyler yapmak
üzere dağ başındaki Kuşköy’e gitti. Kuşköy
kahvesinde kurduğu deney aletleriyle, kuşdili
konuşan insanlar üzerinde bilimsel incelemeler
yaptı. Bu insanların beyin fonksiyonlarını araştırdı.
Onur Güntürkün 2015 yılında Berlin Bilim
Merkezi’ne davet edildi. Türkiye Bilimsel Araştırma
Kurumu Danışmanlığı da yaptı.

Onur Güntürkün en büyük
bilim ödüllerini kazandı

Onur Güntürkün, beyin evreninin
aydınlanmasında önemli buluşlara imza attı. 2021
yılına kadar, dünyanın en saygın bilim dergilerinde
290 bilimsel makalesi çıktı. Her biri kendi alanında
yeni bir ufuk açan sekiz kitap yayımladı. Bilimsel
çalışmaları, buluşları, keşifleri Almanya’nın ve

Türkiye’nin önemli bilim ödülleriyle ödüllendirildi.
Bu ödüller şunlardır:
• 1983 Bochum Ruhr Üniversitesi Üstün
Araştırmalar Ödülü
• 1993 Almanya Gerhard Hess Bilim Ödülü
• 1995 Almanya Krupp Bilim Ödülü
• 2000 İstanbul Üniversitesi Şeref Doktorası Ödülü
• 2006 Dünyanın en eski bilim kurumu olan
Leopoldina’ya üye kabul edildi.
• 2006 Wilhelm-Wundt Psikoloji Ödülü
• 2006 yılında Alman Psikoloji Kurumu’na Şeref
Üyesi kabul edildi.
• 2007 Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Bilim Ödülü
• 2008 Alman Milli Bilim Akademisi üyeliğine kabul
edildi.
• 2008 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Şeref
Doktorası Ödülü
• 2009 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet
Ödülü
• 2010 Wilhelm-Wundt Kurumu’na üye kabul
edildi.
• 2010 Alman Milli Bilim Akademisi senato
üyeliğine kabul edildi.
• 2011 Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Liyakat Nişanı
ile ödüllendirildi.
• 2013 Almanya Gottfried Wilhelm Leibniz Bilim
Ödülü
• 2016 Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur
Ödülü
• 2020 Avrupa Birliği Araştırma Büyük Bilim Ödülü
Onur Güntürkün ile 1995 yılında Krupp Bilim
Ödülü aldığı zaman tanıştım. “Yaşama GücüOrdinaryüs Prof. Dr. Onur Güntürkün’ün Yaşam
Öyküsü” adlı kitabımı yazdım. Bu kitap 1998
yılında Milliyet Yayınları’ndan çıktı. Daha sonra
Hollandacaya çevrildi. Almanya’da okullarda
yardımcı okuma kitabı kabul edildi. Türkiye’de
üçüncü baskısı SAY Yayınları’ndan yayımlandı.
İran’da Farsçaya çevrildi ve 2022 yılında yayımlandı.
“Yaşama Gücü-Ordinaryüs Prof. Dr. Onur
Güntürkün’ün Yaşam Öyküsü” umutsuzluktan
umut yaratan, öğrencilerde ve gençlerde bilim
merakı yaratan bir kitaptır.
Türkiye olmasa Onur Güntürkün de olmazdı.
Almanya olmasa, belki de bilim dünyası Onur
Güntürkün gibi bir bilim adamından mahrum
kalırdı. Dr. Johannes Rau’nun belirttiği gibi, o hem
Almanya’nın hem de Türkiye’nin bilim alanında
atan yüreğidir. O hem Almanların hem de Türklerin
kıvanç kaynağıdır.
Prof. Dr. Dr. h.c. Onur Güntürkün beyin evrenini
aydınlatan önemli bir yıldızdır.
Sevgili Onur Güntürkün bu dünya, bu Almanya,
bu Türkiye seninle birlikte daha güzel! İyi ki varsın!
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irminci yüzyılın başlarında Müslüman kadınların sahneye çıkma
yasağına rağmen her şeyi göze alarak, tüm baskılara, hatta zaman
zaman şiddette maruz kalarak inandığı yoldan, âşık olduğu
sahneden vazgeçmeyen Afife Jale’nin belki en derin kaygısı bu cümlede
saklıdır. Verdiği mücadelede başına gelenlerin, gelecek olanların
bilincinde olan ve tüm mücadelesinin yaşadıklarıyla gölgelenmemesini,
anlaşılmayı, ilham olmayı istemiş bir cesur kadındır Afife Jale…
Birinci Dünya Savaşı mağlubiyetle sona erince, ülkede yaşanan
ekonomik istikrarsızlığın ve idari boşlukların artmasıyla sosyal
yaşamda da büyük değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle
kadınların devlet dairelerinde, iş yerlerinde, eğitimde iş hayatına
karışmaya başlaması sanatta da bazı cesur adımların atılabileceği
düşüncesine neden oldu. Dönemin şehir tiyatrosu Darülbedayi bu
dönemde Müslüman-Türk kadınlarının da sahneye çıkabilmesi adına
bir adım atılabileceğini düşünerek bir girişimde bulundu. Açtığı sınav
sonucunda beş kız çocuğunu 1918’de tiyatro eğitimi için kabul etti.
Afife henüz 15 yaşında böylelikle tiyatroyla tanıştı.
Afife, bu tarihten sonra ülkemizin kültür ve sanat tarihinde sadece
bir sanatçı olarak değil, kadın hakları ve mücadelesi için de sembol
bir isim oldu. Onun yaşadıkları, ısrarı, her şeyi tiyatro için arkasında
bırakması genç bir kadının var olma savaşı; okuduğumuzda,
duyduğumuzda şüphesiz bizi bugün heyecanlandırıyor. Tam da onun
istediği gibi... Sahnedeyken “zabıtlar ha geldi ha gelecek” korkusuyla
oyun sırasında sürekli kapıyı kollaması, ansızın gerçekleşen
baskınlardan bazen kılık değiştirerek, bazen ismini değiştirerek
kaçmaya çalışması ama inatla her defasında yine o sahneye koşması
kültür ve sanatın çok ötesinde bir varoluş savaşıydı.
Bugün ne zaman bir oyun izlemek için, konser veya etkinlik
için bir tiyatro sahnesine gitsem ilk baktığım yer sahnenin çıkışı
oluyor. Kulisi, zorunluluk halinde dışarı nasıl çıkılabileceğini merak
ediyorum. Sahne o gün ne için kurulmuşsa o zamanı beklerken

Afife çıkıyor sahneye. Seyirciden kopan ilk alkış hep onun içinmiş
gibi geliyor. Seyirciyi ilk o selamlıyor, sahneye çiçekler atılıyor ve
koynunda biriktiriyor çiçekleri. Bugün özgürce sahneye adımını atan
her kadının ilk adıdır Afife. Özgür tiyatronun bedel ödeyeni, sancısı,
korkusu, aşkı ve kazananıdır…
Belki onun istediği gibi acımıyorum ona ama içimin sızlamasına
da engel olamıyorum. Bir ömre sığacak yaşlılık, otuzlu yıllarında
teslim alıyor ruhunu. Bir ömrün kaldıramayacağı yaşanmışlık
ağırlaşıyor. Korkular geride kalsa da tahribatı derin bir iz bırakıyor.
Pencereden dışarı baktığında özgürce hayata karışan Cumhuriyet
kadınlarını izledikçe ne düşündüğünü merak etmekten de kendimi
alıkoyamıyorum. Doğduğu 1902 tarihinden çeyrek asır sonra
dünyaya gelmiş olsaydı, aynı hevesi, aynı heyecanı, aynı hayalleri
taşısaydı nelerin daha farklı yaşanabileceği benim aklımdan geçtiği
kadar onun da aklını meşgul etmiş midir? Kendisine “Anladım
sevemeyeceksin beni sen nazlı çiçek” şarkısını besteleyerek aşkını
itiraf eden Selahattin Pınar’a daha sonra “Nereden sevdim o zalimi”
de besteletir miydi? Kendi çıkmaz zamanına sıkışan bir güzel aşk
hikâyesidir onlarınki. Bir besteyle başlayan, bir besteyle son bulan
fakat zaman içinde yaşamaya devam eden bir aşk…
Afife Jale 24 Temmuz 1941’de bir başına, bir hastane odasında
aramızdan ayrıldı. Travmalarından kaçmak isterken sürüklendiği
boşlukta kaybettik onu. Oyun yazarı Hüseyin Suat Bey, bir oyun
sonrası koynunda taşıdığı çiçeklerle heyecan içinde, aklı hâlâ seyircide
sahneden inen Afife Jale’ye “Bizim sahnemize bir sanat fedaisi lazımdı.
Sen işte o fedaisin.” demiştir. Yaşamındaki tüm olumsuzlukları, acıları,
yalnızlığı, çıkmazları unutturan da belki bu cümleydi.
Olmazlarıyla karanlığa hapsolmuş zamanın “Olur!” çığlığı Afife…
Yasaklar ve baskı duvarlarının korkusu Afife… Hayaller ve sanatın
kadın serüvencisi Afife… İyi ki bu toprakların en güzel hikâyesi, iyi ki
kadınlarımızın en güçlü ilhamı oldu. Teşekkürler Afife…
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eylâ Erbil’in hemen bütün yapıtlarının ilk
sayfasında şu cümle vardır: “Bu kitap hiçbir yarışmaya katılmamıştır.” Edebi yaşamı
boyunca tanınmak için yapıtlarından başka bir
araca tenezzül etmeyen, edebi olmayan hiçbir
yola başvurmayan, bu tutumlarına aşırı titizlik
gösteren bir yazar karakteridir. Hiçbir ödül
jürisine yapıtını sunmadı, hiçbir yarışmaya katılmadı, hiçbir eleştirmenin, hiçbir editörün iktidarına tenezzül etmedi. Çünkü hepsinde açık
ya da gizli bir iktidar algılıyor; iktidar çarkını,
kötülüğün potansiyel kaynağı olarak görüyordu. Ayrıca ve önemle şu da var; bir kadın yazar
olarak gizli, açık, ikincil konum dayatmalarını
teşhir etmekten hiçbir zaman çekinmedi.
Leylâ Erbil için başvuracağımız ilk kavram,
“başkaldırı” olmalı. İlk öyküsünden başlayarak Erbil’in hiç terk etmediği ilkedir bu. Ama
hemen hamasete düşmeyelim, “başkaldırı”nın
zihnimizde bir itibarının olabilmesi için belli bir
bilincimiz çalışmalı. Erbil’in deyişiyle “insanın yabancılaşmış bir varlık olarak, sahtelik,
duyarsızlık, ruhsal sağırlık illetine yakalanmış”lığını sorgulamalı, hiç değilse bunların
şüphesini duymuş olmalı. İnsandaki illetleri
apaçık dillendiren yazarlara düşkündü; bunların başında Marx, Nietzsche ve Freud vardı. İlki
sınıflı toplumun, ikincisi düşünsel takıntılarımızın, üçüncüsü ruhumuzun hastalık kaynaklarına cesaretle inmeyi başarmış düşünürlerdi.
Edebiyatın, sanatın bu sorunları üstlenmesi,
başından beri varoluşunun özü, esası olmuştu
Leylâ Erbil’in.
Erbil için edebi yazının bunlarla ilgisi neydi?
Edebi yazı başında da bu dertleri üstlenirdi;
ama öyle devam etseydi, hiçbir hakikati taşıyamaz olacaktı; zaten kimi işlevlerini sinema,
televizyon, medya üstlendiğine göre, bunların
asla yapamayacaklarını üstlenmeliydi. Yerleşmiş, dahası konformist bir konum edinmiş edebiyata güçlü bir başkaldırıydı Erbil ve kuşağının
eylemi (Sevim Burak, Onat Kutlar, Erdal Öz, Orhan Duru, Ferit Edgü, Adnan Özyalçıner, Demir
Özlü vd.). Birey ile toplumu, birbirini karşılıklı
etkileyen ve birbirini belirleyen iki karşıt güç

olarak görüyorlardı. Kendiliği, kendilik bilincini
sorgulayan bir dil arıyorlardı. Hemen öncesinde
Vüs’at O. Bener bu yeni arayışı başlatmıştı. Bir
bilinçleri vardı bu kuşağın: İnsanın kendindeki
faşizmi görmeden, faşizmin de bizzat dilde yapılandığını bilmeden, hem zalimlikten hem de
mazlumluktan kurtulamayacağı bilinciydi bu.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya çapında ortaya çıkmıştı bu sorgulama bilinci. Onca
ölümde, onca kıyımda bilinenden daha farklı,
daha derine gizlenmiş kötülük kaynakları ne
idi? Kötülük, onda bunda aranmadan önce, kişinin ta kendisinde aranmalı değil miydi? Hem
hayati önemdeydi hem de tazeleyici, onarıcı
bir gücü vardı bu sorgulamanın. Edebiyatta, felsefede, psikanalizde ve bilimsel araştırmalarda
ortaya çıkan bakışlardan etkilendikleri gibi, bu
disiplinlerin çıkarımları da yazarlık bilincinin
şüpheleri altındaydı. Bir dertleri vardı ve bu
dert ortada dolaşan, genel geçer hale gelmiş,
aşınmış türde bir edebi dille anlatılacak gibi değildi. Örneğin, “yazar” sözü, bu kuşak için, Elias
Canetti’nin deyimiyle, “kullanıldığında kullananı alay konusu yapan, içi küçülüp çirkinleşene dek boşaltılan” bir sözcük olarak algılanıyor,
yazarlığın anlamı sorgulanıyordu. Leylâ Erbil ve
kuşağı, yine Canetti’nin sözleriyle “yazar olma
hakkından ciddi olarak kuşku duymadan yazar
olunamayacağına” inanıyordu. Yeni bir yazar
ahlakı oluşmaya başlamıştı. Örneğin yerleşik
anlayışları yadsımasıyla dikkat çekmekteydi
Erbil’in edebiyatı. Türkçede “İnsanla insanın
ilişkisi insanın kendisiyle ilişkisidir.” diyen
Marx’ın izinde bir yazar vardı. Yadırganmayı
da göze alan gözüpek bir yazar daha çıkarmıştı
Türkçe. Erbil, ilk öyküsü “Bilinçli Eğinim”de
başlamıştı “yazar”ı sorgulamaya. “Cüce”de,
“Karanlığın Günü”nde ve “Üç Başlı Ejderha”da
doruğa ulaştırdı bu yönelimini. Orhan Koçak’ın
sözleriyle: “şimdiye kadar yazdıklarının ereğini
ortaya koyuyor, sadece bir hesap çıkarmakla
kalmıyor, bu hesabı oynuyor, icra ediyor”du.
Erbil’in yazısını, “modern bireyliğin temsilcisi”
olmayı üstlenmiş bir yazar işliyordu. Kendi kalbini de ortaya koyan, ondaki oluşumları didik

didik eden bir yazarlık bilinciydi bu. “Hallaç”tan “Gecede”ye, “Tuhaf Bir Kadın”dan “Eski
Sevgili”ye, “Mektup Aşkları”ndan “Karanlığın
Günü”ne, “Cüce”den “Üç Başlı Ejderha”ya,
hepsinde o bilinç vardı. Mutsuzluğunun üstüne
yatmamış, avunacak bir şey aramamış, derdinin üstüne üstüne gitmiş bireyin “kendini
kıstırma, kendini sınama” deneyimine dönüştü
yazarlık eylemi.
Leylâ Erbil, uzunca bir aradan sonra “Cüce”
ve “Üç Başlı Ejderha” ile yazar sorumluluğunu
yeniden açtı. “Cüce”de Madımak katliamını,
“Üç Başlı Ejderha”da yas duygusu yaşayan
anneyi işledi. Cumartesi Anneleri örneği, Galatasaray’da karşılaştığı o deli kadında, Leyla
Ünver’de öteki benliğini bulmuş bir Leylâ Erbil
vardı. Kahramanı Leyla Ünver, 1978 Maraş
kıyımında ailesi gözünün önünde katledilmiş,
rastlantıyla sağ kalmış, bu acıyla baş edemeyip delirmiştir. Kurgusal değil, gerçek bir kişidir ve mahkemedeki ifade belgesi, anlatının
temel malzemelerinden biridir. Anlatıcının,
gerçeğin karanlık diplerine doğru gitme yeteneği sayesinde, dinlerin, imparatorlukların
öyküsü ile iki Leyla’nın öyküsü birbirinin içine
geçer. O kısacık, ama üç bin yılın yoğunluğunu
içermiş metinde Bizans’tan Maraş’a uzanan
dehşet tarihinin içine düşeriz. Ürpererek!
Bitmez tükenmez kan dökücülüğün ardındaki uygarlaşmış yüzle buluşturur yazar bizi.
Uygarlığa saklı yüzünden baktırır; hangi süsü
yok ki altından vahşet çıkmayan uygarlık adlı
sınıflı toplumun. Zorbalık altında gittikçe
zavallılaşan insanlığı düşündürür bize. Kendimizi, boyun eğdiklerimizi, göz yumduklarımızı
hissettirir. Yazar, bir gün ‘evrensel insanlık
durumu’nu yakalama umudunu sorgulamaktadır. 1956’da yola çıkan yazar, 2013’te
sonlanan edebi yolunda yeni bir devrimci ışık
yansıtır bize. Kanıksadığımız hayata, zihinsel,
ruhsal tüm konforlara, bu demek aldanışlara,
sahteliklere bugün de başkaldıracak güçte bir
devrimci ışık.
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alga sesleri sahil kasabasının yamaçlarına
çarpıp denize geri dönüyor. Denizin tuzlu
ama özgür hissettiren kokusu kasabanın
tüm sokaklarına, her hanenin duvarlarına
sinmiş. Küçük yelkenleriyle balıkçı kayıkları,
deniz üstünde kanatlarını esneten ender bir
kuş türü gibi görünüyor. Kasabanın çakıl taşlı
sahiline ilk adımımı attığım andan beri “İlham
Perisi” gözünün ucuyla şaşkın bir şekilde beni
izlemeye başladı. Ara ara ona doğru baktığımda
çocuksu bir panikle gözlerini kaçırıyordu. Sahili
boydan boya yürüdükten sonra dayanamayıp
“Peri, neden öyle bakıyorsun?” diye sordum.
“Nereye geldiğimizi hiç sormadın. Senin merak
içinde beni soru yağmuruna tutman gerekiyordu.
Ters giden bir şeyler var.” diye cevap verdi. Sahil
boyu onu böylesine merak içinde tutmak, onu
böyle şaşkın görmek bir ödeşmeydi. Yürümeyi
bırakıp arkama döndüm ve ona “Çünkü Peri

artık seni anlıyorum. Senin ne zaman geldiğini
biliyorum. Bu yüzden bugün beni nereye
getirdiğini, kimi göreceğimizi biliyorum.” İlham
Perisi her zamanki gibi beni şaşırtamadığı ve
o çok sevdiği meraklı hallerimi göremediği
için biraz burkuldu. “O zaman geri dönelim
istersen?” diye cevap verdi. İşte bu ana kadar
beni en çok şaşırtan şey bu olmuştu. Evet,
geldiğimiz yeri, kimi göreceğimizi biliyordum
ama heyecanımı fark etmemiş olmasına
şaşırdım. “Geri dönmek mi! Çocukluk etme
Peri. Gerçekten şu an yaşadığım heyecandan
vazgeçmemi beklemiyorsun değil mi?” Perimin
bir an gözleri ışıldadı. Birlikte yürümeye devam
ettik.
Cide, deniz ve ormanın dünyadan sakladığı
bir sır sanki. Böylesine güzel bir sahilin bu
kadar sessiz olabilmesi, ıssız ve kendine ait
hissettirmesinin tarifi imkânsız mutluluğu
içindeydim. Biraz sonra elinde parlak sarı bir
düğmeye bakarak denize karşı çakıl taşlarına
oturmuş ve yanaklarından süzülen yaşı silmeden
hıçkıran bir çocuk yavaş yavaş kalkan sisin
ardından belirdi. İlham Perisi beni kolumdan
tutup sahile çekilmiş eski bir sandalın ardına
çekti. Çocuğu izlemeye başladık. Ara ara
omuzuyla akan yaşını silip, uzun uzun sislerin
arasına bakıp kalıyordu. İlham Perisi kısık bir
sesle “Mehmet Rıfat’ın büyümeye başladığı
ilk an.” dedi. O an bildiğim, her anlatıldığında

veya bir şekilde denk gelip okuduğumda sesimi
titreten bir hikâyenin tanığı olmuştum. Rıfat
Ilgaz’ın elindeki düğme Çanakkale Cephesi’ne
dönen ağabeyinin üniformasından koparıp ona
verdiği ilk ve son hediyeydi. İlham Perisi’yle,
Rıfat Ilgaz’ı yıllarca saklayacağı düğmeyi
cebine koyup sahilden ayrılana kadar izledik.
Bir süre sonra arkasını dönüp kasabaya doğru
koşmaya başladı. Perim “İnsan ilk vedalarını
unutamıyor. O da unutmayacak.” dedi. “İlk veda;
yaşanacak bütün zamanları hep eksik bırakandır.
Cevaplanamayacak sorular biriktirendir.
Hep başka türlü bir hayatın kapanan kapısı
olmuştur. O yüzden unutamıyoruz Peri. Bir
gizem penceresidir ilk veda.” Rıfat Ilgaz gözden
kaybolduktan sonra İlham Perisi “Şimdi nereye
gitmek istiyorsun?” diye sordu. Hiç düşünmeden
“Heybeliada!” dedim.
Prens Adaları, İstanbul’un İstanbul’a en uzak
diyarı. Oldum olası Prens Adaları arasında en
çok Heybeliada’yı sevmişimdir. Heybeliada’ya
geldiğimizde İlham Perisi biraz etrafına
bakındıktan sonra “Buradan.” dedi ve hızlı
adımlarla orman içinde dik yamaca tırmanan
patikaya ilerledi. Heybeli’nin beyaz duvarlarıyla
hemen denizin bittiği yerden yükselen sarp
tepenin yamacında, geçen vapurları selamlayan
en cezbedici yapısıydı sanatoryumun.
Bahçesinde hava almaya çıkarılmış hastalar
ve sakız gibi bembeyaz önlükleriyle hastalarını
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kontrol altında tutan hemşireler vardı. Binanın
içine girdiğimizde perim tek tek odalardan
kafasını uzatıp içeriyi kontrol ederek ilerledi.
Biraz daha yürüdükten sonra işaret parmağıyla
koridorun sonundaki odayı gösterdi. Odanın
kapısı açıktı. Bulunduğumuz katın sessizliği
hastaların ara ara öksürmesiyle yırtılıyordu.
İlham Perisi odadan içeri girdi. Ben olduğum
yerde kaldım. Bir an cesaretimi yitirdim sanki.
Peri birkaç saniye sonra merakla çıkıp yanıma
geldiğinde panikle “Bir şey mi oldu?” diye sordu.
Cevap veremedim. Beni hemen odanın girişinde
duran boş sandalyeye oturttu. Kendisine göre
bir çıkarım yapmıştı. “Sanırım onu hasta görmek
istemiyorsun?” diye sordu. Biraz kendimi
toparlayıp “Hayır. O ilk gençlik yıllarından
itibaren hep hastaydı ve hep güçlüydü Peri.”.
“O zaman sorun ne?” diye tekrar sordu. “Bir
sorun yok. Sadece çok heyecanlıyım peri.” dedim
ve ayağa kalktım. Biraz kendimi toparlayıp
“Haydi girelim.” dedim ve odaya girdim. Rıfat
Ilgaz yarı yarıya doğrulmuş oturuyordu. Yatağın
etrafına kâğıtlar serilmiş, kalemden ayrılanlar
özenle dizilmiş başucunda birikmişti. Ara
ara öksürürken yüzünü karşı duvara çekiyor
nefesini tam kontrol altına almadan yazmaya
devam ediyordu. Kâğıda destek olsun diye
dizlerini biraz daha geri çekmek istediğinde
demir karyolanın ayakucundan şıngırdayan
kelepçenin sesi yükseldi. Dizini çekemeyince
ayakucuna doğru biraz vücudunu yaklaştırdı ve
dizlerini öyle kırabildi. İlham Perisi uzun uzun
baktı Rıfat hocaya. Bir ayağındaki kelepçelere
gidiyordu gözü, bir belini eğmiş yazmaya çalışan
yüzüne. “Yazabilmek için ayaklarına vurdurmuş
kelepçeyi.” dedi. Ben kelepçenin şıngırdadığı
o anda kaldım. İlham Perisi içeriye girmekte
neden çekindiğimi o an anlamış olacak ki
“Demek sorun buydu.” dedi. Hüzünlenmekten
öte değildi. Kendi zamanım adına yüzleşmekten
çekinmekti belki. Artık vazgeçişler çok kolay.
Rıfat Ilgaz ayakucuna bakıldığında gözler
dolsun istemiyordu. O, yüzüne bakıldığında
umut çoğalsın derdindeydi. Öğretmendi,
sonsuza kadar unutulmayacak bir ders vermek
niyetindeydi. Yaptığı hem bir direnişti, hem
de ilhamın kendisiydi. Onca yolculuğumuzda,
yaşadığımız onca serüvende ilham perimi belki
ilk defa bu kadar etkilenmişti. Sanatoryumdan
denize doğru inen patikada iki sessiz gezgin, iki
suskun sırdaş gibi ara ara birbirimize bakarak
çok şey anlattığımız bir yürüyüş oldu ve
Heybeli’yi muhabbetle terk ettik.
Bir kalabalığın içine dâhil olmuş buldum
kendimi. Yürüyüş kortejinin önünde “Yurttaş
Nâzım” pankartı, pankartın hemen arkasında
ağır adımlarla ilerleyen insanlar. Nâzım’dan
sonra Cumhuriyet döneminin tutuklanan ikinci
şairi Rıfat Ilgaz, az önce kelepçeli gördüğümüz
ayaklarına ağır geliyordu. Bu onu durdurmamıştı
ve tekerlekli sandalyesiyle kortejin en
önündeydi. Kortejin tamamı önümüzden geçene
kadar izledim Rıfat Ilgaz’ı. Hep önde, hiç geri
kalmadan, inatla, azimle kat ediyordu yolu.
İlham Perisi, “Nereye gitsek bir mücadele, bir acı
hikâye içerisinde değil mi?” diye sordu. Buruk

bir tebessümle “Başka türlü bir hayat mümkün
olsun diye Peri. Cide’de vedalar, enstitüde
verem, öğretmenlikte yoksulluk, yazarlıkta
mahpusluk, isminde Anadolu, fikrinde insan ve
menzilde aydınlık yarınlar. Rıfat Ilgaz böylece
yarına emanet olmayı başarmış bir güzel
insan.” dedim. İlham Perisi “şimdi seni tanık
olduğumuzda geç onu gülerken hem de bizi
mutlu edecek bir ana götürüyorum” dedi.
Birkaç kişiden oluşan ve yolun başına
gözlerini dikmiş, meraklı bir bekleyiş halinde
olan insanların yanına doğru yürümeye başladık.
İnsanların bulunduğu sokağın köşesini döner
dönmez kalakaldım. Karşımızda bize doğru
yürüyen Rıfat Ilgaz’ın yanındaki Asım Bezirci’ydi.
İkisini hoş sohbet içinde, gülümseyerek yürürken
göreceğimi bilsem de tarifi zor bir duygu haline
sürüklendim. Bir tarafım sızım sızım sızlarken,
diğer tarafım ikisini yan yana görmenin
heyecanıyla doldu. Rıfat Ilgaz insanlarla
küçük bir selamlaşmadan sonra elini sokağın
başladığı duvara götürdü. Sonra gözünü duvarın
üstündeki sokak tabelasına doğru kaldırdı.
Gülümsemeye başladı. Yanındaki insanlardan
biri Rıfat Ilgaz’a ne hissettiğini sordu. Rıfat Ilgaz
duraksadı. Ve gülümsemeye devam ederek tüm
hayatını özetleyen bir cevap verdi. “Mülk sahibi
olmak güzel şeymiş!”
Eve döndüğümde İlham Perisi beni alıp
götürmeden hemen önce yapmak istediğim gibi
“Hababam Sınıfı”nı açtım. Her zamankinden
daha farklı bir duyguyla izledim. Hemen sonra
da başrolünü Tarık Akan’ın oynadığı “Karartma
Geceleri”ni açtım. İki farklı film, iki benzersiz
duyguyu hissettirse de ikiside Rıfat Ilgaz’ın
gerçeğiydi. Kendi çocukluğuyla, öğretmen
olduğu çocuklar arasında hiçbir fark, değişim
yoktu. İlk önce bu benzerliğe isyan etmişti
edebiyatımızın büyük çınarı. Sonra ekmek
kavgası. O kaleme aldığı her şeyin gerçekliğine
isyan ediyor, isyan ettikçe yazıyor, yazdıkça
sorgulanıyor, tutuklanıyor, mahkûm ediliyordu.
Bu tüm hayatı boyunca değişmeyen denklemi
oldu Rıfat Ilgaz’ın. Rıfat Ilgaz ve onun kuşağı
aydınlık bir ülke hayalini ilk kuranlarımızdı.
Maruz kaldığı onca haksızlığa, istemeden
tutuştuğu kavgalara, yoksunluklara, yoksulluğa,
adaletsizliğe, genç yaşta tükenen ciğerlerine,
baskılara rağmen dimdik inandığı yolda
yürüyen, o yolculukta edebiyatımıza, sanatımıza
ölümsüz eserler armağan eden Rıfat Ilgaz’ın
yüreği, can dostu Asım Bezirci’nin 2 Temmuz
1993’te Madımak’ta katledilişine dayanamadı.
Onca karanlığa rağmen yüreğinde büyütmeyi
başardığı sevgiyle aramızdan ayrıldı…
Son olarak sizlerle Rıfat Ilgaz’ı ne zaman
düşünsem aklıma gelen şiirinden bir bölümü
paylaşmak isterim.
“Gazete… Gelene gidene başyazı.
Ara ki bulasın sayfalarda
Şair Rıfat Ilgaz'ı.
Düştükse itibardan
Ölmedik ya, yaşıyoruz işte,
Yaşıyoruz dedik, yaşıyoruz be,
Heeeey, fincancı katırları!”

SERKAN ÖNGEL
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ukurova’da 1930’lu yıllarda Adana Toros
Spor futbol takımında başlayan dostluk,
babam Servet Ersal ve Orhan Kemal’in
sonraki yıllar çok sık olmasa da İstanbul’da
devam eden görüşmeleri, evimizde yapılan
sohbetlerde anlatılan anılar, günümüzde baba
dostlarından kalan gelenek, evlatları olarak
benimle Işık Öğütçü arasında devam ediyor.
Işık Abi, bana “Orhan Kemal’in İstanbul
hikâyelerinden oluşan bir kitap hazırlıyorum.
Bunun resimlerini de yapmak sana yakışır.”
dediğinde kitap yayımlanıncaya kadar
heyecanım yatışmadı. Her resme başladığımda
babamın Adana’daki lakabıyla içimden hep
“Keko Servet, bu senin için!” diyerek yaptım,
kitabın içindeki her başlığa toplam 34 resim ve
kapak yaptığım bu kitap benim gelecek nesillere
bırakabileceğim en büyük madalyam. Bu imkânı
bana sağlayan Orhan Kemal’in oğlu sevgili abim
Işık Öğütçü’ye sonsuz teşekkürler.

SU'DA CAN BULAN
HATIRARENKLER
PERONU
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oplumu ve hayatı, özellikle kadını, bir
aydın sorumluluğuyla anlatılarına konu
edinen; cesur, özgür, özgün ve ödünsüzce
yazan; insanların tümünün yaralı ve hasta olduğuna inanan; sanatını da bu insanlarda gördüğü
zavallılık ve derinlikle ilgili kılandı.
“İnsan kendi hayatını sorgulamadan
yaşamayı sürdürürse insan sayılmaz denildiği
günler”den kalandı bize. “Sözcükler, sözcükler,
tekrar tekrar sözcükler”le yazın alanımızda
köklenen budaklanan ve açandı günümüze.
Platon’un “İlahi bir delilik sıradan insani bir
anlayıştan daha mükemmeldir.” düşüncesiyle
çılgınlaşan dil ustası ve sözcük delisiydi her
şeyden önce…
Biraz denizdi, biraz mavi, biraz yeşil… Aslında
hep aşktı, dostluktu çokça.
Ahmed Arif’e göre şair; Sait Faik’e göre de yazardı… Aslında o Türk yazın ve düşünce alanının
kalıpları kıran deliliğe düşkün kadınıydı.
Yaratıcı gücün bir zaferi olan ve gelenekseli
yıkıp kadını tüm çıplaklığıyla ele aldığı realist
eserlerinde kendi yaşamından kesitler sunandı.
Her insanın içinde bir sürü başka insan olduğunu düşünen ve anlatılarında ruhunu yatıştıracak
insanı çıkarandı yine kendinden.
Leylâ ERBİL, 12 Ocak 1931’de Kocamustafapaşa’da dünyaya geldi. Babası Hasan Tahsin
BİLGİN, annesi Huriye Hanım’dı.
Beyoğlu ve Kadıköy kız liselerinde lise eğitimini tamamlar. 1950’de İstanbul Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne başlar; iki
defa evlilik nedeniyle bırakır.
İlhan BERK, Fikret OTYAM, Can YÜCEL,
Nezihe MERİÇ gibi çok değerli öykücü, romancı,
şair ve sanatçı dostlardan oluşan bir çevre içinde
köklenir.
Aynı dalda yalnız ve genç “iki yitik can, iki yitik
hasret”… Her bir sesi, hecesi sözcüğü aşka,
dostluğa mühürlü mektuplar… Düğün hediyesi
olarak bir de “SUSKUN”… Karşılık bulamayan
bir sevda, bir mayın gibi adeta patlamıştır Türk
yazın dünyasının tam da ortasına.
“Neden hala hakikatinin peşindesin sen
be kadın, hangi hakikatinin… Ama bilmelisin… Evet, evet insan bilebileceği kadar
bilmeli, gidebileceği kadar gitmeli…”
Gidebileceği kadar giden yiğit bir kadın, güzel
bir dost ve çok derin bir aşktı ömrünün özeti ki
yağıyor, sarıyor, ağıyor, sağıyor, alıyor, susuyor,
ağlıyordu yeşil.
Ömrü boyunca söylemekten, beklemekten
durup dinlenmeden yazmaktan düşünmekten
yorulmayan bir şair; öte yanda bir pınar, bir dağ
suyu gibi dinlendiren kıvrandıran, sevindiren,

sesi kuyularda boğulmuş birinin ufkunu dehşetli
genişleten yeşil ki LEYLİ’m LEYLİ’mdi.
Yazmaya 1950’li yıllarda başlar. İlk öyküsü
“Uğraşsız”ı 1956’da, ilk öykü kitabı “Hallaç”ı
1960’ta okurlarıyla paylaşır. 1960’lı yıllarda TİP
üyeliği ile başlayan siyasi çalışmaları 1970’te
Türkiye Sanatçılar Birliği, 1974’te TYS kuruculuğu, PEN Yazarlar Derneği üyeliğiyle devam
eder. 1979’da davetli olarak gittiği ABD’de Lowa
Üniversitesi’nde “Onur Ödülü” verilir. 2002’de
PEN Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday olarak gösterilir.
Onun için yazmak bir direniştir. Özellikle mücadeleci, güçlü ve aydın kadın karakterler anlatılarının merkezindedir. Dil, noktalama işaretleri ya da
tür bağlamında cesur ve sıra dışıdır. Bu sıra dışılık
19 Temmuz 2013 yılına kadar aktif olarak sürer.
Her şeyi iyileştiren, iyi ki dedirten ve dünyayı

güzelleştiren; haksızlıkla yüz yüze geldiği anda
öfkelenmesini bilen ve bunu öğütleyen; hasretinden prangalar eskitilen; olguları yöneten
olarak ince bekleyişlerin, ellerinin çizgisi ellerine
benzeyen sevgilinin yanında olan; kahkahası
özgür, gözyaşı sınırsız, öfkesi dizginsiz ÇILGIN
KADIN,
Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli demiş
atalarımız. Ya kadının iyisine, yüreklisine, umudu yeşertenine, dili güzelleştirenine ne derler?
LEYLİ’m…
LEYLİ’m, içini okuyabilen kulun kölen değil
ama sonsuza dek şairin... Dünyayı ileriye doğru
değiştirmekte hâlâ emeğin…
Günümüzün değişmeyen acılarına karşı
hayat yine o umutlu notayı içimize bırakmaya devam ediyor; her ne kadar o bilindik gün
bitikse de dünya aşkla güzelleşiyor ve yine
yine yeniden güzelleşiyor…
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elin şu temmuz ayında değişik bir şey
yapalım. Bugüne dek meslek gereği
insanlara çok soru sordum... Nice
röportajda söz dönüp dolaşıp hep aşk konusuna
geldi... İşte çok sevdiğim kimi yazarların aşk
tarifi:
Aziz Nesin: “Aşk ne mi? Hasanoğlan köyünün
muhtarına sormuşlar, aşk nedir diye. ‘Oğlan bir
kızı sever, ister, vermezlerse aşk olur.’ demişti.
Bence aşkın en güzel tarifi bu.” (1982)
Cemal Süreya: “Aşk meşru bir şey olamaz. O
da şiir gibi, meşrulaşınca ölür. Aşk da, şiir de
uzlaşıcı olunca ölür.” (1983)
Azra Erhat: “Aşk, bence insandaki canlılık
hücrelerinin maksimuma kadar canlanmasıdır.
Aşk bir canlılıktır.” (1982)
Melih Cevdet Anday: “Bence tek anlaşma
yolu var, o da kadınla erkek arasındaki aşk

SEVDIKLERIMDEN ÂŞK TARIFLERI...
anlaşması… İnsana verilmiş en büyük nimet,
emeksiz olan aşktır. Kuşkusuz çalışa çabalaya
aşk kurmanın da var olduğunu bilmiyor değilim.
Ama inanın, buna değmez. Aşk nefes almak gibi
olunca güzeldir.” (1982)

saatlerce İzmir’de Alsancak’ta yürür dururdum.
Her akşam saat sekizden ona… Ama sonunda o
bakış var ya o bakış, öyle değerliydi ki...” (1983)

Can Yücel: “Benim gördüğüm, aşk sevmekten
başlayan azgınlıktır. O kadar çok sevmek ve
azmak lazımdır ki aşk için, hiçbir boğa seni
tutamasın, hiçbir toreoador sana kırmızı şal
göstermesin… Aşk, kendine mahsus bir boğa
güreşidir. Picasso dahi bunu çok iyi bilir.” (1988)

Joan Baez: “Aşk, bırakmayı, çekip gitmeyi
bilmektir. Bir insana sarılmak, bir insanla
kucaklaşmak, kitlelerle sarılıp kucaklaşmaktan
çok daha zor.” (1987)

Salah Birsel: “Şimdilerde aşk da değişti,
değişiyor. Bizim aşk dediğimiz şeyi, şimdiki
gençler, günlük olay, ne bileyim sigara içmek
gibi bir hale getirmişler. Belki böylesi daha
güzel... Böylesini yaşayamadığım için daha
güzel olup olmadığını bilmiyorum. Ben kendi
dönemimin aşkından memnunum. Eskiden nasıl
Göksu’da saatlerce kürek çekerlermiş, perdenin
ardından bir bakış için, işte ben de gençliğimde

Birkaç da yabancı sanatçının görüşüne ne dersiniz?

Yevgeni Yevtuşenko: “Aşk için eşitlik şart.
Yani hiç karşılık beklemeden verebilmek,
yani karşılıklı kölelik, yani özgür kölelik… Aşk
paylaşılmadı mı sonsuz acı veriyor. Ama bu acıyı
çekmeyi, bu duyguyu tatmaya yeğlerim. Benim
için sevilmek değil, sevmek önemli.” (1985)
En iyisi bu listeyi Hamzatov’la bitirmek.
Resul Hamzatov: “Aşkı anlayabilseydik, hiç aşk
diye bir mucize olur muydu?” (1986)
Ne dersiniz olur muydu?
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öyle bir soru karşısında kaldığınız zaman işiniz zor demektir.
Çünkü Doğu’dan Batı’dan, klasik ve modern yüzlerce yazarın
binlerce güzel kitabı dururken bunları nasıl 10’a indireceksiniz? Ne
kadar çabalarsanız çabalayın, sevdiğiniz birçok yazara haksızlık yapmak
ve onların sizi etkilemiş olan güzelim eserlerini yok saymak zorundasınız.
Ama bazen başa gelen çekiliyor ve insan böyle listeler yapmak
durumunda kalıyor. Bu seçim zorunluluğu benim de başıma geldi.
Dünyanın en büyük kitapçı zincirine sahip olan Barnes and Noble, web
sitesinde “Yazarlarla Tanışın” diye çevrilebilecek bir bölüm yayımlıyor.
Burada okurun, yazarları daha iyi tanıması için hazırlanmış sorular
soruluyor ve yazarlarla yapılmış söyleşilere yer veriliyor. Bu fakirle de
bir söyleşi yaptılar ve o meşum soruyu tak diye sordular: En sevdiğiniz
on kitap! Öteki sorular neyse ne ama bunu cevaplamak hiç kolay değil.
Ayrıca kitapları sıralamak da yetmiyor, bunları niçin tercih ettiğinize dair
yorumlar da eklemeniz yani bu tercihin nedenlerini açıklamanız isteniyor.
Epeyce düşündüm. Ve listemi açıkladım. Şimdi size bu listeyi veriyorum.
Bu kitapları niçin beğendiğimle ilgili açıklamalarımı yer darlığından
yayımlayamıyorum ama meraklısı bunları www.bn.com adresinde “Meet

the Writers” bölümünde soyadımı arayarak okuyabilir. İşte liste:
• William Faulkner, Ağustos Işığı
• Dostoyevski, Suç ve Ceza
• Ernest Hemingway, İhtiyar Adam ve Deniz (İhtiyar Balıkçı)
• Binbir Gece Masalları
• Mevlana, Mesnevi
• Leo Tolstoy, Anna Karenina
• Gustave Flaubert, Madam Bovary
• Garcia Marquez, Önceden Bildirilmiş Bir Cinayetin Anlatısı (Kırmızı
Pazartesi)
• Yaşar Kemal, İnce Memed
• Cervantes, Don Kişot
Listeyi gönderdikten sonra baktım ki klasik, modern, Doğulu, Batılı
her çeşit yazara ve kitaba yer vermişim ama hiçbir kadın yazarın kitabını
anmamışım. Büyük eksiklik! Büyük günah! Daha sonra Binbir Gece
Masalları’nın sanal anlatıcısı Şehrazat’ı kadın yazar yerine koyup teselli
buldum. Dilerim edebiyat tanrıları günahlarımı, haksızlık ettiğim yazarlar
da ihmal ve unutkanlık suçlarımı bağışlar.
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nadolu Rock müziğinin en ateşli yılları
olan 1970’lerde ve sonrasında çok
severek dinlediğim şarkıcıların bazılarını
portre olarak, bazılarını uzun uzadıya yazıyorum
yazmasına da, hepsini tek tek yazmama olanak yok.
Bu nedenle de bazılarını kısacık yazılarla anmaya
çalışıyorum, elbette hiçbiri unutulmasın!
Göz hakkı diye bir şey vardır ya, bence o göz
hatırı diye de yorumlanmalı, oradan yola çıkarak
söz hatırı, kulak hatırı da gündeme gelmeli.
Dinledik, birlikte söyledik, kendi başımıza
söyleyegeldik! Gönül telimizi titreten sesleri için bin
teşekkür hepsine!
Güzin-Baha İkilisi sevdiklerim arasındaydı.
Çok sevimli bir çiftti, Baha aklımda Levent Kırca
sevimliliğinde bir adam diye kalmış, Güzin’se daha
cevval, daha önde ve ışıltılı bir kadın olarak. Öte
yandan, bazen insanların bir şiirde tamamlandıkları
gibi, onların da birbirlerine tamamlanmak için
müzik yaptıklarını düşünürdüm. Şarkıları da
söyleyişleri gibi eğlenceliydi, güleryüzlüydü ve
‘ezberle beni, gerekli olur, diline takılır, aklına
gelince gülümsetir, seni olduğu gibi başkalarını da
sevindirir!’ derdi sanki hepsi de, “Deli Balım” da
onlardan biriydi: “Gerdek sabahı ağlamış/karlı bele
buz bağlamış vay/kapıdaki çardağına/niyet tutmuş
bez bağlamış vay/deli balım deli balım/gece gündüz
bir olalım/deli balım deli balım/ n’olacak benim
halim vay!” Şimdi olsalar, yine sevinçle dinlerim.
Esin Engin’i severdim. Sipsivri upuzun bir
yalnızlıktaymış gibi dinlerdim onu tango söylerken.
Kendisi gibi kederi de uzunboylu gelirdi bana, belki
de tangoyu bu nedenle söylüyor diye geçirirdim
aklımdan. Tamam tango kederin müziği değildir,
fado gibi koyu mu koyu sayılmaz, aksine daha
çok sitem, serzeniş için icat edilmiş bir müzik diye
bakarım tangoya. Dışarıya, kalabalığa değil de

içindeki bir azınlığa söylerdi sanki. Necdet Koyutürk
ve Secaattin Tanyerli adlarını hatırladım birden,
pazar günleri miydi, öğleden sonra TRT radyosunda
programları olurdu. Esin Engin renkli TV döneminde
bile siyahbeyaz televizyonunu değiştirmeyen kimi
tutkulular için mi söylerdi acaba? Onun halini de
o tutkunlara benzettim çünkü. Dalgın, hülyalı,
kapanık, mahcup ve bu türden sıralanabilecek
sıfatların karşılığı gibiydi. Şimdi onu söylediği “Mazi
kalbimde bir yaradır” tangosuyla düşünüyorum:
“Mazi kalbimde bir yaradır/bahtım saçlarımdan
karadır/beni zaman zaman ağlatan/işte bu hazin
hatıradır”.
Leman Sam unutulmaz. Son yıllarda daha
çok toplumsal etkinlikleriyle konuşulur oldu,
Gezi sürecinden dinci kuşatmaya kadar pek çok
konuda konuştu, tivitler yazdı, hayvan hakları
savunucularının en öndeki adlarından oldu.
Güzel şarkılar söyledi, güzel şarkılar söyleyen bir
başka şarkıcıyı yetiştirdi, Şevval Sam’ın da annesi.
Türkiye’nin getirildiği yeri, Ortadoğululaştırılmış
bir ülkede yaşamanın, üretmenin güçlüklerini dile
getirirken elbette kimi sivri çıkışları da oldu. Ne var
ki açık ve kolay bir hedef olduğu için lince de maruz
kaldı. Bunlar onun özlenen şarkılarını ve beğenilen
şarkıcılığını unutturamaz kuşkusuz. “Anladım
ki” şarkısından yorumlarken göğünü genişlettiği
Livaneli şarkılarına pek çok parçası belleğimizde
ve dilimizdedir. Azerice “Ayrılık” şarkısını da
unutmamalı. Aslını aratmayan, hatta Livaneli’de
olduğu gibi daha hoş yorumlayan şarkılarıyla özgün
bir ses oldu.
Vedat Sakman özellikle besteci yönüyle öne
çıkan büyük bir yetenek. Saatlerce kaldığı sahnede
kendi şarkılarından, memleketin ve dünyanın eski
ve yeni şarkılarına, bilmediği, çalıp söylemediği
yok gibi. Ülkelerde böyle ünlü orkestralar ve

şefleri vardır, Vedat Sakman da hem kendi
şarkıcılığıyla hem de orkestra yönetimindeki
ustalığıyla, kaç dönemin müziğini içiçe sunarak
bir bellek yolculuğuna çıkarır dinleyeni. İlginç
tarzıyla popu ve rock müziği buluşturmakla
kalmadı, şiirleri de ruhuna uygun besteleyenler
arasında öne çıktı, Leman Sam’dan Hümeyra’ya,
Zuhal Olcay’a, sevilen, dinlenen, popüler olanlar
yanında artık klasik olmuş ve şimdiden geleceğin
de kulak ve gönül vereceği şarkılar yaptı, “Ayrılık
Sevdaya Dahil”se bu biraz da Vedat Sakman
nedeniyledir! “Bana Bana” şarkısı da keyifle
dinlenecekler arasındadır. “Sussam dilime yazık/
uçsam kanatlarıma/gün yine acıya çaldı bir yerde/ve
zaman akışta” dediği şarkısı gibi, Vedat Sakman da
“Usulca” duyuruyor müziğin güzelliğini.
Metin Ersoy Kalipso Kralı, Salim Dündar
İspanyolca şarkıların üstadı, Ertan Anapa yaz
şarkılarıyla anılarda, Yeliz’in “Olmaz böyle şey/
Yoksa rüya mı/tam mutlu oldum derken/ yıktın
bütün dünyamı” sözleriyle, Cemal Süreya’nın
dediği gibi “Bende tarçın sende ıhlamur kokusu/az
mı dolandık başkentin sokaklarında”, Cici Kızlar’ı
sevdik, güzel zamanları, yazları, eylülleri, orta karar
da olsa mutluluğu, iyi insanların sevincini, flörtleri,
masumluğu ve daha sevgiyle anımsanacak ne varsa
70’lerden, işte onları temsil ediyorlardı, üstelik de
çok sevimli “Delisin” şarkılarıyla, İskender Doğan’ı
belki tek hatırladığımız ama hiç unutmadığımız
şarkısı ve görüntüsüyle hatırlıyorduk, usul, ince,
uzun, kırgın ama kararlı ve her zaman sevdalı
bir adam vardı karşımızda, “Kan ve Gül” derken,
sonra da “gül ve diken/sevgim ve sen/birbirine
dönük sırt/sen ve ben/bilmem anlatabiliyor
muyum?” diyordu, diyorduk, Ersen ve Dadaşlar’la
pek anlaşamıyorduk, giyimi kuşamı, saçı sakalı,
müziği Anadolu Rock tarzıydı, ama fazla milliyetçi
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geliyordu bize, şarkılarının adlarından sözlerine
seçimleri de öyleydi, muhalif bir yönü yoktu,
kan gövdeyi götürüyor, o ise etliye sütlüye hiç
karışmıyordu...
Seyyal Taner ‘asi kız’dı, onu daha çok “Cici
Kızlar”a yakıştırdığım “Deli Kızlar” tanımının
sevimliliği ve asiliğinde görüp, ‘deli kız’ diye
seviyordum, çok hareketliydi, rock gibi yapıyordu,
dans ediyor, yerinde duramıyor, “Son verdim
kalbimin işine” dedikten sonra “Kalbimi affettim”
diyordu, çünkü “onsuz yaşanmıyor”du ve “başka
çaresi yok”tu! O da erken çekilenlerden oldu, kim
bilir belki de öyle mi yapmak gerekiyor, sanatçı
için zor, fakat yerinde ve zamanında yapan da
övgüyü hak ediyor! Yolu açanlardan olduğunu
söyleyebilirim Seyyal Taner’in, sonra o ayarda,
dans eden, şarkı söyleyen, hareketli biri çıktı mı
hatırlamıyorum ama sahnelere bir hareket getirdiği
ve ona özenenler olduğu kesin!
Nermin Candan, yeşil gözlü ipek sesli şarkıcı,
70’lerde ortalığı kasıp kavuruyor, Kulüp Suat,
Kulüp 12 gibi dönemin en ünlü ve seçkin müzik
mekânlarında sahneye çıkması, Altın Plak alması,
Ses mecmuasına kapak olması, hayranları ve
söyleşilerle, ilk 45’liği “Hayat mı Bu”nun tadını
çıkarıyordu: “Hayat mı bu/yaşamak mı/benim
aşktan/şansım yok mu?” diye sordukça, aynı dertten
mustarip olan dinleyicilerin de sayısı artıyor,
ardından “Olmaz olmaz bu iş olamaz” ile şöhretini
pekiştiriyordu. O lezzet damlayan sesiyle İstanbul
türküleri de söylüyordu, “Arabaya taş koydum
imanım/ben bu yola baş koydum”. Nermin Candan
ya da benim candan Nermin ablam. Cihangir
kedilerinin Florence Nightingale’i. İki uzun yazı
yazdım hakkında. 25 yıl mahalle komşuluğu ve kedi
cemiyeti üyeliği yaptık diyeceğim ama kedilerin ana
kraliçesi o. Cihangir kedileri kimden sorulur, elbet
onlara candan bakan Nermin abladan. Kedilere

kötü davrananlara, yan bakanlara da fena kızar,
ağzını da fena bozar söyleyeyim! Hele Cihangir
kedi mahallesi deyip parka gözü açılmamış kedi
yavrularını anasından ayırıp atanlara gökten
yağmur olur yağar ilenmenin bin türü!
Durul Gence cazda, Erkut Taçkın rockta
gençliğimizin eşsiz müzisyenleriydi, Ayten
Alpman’la sahiden de “Bir başkadır benim
memleketim” oluyordu memleket, keşke onun
güzel sesi, olgun yorumu ve iyi niyetiyle söylediği
gibi bambaşka da olaydı! Bazen şarkıların hoşa
gitmekle beraber, boşa gittiğini görmek çok
acı, şarkının suçu yok bunda, ah “memleketim
memleketim!”
Kerem Güney’i Nâzım Hikmet’in “Mavi Gözlü
Dev”, “Kıymayın Efendiler” ve “Kerem Gibi” şiirlerini
besteleyip söylediği için seviyorduk ama yalnızca
bundan değildi. Galiba okuryazar olması da bizde
bir yakınlık uyandırıyordu. Okuryazar dediğim
yanlış anlaşılmasın, edebiyatla ilgilenen, şiir yazan
anlamında. Şiir kitabı da yayımlamış, 23 yaşında
“Bunaltı” adlı bir dergi bile çıkarmış, ne de olsa
Varoluşçuluk ve Sartre yılları. Eh o da kendini
‘Sartre etkisinde asi bir genç’ olarak tanımlarken,
gazeteciler de bunu biraz daha süsleyip ‘asi
gençlik lideri ve fikirsel öncü gençliğin sesi’ diyor
1960 başlarında. Sabahattin Ali’nin “Aldırma
Gönül” şiirini bestelemiş ki yalnızca böyle büyük
bir şiire yakışan böyle bir beste yapmış olması
bile anılmasına yeterdi Kerem Güney’in. Benim
en sevdiğim şarkısı ise Nazım Hikmet’in şiirinden
bestelediği “Ali’nin selamı var/Ali ondört yaşında/
davar güder dağbaşında...” sözleriyle başlayan şarkı.
Rana ve Selçuk Alagöz Kardeşler, TRT’nin
siyahbeyaz TV döneminin ilk konuklarından olmalı.
Türkçe söyleyen iki İspanyolmuş gibi hala çalıp
söylüyorlar zihnimde. Selçuk Alagöz’ün sakalı mı
yeleği mi, Rana Alagöz’ün saçı mı giysileri mi buna

sebep, bilmiyorum. “Malabadi Köprüsü” ulusal marş
gibi nerdeyse her pazartesi sabahı ve cumartesi
öğleyin bayrak töreni eşliğinde söylenecek kadar
dinlenip benimsenmişti. Sonra “Ateş de bacayı
sarmış” dediler. Rana Alagöz deyince de, sanki
yaşlılıkta bellek çalışması yapıyormuşum gibi,
şarkıları dilime geliyor birden, “Her şey bitmiştir
artık” diye başlayınca devamı da sökün ediyor,
“yolumuz ayrılıyor/benim de senin gibi/içerim kan
ağlıyor...” Ezberden devamını bile yazabilirim
şuraya, ama ‘anlatılmaz yaşanır’ denildiği gibi,
sözlerini okuyacağınıza dinleyin daha güzel! Bir de
“Aşkın gözü kör mü?” var ki, o da bence kuşaktan
kuşağa aktarılan bir miras biçiminde söyleniyor,
“aşkın gözü kör mü acaba/uyan artık bitti bu rüya/
seviyor sevilmiyorsan/ boşver aldırma!”
Atilla Atasoy 80’lerde belirenlerden. Hani
sevilen ama şımarmayan dediklerinden, bir de ‘hiç
bozmadı’ derler ya, onun aslı ‘bozulmadı’dır ama
zamanla dönüştü, işte o da onlardan. Kırmızıya
çalan bir sarışınlığı vardı, bir de ışığı, yüzünde mi
sesinde mi gözlerinde mi yoksa hepsinde birden
mi desem? Seyyal Taner gibi sahnenin tozu, yoksa
bu tiyatrocular için mi söyleniyordu, onun da
gözlerine mi dolmuştu acaba, birkaç güzel şarkıyı
efendiliğiyle birlikte bize bıraktı. Duyduğumuza
göre ve bana göre de daha şahane, bazıları hayırlı
da diyebilir bir şey yaptı ve kendini dünyanın
kollarına bıraktı! Böylece en çok sevilen şarkısı “Bir
gün beni ararsan”a da yanıt olarak dünyada bir
seyyah oldu! Aramaya devam yani!
Gönül ve Kamuran Akkor Kardeşler: Türk Sanat
Müziği konumuz değil ama ikisini birarada anmak
da kaçınılmaz! Zira ikisi de sesleriyle ‘şarap gibi’
övgüsünün karşılığı olan, yıllar geçtikçe olgunlaşan
ya da dinleyicileri olgunlaştığı için artık klasik
tadında sevilen şarkıcılar. Gönül Akkor, abla ve Türk
Sanat Müziğinin usta yorumcularından, “Güller
ve Dudaklar”ı üstüne söyleyen yok denir, bir Bora
Ayanoğlu bestesi olan ve sözlerinin de güzelliğiyle
dikkat çeken şarkı Gönül Akkor’un diline düşünce
de olanlar olur, yerini bulur: “Gülünce dudakların/
bir gonca güle benzerdi/ben dudaklarını/sense gülleri
severdin/.../Güller ve dudaklar şimdi/ne kadar acı ve
gizli/eski bir aşkı anlatır/güller ve dudaklar şimdi”.
Kamuran Akkor’un ablasıyla ses benzerliğinden
çok tavır benzerliği var. Daha çok meyhane, gazino
ve hariçten gazel atılan yerlerde içli, hisli, oyunlu,
tarazlı, buğulu bir sesle söylenen şarkıların akla
getirdiği şarkıcı, tabii bir de filmlerde. Hem Yeşilçam
hem de özellikle Şener Şen ve Uğur Yücel’in
oynadığı filmlerde çalınan şarkı ve türkülerde sesi
var, yoksa da yeri var, o da yoksa izi, daha yoksa
duygusu, hiç yoksa boşluğu var! Bir Dilber Ay ya
da eskilerden Şükran Ay gibi değil ama ilki daha
mayalı bir sesti, işlenmemiş, kor ateş gibi, düşse
elin yanar, söyler canın yanar, Şükran Ay’sa bir
yandan 1925’lerdeki İstanbul Şarkıcılarından, Deniz
Kızı Eftelya’yı, Seyyan Hanım’ı, bir yandan Belkıs
Özener’i, bir yandan da kendini andırırdı. Kamuran
Akkor pop da söyledi, sanat müziği de, arabesk de,
ortaya karışık da yaptı sonraları çoğu şarkıcı gibi.
“Dağlar Kızı Reyhan”ı da hakkını vererek söyledi,
daha kentli bir ses olarak “Aşk eski bir yalan” da
dedi. “Sev yeter” diye de inletti, “Bir teselli ver”i de
meyhane adabına uygun dillendirdi. Sonraları “Bir
ateşe attın beni” demesiyle, adeta “bir yangının
külünü/yeniden yakıp geçti”, ünlü söz yazarı Ali
Tekintüre’ya ait şarkının girişi şöyle: “Diyorlar ki
sen delisin, hiç bu kadar sevilir mi?/Değmeyecek
biri için, gurur yere serilir mi?/Bir ateşe attın beni,
alev alev yaktın beni/ Değersiz mi benim aşkım,
yalanlara kattın beni...” Gönül ve Kamuran Akkor
ses kardeşliği kadar duygu kardeşliğini de yaşattılar,
yaşatıyorlar bize.
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PELİN BATU

irginia Woolf, kadın yazarların kendilerine
ait bir odaya sahip olmadan, yani
kendilerine ayıracak zamansal ve mekânsal
özgürlükleri olmadığı için edebiyat dünyasında
minör rol oynadıklarını yazdığında yıl 1929’du.
Yıllar sonra Ursula K. LeGuin, Woolf’a hınzırca
muhalefet ederek Harriet Beecher Stowe gibi
kölelikten gelme kadınların bile kalabalık mutfak
masalarında üretebildiğini, yazar olabilmek için
illa da bir odaya gerek olmadığını söylemişti.
Kadın yazarlar mevzu bahis olunca hep bu
polemik aklıma gelir. Kadınların adının tarihten
neden silindiği, birilerinin kızı, karısı ya da metresi
olmadan tarihin altın varaklı sayfalarına neden
kaydedilmedikleri konusu, uzun ve çetrefilli bir
konu. Hepimiz kadının görünmezliği ve tekinsiz
sessizliğinin sebebini patriyarki, ekonomi, eğitim
vb. başlıklar altında tartışabiliriz. Ama ben bu
büyük başlığı daraltıp bir kadın yazar üzerinden
okuma yapmak istiyorum. O kadın da hepimize
dokunmuş ama bir nevi dokunulmaz olmuş bir
kadın olan Tomris Uyar.
Tomris Uyar’ı sadece bir akşamüstü,
Nevizade’de nezih bir köşede, beyaz masa örtülü
bir rakı sofrasında tanımıştım. 25 ya da 26
yaşındaydım. Gözlerini unutamıyorum. Diabolik
diyebileceğim bir zekâyla pırıldıyorlar, zamana
meydan okuyorlardı. O akşam birbirimizi çok
sevdik, edebiyattan bahsederken yükseldik.
Hayatlarının merkezine kitap koyan, kelimeleri
örüp yontmaktan haz alan iki insanın birbirine
sokulup aynı cinse ait olduğunu görmesi çok
kıymetlidir- işte biz o ilk ve son buluşmamızda
böyle bir ruhu yakalamıştık. Bu tanışıklıktan çok
geçmeden Tomris Hanım’ı kaybettik, dolayısıyla
dostluğumuzu ilerletemedik fakat o gece onun
o muzır Puck hali benimle kaldı, büyülemeye
de devam etti. O yüzden de sonrasında onun

hayatına dair okuduklarım ve duyduklarım beni
daha bir irite etti.
Nedeni çok basit, tarihteki pek çok örnek
gibi onun başarısı da yakın çevresindeki deha
erkeklere atfedilir olmuştu. “İkinci Yeni’nin Gelini”
yaftasından tutun, sarmaşıklı aşk ve kıskançlık
hikâyelerine indirgenmiş bir kadının yazdığı
onca kitap ve yaptığı onca çeviri halının altına
gönderiliyordu. Oysa Tomris Uyar daha çocuk
yaştayken yazar olmaya karar vermiş, pek çok
namlı yazarın yaptığı gibi kendini tekrar etmemiş,
cesaret ile tutku ile yazmıştır; en sıradanı, en
alelade olanı bile bir okyanus açmıştır içimize.
Mesela bir öyküsünün sonunu bulaşık sahnesiyle
sonlandırır: “Bulaşık yıkarken çok düşünürüm.
Balık tutmaya benzer. Tuhaf bir şekilde yarısı boş,
yarısı doludur.” Sadece bir örnekten de gördüğünüz
üzere, sıradanı koyulaştırıp Zen Budist kıvamında
bir derinlik katar. Hepimizin bildiği masalların içine
Freud’un unheimlich dediği ürkütücü bir dokunuşla
bizi huzursuz eder, ayarımızı bozup hiçbir şey
olmamış gibi yapar. Edebiyatımıza on tane öykü
kitabı bırakmış, sularımızı dalgalandırıp hayatımızı
güzelleştirmiştir. Tomris Uyar, “Dünyayı anlatma ve
algılama da görme biçimine en uygun dal” dediği
öyküleri vasıtasıyla gece gezen kızları, yaz düşleri
içinde kaybolanları, Şahmeran ve kış ruhlulara ses
verir bu sayede de her daim öteki olan kadınların
sesi olur.
Sadece kendi eserleri değil, dünya edebiyatının
müstesna yazarları da onun çevirileriyle bize yalın
ve temiz bir dil vasıtasıyla ulaşır. Küçük Prens’in
gülüne olan aşkı onun ve Cemal Süreya’nın alevli
kelimeleriyle konuşur, Virginia Woolf’un pek çok
eseri onun sayesinde hayatımıza girmiştir. Dile
kolay, altmış kadar çeviri kitabı bize kadar gelmiş,
dillerin labirentinde bize kılavuz olmuştur.
Başta söylediklerimle çelişki içinde olduğum

düşünülmesin ama Tomris Uyar’dan bahsedip
İkinci Yeni’nin babalarından bahsetmemek olmaz,
tabii edebi paparazzilik yapmanın ötesine geçmek
gerek. Zira Tomris Uyar denilince edebiyatımıza
kattığı onca güzellik görmezden gelinmesine,
külliyatını konuşmaz olup sadece aşkları
vasıtasıyla dillendirilmesine tepki duyuyorum.
Fakat pek tabii ki onu anıp da Ülkü Tamer,
Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever’i
teğet geçmek olmaz. Sonuçta bu yazarlar
edebiyatımızın en güçlü şiirlerini yaratmış,
“Papirüs” adındaki müstesna dergiyi kurmuş,
birbirlerinin eserlerini eleştirerek ilerlemişlerdir.
Kimin eşi, kimin sevgilisi, kimin ilham perisi
olduğu meselesi lezzetli bir meze olmuştur
fakat bana göre hayatları kitaplarından daha
heyecanlı değildir. Beni ilgilendiren bu kıymetli
akılların bir araya gelip birbirlerini nasıl besleyip
deştikleridir. Rumelihisarı’ndaki rakı masalarında
“26 Mart Ölmeme Günü”nü gelenekselleştirip
ölümsüzleşmişlerdir. Böyle ekürilere özenmiş
biri olarak birbirine ilham veren yazarların
münasebetlerini kıskanmışımdır. Hayatlarını
eserleri ışığında merak etmiş, bize kalmış şiirler,
günceler ve öykülerin içine gizlenmiş detaylarını
avlamışımdır. Nitekim Tomris Uyar’ı tanıdığımda
ona hiç kişisel bir şey sormadım, sadece yazma
alışkanlıkları, mürekkep zevkleri, yaratım sürecini
konuşmuştum. Bir akşamdan yaşsız, heyecan
dolu, hayatla dalga geçebilen bir insan bana kaldı.
Onunla konuşmak istediğimdeyse kitaplarını
okuyorum. Kütüphanem bana hayatı hatırlatan,
yaşamadıklarımı yaşanmış kılan, beni güldürüp
düşündüren fısıltılarla dolu.
“Merhaba Tomris, seninle sohbet etmeyeli çok
olmuştu.” diyerek giriyorum. Yaz düşleri, düş kışları
kurarak saat taşımayan iki kadın olarak Boğaz’ın
değişken sularından akıyoruz.
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üyük sanatçı Timur Selçuk’u Türkiye’de
tanımayan her halde yoktur. Onun en
şöhretli olduğu yıllara yetişemeyenler ne
olacak? Böyle diyenler olduğunu tahmin ediyorum. Onlara şunu söyleyebilirim:
“Bugünün (2022 Temmuz) gençleri de tıpkı
1970’lerin gençleri gibi birbirlerinin kollarında
Timur Selçuk’un şarkılarıyla dans ediyorlar!”
Bazen “Beyaz Güvercin” olup uçuyorlar,
sonra yere doğru süzülüp sevgililerinin omzuna
konuyorlar. Bazen de küçük kırılmaları abartarak Timur Selçuk’un “Ayrılanlar İçin” şarkısıyla
kederlenip ertesi gün “İspanyol Meyhanesi”nde
soluğu alıyorlar.
Türkiye’nin en güzel yıllarıydı 1970’ler. Devrim olacaktı! En fazla bunun umudu vardı. Bu
en güzel yılların tam ortasında Timur Selçuk yer
alıyordu. Şarkıları bir yandan heyecanlı aşklara
ilaç olurken, bir yandan da Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyunlarındaki şarkıları grev meydanlarını çınlatıyordu. Bilgesu Erenus’un direnişteki
bir fabrikada yolunu yönünü bulmaya çalışan
genç kızın hikâyesi Timur Selçuk’un şarkılarıyla
salonlardan taşıp miting meydanlarında yankılanıyordu:
“Nereye Payidar nereye/ Arkadaşlar direnişte/
Bir sen yoksun içlerinde/ Çıkmaz bu yol/ Çıkmaz
bu yol/ Çıkmaz bu yol bir yere!”
Şarkı sözleri, alanının en iyisi Çiğdem Talu
tarafından yazılmıştı. Ülkenin bütün nitelikli
unsurları tek yere doğru akıyorlardı: Türkiye
Devrimine!..
Timur Selçuk işte böylesi bir ortamın zirvelerinde yer alıyordu.
Ben Timur Selçuk adını ilk olarak Hürriyet’in

manşetinde görmüştüm. Üst başlıkta “Bir Türk
gencinin büyük başarısı” dedikten sonra dört
kelime ile haber şöyle veriliyordu:
“Paris Konservatuvarını Birincilikle Bitirdi!”
Spotta da Münir Nurettin Selçuk’un oğlu olduğu belirtiliyordu. Tarihini tam hatırlayamıyorum
(Bu işlerin uzmanı Sertaç Çelik de aradı-taradı
bulamadı). Biyografisinde “École Normale de
Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975’te
Türkiye’ye dönmüştür” yazdığına göre 1970’lerin
ilk yarısı olmalı…
Yukarıda anlattığım “Türkiye’nin en güzel yılları” olan 1973-1980 döneminde Timur Selçuk’u kaç
kez sahnelerde dinlediğimi hatırlamıyorum. Meydanlarda, işçi toplantılarında, salonlarda onun
Nâzım Hikmet şarkılarıyla nasıl coşku dalgaları
oluşturduğunu yakından biliyorum. Timur Selçuk
için gelecek vizyonu çizenlerimiz bile vardı:
“Kültür Bakanı o olmalı!”
Hayaller böyleydi, gerçek 12 Eylül Darbesi
oldu!
Aradan yıllar geçti. 12 Eylül karanlığını yırtan
en büyük ilk işçi eylemi olan Netaş Grevi, 1986’da
başlayınca grevci işçiler Timur Selçuk’u buldular:
“Abi Netaş İşçileri için dayanışma gecesi düzenliyoruz seni de sahnede görmek istiyoruz!”
“Çocuklar para falan istemem ama ben sadece
piyano çalıyorum. Onun da kirası çok yüksektir.”
“Aksaray Lunapark Gazinosu’nda piyano var.”
“O zaman sorun yok, ben kendi otomobilimle

gelirim!”
Timur Selçuk yağmurlu kış gününde gelmiş
sahneye çıkmış ve dönüşte 1973 model Volkswagen’i arızalanmış yolda kalmış, kimseye haber
vermeden sorunu çözmüştü!..
Aradan yine yıllar geçti. 2000’lere gelmiştik.
Bu kez onunla Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin
(TSYD) kapalı havuzunda karşılaştık. Haftada
iki gün durmaksızın 2600 metre yüzüyordu. O
bir yüzme şampiyonu idi. Serbest stilde 1956
İstanbul Gençler Birincisi olduğunu çok yakınları
dışında kimse bilmiyordu. Türkiye’nin ilk belgesel
kanalı İZTV’de Timur Selçuk belgeseli yapalım
istiyorduk. Önce “olur” dedi. Sonra mütevazı çekim koşullarımızın hiçbirini kabul etmedi. Sokakta çekim yapmayacaktı, eve kamera sokmuyordu,
dört-beş gün ayıramazdı. Anladım ki, böyle bir
şey istemiyordu.
2017 yılında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) Şişli Cemil Candaş Salonu’nda 50. yaşını kutluyordu. Timur Selçuk yine
piyanosuyla sahnede işçilerin yanındaydı.
Asabi bir ciddiyete sahipti. Işıklı dev panodaki
fotoğrafını çekenleri iki şarkı arasında uyardı:
“Fotoğraf çekecekseniz suretimi değil beni
çekin!”
Onun bölümü bittiğinde kulisten hızlıca çıkıp
tek başına fuayenin merdivenlerine yöneldiğinde
yanına gidip nasıl döneceğini sorduğumda aynen
1986’daki Netaş Dayanışma gecesinden ayrıldığı
gibi cevapladı:
“Ben kendim giderim, merak etmeyin!”
Timur Selçuk’un başarılarla dolu sanat yolluna
bakarak şunu söylemek kesinlikle bir hak teslimi
olarak kabul edilmelidir:
“Herkesin hayatında izi var!”
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ülü deste eylemek eylemlerin en
güzelidir…
İşte o gül demeti içinde olan Afife Jale,
Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Leylâ Erbil, Didem
Madak, edebiyat ve sanat dünyamızın iz bırakan
gülleridir.
Kul Nesimi’nin dörtlüğüne sığınmak ve bu
kadınlarımızı yazmak istiyorum:
“Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazar güldür gül”
Kadın yazar olmak dünyanın her köşesinde
zordur. Tarih boyunca kadınlar isimlerini gizlemiş
ve takma erkek isimleriyle yazmak zorunda
kalmışlardır. Bunlara en güzel örnek Fransız yazar
George Sand’dır (Amandine Aurore Lucile Dupin).
George Sand, yaşadığı bütün zorluklara karşın
hâlâ biz kadınlara ışık tutmaktadır.
Bugün edebiyatımızın usta yazarları olan erkek
kalemler, edebiyat ve sanat konuşunca hep erkek
yazarları, şairleri, ozanları, sanatçıları örnek gösterirler. Edebiyat dünyasında iz bırakan, akımlara öncülük eden, Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen kadınlar konuşulmaz, örnek gösterilmez. Erkek
egemen bakış ve zihniyet, kadını anlatmak, sanat
yolculuğunu izlemek, değerbilirlik göstermekten
uzaktır. Oysa ülkemizin kadın yazarları edebiyatta
ve dünya dillerinde ölümsüz yapıtlar bırakmıştır.

Gül destesindeki kadın yazar ve şairlerimizin
ortak özellikleri sanat ve edebiyat ağırlıklı olsa
da Afife Jale, Leylâ Erbil ve Adalet Ağaoğlu
toplumsal olaylara da duyarlılık göstererek mesleki
örgütlerde ve siyasi partilerde zaman zaman yer
almış, aday olmuşlardır. Kadın kalemler, kendi
yaşam yolculuklarında verdikleri mücadele sonunda ölümsüz yapıtlara imza atarak bu dünyadan
göçmüşlerdir.
Afife Jale, Adalet Ağaoğlu, Leylâ Erbil, Tomris
Uyar ve Didem Madak sadece yazmakla var olmamış, şairlerin dizelerini, yazarların romanlarını,
öykülerini, denemelerini süsleyen ana kahramanlar olmuşlardır.

Tiyatro dünyasının mücadele
gülü Afife Jale!
Bakın İlhan Selçuk “Kadın ve Sendika” kitabımın
sunusunda Afife Jale’yi nasıl selamlıyor:
“Tiyatromuzda ilk kadın oyuncu kim?
Afife Jale!
Sendikacılığın da Afife Jale’leri elbette olacak,
halk salonu dolduracak, perde açılacak… Açıldı
bile...
Ancak sahnedeki oyun değil, yaşamın ta kendisidir; en acı gerçekliğiyle...”
Afife Jale, çağdaş demokrasinin henüz tüm
kurum ve kurallarıyla yerleşmediği bir yönetim dö-

neminde bedeller ödeyerek tiyatro sahnesinde yer
almayı başarıyor. O dönemde sahneye her çıkışı
bir olay oluyor ve her seslenişi çağdışı bir baskıyla
karşılanıyor. Sahnede özgür olmak bir yana her
defasında sahneden tartaklanarak indirilip götürülüyor ve tutuklanıyor.
Afife Jale’nin mücadelesi bugün tiyatrolarımızda kadınların sahnede özgürce oynamalarının yolunu açıyor. Sahneye çıktığı yıllarda feminist dünya
görüşünün tiyatro dünyamızdaki sesi oluyor. Afife
Jale, günümüzdeki kadın tiyatro oyuncularına ışık
tutan öncü kadınımız olarak iz bırakan kırmızı
gülümüzdür.

Roman tekniğini yaratan
Adalet Ağaoğlu
“Oturmuş tahtı mekâna
Tahtı revanı güldür gül”
Romanın tahtına oturan yazar Adalet Ağaoğlu
diyor ki:
“Yürek başkaldırır, hayat sınar ve asla bağışlamaz.”
Radyo ve sahne oyunları, roman, öykü, anı ve
deneme türü eserlere imza atan Adalet Ağaoğlu’nu Ankara’da yaşadığı yıllardan tanıyorum. O
yıllarda yazarlar Zafer Çarşısı’ndaki kitapçılarda
toplanır, edebiyat sohbetleri yaparlardı. Biz gençler de ilgiyle dinleyip izler, bir gün biz de yazar olur
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muyuz düşü kurardık…
BirGün gazetesindeki köşe yazımda, “Ankaralı
yazarların, şairlerin heykelleri yapılsa, yaşarken
isimleri parklara, kültür evlerine, bulvarlara, caddelere verilse…” diye yazmıştım. Adalet Ağaoğlu,
bu yazımı okuduktan sonra arayıp, “Biliyorsunuz,
ben uzun yıllar Ankara’da yaşadım.” dedi. “Bu öneriniz beni çok duygulandırdı.” Konuşmamızı güzel
sözlerle noktaladık. O konuşmadan sonra bir daha
karşılaşmadık...
Ağaoğlu, tiyatro, öykü ve roman türlerinde
birçok ödül aldı. Onu da yapıtlarıyla sonsuza değin
yaşayanlar arasına uğurladık. “Ölmeye Yatmak’’,
“Bir Düğün Gecesi” ve “Fikrimin İnce Gülü” romanlarını çok severek okudum.

Edebiyatta ikinci akımın
solmayan gülü Tomris Uyar!
“Yeni yazarlarda bir yaşama ve yazma telaşı
gördüğümü söyleyebilirim. Şiir bu telaşı kaldırabilir
de öykünün kaldırabileceğini sanmıyorum.”
Feridun Andaç’ın “Edebiyatımızın Kadınları”
kitabında, “Öykü üzerine yoğunca düşünen, bu
bağlamda da üretken olan bir yazarsınız. 1965’ten
bu yana geçen süreçte öykücülüğünüzün oluşumunda, gelişiminde etkileyici/yönlendirici olan
kaynaklardan söz eder misiniz?” sorusunu şöyle
yanıtlıyor Tomris Uyar:

“Beni yazmaya iten yazarlar başta hangileriyse
bugün de aynı. Arada ufak değişikliklere rastlarsam çok seviniyorum. Öykü idmanı için Çehov
okuyorum hâlâ, yazma keyfini kazanmak için
Truman Capote’yi, Katherine Mansfield’i; Türk
edebiyatıyla bağımı diri tutmak için Halit Ziya’yı,
Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Reşat Nuri’yi, Sait Faik
ile Sabahattin Ali’yi saymam zaten gerekmiyor,
değil mi?”
Edebiyatın en güçlü akımı olarak bilinen İkinci
Yeni’nin etkin kalemlerinden biri ve öncüsüdür
Tomris Uyar. Kendine özgü anlatımı, cesur ve
özgür ruhuyla edebiyatımıza damgasını vurmuş
bir isimdir.
“Biz kadınlar cesur adamları severiz... Akışına bırakıp kenarda bekleyenleri değil. Gidişatı değiştiren,
yön veren, bahaneler altında ezilmek yerine çözüm
üreten adamları...”
Kalemi kadar edebiyat dünyasındaki aşkları,
dostlukları da büyük şansı oluyor. Tomris Uyar’ın
Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya ile
dostlukları, dönemin sanatçı ve entelektüel kadınlarına verilen önemi de gözler önüne seriyor.
Edip Cansever ile Tomris Uyar’ın baş başa
oturdukları bir rakı masasında Cansever onun için
peçeteye, “Tomris rakıyı çok severdi, bense onu…”
diye yazmıştır.
İkinci Yeni’yi geniş bir çevreye ulaştıran “Papirüs” dergisinin çalışmalarında yer alan Tomris
Uyar’ın, o fikrin bugün hâlâ ayakta durması ve
savunulmasında emeği çoktur. Ne yazık ki ilk öyküleri de Papirüs dergisi yangınında yandı.
Tomris Uyar’ların yazdığı dönemlerde edebiyat
dünyasında üretene saygının olduğunu ve
kadına bakışta kıskançlık ve korkunun hiç mi
hiç yansımadığını görmenin mutluluğuyla gül
destelerken goncalar gül açıyor.
“Şu öten garip bülbülün
Derdi figanı güldür gül”

Gül alanın aslı güldür,
o da Didem Madak’tır!
“Saydım, insanın doksan dokuz tane yalnızlığı
vardı. Ben istemenin Allahını bilirim bayım” diyen
şairdir Didem Madak.
Kaç kez şiirleri arasında kaybolsam da, kaç
mevsim geçirdiğimi unutsam da, kaç kez o esintilere kapılsam, savrulsam da onun gönül meclisimdeki yerini herkesten korudum.
“Dünyanın bütün sabahları için iki bilet al maviş
anne
Aman umutsuz bir yer olmasın!
İki kendim varmış maviş anne
Biri benmişim biri mutsuz
Ben ölürsem maviş anne, mutsuz için
Dünyanın bütün sabahlarına bir bilet al.
Ben ölürsem mutsuza iyi bak!”
Didem Madak, Türk şiirinin kalıplarından sıyrılıp
özgürlüğünü, özerkliğini, özgünlüğünü duyuran
şairdir. Gönül meclisimdeki yeri Gülten Akın’la yan
yanadır.
Şiirimin gönül dostu Didem Madak, bu kadar

erken gitmeseydin bugün bambaşka bir şiirden söz
ediyor olurduk.
“Bekliyorum beklediğim neyse onu.
Zaman Kalbiye, zaman şimdi
Kalbimde habire uzayan bir minare
Zaman zaman çok yalnızım Kalbiye
Bugün ağlayarak kurabiye yerken,
Çay fincanında kendimi seyrederken
Çay beni içti, ben de çayı Kalbiye”
“Vasiyetimdir:
En güçlülerinden seçilsin
Beni taşıyacak olanlar.
Ahtım olsun,
Yükleri ağırlaşsın diye iyice,
Tabutumun içinde tepineceğim.”
Leylâ Erbil’in edebiyat ve toplumsal yolculuğunu Kul Nesimi’nin dörtlüğü ne de güzel anlatır:
“Gülden değirmeni döner
Onun ile gül döverler
Akar arkı döner çarkı
Bendi pınarı güldür gül”
Edebiyatımızın 1950 kuşağı yazarlarından olan
Leylâ Erbil, bir kalem ustasıdır. “Yaşar yazar, yazar
yaşar” misali edebiyatın tüm dallarında varlık
gösterir. Eserlerinin her biri birer başyapıttır.
Yapıtlarında orta sınıf ahlakını, bireyleşmeyi,
bireyin iç dünyasındaki psikanalitik derinliği ve
kadın-erkek ilişkilerini ele almıştır. Edebiyatta sözdizimi kurallarını değiştirmiştir. “Leyla işaretleri”
dediği kendine özgü bir noktalama işaret sistemiyle yeni deneysel bir sözcük haznesi kullanmıştır. Edebiyatın yanı sıra siyasi yaşamda aktif yer
almıştır. Türkiye Yazarlar Sendikası kurucu üyesi
olmuştur. 2002’de ‘Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday
gösterilmiştir.
Derdini taşlara fısıldayan halkın diyarı Diyarbakır doğumlu Ahmed Arif’in şiirleri, Leylâ Erbil’e
yazdığı ölümsüz aşk mektupları kayalara, taşlara
nakış nakış işlenseydi diye bir an hayıflanıyorum…
Bakın Ahmed Arif, Leylâ’sına neler yazmış:
“Böyle ne kırık ne de anlaşılmamış gitmek
istemiyorum. Dostluğumuz ki korkunçtu. Ve yaşanmaya değer. Bugünkü feci haline rağmen, birbirimizi tanıma hususunda pahasız bir değerdir. (…)
Ha, sürgüne gitmeden – bugünler– bir mektubunu
alırsam, sevinmem diyemem elbet! Bu da laf mı,
uçarım belki! Ama yazmasan ne diyeyim… Sevgide
‘vermek’ vardır Leylâ. Vermek. Ve bunu anlamak…”
Leylâ Erbil’in aşk sözleri:
“Aşk var dostum, aşk var ve her şeyi iyi ediyor
aşk, dünyayı güzelleştiriyor. İnsan ruhu ancak aşkla
şahikasına kavuşuyor.”
Günümüz edebiyat kalıplarını kıranlar
da, edebiyat kalıpları içinde, belli düşünceler
ekseninde var olmuş eserler meydana getirenler
de kadın yazarlar ve şairlerdir. En güzeli de erkek
kalemleri okuduklarını, beğendiklerini, onlardan
esinlendiklerini gönül zenginliğiyle hem söylüyor
hem yazıyorlar.
Sanat ve edebiyat dünyamızın zenginliği,
övüncü, bizleri gönendireni Afife Jale, Tomris Uyar,
Adalet Ağaoğlu, Didem Madak ve Leylâ Erbil toprakta bir gül destesi olun. Yapıtlarınız yolumuza
ışık tutmayı sürdürsün…
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ZAFER KÖSE

İÇİNDEKİLER
1- Önsöz
2- Çiçekli Kız
3- İhsan
4- Anne, Oğul ve Kuş

Önsöz
Genç kadın, sahnenin bir tarafından
girip yürümeye başlar. Üzerine düşen
spot ışığı, yeni mezun olduğu günlerini
aydınlatmaktadır. Sadece öğrenciliği değildir
geçmişte kalan; ailesiyle, özellikle de
babasıyla ilişkisi dönüşmektedir. Sahnenin
diğer tarafına doğru yürümeye devam eder.
Hâlâ bir çiçekli kızdır o.
Spot sönüp bir süre sonra tekrar
yandığında, kadın biraz yer değiştirmiştir.
Evlidir. Artık hayatında başka bir İhsan vardır.
Spot söner, sahne kararır.
Kısa bir süre sonra spot tekrar yandığında,
kadın epeyce yer değiştirmiştir. Sahnenin diğer
tarafına yakındır. Oğlu büyümüş, öğrencilik
sonrasında evden ayrılıp kendi başına yaşamaya
başlamıştır. Biraz da yabancılaşmaktadır.
Sahne yine kararır. Ara sıra yanacaktır spot,
ışığı bazı anıların üzerine düşecektir.
Çiçekli Kız
Döner ofis koltuğuna keyifle yerleşti adam. İçi
içine sığmıyordu. Gelen telefon mesajını tekrar
okudu. Gönderdiği çiçek kızına ulaşmış.
İki ay önce başka bir şehirde çalışma hayatına
başlayan kızının hayali canlandı gözünde. Şimdi
o da aynı böyle, kalabalık bir ofiste, masasının
başındadır. İşe dalmıştır. Çiçeği getiren kuryeyi
son ana kadar görmemiştir. Doğum günü
olduğu da aklından çıkmıştır o sırada. Şaşkınca
bakmıştır. Sonra neşeyle uzanmış, babasının
notunu mutlulukla okumuş, herkesin görmesini
ister gibi rahatça, gururla vazoyu kucaklamıştır.
Kızının yüzündeki mutluluğu hayal eden
adam, ofiste gülümsüyordu.
•••
Genç kadın sevinçle yerinden fırladı.
Sabahtan beri beklediği telefon yerine
sevgilisinden bir çiçek geldiğini sandı.
Hayal kırıklığıyla yerine oturdu.

İhsan
Tanıştılar.
İhsan, ilk sevgililer gününde kız arkadaşına
gül aldı. İkincisinde yüzük.
Evlendiler.
İlk sevgililer gününde karısına kolye aldı.
İkincisinde ütü. Tam kadının istediği gibi, iyi bir ütü.
Anne, Oğul ve Kuş
- A! Sen miydin anne, hoş geldin?
- Hoş bulduk. Pazara çıkmıştım, bir
uğrayayım dedim.
- Yolunu uzatmışsın… İyi yaptın. Girsene.
- Gireyim. Neredesin oğlum kaç gündür? Hiç
görünmüyorsun!
- Nerede olacağım anne? Akşamları evdeyim.
Gündüzleri de fabrikada. Mezun olduktan
sonra…
- İyi iyi! Anladık, halinden memnunsun. Ayrı
eve çıktın!
- Ama sıkça görüşüyoruz.
- Yaa… Ne demezsin, ben gelmezsem bazen

koca bir hafta yüzünü göremiyorum.
- Yok, olur mu, yarın uğrayacaktım. Zaten
geçen gün gelmedim mi? Babam nasıl?
- Yahu, oğlum, ne bu evin hali gene?
- Bırak anne, ben toplarım. Toplayacaktım
zaten.
- A! Bu da ne? Kuş mu aldın?
- Evet, geçen gün… Muhabbet kuşu.
- Ne yapacaksın ki kuşu? Yalnızlık çekiyorsan
eve dön!
- Yok, yalnızlıktan değil de…
- Adı ne bunun?
- Che.
-…?
- Che. Kuşun adı, Che.
- Ç mi? O ne biçim isim oğlum! Başka isim
bulamadın mı?
- Che hakkında bir kitap okuyordum. İşte öyle
denk geldi.
- Allah Allah! Tuhaf bir çocuksun sen! Ya o
gün D hakkında bir kitap okuyor olsaydın?
- De mi? O da kim?
- O zaman kuşun adını D mi koyacaktın?
-…?
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ransızca dersinden en yüksek notu
almışlar, böylece Gül Hoca’nın gözüne
girmişlerdi. Acaba esmer güzeli, Latin
bir havası olan hoca, onların aşkını fark etmiş
miydi? Öyle ya, arkadaşları yeni yaygınlaşan
İngilizceye, işlerine yarayacak Almancaya, pek
harıl harıl olmasa da çalışırlarken, onlar başka
dersleri (ve dertleri) yokmuş gibi Fransızca
çalışıyorlardı, beraber ve ayrı ayrı.
Fransızcaya çalışmak iki, belki de üç
şeye çalışmaktı öte yandan. Aşka, şiire
ve edebiyata. İkisi de seçmeli üç yabancı
dil dersinden en az yeğleneni, Fransızcayı
seçerken, dilin katmerli bir gül gibi
güzelleşeceğini de düşünmemişlerdi
doğrusu. Gazi Eğitim’den Rukiye Gül Hoca,
Fransızca derslerine girdiğinde ders yoğun,
kırmızı, tutkulu bir hal almıştı. Öyle ki okul
kütüphanesinde buldukları “Tercüme”
dergisinde Dağlarca’nın Fransızcaya,
olasılıkla Tahsin Saraç tarafından çevrilmiş
bir şiirini de yeniden Türkçeye çevirmeye bile
çabalıyorlardı! Baudelaire, Rimbaud, Valery,
Mallarme niyeyse çok kolaylarına geliyor,
aşkla çevirip duruyorlardı, aşk da kusur
kapatıcı değil miydi zaten?
Aynı mahallenin çocuklarıydılar,
Haydar’ın babası kaportacı, Şahin’in
babası marangozhanede ustaydı. Haydar 6
kardeşin, Şahin 3 kardeşin en büyüğüydü.
Eskişehir Kurtuluş Mahallesi’ndeki 19 Mayıs
Ortaokulu’nda Fransızcayı seçince aynı sınıfa
düşmüşlerdi. “Evlerinin önü zeytin ağacı”
değildi ama sabır ağacıydı. 1960’lı, 70’li
yıllarda okullar en geç mayıs sonu tatil olur,
ekime yakın açılırdı, bu da taşrada uzun,
sarı sıcak yaz günleri demekti, sabır sıcağı,
sabır yazı onları beklerdi. Cahit Külebi’nin
“Kamyonlar kavun taşır ve ben/boyuna onu
düşünürdüm” dizesini anımsatan bir bekleyiş.
Evin önündeki sabır ağacının iki tazecik
dalı, Haydar ile Şahin, Haydar’ın babası Kel
Hasan’ın mahallede telefon, buzdolabı gibi

‘nadide’ yapıtlar konusundaki öncülüğünün
ödülü olarak, buzdolabından buz gibi
suları yudumlarken konuştuklarına kulak
kabartanlar olasılıkla şöyle cümleler
işitmişlerdir:
-Hasan Kıyafet’in “Gominis İmam”ına
başladım, gece biter, uğra vereyim, okursun!
-Gorki’nin “Ekmeğimi Kazanırken” de çok
iyiydi, üçleme miymiş?
-Yeni Dergi’de Füruzan’ın “Su Ustası Miraç”
öyküsünü okudum, bayıldım...
-Yurt Sineması’nın karşısındaki sahaf
İsmail abiden Süreyya Berfe’nin “Gün
Ola”sını aldım, biz de öyle şiirler yazabilecek
miyiz Şahin ne dersin?
- Ben de Salah Birsel’in “Rüştü Onur”
kitabını aldım İsmail abiden...
Yaz günlerinin en tatlı hayaller gibi geçtiği
yıllardı 1968, 1969, 1970 Eskişehir’de. İki
ortaokul öğrencisi, yakından da yakın arkadaş
Haydar ile Şahin, kitapları su gibi okuyor, bu
arada günler şiir gibi akıyor, onlar da tıpkı
Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu gibi
gelecekte “Varlık”ta şiir yayımlama düşleri
kuruyorlardı. Haydar (Ergülen) yıllar sonra bu
günleri “Yağmur ve Fransızca” şiirinde şöyle
dile getirecekti: “Biz iki çocuktuk ve kelimeler/
yeniydi, dilimizi yakıyordu,/büyüktü, çocuk
ruhumuzu dağlıyordu/sokaktan nereye kaçsak/
filmlere, kitaplara, evlere/gözün suçu hızla
ağırlaşıyordu”.
Bu arada okulda da yazı işleri müdürleri olarak
anılmaya başlamışlardı. 15 günde bir yeniledikleri
duvar gazetesi “Ekin” onların gözbebeğiydi. Diğer
öğrencilerle birlikte kendi şiirlerine, yazılarına
da yer veriyorlardı, hatta 1970 sonlarında
“Deniz Gezmiş Kahraman mı Haydut mu?”
diye bir soruşturma yapmışlar, büyük çoğunluk
‘kahraman’ olduğunda birleşmişti.
Ortaokul bitivermişti işte, bir yaz günü acı
haberi Şahin verdi, İstanbul’a taşınıyorlardı!
Babası burada emeğinin karşılığını alamıyor,
İstanbul’daki iş olanaklarının daha iyi

olduğunu düşünüyordu. 15 gün sonra da
üç çocuk ve anne babadan oluşan Şencan
ailesi, zaten fazla olmayan eşyalarını trene
yükleyerek soluğu Pendik’te aldılar.
Haydar Ankara’da, Şahin İstanbul’da
liseye başladılar, bazen İstanbul’da bazen
Eskişehir’de buluştular, Pendik’te yazlık
bahçelerde Cem Karaca’nın konserine gidip
sol yumruklarını kaldırarak heyecanlı şarkılar
söylediler, “Parka”dan “Tamirci Çırağı”na.
Lise son sınıfta Şahin okuldan bir kıza tutuldu,
Boşnak kızı Fatma, önce yüz vermedi ama
sonra Şahin şiirleriyle biraz da olsa ilgisini
çekmeyi başardı. Füruzan’ın “Parasız Yatılısı”
da(1971) çıkmıştı, ikisinin de ellerinden,
dillerinden düşmüyordu, yeni ortak aşkları
Füruzan’dı artık.
Şahin liseyi bitirdiği yıl Şirket-i Hayriye’de
işe girdi. İlk maaşını aldığı gün bayram
arifesiydi, Karaköy’den Pasaj’a çıkıp bir
bira atmayı düşündüyse vazgeçti, sonra
içerdi. Vapurla Haydarpaşa, oradan
banliyöyle Pendik. Heyecanlıydı, Fatma’yla
konuşuyorlardı, maaş almıştı, sabah
Eskişehir’e gidecek, Haydar’a bir kitap hediye
edecekti, “Şuradan geçeyim.” dedi, rayların
üzerinden geçerken sağ taraftan gelen treni
fark etmedi, sağ gözü görmüyordu çünkü
takmaydı...
Haydar iki gün bekledi Şahin’i, üçüncü
gün söylediler bir daha hiç gelmeyeceğini.
Rüştü ile Muzaffer Tayyip’ten bile genç
gitmişti, 19’unda. Panait Istrati’nin “Kodin”
ya da “Arkadaş” adıyla yayımlanan kitabını
okumuşlar, filmini izlemişlerdi. Öyle
arkadaştılar işte.
Haydar “Varlık”ta ilk “Anıların Şiiri”ni
yayımladı, arkadaşını unutur mu, “Kayıp
Kardeş” şiirini de onun yerine yazdı ve onun
adıyla, Şahin Şencan olarak yayımladı: “Tanrım,
evsahibim, izin ver bana/biraz daha oturayım
evinde/içimde taşıdığım kardeşim yalnız/onu
doğurduktan sonra durmam burada”.
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ŞÜKRÜ ERBAŞ
‘Çekim bitti, hız kesildi, saat durdu/ Işığımın
biriktiği yerlere geldim’

1

984’te yayımladığı “Ökselerin Yöresinde”
kitabında böyle diyor, Şükran Kurdakul. Hüzün
ve karamsarlık da bir insanlık durumudur ve
umut kadar, öfke ve direnç kadar yakışır insanın
yüreğine. Kurdakul’un yaşamını ve kendisini
birazcık tanıyanlar, onun, ışığının biriktiği yerlere
geldiğine katılacaklardır, ama çekimin bittiğine,
hızın kesildiğine, saatin durduğuna elbette
katılmayacaklardır. Çekim bitmedi. On sekizindeki
pek çok gençten kesinlikle daha hızlı. Ve saat,
durmak ne demek, aynı şaşmazlık ve içtenlikle şiiri
ve insan onuruna yaraşır bir yaşamı vurup duruyor
yetmiş yıldır.
Peki, Şükran Kurdakul bu ışığı nerelerden

getirip biriktirdi? Bir şairin şiiri ile yaşamı
arasında birebir bir örtüşme aramak ve şiirini
yaşamıyla koşutluklar kurarak açıklamak pek
doğru değilse de, yine de onun poetikasını
anlayabilmek için yer yer yaşamına, özellikle
de çocukluğuna dönmek yararlı, hatta gerekli
olacaktır. Hani Edip Cansever diyor ya: “Gökyüzü
gibi bir şey bu çocukluk/ Hiçbir yere gitmiyor.”
Bütün büyük yaratıcılar için bitmez bir hazine
olan çocukluk, Kurdakul’un şiirini, politik
kimliğini ve etik duruşunu oluşturmada önemli
bir yere sahip kanımca. Kendi unutsa da gördüğü,
yaşadığı her şey gözlerinin hatırında kalan; gücü
namus ve emek olan edebiyatımızın bu güler
yüzlü bilgesi, bu inatçı inceliği, bugünlere taşıdığı
ışığı, Topkapı’daki elektriği ve suyu olmayan
bir evden biriktirmeye başlamıştır. Evin babası
Kurtuluş Savaşı’nın pek çok cephede savaşmış
bir binbaşısı da olsa, yoksul bir İstanbul evidir.
Şairimiz 1,5 yaşındayken baba ölmüştür ve bunu,
ancak 8 yaşında öğrenecektir. Her şeyleri üç aylık
bir maaş cüzdanıdır ve annenin maaşa gitmesi
bir bayram olan bu evde, ‘anılarda somutlanan
kişiyi sevmenin ne demek olduğunu çok sonra
öğrenecek’ olan bu çocuk, o yaralayıcı ve güç
koşullarda, onu bir ömür ayakta tutacak, şiirinin
ve ideolojisinin omurgasını oluşturacak insani
değerleri öğrenmiştir. Neleri mi? “Karşılıksız
sevmeyi, uzaklara bakmayı, ağaçtan meyve
koparmayı, çiçekleri, tambur sesini, elektrik ışığının
rahatlığını, eski İstanbul’un sokak resimlerini,
mahzun bayramlarda sevinmeyi...” Ve bunları

aile dostu bir Amcabeyin evinde ve yakınlığında
öğrenecektir.
On, on beş yaşlarındaki bir çocuğu çok erken
yaşlarda bir şeyler yazmaya, “yazarak bir darlıktan
kurtarmaya” yönelten bu değerler ve duygular, ne
kadar yüksek sesli şiirler yazarsa yazsın, Şükran
Kurdakul şiirinin sonuna kadar değişmeyecek,
kendini hep koruyacak iç sesini oluşturmuştur. Ve
bu iç ses, en büyük yoksunluklar, yalnızlıklar içinde
bile “kalabalığın elinden tutarak” güzelleşen bu iç
ses, varlığını, paylaşmada ve vermede bulmuştur.
“Bunca yıl çok ışık birikti avuçlarımda/ Senin olsun/
Esinlen sevgi dokuyan ellerimden/Bunca yıl şiirin,
kardeşliğin, kavganın/ Has bahçelerinde yarattım
bu gerçeği/ Sabrım senin olsun/ Aşkım senin
olsun.// Acıların sütüyle büyüttüğüm umutlar/
Mahpushane avlularında boy verdi/ Dolunay
menekşelendi kirli kara camlarda/ Her görüşte
yeniden vurulduğumuz ana evren/ Özgürlüğe
boyadı saksımdaki çiçeği/ Senin olsun.// Biz
ki acılar döneminden/ Ellerimizi kirletmeden
geçtik/ Direncim senin olsun/ Sevgim senin olsun.’
(Armağan)
Çocukluktan gençliğe evrilen süreçte yaşadıkları
ve tanık oldukları ise Kurdakul’un şiirde ve
yaşamın diğer tüm alanlarında etik ve ideolojik
duruşunu biçimleyecek gerçeklerdir: “Vesika ekmeği
yemekten kaşıntıya uğraya uğraya; kırk yaşlarındaki
komşu amcaların askere alındıklarını göre göre;
karaborsanın etkilerini duya duya, Nazizmi,
savaşı, toplama kamplarını, Amerikan tröstlerinin
uluslararası yapısını kavramaya başlamak” onu
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demokrasi ve sosyalizm düşüncesine yönelten
dinamikler olacaktır. Bu yöneliş de, kişisel
duygulanımların ağır bastığı ilk iki kitaptaki ölüm,
akşam, ayrılık, dünyanın geçiciliği gibi o dönemin
yaygın izleklerinden, toplum ve dünya sorunlarının
izleğini oluşturduğu yeni bir şiire yöneltecektir onu.
Bu yönelişte yalnızca yaşanan ve tanık olunanların
etkisi yoktur. Çağdaş edebiyatımızın öncüleriyle
dönemin fikir ve edebiyat dergilerinde tanışmanın
da payı büyüktür.
Gerçekte birbirleriyle doğrudan ilgili bu iki
gerçeklik, yani, şairin kendi öznel gerçeği ve
koşulları ile içinde yaşadığı dış gerçeklik, yalnız
Şükran Kurdakul’un değil, tüm ‘40 kuşağı şairlerinin
ortak yazgısı, onların şiirini ve yaşamını derinden
etkileyen bir olgudur. Kurdakul, şiirimizde ‘40
kuşağı diye bilinen bir kuşağın, Ahmed Arif’le
birlikte son halkası sayılacak şairidir. Türk şiirinin
en hareketli dönemlerinden birisi yaşanmaktadır.
Hececilerin etkisi sürmektedir. Nâzım, Türk
şiirinin mecrasını değiştirmiş, büyük bir çekim
alanı yaratmıştır. Garip şiiri en yaygın dönemini
yaşamaktadır. Dağlarca, Dıranas, Necip Fazıl, Cahit
Sıtkı, Necatigil... Herhangi bir hareketin içinde
olmadan, bireysel/toplumsal temaları işleyen,
kendi özgün şiirlerini yazmaktadır. Öte yandan
siyasal/toplumsal koşullar açısından dönem ağır
baskılarla geçmektedir. İkinci Dünya Savaşının
yansımaları savaşa girmiş gibi etkilemektedir
ülkeyi. Demokrat Parti dönemi her türlü ilerici,
devrimci hareketi, düşünceyi o ünlü 141–142.
maddeler ile bir cendere içine almıştır.
Kurdakul’un yazmaya başladığı yılların yazınsal
ve siyasal ortamı, çok şematik olarak bu. Biraz önce
andığımız kendi öznel gerçeği ve içine doğduğu
bu dış gerçeklik onun siyasal safını ve tavrını
belirleyecektir. Bu saf, bu tavır sosyalist bir dünya
görüşü ve bu görüşün biçimlediği bir sanat anlayışı
olacaktır/olmuştur. Kendisi bir konuşmasında
bu kaçınılmazlığı; “Şimdi kaleme kolayca gelen bu
hatırlamalar bir toplum için hangi anlamları taşırsa
biz bu anlamlarla sınırlıydık. Bir kez eylem içinde
bulmuştuk kendimizi. Vatandaş olarak, sanatçı
olarak bu eyleme yan çizmeyi sığdıramıyorduk
kişiliğimize.” diyerek vurgulayacaktır.
İşte bu duruş onun şiirinin yapısını oluşturan
temel etkendir. Şiir ülkenin ve dünyanın
sorunlarıyla yakından ilgilenmeli, bu sorunları
işlemeli; yüksek sesle ve kalabalıklara okunmalı,
dolayısıyla kolay algılanabilir olmalıdır. Bu anlayış
ilk iki kitaptan sonra, 1944–56 arasını kapsayan bir
arayış ve hesaplaşmanın sonucu varılan noktadır.
1956’da, çoğu hücrede yazılmış şiirlerinden oluşan
“Giderayak” kitabı onun şiirinin ikinci başlangıç
çizgisini oluşturur ve gelişerek bugüne ulaşır (İlk
başlangıç çizgisi 16 yaşında yayımladığı “Tomurcuk”
ile 17 yaşında yayımladığı “Zevklerin ve Hülyaların
Şiirleri” kitaplarıdır). Bağımsızlık, özgürlük, barış,
halkın acıları, özlemleri, savaşın açtığı yaralar,
hapislik, devlet baskısı, yoksulluğun üzüntüleri,
sömürü ve haksızlığa karşı duruş... Tüm bu olgular,
toplumsal boyutlu acı ve sorunlar, bireysel
olgularmış gibi içselleştirilerek, kişisel bir söylem
ve duygu durumu içinde işlenir Kurdakul şiirinde.
Özünü bu toplumsal temaların oluşturduğu şiirin
biçimsel özelliklerine, imge yapısına baktığımızda
şunları görürüz: Dış gerçeklik olabildiğince yalın
bir söyleyişle aktarılır şiire. Şiirsel imge yoğun
ve karmaşık benzetme ve eğretilemeler, uzak ve
kapalı anıştırmalar yerine, iki yalın gerçeğin, iki ayrı
durumun bir duygu derinliği içinde ilişkilendirilmesi
ile sağlanır. Bu yüzden birdenbire çarpmaz. Usul
usul etkiler ve kucaklar bizi.
“Döndüm durdum sabaha kadar/ Dünyanın
ateşini alnımda duyarak” diyen şairimiz, içine

düştüğü yalnızlığı, toplumsal bir ilgisizlikle
boyutlandırarak şöyle sunacaktır bize: “Bir
hürriyet kaygısı kaybolmaktan ağır/ Bir yalnızlık
yenilgiden fena/ Bir düşüş ki yakın bildiğin ne
varsa cümlesinden/ Tek gülümser dal bile kalmaz/
Tutunacak sana.” Ancak o böyle bir yalnızlık
karşısında bile iyimserliğini ve çoğul yanını diri
tutmayı bilecektir. Çünkü onun ‘sözcüklerden
siperleri’ vardır bu dünyanın pisliğine karşı. Uğradığı
haksızlıklar karşısında susanlara, “Bu ölgün gölgeler
nereden özgü size/ Ağıt bile söyleyin, ama söyleyin
yalnız” diye seslenmekten geri durmayacaktır.
“Seninle ey beraberliğin güzeli/ Oralarda parmaklığın
ardında/ İhtiyar damarlarında çağın/ Düşünceye
sığmayan saniyeleri/ Biz değil miydik sırtımızda
götüren.” Bu ‘düşünceye sığmayan saniyeler’de
neler mi var? Kurdakul’u ışığının biriktiği yere
getiren kocaman bir Türkiye tarihi var. Bağımsızlık
savaşından sonra bağımsızlığını kendi elleriyle
emperyalizme teslim eden bir ülkenin acıları
var; Hasan Tahsin var; İzmir’in içindeki Amerikan
neferi var; Vietnam savaşı var; 23 yıl aktif olarak
katılınan sosyalist mücadele var; Balıkesir’in
köyleri ve köylüleri var; hiç bitmeyen yargılanmalar
ve hapisler var; dergicilik var; Türk Edebiyatçılar
Birliği, TYS ve PEN Yazarlar Derneği yöneticiliği
var; edebiyat tarihçiliği var; Sosyalist Kültür
Ansiklopedisi yayın yönetmenliği var; öyküler var;
dünya edebiyatının ölümsüzleri var... Bu açılıma
baktığımızda karşımızda gerçek bir aydın, bir kültür
adamı var kısaca.
“Bir de ben vardım elinden geldiği kadar/
Sözcükleri sokağınızda arayan biri / .../ Kaç gözyaşı
gülü varsa dünyada/ Hasretimin büyüttüğü sabırda
güllendi / ... / Bir de ben vardım, düşünebildiği kadar/
Aldığı yaralara içerleyen biri” diyen şairimizi, bunca
yoğun bir yaşam karşısında ayakta tutan ve en
azından beni, kendi adıma şaşırtan güç nereden
geliyor biliyor musunuz? Gelin onu ayakta tutan
heybesindekilere bir bakalım:
“Doğumu Antalya’dan getirdim/ Yenikapı’nın
bilmediğim bir evinden/ Binbaşım yeni gelmiş
cepheden/ Anam en güzel yaşında
Çocukluğu Topkapı'dan getirdim/ Tarhana
çorbası kokar/ Bir gecesini görsem yetimliğin
aynasında/ Anıları durdurmak gelir içimden
İlk gençliği İzmir'den getirdim/ Özgürlük
sözcüğü yetmez anlatmaya/ Nasıl sığmış
avuçlarıma koca dünya/ Kitabın biri insan biri ben
Denizli’den getirdiğim/ Mahpushane işi bir
fotoğraf/ Kayar gider belleğimden/ Ne kadar yattım
ne zaman çıktım ne zaman girdim
Balıkesir’den yüz köyün adamını getirdim/ Gözleri
hüzün çiçekleridir/ Kimi kuşkuyla bakar yüzüme /
Kimi kardeş bilir beni
Kadıköy’den kimi getirdim bilirsiniz/ Yılların
eskimeyen şiiri/ Yeniçağlara birlikte yürüdüğüm/
Bilmediğim çağlardan gelen”(Heybe)
“Ölüme karşı kendiyle avunan” bir kuşağın bu
güzel temsilcisi; en aykırı, en zor, en acılı koşullarda
bile yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen bu
inatçı iyimserlik ve incelik için M. C. Anday’ın bir
sözünü anmak istiyorum: “Bu sallantılı dünyada
size, bastığınız toprağın sağlam olduğu güvencesini
veren az bulunur insanlardan birisidir.” Bu eksikli
konuşma için kendisinden ve sizlerden özür
dileyerek, “İkinci Dokuz Eylül'e Doğru” şiirinin
girişiyle, ama şiirdeki ‘çocuklar’ sözcüğünü Şükran
Kurdakul diye okuyarak bitirmek istiyorum
sözlerimi:
“Güzel başladınız Şükran Kurdakul güzel
bitireceksiniz/ Cadde cadde sütun sütun sokak
sokak/ En yaratıcı istekler gibi özgür ve var/
Nasıl açarsa doğanın biçimi ağır ağır/ İlkyazların
kuşlarında çiçeklerinde/ o kadar gerçeksiniz”
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ürkiye’de feminizm hareketi denince akla
gelen ilk isim, Duygu Asena’dır. Yaşamının
önemli bir kısmını kadın haklarına ve
kadın-erkek eşitliği mücadelesine adamıştır.
Hayatını kaybettiği 2006’dan bu yana da
kadın mücadelesinin yükseldiği her alanda adı
yaşamaya devam etmektedir.
1946 yılının 19 Nisan’ında İstanbul’da doğan
Duygu Asena’nın dedesi Atatürk’le birlikte
Samsun’a çıkan ve daha sonra CHP Gümüşhane
milletvekili olan Ali Şevket Öndersev’dir. Şair
İnci Asena da kardeşidir. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nden
mezun olmuş, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği
ve İstanbul Üniversitesi Çocuklarevi’nde iki yıl
pedagog olarak çalışmıştır. 1972 yılında Hürriyet
gazetesinde gazeteciliğe başlamış, gazetenin
“Kelebek” ekinde “Şirin” imzasıyla köşe
yazıları yazmıştır. Sonraki senelerde “Kadınca”
ile beraber “On yedi”, “Ev Kadını”, “Bella
Bayan”, “Kim”, “First”, “Negatif” gibi dergileri
yönetmiştir.
Duygu Asena, yaşamı boyunca bu klasik
biyografisiyle değil, 1987’den beri hem ilk
romanı “Kadının Adı Yok” ile hem de Türkiye
kadın hakları mücadelesi ile birlikte anılır.
Roman adeta Duygu Asena’nın adıyla
bütünleşmiştir.
Küçük bir kız çocuğunun ataerkil bir
toplumda var olma mücadelesini anlattığı
“Kadının Adı Yok” romanı, Türk toplumunda
kadının bireysel ve toplumsal hayatta
karşılaştığı sorunları ele almaktadır.
Çocukluktan itibaren baskı ile büyütülen

kadınların karşılaştıkları bütün zorlukları ele
alan bu kitap, toplumun kadına biçtiği roller
ve olaylar karşısında kadınların yargılanıp,
erkeklerin hiçbir şeyden etkilenmemesi üzerinde
duruyor. Roman karakteri, küçüklüğünden
yetişkin bir birey olduğu zamana kadarki
süreçte toplum içinde var olmaya çalışıyor.
Kadın meselesini etraflıca ve cesur bir
yaklaşımla ele alan ve öncü bir eser olan
“Kadının Adı Yok”, Türkiye’de kadın hareketini
anlamak açısından değer arz etmektedir.
Romanın başlığının da işaret ettiği gibi kadın
ya birinin kızı veya kız kardeşi veyahut da
karısıdır...
Lise döneminde gençlerin kadın-erkek
ilişkilerinde yaşadığı sorunlar romanın ilk
bölümlerinde geniş yer tutar. Bilgisizlikten,
cinsellik eğitiminin eksikliğinden kaynaklanan
durumların bir neticesi olarak ailesi ve erkek
arkadaşı tarafından mağdur edilmiş kızların
hikâyelerine yer verilmiştir. Roman kahramanının
babasına rağmen üniversiteye girmesi, okulunu
bitirmesi, çalışma hayatına atılacak bir diplomaya
sahip olması kendi hayatı adına atılmış ilk ve
çok önemli bir adımdır. Saklaya saklaya girilen
üniversite sınavı, babaya karşı başarıyla alınan
üniversite diploması, kadının eğitim-öğretim
hakkına işaret eder. Bütün bu sancılı süreçlerin
sonunda kadını özgürleştirecek iş hayatına girişi
ve tüm eşitsizliklere karşı ekonomik özgürlüğünü
kazanması zorlu süreçlerin sonunda kazandığı bir
zaferdir.
“… Evleneceksin hemen bir çocuğun olacak,
mutlu kadın olacaksın... Mutlu kadın gibi

yapacaksın. Evlenir evlenmez, o adamın ilerde bir
yabancı olabileceğini bilmeden, o adamın bir gün
gelip, o sevdiğin, tanıdığın adam olmayabileceğini
bilmeden, bir gün ondan ayrılabileceğini
düşünmeden bir çocuk yapmak gerektiğini
sanıyordum. Bize öyle öğretmişlerdi çünkü.
Kadının en kutsal ve tek görevi analıktır. Ancak
ana olamayan kadınlar, eksiklerini telafi etmek
için kendilerini yüceltmek isteyip iş hayatına atılır,
erkeklerle aşık atmaya kalkarlar.”
Roman çıktığı dönem bir satış rekoru
kırmış, 1988 yılında ise Başbakanlık Küçükleri
Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından
satışı yasaklanmıştır. Ancak Duygu Asena’nın
açtığı davada kitap 1991 yılında aklanmıştır.
Üç yıl süren dava sonucunda yayımına tekrar
izin verilmiş ve aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz
tarafından filme uyarlanmıştır.
Duygu Asena beynindeki bir tümör nedeniyle
2004 yılında ameliyat olmuş ve sonrasında yazı
yazamamıştır. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti tarafından verilen “Türkiye Gazetecilik
Başarı Ödülleri”nden “Nezih Demirkent Özel
Ödülü”ne layık görülmüştür.
2006 yılında, ölümünden hemen sonra
Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği, Türkiye kadın
hareketine olan katkıları nedeniyle Duygu
Asena’nın anısına “Duygu Asena Roman Ödülü”
vermeye başlamıştır. İlk ödül ise “Latife Hanım”
biyografisiyle İpek Çalışlar’a verilmiştir…
Kitaplarını çok kadın okudu ve bugün
de okumaya devam ediyor. Her satırda
kendilerinden bir iz bularak, güç alarak...
Almaya da devam edecekler…
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Kalbin ve alevin içinden
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en de unutmadım, (milyonlarcamız gibi) o,
alçakların ve kalleşlerin canlarımızı yaktığı
geceyi… 2 Temmuz 1993’ü… Unutmadım...
Aklımda… Kalacak… Hep...
Oysa ne güzel ve aydınlık başlamıştı PİR
SULTAN ŞENLİKLERİ ve o gün... Bozkırlardan,
dağlardan, Türkiye’nin her yanından
kadınlar, çocuklar, gençler, türküler, deyişler,
semahlar geliyordu Sivas’a… Sevgi oluyordu,
dostluk oluyordu, umut, kardeşlik, yürek
çarpıntısı oluyor, şenlik oluyordu... Yürekler
birleşmişti ama birdenbire bir saat içinde onca
hayat soldu, yandı, kavruldu. Şiirin, aydınlığın
düşmanı bağnaz kafalar kıyıma girişmişlerdi
Sivas’ın orta yerinde… Sivas Kongresi
zamanlarına adanmış Gazi Mustafa Kemal büstü

tahrip ediliyor, asırlar önceki ozanlara armağan,
“Ozanlar Anıtı” yıkılıyor; sıra, çağdaş ozanların
canlı canlı ateşe verilmesine geliyordu, sanki!
“Kavaklar”ın şairi Metin Altıok... İyi
yüreğiyle köy köy, kasaba kasaba dolaşmış,
öğretmenlik yapmıştı yıllar boyunca, Anadolu’da
çocuklarımıza tek bir harf öğretmek için… Asım
Bezirci… “Benim kitaplarımı okuyanlar insan
öldürmesin.” derdi ve memleketin çağdaşlığına
katkı sunan kitaplar yazardı Bezirci... Edirne’den
Kars’a şifa olmuştu, genç-yaşlı her kesimden
Anadolu insanına Behçet Aysan ve tanıklıklarını
şiire dökmüştü…
Ve Anadolu’nun, topraklarımızın kanla
örülmüş dizelerini de umudu da sazının teline
dokuyan Hasret Gültekin… Geride karnında
bir oğulla, adı Yeter olan bir eşe kalan Hasret...
Ki doğacak oğlunun adının da Hasret olacağı
Hasret! Ve Hasret Gültekin ki genç yaşına çok
olgun bir ses ve karakter sığdıran, saza en
mahirinden dokunan Hasret… Oğlu da Hasret,
kocası da Hasret eş… Ve o eş Yeter ki temmuzu
aylardan en korkuncu sayan, adını duymak
istemeyen yaralı eş…
Bir de ustalar ustası Âşık Nesimi milyonlarca
seveni, çilingir sofrasında yarenlik ettiği binlerce
sanat insanı biriktiren ve hep “barış” diyen
ozan… Ve diğer canlar. Yaktılar, kül ettiler… O
gün gönüllü; gencecik üniversite öğrencileri,

yurdun dört bir yanından dostlar, yanarak küle
dönen Madımak Oteli’ne bakan meydanda ve
sokaklarda köşeye sıkıştırılacaktı...
Öykü içinde öyküler vardı o günlere dair...
Lütfiye Aydın ve Asım Bezirci öyküsü mesela…
Tarihimizin o en karanlık gününden bir
gün önceydi. 2 Temmuz 93’teki Madımak
cehennemine 24 saat kala yani. “Lütfiye
kardeşime” diye başlıyordu, “Pir Sultan” kitabının
iç kapağındaki satırlar… “Barış, kardeşlik,
adalet özlemiyle örülmüş bir demet” diye
bitiyordu... Yazarların efendisi Asım Bezirci,
dostu, meslektaşı Lütfiye Aydın’a imzalayıp
vermişti kitabı… Hayata bakın ki Lütfiye Aydın’a,
o gün imzalanan bir başka kitabın adı da “Ateşi
Seçtim”di. Kehanet miydi, tarihin kara ve acı
cilvesi mi... Garipti gerçekten. Asım Bezirci
de Lütfiye Aydın da tam 24 saat sonra ateşin
içine düşeceklerdi. İnsanlığın utanacağı bir
güne, karanlığın zafer elde ettiği akşama…
Bezirci’den satırları alan Lütfiye Aydın da o
gün, yangın yerinde otelin zeminine atlayacak; o
toz duman arasında fark edilmeyecekti. Yangın
söndürülürken, kırılan camlar yerde baygın yatan
Lütfiye Aydın’ın üzerine yağmur gibi yağacaktı.
O gece yarısı Bezirci dâhil tam 35 cansız
beden çıkarılacaktı otelden. Görevliler, Lütfiye
Aydın’ın hareketsiz bedenini de sırtlayıp morga
gönderecekti. Ancak beş saat sonra yaşadığı
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bir halk ozanıyla bale taytı
arasında derin, kapanmayacak
uçurumlar vardır ve Dino’lar
o yüzden çok şaşırmıştır!
Baletti evet, oğul
Mazlum Çimen de.
Kendisini bildi bileli
cura ve bağlama
çalıyordu, ama sıra
okumaya geldiğinde,
babasının o meşhur
edebiyatçı arkadaşları, “Bu
çocuğu konservatuara gönder.”
demiş, öyle de olmuştu. Âşıklar
diyarının, cemevlerinin çocuğu Mazlum,
ergen yıllarında keman bölümüyle başlamış,
baleye devam etmişti konservatuarda. Beşaltı yıl boyunca Can Yücel’in parasal ve manevi
desteğiyle okuyabilmişti, çünkü babanın durumu
hep zor, hep uzaktaydı. Şimdi büyük müzisyenler
arasında yer alan Mazlum Çimen’in kelimenin
tam anlamıyla sponsoru Can Yücel’di yani.
Kemanı da okul yönetimi burs niyetine vermişti.
Nesimiler o dönem gecekonduda yaşıyorlardı,
nota sehpası bile yoktu Mazlum’un, notaları
yastığın üzerine koyuyor ev ödevlerini yapıyordu.
Kalabalıkların alaya aldığı baleye geçtiğindeyse
annesinin ördüğü çoraplarla korudu dizlerini.
Baba Nesimi hep destekleyecekti klasik eğitimi.
İşte, o Paris’teki Abidin Dino’lu buluşmada da
heyecanla çarşıya gitmek istemesinin nedeni
buydu. Ve hayata bakın ki o günlerde yine Dino ve

O zalimliği
önlemeyene
âşık olmak
yetmiş, ne
cura, ne güzelim
insanca deyişler!

Türkiye’nin de o kökten ve karanlık akşamdan
kalan yangın izi hiç silinmeyecek, hiç
sönmeyecekti!
Evet… En karasından ama umuda tutunarak
gelip geçen bir hikâye dinlediniz.
Kalbiniz çok hem de çok üşüdü biliyoruz!

HATIRA PERONU

fark edilecek ve morgdan alınıp hastaneye
taşınacaktı. Vücudu ağır yanıklar içindeydi.
Zorlukla yaşama döndürülecek, fakat yanık izleri
yıllarca geçmeyecekti!
Öykü içinde bir başka öykü daha aktaralım…
70’li yılların sonu… Paris’te ressam Abidin
Dino’ların evinde bir gece… Buram buram
Anadolu kokan bir ozan var misafir olarak, Âşık
Nesimi! Ünü, Fransa’lara ulaşmış Tülay German
da orada. Güzin Dino da. Curalar çalınıyor,
sohbet sohbeti açıyor. Ortak tanışlardan
konuşuluyor, Yaşar Kemal’den, Can Yücel’den,
Yılmaz Güney’den. Nesimi, ülkesinde tanınmış
bir halk ozanıdır, ama curası da türküleri de
başına dert olmuş, hapislere düşmüş, bir kez
bile kesmeye kıyamadığı bıyıkları gözaltında
yolunmuş, üzerine bir de yoksulluk belası
eklenmiş bir sahici adam! O geceki sohbetten
belli ki Paris’te de fazla durmayacak, İstanbul’a
çocuklarının yanına dönecek. Yatmaya
hazırlanırken Abidin Dino’dan ertesi sabah
için kendisini çarşıya götürmelerini ister. Dino
“Ne istiyorsan biz sana alırız, yorulma sen!”
der. “Ben de gelip gezmek isterim.” diye üsteler
Nesimi, devam eder; “Oğlum Opera Bale’ye
devam ediyor… Türkiye’de bale çorabı bulmak
zor, buradan götürmek istiyorum!” Abidin Dino
çok şaşırmıştır, eşi Güzin Dino’ya dönerek,
“Güzin, baksana Tanrı aşkına Nesimi demokratik
devrimi yapmış bile. Ne güzel.” Evet, bir türkü
ustasıdır Âşık Nesimi. Kalaycılıktan gelmiş,
ırgatlık etmiş, fabrika kapısında işçiliğe durmuş

Germanlar sayesinde Peter Gabriel’le tanışacak,
Gabriel, Nesimi’nin sazına sözüne ve en çok
da curasına hayran kalacaktı. Nesimi’yse bu
tanışmayı abartmayacak, cakasını satmayacaktı.
Aynı yıllarda bir tuhaf hatıra daha yaşanacaktı
bale tadında! Nesimi, Paris’lerde bale çorabı
arayıp dururken, aynı dönemin Kültür Bakanı
Ahmet Taner Kışlalı, Dünya Kültür Bakanları
toplantısına katılmak için Moskova’ya gidecek
ama beraberinde de dev bir valiz de götürecekti.
Dönüşünde diplomatik pasaportun imkânından
yararlanarak Türkiye’nin pek çok yerinde bale
eğitimi gören çocuklara bol bol bale ayakkabısı,
bale çorabı getirmişti Kışlalı. Bir Noel Baba
gibi bale öğrencilerinin önüne bırakacaktı
armağanlarını.
Yıl 1993… Temmuz... Sivas’ta saatler süren bir
canavarlığın, insanlık dışı bir katliamın ardından
Madımak Oteli’nin içinden pek çok can gibi Âşık
Nesimi’nin de yanmış cesedi çıkarılır...
O zalimliği önlemeyene âşık olmak yetmiş, ne
cura, ne güzelim insanca deyişler!
1999. Kışlalı’nın bakanlığının üzerinden 25
yıl geçmiş... Cumhuriyet gazetesinde Atatürkçü
düşünce temelinde yazılar yazdığı günlerde.
Ekim 1999’da… Evinin önünde bombalı saldırıda
yaşamını yitirir, Kışlalı… Ve 2000’li yıllar… Ne
tuhaf uzun zaman vardır ki İstanbul’un dört bir
yanında yurdun pek çok noktasında barlarda
müzikhollerde sazıyla sözüyle özgün bir beste
dillendiğinde, mikrofondan söylendiğinde
nedense sevgililer birbirine yakınlaşmaya başlar,
ellerini sararlar, flört halleri oluşur… Ne
garip. “Sen Benden Gittin Gideli”dir
bu şarkının ya da türkünün
adı… Mazlum, 93’ün
Temmuz’unun birkaç ay
sonrasında “ Babam için”
diye yazıp bestelemiştir
bu eseri… Balede Nureyev
veya Barışnikov olmaktan
vazgeçen Mazlum,
müziğe yoğunlaşmış,
muhteşem film müzikleri
arasına, eser portföyüne
tabii ki “Sen benden gittin
gideli”yi de eklemiştir.
“Öyle ağırım ki kendime/ sen
benden gittin gideli/ terim küs olmuş tenime/
Sen benden gittin gideli…”
Şarkı kulaktan kulağa, ağızdan ağza yayıldı,
ünlendi, peçetelere yazılıp türkü barların
şarkıcılarından istendi, sevgiliden sevgiliye,
mektuplara eklendi, danslar edildi, iki sevgilinin
ayrılığına katık ya da fon müziği yapıldı… Ya da
öyle zannedildi... Oysa o şarkıda bir ölüm, keskin
bir ayrılık, bir yangın gizliydi. Neyse ki Mazlum
hiç aldırmıyordu olan bitene. O babaya ağıtını
kalbine çoktan kazımıştı bile.
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“Kant ‘Felsefe öğretilemez, ama felsefe yapma
öğretilebilir.’ der. Bu anlamda, felsefe tarihinde
bütün düşünürlerin bir ustası olmuştur, canlı ya da
ölü… Felsefe yapma, şiir yazma gibi öğrenilmesi
gereken bir şeydir; kendiliğinden olmaz. Bu yüzden
kişinin önce çırak olması gerekir; sonradan,
becerebilirse, kalfa, sonra da, gücü yeterse, usta…”
14 Temmuz 1948 yılında Karamürsel’de doğdu,
şiirimizin en filozof şairi.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans ve yüksek
lisansını tamamladı. Yine Hacettepe
Üniversitesi’nde çalışmalarına devam ederek
felsefe bilim uzmanı oldu. Almanya’da Tübingen
Üniversitesi’nde felsefe semineri üyeliği ve 1981
yılında Victoria Üniversitesi (Wellington, Yeni
Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu.
Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard,
Nietzsche, Marx, Heidegger ve Wittgenstein
konuları üzerine çalışmalar gerçekleştiren
Aruoba, bu çalışmalarını ölümüne kadar (31
Mayıs 2020) sürdürmüştür.
Aruoba, felsefe ve edebiyatın birbirinden
ayrılamaz iki aynı şey olduğunu anlatmıştır,
tüm yaşamı boyunca. Düşünce sisteminin bir
parçası olan “metafor” başta edebiyat olmak
üzere sanatın birçok dalında kullanılmaktadır. Bu
durumun özgün örneklerinden biri Türk düşünce
dünyasının önemli isimlerinden olan Oruç
Aruoba’nın edebi çalışmalarında bulunmaktadır.

Hölderlin “Bu yeryüzünde insanoğlu şairane
mukimdir” dizesinde kendi yaşamını da özetler
bir biçimde şairane bir yaşayış biçimine, varoluşa
göndermede bulunur. Metafor, dilin bir kavram
veya durumu sembolik bir biçimde başka bir
kavram veya durum ile ifade etme biçimi olarak
tanımlanabilir. Oruç Aruoba da bir bakıma
felsefenin diyarında şairane mukimdir. Felsefe ve
düşünce üzerine yazdığı yazılarda kavramlardan
daha çok mecaz, metafor ve imgelerle kurulu
metinler kaleme alır. Metinleri birer anlatı hüviyeti
taşıyan Aruoba, hem şiirler yazmış hem de şiir
üzerine düşünmüş ve yazılar kaleme almıştır.
Oruç Aruoba’nın şiir üzerine, felsefe ile
birlikte, düşüncelerini içeren yazılarından biri
“Hayal ile Gerçek ve Şiir ile Felsefe Üzerine
Dağınık Notlar” başlığını taşır. Bu metin, hayal
ile gerçekliği de hesaba katarak, şiirle felsefe
arasında bir düşünme ve akıl yürütme denemesi
ve onları alışılmışın dışında sanatçılara has öznel
diyebileceğimiz bir deneyimle konumlandırma
girişimidir. Gerçeklikle hayal arasında bir
diyalektik kurarak yazısına başlayan Aruoba,
bilinen gerçeklik ile hayal dizgelerini tersine
çevirir. “Kalıcı olan hayallerdir, gerçekler ise,
değişken.” diyerek oldukça aykırı bir söylemde
bulunur. Elbette gerçekliğin değişme potansiyeli
ile hayalin gerçekleşme olasılığı vardır. Ancak
hayalin kalıcı olması tezi öznel bir deneyime
dayanır. Bu da klasik felsefî söylemin rasyonel,
ispata dayalı doğasına aykırılık gösterir. Gerçeklik

ile hayal arasında bazı akıl yürütmelerde bulunan
yazarın asıl niyeti “gerçek hayal olmaksızın,
biçimsizdir; hayal de, gerçek olmaksızın, içeriksiz…”
sözünde yatmaktadır.
Şiir dili ile felsefe dili, varlığı sorgulayan
özellikleriyle birbirine çok yakın durur, benzeşir.
Varlığı sorgulama süreci, bir bakıma anlamı
sorgulamadır. Şiir de, felsefe de anlamı
sorgulayarak yeni anlamlar yaratırlar. Ama
yöntem açısından aralarında çok önemli bir fark
vardır: Şiir, anlam yaratma sürecini imgelerle,
yani anlamların görsel tasarımlarıyla yaparken;
felsefe bu süreci kavramlarla yapar. Oruç
Aruoba, bir konuşmasında bu durumu şöyle
açıklayacaktır:
“Yaşanan yazıldı diye değişmez; oysa öyle
yazılmasını belirleyen öyle yaşanmış olmasıdır.
Burada tabii devreye dil girer, yaşanmışın
düşünülmesi başka şeydir, düşünülmüşün yazılması,
başka şey... Yalnızca şiirde düşünme ile yazma
eşzamanlı olarak işler. Felsefede ise aralarındaki
mesafe uzayabilir. Ben bunu epey kısa tutmaya
çalışırım genellikle; bu yüzden olacak, kimileri
düzyazı olarak yazdıklarımı da şiirsel buluyor.”
Tüm akademik ve edebi yaşamını şiir ve felsefe
ilişkisi üzerine kuran Aruoba için yazılan bu yazıyı
yine onun felsefe üzerine bir sözü ile bitirelim:
“Felsefede en son söylenebilecek şey,
En sonunda, hiçbir şeyin söylenemeyeceğidir:
İşte bu...”

35

D

AYLİN ÜNAL

üşü en uzak olan birkaç fikre kurulmuş
kalın iplerle. Kesilmiş, yontulmuş kısa boylu
ihtiyarın elinde. Ayakları kesiyor yerden,
ne kum savuruyor ne de duraklıyor sallanırken.
Üzerinde yaşasın diye imkânsız olarak düşlenen,
sıfatlar da değişiyor halkanın sonu yaklaşırken.
Önce korkak adımların rehberi oluyor yanık
tahta kokusuyla süslenen salıncak, sonra da
ev sahibi. Zihnin tenha kıyılarına ötelenen
arzuların tutuyor elinden. Susturuyor kendine
yakıştıramayan iç sesi. Bakınca baş döndüren
yükseğe yaklaştırıyor seni. İnanmak zor ona, orada
olmaya, olabilmeye; en kararlı vazgeçişlerden
gerisin geri dönmeye.

İşte oraya kurmuş onu pıtırcık birkaç insan.
Hedeflerin en büyüğü olup hayallerin içinde en
çok ötelenenlerin tepesine. Ne kadar hapsetse de
ezikliğin kompleksi onu, kendine yeşil bir bahçe
kuruyor zihnin sessiz saatlerinde. Dinlemenin
zamanı geliyor. Anladıkça istemenin gücünü, biraz
daha büyüdükçe içindeki acımasız eleştirmen; son
sesi açıyor düşün, yeşeren bahçeden.
Biraz esiyor, yükseğin ağır kasvetinden. Yine
de izlenen manzara, dinlenen sessizlik melodisi
salıncağın üstünde, denizleri taşıyor gün ışığıyla
boyanan göğe. Hakiki bir eğlence başlıyor,
yüksekte olmak korkutuyor. Çelişkinin zirvesinde
atılan kahkahalara karşı bazı riskleri göze almak,

sallanırken de sıkı tutunmak gerekiyor.
Oraya varmadan önce oraya kendini yakıştırmak,
istemeye uzanmadan önce istemeyi benimsemek
gerekiyor. Tezahürat yapıyor salıncağın minik
seyircileri, alkış tutuyor ev sakinleri. Zaten o
coşkusuyla hissediliyor isteklerin gerçekliği, bazen
kamp yapmak olsa da bir okyanusun en derin
noktasında.
Kendini hazır hissediyor gerçek olmak için ateşin
mazlum kuşu, yıldızları liman belliyor gemiler.
Okunmak için yıllardır bekleyen tozlanmış dizeler
ve yeniden açıyor evinde çiçekler. Salıncak ellerini
kavuşturmak için hızlanıyor, kucağını sonuna dek
açıyor uzaktaki düşler.
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yıldızlar kompartmanı

ürk Sineması’nın demirbaşıydı…
Dünyada daha Superman, Batman,
Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger
yokken bizim Battalgazi’miz, Malkoçoğlu’muz ve
hatta Dünyayı Kurtaran Adam’ımız vardı.
Müjde Ar’ın deyimi ile Amerikalılar Cüneyt
Arkın’ı geç keşfetti yani…
Bir yumrukta beş Bizans askerini indiriyor diye
ironik bir şekilde gülümseyen sözde entel danteller,
Örümcek Adam’ın ağına tutunuşunu alkışladılar
diye gönlü kırılmış mıydı dersek, kırılmıştı elbette…
Ama Cüneyt Arkın, bu samimiyetiyle, bu
içtenliğiyle efsane.
Cüneyt Arkın bana göre bir efsaneydi…
Geçmiş zaman fiili kullanmak yanlış bir seçim
elbette. Bence bir efsane o... Ve sinemamız var
oldukça da öyle kalacak… Bu yazıyı yazmadan
önce birkaç genç ve çocuk ile konuştum… Cüneyt
Arkın’ın öldüğünü duyduklarında ne hissettiklerini
sordum… “Tanıyor muydunuz?” dedim. Aldığım
yanıtlar, aslında ne kadar kıymetli bir aktöre bir
dönem de olsa yol arkadaşlığı yaptığımı gösterdi
bana…

“O ölmez ki…”
Evet, gerçekten o ölmeyecek… Kumanda
elimizde kanal kanal dolaşırken onun filmine
rastladığımızda illaki oraya kilit oluyorsak,
yakışıklılığına, karizmasına odaklanıp filmden
bile kopuyorsak, tabancayı yârinin elini tutar gibi
tutmasına hayranlık duyuyorsak, filmde zorda
olan birini illaki kurtaracağına eminsek, elbette o
ölmeyecek demektir…
Ben Bircan Usallı Silan, onunla el ele tutuşup,
sohbetler edebilme şansını elde etmiş biri
olarak onun en çok halkına, Anadolu’ya, zor
durumda olana, Atatürk’e, Cumhuriyet’e olan
aşkına hayranlık duydum… Ve elbette geldiği yeri
asla unutmamasına… Alçakgönüllü, mütevazı
oluşuna… Asla “küçük dağları ben yarattım” diye
dolaşmamasına…
Yaptığımız organizasyonlarda Cüneyt Arkın’ın
adı anons edildiğinde tüm salondakilerin ayağa
fırlayıp kendiliğinden sevgi, saygı ve coşku,
hayranlıktan oluşan gökkuşağı oluşturmasına tanık
oldum…
Gözyaşlarım bile diken diken, oralarda görevli
olduğumu unutup o gökkuşağının altında
ıslandım…
En çok da Türk halkının cahil bıraktırılmasından
dert yandığında derdine ortak oldum. Nasıl
olmayız ki? Tonguç Hoca’yı oynamak istemesini
gerçekleştirememesine üzüldüm… Ama olsun
o da Öğretmen Kemal’i oynadı… Ve en çok da

Cüneyt Arkın’ı yaşadı… Çünkü o, sonuçta Fahrettin
Cüreklibatır idi… Ama rol model olarak Cüneyt
Arkın gibi bir kahramanı verdi bize…
Bir çiftçi oğlu olduğunu, üniversitede okurken
bir odayı dört arkadaş paylaşmasını, Haydarpaşa’ya
aynen filmlerdeki gibi sırtında yatağı ile geldiğini
hiç unutmamasına hayranlık duydum… Silivri’deki
mütevazı yazlığına cennete gider gibi gitmesine,
kendini mavi sulara attığında hissettiği sevince
hayranlık duydum. Annesine, ablasına duyduğu
o özleme, onların çektiği yokluğu bir türlü
unutmamasına, annesine aldığı çiçekli elbisedeki
sevinç gözyaşlarını yaşamının baş tacı yapmasına
da…
Belki de benim şoför babacığımın nasırlı ellerini
her anımsayışımda burnumun direğinin sızlaması,
anacığımın azı çok yapmadaki marifetine çok
benzettiğim için buralarda üç nokta oluşum…
Cüneyt Abi (Öyle konuşurduk onunla… Öyle
de devam edecek anımsayışlarım, anlatışlarım
elbette) ile Datça Festivali’nin kitabı için yaptığımız
konuşmadan birkaç soru ile devam edeceğim
yazıma… Sanki yine onunla bir trendeymişiz gibi,
sanki Eskişehir’e gidiyormuş gibi hissedeceğim
elbette…
n İstanbul’a ilk gelişinizi anlatır mısınız
Cüneyt Abi?
Hayatımda İstanbul’a gelmemişim. İlk defa
gurbete çıkıyorum. İstanbul’a gelişim tıpkı ilk filmim
“Gurbet Kuşları”ndaki gibidir. Haydarpaşa’ya geldim.
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sıcaktı, samimiydi… Karakterler ne kadar efsane gibi
olsalar da içimizden biriydiler. Gerçekten Yeşilçam’ı
deyim yerindeyse biraz ıskaladık. Yoksa Yeşilçam
bambaşka bir şey. Eski filmleri ben hızlandırılmış
bir şekilde tekrar tekrar izliyorum. Gerçekten
atladığımız, ıskaladığımız çok güzel şeyler var.
Yakın bakın o ışık, o sahne düzenlemeleri… Hele o
siyah beyazlarda gece ışıkları her biri bir tablodur. O
kramerler vardı başka bir tür, kaliteli ışık veriyordu.
n Aslında şunu çok merak ediyorum, sizin
başladığınız dönemde ne oyunculuk dersleri
vardı ne oyuncu koçları… Ne okul gördünüz yani
ne de metot... El yordamıyla, refleksle kendinizi
kamera önünde rol keserken buldunuz…
Oyunculukta ne olursa olsun bir temelin olması
şart. Bir de benim doktorluk eğitimim vardı. Ve hep
hikâyeler vardı aklımda, kalemimde… Doktorluğu
aslında insanı daha iyi tanımak için seçmiştim.
Fakat benim tarihi, hareketli avantür filme
geçişimde Remzi Cantürk ile Yılmaz Duru’nun payı
ve etkisi vardır. Onlar olmasa ben bu işi ne kadar
sürdürebilirdim bilmiyorum. Çünkü bendeki sinema
bilgisi ve düşüncesi onlar kadar derin değildi.
Sinema bir sanat. Ama tabii halk sanatçıydı.
Sizin eğitimsiz dediğiniz cahillerin içgüdüleri vardı.
Bizim karakter oyuncuları dünyada yoktur. Türk
insanının değerlerini öyle güzel aktardılar ki... Türk
Sineması nedir dediğimizde sokaktan gelmiş geçmiş
hikâyelerdir, değerlerdir.
n Batı’da kahramanlar niye daha inandırıcı?

Kaç yıl oldu görüşmedik sanki
Oturduk konuşmadık
Aynı sevgiyi büyüttük seninle
Gizledik paylaşmadık
Seni sevdiğimi söylemiş miydim anne
Bunca yıl geciktiğimi bilmeden
Seni sevdiğimi söylemiş miydim anne
Vakit çok geçmeden fazla değişmeden
Bir yerlere gitmeden
Simsiyah önlüğüm neyse küçülmüş
Ağabeyim resimlerde
Hiç mi hiç büyümemiş
Babam evde yok ama kokusu sinmiş
Duvarlara masalara hayatlara
Ve sohbetimiz akıp gitmişti…
Bu sayfalara sığdığı kadarına yer verdik…
Geri kalan zaten kalbimize, aklımıza kayıtlı…

yıldızlar kompartmanı

Valiz, yorgan ve yatağımla Sirkeci’ye geçtim, bir gece
otelde kaldım. Ertesi gün imtihana gireceğim. Ders
çalışıyorum. Bir ara kapı açılıyor bir adam geliyor,
az sonra biri daha, biri daha… Odada dört yatak
var. Dört kişiyiz. Hiç tanımadığım, bilmediğim üç
adam. Gece yarısı biri “söndür ışığı” diyor. “Abi
ders çalışacağım.” diyecek oluyorum, biri kalkıp
çeviriyor düğmeyi. Zifiri karanlıkta yolumu bulup,
aşağı iniyorum. Elime bir mum sıkıştırıyorlar…
Mumun ışığında ders çalışırken kendi kendime söz
veriyorum “Doktor olunca hastanenin ışıklarını hiç
söndürmeyeceğim.” Sabah imtihana girdim. Sonra
neticeleri aldık. Üçüncüydüm kazananlar arasında.
Sıkıntılı şartlarda müthiş bir mücadele verdik…
n Gençlik dönemi dergi çalışmanız var…
Eğlence ve içki yoktu hayatımızda… Devamlı
çalışıyor ve sosyal etkinlik olarak da “Varlık Dergisi”ni
alıyorduk. Ne kıymetliydi o günler, o derginin
kapağını çevirmek… Kendi paramızla “Erek” diye
bir dergi çıkardık. Cemal Süreya, Erdal Öz, Muzaffer
Buyrukçu, Kemal Özer ile tanıştım… Ben o dönem
şiirler ve hikâyeler yazmaya başladım…
Bu kadar halkın içinde olunca, halk olunca
elbette ondan olmaktan asla vazgeçmedi Cüneyt
Arkın ve hep; insan olmayı, insan halinden
anlamayı, açlığı, tokluğu çok iyi bildi.
n Türk Sineması’nın geçmiş ve bugününü
nasıl karşılaştırırsınız?
O dönemde sinemanın başka bir tadı vardı.
Güzelliği vardı, iyiydi. Herkes aileden biriydi, duygular

Bizim el yordamıyla yaptığımızı onlar biraz daha
modernleşmiş haliyle yapıyorlar. Adamların en büyük
şansı Batı’da doğmuş olmaları. Ama bizim şansımız
gerçek sevgiyi yaşamış olmamız. Anadolu’da inan
bana hastalarını getirirlerdi, dokunalım da iyileşsinler
diye.
n Sinema bir dönem sadece eğlence miydi
halk için?
Sinema sadece eğlence değildi Türk halkı için.
İnsanları etkiledi. Türk insanı her hafta filmlerde
kendi değerlerini yaşıyordu. Değerler en etkin araç
olan sinema ile veriliyordu. Şoför bir arkadaş dedi
ki “Senin filmlerini izledikçe insana saygı duymayı
öğrendim.” İnsanlarla oturur konuşursun, vereceğini
çaktırmadan verirsin, bir öğretmen edası ile değil.
n Siz çok seviyorsunuz Anadolu insanını…
Bu Türk milleti hakikaten büyük millet ama
anasını bellemişler. Kara cahil yapmışlar.
n Anne desem size peki?
Sanırım annem ne genç kızlığını yaşayabildi ne
evlilikte anneliğini ve kadınlığını. Nasır içindeydi elleri.
Beyaz başörtüsünü, nasırlı ellerini hep düşünürüm.
Güneş yanığı yüzünü, çizgi çizgi… 100 tane koyun,
bir iki ineği besler sütünü alırdı. Onlarla geçinen
bir aileydik. Bir kuraklık olurdu aç kalırdık, kırılır
giderdik. Ben annemin güldüğünü görmedim. Bir laf
vardır saçını süpürge eder diye, tüm varlığı süpürge
olmuştu. Hep kederli bakardı. İstanbul’a geldiğimizde
bana çorba yapardı. Bir entari almıştım ona, bir
insanın hiç bu kadar mutlu olduğunu görmemiştim.
Bir entari gözünün içini güldürmüştü anamın.
Evladının onu düşünmesinden mi bilmem… Bir
mantosu vardı, yamalı değil ama eskiydi.
n Annenize onu sevdiğinizi hiç söyleyebildiniz
mi? Siz çok duygusal bir insansınız, yıllarca
saklamış gibi gözüküyorsunuz. Filmlerdeki o
adamın dışında hep bir duvarınız var gibi.
Bizde aile içinde seni seviyorum demeler, öpmeler,
kucaklamalar yoktu. Hayatı yaşama derdimiz
vardı, karnımızı doyurma, yetişme derdimiz vardı.
Sevgilerimizi, özlemlerimizi içimize gömdük.
Burhan Şeşen’in annesi için bestelediği ve benim çok
sevdiğim bir şarkısı vardır; “Seni Sevdiğimi Söylemiş
miydim Anne” diye… Hiç olmazsa sözlerini eklemek
istiyorum.
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Edebiyatımızın Kendine Özgü
Yaşayan Değerlerinden
HALIL İBRAHİM ÖZCAN
n İnci Başkan’ım, PEN Yazarlar
Derneği’nde sizinle bir dönem birlikte
çalıştık. Sizi yakından tanımaktan büyük
bir onur duydum ve her fırsatta dile
getiririm. Kırk yılı aşkın yazı serüveninde
inadınızı toplumsal olaylar karşısındaki
ince duyarlılığınızla her zaman gösterdiniz.
Bunu kenardan izleyerek değil bizatihi içinde
yer alarak yaptınız. Bunları yansıttığınız
kitaplarınız ilgiyle okundu. Her ne kadar
sessiz görünseniz de bence yeraltı suları gibi
derinlerden çağlayanlardasınız. İç dünya
ile yazılarınızdaki dış dünya arasındaki
iletişiminizi sorsam neler söylersiniz?
Hakkımdaki görüşlerin için çok teşekkür
ederim. Net, açık kalpli biriyim. Bir özelim,
iç dünyam var kuşkusuz ancak ülkemde
ve çevremde olan bitenler ruh halimi ve
düşüncelerimi, dolayısıyla edebiyatımı etkiliyor.
Bir yazarlık vicdanına sahibim. Yazar olarak,
yazdıklarımın hem yaşadığım ülkede hem de
tüm dünyadaki sorunlarla kaçınılmaz biçimde
bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir edebiyat
eseri bireyin tek başına ürettiği onun düşünsel
ve duygusal özellik ve yeteneğini ortaya koyan
estetik bir yapı olmakla birlikte yazarının
dünyanın neresinde durduğu, hangi tarihsel,
coğrafi ve toplumsal bölgesinde yaşadığı da
önemlidir. Çünkü yazarın oluşum koşulları onun
kimliğini belirler. O içinde yaşadığı toplumun ve
ilişkiler bütününün bir parçasıdır. Özgün, kendisi
olan bir sanat ürünü, hem sanatçının benliğini
yansıtacak hem de toplumsal kimliğinin
işaretlerini verecektir. Çevresinde yaşananları,
savaşları, sevinçleri, insanları ve insana özgü
durumları göremeyen, görmek istemeyen ya da
bunlara ilgisiz kalan, çağdaş insanlık bilincine
sahip olamayan yazarın inandırıcı, kalıcı olma
olasılığı zayıftır. Ben baştan beri bu bilinçle
hareket ettim sanırım.
n Sizce bir okur sevdiği-saydığı yazarın
hayatına dair neleri merak eder ya da etmeli mi?
Okurlar yazarla ilgili çok şeyi merak ederler.
Nasıl biri olduğunu, günlük yaşamını ve
ilişkilerini, ne zamanlar yazdığını, yazarken
müzik dinlemeyi mi sessizliği mi tercih ettiğini,
çay mı kahve mi içtiğini… Oysa yazar da
herkes gibi biridir. Onun da bir metnin başında
sabahladığı saatler, ailevi sıkıntıları, aylaklıkları
vardır. Yaşam sıradandır. Tutkularımız,
arayışlarımız ve cesaretimizle onu sıra dışı
kılmaya çalışan bizleriz. Ancak yazarları ve
yaşamlarını sıradanın dışına taşıyan yazmaktır.
Bu uğraş pek çok insana dışarıdan çok çekici

görünebilir ama yazmakla yaşamak arasında zor
bir çelişki var. Bu yaratma sürecinin sıra dışılığı
ile gündelik yaşamın sıradanlığı arasındaki
uyuşmazlıktan doğuyor. Okura ilginç gelen,
merak edilen belki de işin bu yönü. Ben de
sevdiğim yazarların yaşamını merak ediyorum
kuşkusuz. Sevilen değer verilen merak ediliyor.
Beğendiğim, etkilendiğim yazar ve sanatçıların
fotoğraflarına bakarak ipuçları arıyorum bazen
ki bu son derece doğal…
n Zamanla yaşanılan acılar unutuluyor,
unutmayanlar da başka yaşıyor acılarını.
Biz 78 Kuşağı sizin bütün kitaplarınızı ilgiyle
okurken “Uykusuzlar” kitabınızı bir başka
severiz. Burada şunu sormak istiyorum; zaman
içinde unutmak affetmeye denk düşebilir mi?
Üç askeri darbe gördüm. O zamanların içinden

geçtim. Asılan çocukları, birbirini vuranları,
kahrolan ana babaları tanıdım. Maraş kıyımının,
Sivas yangınının çığlıklarını duydum. Muhbirler,
işbirlikçiler, işkenceciler geçti öykülerimden.
İşkence görmüşlerin dillerini çözmeye çalıştım.
Bir dönem kanayıp yanmış olağanüstü hiçbir
şeyi ve olguyu unutmadım. Bir zamanlar daha
güzel, daha adil bir dünyayı arzu etmenin haklı
ve saygın bir yanı vardı. O yürekli insanların
serüveni acı bir biçimde tamamlandı ama ben
hala onları yazıyorum çünkü acıları içimde kaldı.
Son romanım “Yukarlarda En Uzaklarda” da yine
bir sığınmacının geçmişine eğildim. Öykülerimiz
benzer benzemez durumlarla sürüyor. Ama bir
şeyler içi boş, eksikli, insansız ve aşksız kaldı. Tam
da bu yüzden unutmak affetmeye denk düşmüyor.
Hayır, kesinlikle unutulması olanaksız olan
affedilemez...
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hazırlıklı, uyanık ve dikkatli olmasını gerektirir.
arayışın cevabına giden yoldur. Bilinçli bir
Bu yüzden iyi bir doğa sporcusu kararlı,
doğa sporcusu, doğada girdiği bu mücadelede,
disiplinli, özgüvenli, gözlem yeteneği olan,
mücadele ettiğinin doğa değil de kendisi
analiz yapabilen, inisiyatif kullanabilen, kritik
olduğunu bilir. Doğayla savaşılmaz, onunla
süreçlerde karar verebilen kısacası her koşulda
ancak bir uyum yakalanabilir. Sizi sadece
kendine yetebilen biri olmak zorundadır. Kendi
seyreden bir şeyle nasıl savaşabilirsiniz ki? Savaş
gibi güçlü karakterli ekip arkadaşlarıyla birlikte
kişinin kendi içinde, ruhunda, bedenindedir.
daha güçlenir ve tek başına başaramayacağı çok Çünkü dağcının, kişinin yenmesi gereken
daha zorlu mücadelelerin altından kalkabilir...
kendisidir. Dağcı, her zirveye ulaştığında
Doğa sporları, doğayla uyum içinde
kendini aşmış, geliştirmiş olur, bu
yaşamayı öğrenmiş, tıpkı güçlü
gelişim sürecinde bir de dost
ve becerikli avcı - toplayıcı
kazanmıştır; o dağ...
ataları gibi gezgin ruhlu cesur
İlk bakışta insanla doğa
Dağları; alt edilmesi
insanların daha iyiyi ve
arasında gibi görünen bu
gereken bir rakip
mükemmeli arayışlarının
ruhsal ve fiziksel mücadele
olarak değil, onların
bir dışavurumudur. Günler,
aslında insanın kendi
hatta haftalar süren zorlu
içindedir. Doğa yalnızca
yüce gövdelerinde
bir uğraştan sonra zirveye
bir seyircidir. Kazanan ya
kendimi
ulaşmak, bir kanyonu
da kaybedenin olmadığı
geliştirebileceğim
aşmak ya da bir mağaranın
bu savaştan insanoğlu,
varlıklar olarak
sonunu bulmak elbette
kendisiyle ve dostlarıyla
algıladım
her zaman
ki yoğun bir duygudur ve
omuz omuza çıkar. Doğada
insanın kendine olan güvenini
yapılan her etkinlikten sonra
ve saygısını artırır. Ama sıradan
insan, yeni tecrübeler, yeni
sporcular gibi bunu bir yarış ve
farkındalıklar ve daha geniş bir bakış
üstünlük meselesi haline getirmek
açısıyla geri döner, doğayı, insanları ve
bu duygu yoğunlaşmasının değerini azaltır,
kendini daha iyi tanır...
saygınlığını yitirtir. Sıradan bir dağcı, zirveye
Doğanın zorlu, tehlikeli ama huzurlu
ulaştığında bunu o dağı fethetmek, yenmek
ve dingin ortamında doğa sporcuları diğer
olarak yorumlar ve kendisine daha zorlu bir dağ, insanlardan daha fazla kendileriyle baş
bir rakip arayışına girer. Gezgin ruhlu gerçek
başa kalırlar ve kendilerini daha iyi tanırlar.
bir sporcu ise bunu o dağla olan dostluğunun
Özgürlüğüne düşkün doğa sporcusu, doğanın
sarsılmaz bir biçimde pekişmesi olarak görür
huzurlu ortamındaki iç hesaplaşmaları
ve yeni ve iyi dostlar edinmek için yükseklikleri
sonucunda aradığının kendinde olduğunu
aramaya devam eder...
anlar. Bu farkındalık kişiye yaşamın her
Dağları; alt edilmesi gereken bir rakip
alanında büyük fayda, verimlilik ve kolaylık
olarak değil, onların yüce gövdelerinde
sağlar. Bu insanlar diğerlerini geçmek, yenmek,
kendimi geliştirebileceğim varlıklar olarak
diğerlerinden daha iyi olmak düşüncesiyle değil
algıladım her zaman. Doğanın ve varoluşun
kendini iyileştirmek ve geliştirmek, kendini
özünü kavrayamamış insanlar için doğa, alt
daha iyi yapmak düşüncesiyle ilerler...
edilip başında zafer çığlıkları atılacak bir
Bu, kişinin geri kalan hayatında büyük
rakiptir, gerçek bir doğa sporcusu için ise
etkileri olacak bir zihinsel devrimdir...

gezgİn PERONU
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yaşında, Bilkent Üniversitesi İşletme
Fakültesi’nde okurken, dağcılık ve
doğa sporlarıyla tanışmıştım. Okul
yıllarında yoğun biçimde dağcılık, mağaracılık,
yamaç paraşütü, aletli dalış, bisiklet gibi
sporlarla ilgilenmiştim. Dağcılık ve diğer
doğa sporlarıyla tanıştıktan sonraki 4 yılımı
kendimi tanıdığım ve yeteneklerimi, sınırlarımı,
kapasitemi iyice öğrendiğim, yaşamdan ne
beklediğimi, ne yapmak istediğimi bulmaya
çalıştığım bir dönem olarak görüyorum. Bu dolu
dolu geçen 4 yıl, üniversite sonrası hayatımı
nasıl çizmek istediğime ve önümdeki ilk yılları
nasıl geçirmek istediğime de karar vermemi
sağlamıştı. Hayatın götüreceği yere değil kendi
istediğim yere gidecektim...
Dağcılık ve doğa sporları, insanların doğayı,
yaşamı ve kendilerini tanımak için, kendi fiziksel
ve psikolojik sınırlarını öğrenmek ve geliştirmek
için doğada yükseklere, derinlere, uzaklara
doğru yaptıkları yolculukların oluşturduğu asil
sporlardır. Riskli ve tehlikeli bir spor olmasının
ötesinde, dağcılığın diğer sporlarla arasındaki en
önemli fark seyircisi olmayan bir spor olmasıdır.
Futbol, basketbol veya diğer stadyum ve salon
sporlarındaki yoğun ve güçlü seyirci desteğine
sahip değildir. Bu nedenle dağcıların en güçlü
motivasyonu, dağlarla aralarında kurdukları
içsel bağ ve dağların zirvelerine ulaşmak için
kendilerine göre gerekçelerle içlerinde besleyip
büyüttükleri motivasyondur...
Doğa sporlarındaki risk ve tehlike, kişinin
risk yönetimi, kriz yönetimi, strateji, planlama
ve lojistik gibi kabiliyetlerini geliştirir, kişiye
özgüven, özsaygı ve başarı duygularını yaşatır.
Güven, dostluk, paylaşım, ekip çalışması,
liderlik ve takım ruhu; kişisel, toplumsal ve
örgütsel yeteneklerini geliştirir. Bu yüzden
doğa sporlarını yalnızca bir vücut sporu olarak
ele almak eksik kalır. Doğa öylesine sonsuz
bir kaynaktır ki, onda herkes kendini çeken
bir şeyler bulabilir. İnsanın doğayla sportif
bir ilişkisi olmasa bile, içgüdüsel olarak,
doğa yalnızca görsel ve duyumsal olarak
da onu tatmin etmeye yetecektir. Gören
gözler ve tadabilen ruhlar için doğa en büyük
öğretmendir...
Temel dinamiği riskli ve tehlikeli olması olan
doğa sporları, kişinin her zaman ve her koşulda
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avayı, var gücümle çektim içime. İki elimle yüzümü kapattım.
Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Arda, annesinin beni yalnız
bırakması gerektiği uyarılarına aldırış etmeden koşa koşa geldi
yanıma. Kocaman sarıldı önce. Sarıldığında bütün kederlerim kaybolmuş
gibiydi, içimdeki o sıkıntı yok olmuştu sanki. Beni sakinleştirmek ister
gibi sırtımı sıvazladı ve “Hatırladın mı anneanne?” dedi. “Hatırladın
mı?”. Bana söylememesi gereken bir şeyi söylemiş olmalıydı çünkü annesi
hemen yanına koşup “Arda, sen bir hediye hazırlamıştın anneannene.
Hadi, getir onu.” dedi sakin bir ses tonuyla. Ama yüzündeki her bir
mimikten belliydi gergin olduğu, bir şeyi öğrenmemden korkuyor
gibiydi. Arda, koşarak çıktı odadan. İçimden bir ses, onun peşinden
gitmem gerektiğini söylüyordu. Gitmeli miydim, içimdeki sesi dinlemeli
miydim? Belki de bu kadar düşünmemeliyim… Aniden kalktım ayağa
ve hızlı adımlarla ben de çıktım odadan. Herkes peşimden gelmeye
başladı; “Anne, nereye?”, “Lütfen, odaya dönelim anne.” sesleri eşlik etti
adımlarımıza. Ama ne onların söyledikleri ne de peşimden gelişlerinin
farkındaydım. Koridorda heyecanla koşan ufaklığı takip ediyordum
sadece. Nereye gideceğini merak ediyordum. En sonunda bir odaya girdi.
Hâlâ takip ediyordum onu. Arkasından girdim odaya. Donakalmıştı.
Elinde, tahta çubuklarla yapılmış küçük bir ev vardı. Çevresinde de küçük

peçete parçalarıyla yapılmış bir yasemin… Üstelik iki katlı bir ev bu.
Tıpkı dilediğim gibi. Canım kızım… Nasıl da biliyordu hayalimdeki evi…
Hemen içim ısındı ona da. Hafif bir tebessüm oluştu yüzümde. Derin
düşüncelerden derin bir sessizlik ile kurtuldum. Kimseden çıt çıkmıyordu.
Yutkunduklarını bile duyabiliyordum arkamdakilerin. Ufaklığın elindeki
evin yere düşmesiyle herkes irkildi. İşte o zaman fark ettim onu… Yerde
yatıyordu… Kim o?
Kimse konuşmuyordu. Sessizlik içinde yerde yatan kişiye doğru
yürümeye başladım ağır ağır. Etraf çok sakindi ama kimsenin sakin
olmadığı, gerginlikleri her hâllerinden belliydi. Eğilmek istedim ama
görünmez bir kuvvet engel oluyor gibiydi. Yalpaladım. Hemen biri
koştu yanıma. Çok ağır bir koku vardı üstünde, çok keskin ve oldukça
akılda kalıcı bir kokuydu. Yeşil gözlü adamın yanındaki sarı saçlı kadındı
o. Yutkundu ve konuşmaya başladı: “Anne, içeri geçelim istersen.”.
Hiçbir yanıt vermedim. Tekrar eğilmeye çalıştım. Kolumu sımsıkı tutan
kadın, titrek bir sesle: “Anne, lütfen gel ve içeri geçelim.” diyordu.
“Gitmeyeceğim.” dedim sesimi yükselterek. Yanımdaki kadın, hiçbir
tepki vermeden eğilmeme yardımcı oldu. Eğildim ve saçlarıyla yüzü
kapanmış kadının saçlarını çektim yüzünden. Olmaz, olamaz! Onu yeni
kazanmışken şimdi bu… Olamaz…

Yeni kitap
yeni heyecan
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ir edebiyatçı için, bir yazar için en
heyecan verici an nedir? Kitabının
basıldığı ve matbaanın kokusu
üzerindeyken kitabın eline geçtiği o an… Her
şeyi bırakıp ona bakmak, baştan sona onu
okumak istersin. Teslim ve baskı sürecinde
senden uzaklaşan metin, sanki başka birinin
kaleminden çıkmış gibi gözükür gözüne… “Bu
cümleyi ben mi yazdım?” dersin ki bunu kötü
anlamda söylemezsin. İşte o anlardan birini
daha yaşamak üzereyim. Kolektif kitaplara
verdiğim öyküleri saymazsak kendime ait
dördüncü kitabım, “Köksüzler” çıkıyor.
İki roman, bir çocuk uzun öyküsü yazmış
birisi olarak her kitabımda aynı heyecanı
yaşıyorum.

dediğimiz o ilham perilerini çağıran şeyler
bunlar. Benim son kitabımı yazma sürecim
kısaydı ama biriktirme aşaması çok uzun
sürdü. Kurduğum mekâna ve orada
yaşayan insanlara dair gözlemlerim ve
okuduklarım epey zamanımı aldı. Tüm bu
geniş çerçeve içinde hikâyeyi daraltıp “bu”
dediğim an ise ancak yazarken olabildi.
Yani masaya oturmadan önce, notlar
aldığım süreçte tek bildiğim şey, mekân,
hafıza ve sınıf hikâyesi olacağıydı.
Defineciler ise “Çelişki” kitabımda bir
görünüp kaybolan insanlardı. Hikâye
hikâyeyi doğurur o yüzden hiçbir
hikâyenizi ihmal etmeyin derim, onlara
gözünüz gibi bakın.

Okurlarımızın bir kısmının yazmaya da hevesli
olduğunun farkında olarak bunları yazıyorum.
Bir yazara yoğurt yemeği öğretmek değil
derdimiz, deneyimlerimizi paylaşmak
aslında… Kitap çıkarmak da önemli bir
deneyim. Son zamanlarda dijital matbaalarla
da birlikte kitap basmak kendi çabalarınızla
da mümkün hale geldi. Bu önemli bir fırsat
elbette ki ama riskleri de göz önüne almak
gerekir. Yani editör süzgecinden geçmemiş bir
metnin, sizi sahnede çıplak bırakma riskinden
bahsediyorum. Öte yandan giderek daralan
yayıncılık piyasası içerisinde bunun bir olanak
olduğu da gerçek. Nasıl olursa olsun metnin
kitaba dönüştüğü o yolculuğun keyfi hiçbir
şeye değişilmez.

Edebiyat sanat kadar bir zanaat, yani ince
işçilik. Bu işçilik de dille yapılıyor. Anlatım
dilini bulmak ve geliştirmek işin
ince kısmını oluşturuyor. Metni
kurarken kafanızda oluşan
müzik ve ritim sizin dilinizi
de belirliyor. Tabii burada
bir mesele de kitabın
okunur olması. Dil işçiliği
sırasında yalınlıktan
uzaklaşıp kitabı okunmaz
hale getirmek de kendi
kurduğumuz bir tuzak. Yani
hem karakterleri iyi verip,
hem dili incelikle kurup, hem
de okuru meraklandırmak kolay
değildir.

Bu yolculuktan bahsederken kimi zaman
aklınıza bir fikir gelir ve o fikri geliştirmeye
çalışırsınız. Kimi zaman bir duygu, kimi
zaman da bir çelişki meşgul eder kafanızı.
Gelsin de nereden gelirse gelsin

Benim romanım şimdi sizlere
emanet, bizden öncekilerin bizlere
emanet edildiği gibi…
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ayat sanki buralarda bir yerlerde
kalmalıydı.’ diye geçirdi içinden. Eğilip
tezgâhtaki kilime elini sürdü. Rehber
“Gidiyoruz!” diye bağırana kadar da öylece
kaldı.
Sabriye’nin hayatı tam ortadan ikiye
ayrılıyordu. Bu kazadan sonra da hiç umudunu
kaybetmedi. Bastonuyla umudu hep
ellerindeydi. Çocukluğunun kilimli odalarında
dolandı durdu ne zaman dara düşse göğsü. Hep
mutlu hep huzurluydu o odalar çünkü.
İnsan yaş aldıkça asıl olana yaslamak ister
ya sırtını. Şimdi altmış sekiz yaşında yollara
düşmesi de bu yüzdendi.
Çocukluğunun bir yılını geçirdiği Elmalı
köyünden geçeceklerini öğrenince, yıllar sonra
bastonuyla da olsa bu tura katılmaya karar
vermişti. Dayısından ona kalan bahçeler,
tarlalar vardı. Doğrusu bir kez bile satmayı
düşünmemişti. Kendini bir hayalde var
edebilirse kim bilir taşınırdı bile belki buralara.
Muğla’da bazı geceler içinden ‘Gitsem mi
Elmalı’ya, yerleşsem mi?’ diye geçirse de hayat
gailesi onu sürükledi durdu bir yerlere. Vakit
bulamadı hiç. Ta ki arabayla yaptığı bu büyük
kazaya kadar. Alçılı ayakla evde kalınca uzun
süre kutulardan çıkan albümler gibi çıktı
geldi çocukluk hikâyeleri hafızasından. Hiç
evlenmedi, çoluk çocuğu da olmadı. Geçen yıl
Sultan ile bir etkinlikte karşılaşmışlar, köyden
haberler almış, daha bir şevke gelmişti.
Köy dediğin hepi topu on beş hane. Haneler
dolu. Kiminde karı koca kalmış, kiminde
çocuklar da var. Yeni gelen temelli kalan da,
haneyi kilitleyip gidiyorum diyen de yok. Elmalı
köyüne gelen gitmek istemiyor, her yer meyve
ağaçları. En çok da elma. Ama kalmak isteyen
için de muhtarın evindeki tek göz misafirhane
dışında yer yok. Büyük çınar ağacının altına
koydukları üç beş sandalye ile masada
buluşurlardı eskiden akşamüzerleri. Köy kahvesi
desen değil; tarladan dönenlerin az dinlenip
sohbet ettikleri yerdi bura. İlk gelen çayı koyardı
mavi siyah çaydanlığa. Odun ateşinde pişen o
çayın tadı da keyfi de bulunmazdı hiçbir yerde.
Aklında Kadir kalmıştı. Çok zeki, çok güçlü bir
çocuktu. O çocuk haliyle at binerdi bazı günler
okula giderken. Atın terkine sıralanırlardı Sultan
ile küçücük kollarını dolayıp. Yakındı gittikleri
köy ama kimi karlı günlerde at ilaç gibi gelirdi
onlara. Kadirin babasına ‘Ayanağa’ derlerdi.
O çocuklara kıyamaz, çoğu zaman verirdi
boz atını Kadir’e. Her zaman değil, çok soğuk
olunca sadece. Kadir, okula yakın oturan Kemal
amcasıgilin bahçesine sıkı sıkıya bağlardı atını.
Sorumluluk sahibi, efendi çocuktu. Nerelerdedir
kim bilir şimdi?
Diğer köyler gibi çoğalalım büyüyelim
derdinde değildi Elmalılar. Küçük birkaç
çocuğunu böyle yan köyün okuluna yollayıp
çözmüşlerdi işi. Annesi dayısıyla tarlaya
bahçeye gider, Sabriye sen kitabını oku kızım
derlerdi. Babası Almanya’ya işçi olarak gidince

yengesinin köyünde kalan dayının yanına
gitmişlerdi iki yıl annesiyle. Bu güzel köye.
Elmalı en güzel çocukluk anılarının yeriydi.
Dayının çocukları yoktu. O yüzden Sabriye’yi
çok severdi. Kışın, diğer çocuklarla birlikte gün
ağarmadan kalkıp kahvaltısını yapar yola çıkar,
gün yüzünü çevirmeden de dönerdi okuldan.
Zordu gitmek de, dönmek de. Belki de o yüzden
her biri önemli yerlere geldiler okuyup. Şimdiki
servis çocuklarından farklıydılar yani. Onlar
okul emektarıydı.
Bir gün başlarına gelen ise tam filmlikti. Hiç
unutulmayacak bir gündü. Geç kalmışlar, kışın
ayazında karanlık çökmeden köye varmaya
çalışıyorlardı. Gün erken çökmüştü. Köye,
bahçe denen büyük bir derenin aktığı bölgeden
geçerlerdi ama o gün dere taşmış, çağıl çağıl
deli gibi akmaya başlamıştı. Her zamanki
geçtikleri tahta köprüyü fırtına söküp kırmış,
dere suları da tahtaları atmıştı. Ailelerin haberi
yoktu, yoksa dayısı zaten çoktan orada olurdu.
Kadir ile Remzi iri uzun boylu çocuklardı.
Çağıldayan derenin içinde iki büyük kaya
parçası vardı. Kadir dedi ki, “Ben buradan atlar
karşıya geçerim.” Remzi, “Ben de gelirim.” dedi.
Sabriye, Sultan ve Meneviş’e “Siz kalın, bekleyin
burada, biz Cemal Emmi’yi çağırıp, döner, sizi
de geçiririz.” dediler. Sabriye hem korkuyor hem
de kaygılanıyordu. Üç kız birbirlerine sokulmuş,
Kadir’in karşıya geçip geçemeyeceğini heyecanla
izliyorlardı.
-Dikkatli ol Kadir! Karşıda Cemal Emmi’nin
köpeği var, çözülü! diye bağırdı Sabriye.
Ayakkabılarını ve çorabını çıkaran Kadir
paçalarını dizinin üstüne kadar sıvamıştı
soğukta.
“Korkmayın!” diye bağırdı kızlara, geçeyim
karşıya gerisi kolay. Remzi, Kadir’e göre daha
zayıftı. Kayada tutunabilir miydi zıplayıp,
bilmiyorlardı.
Sabriye “Bağrışalım biz de, belki sesimiz

duyulur.” dedi Meneviş ile Sultan’a.
Cemal Emmiiiiiii! Cemal Emmiiiiii!
Bağırmalarına birkaç kez havlayan köpek
dışında ses gelmedi. Sadece ahırların oradan
bir gölge görür gibi oldu Sabriye. Kalbi yerinden
fırlayacak gibi atıyordu. O sırada Kadir geriye
doğru gidip koşturup zıpladı kayaya. Başarmıştı.
Korkusuz cesur bir çocuktu. Oradan da karşı
kıyıya zıplayıp geçti dereden. Kızlar alkışladılar,
sevindiler karanlıkta. Remzi, Kadir’den güç
bulup geriye gidip koştu, kayanın üzerine
zıpladı. Ama zıplamasıyla dengesini kaybedip
kayması bir oldu. Allah diye uzun kalın otlara
tutunmaya çalışırken, derenin alt yanında
“Hoşşt! Hoşşşt” diyerek dereye giren bir adam
gördüler. Karanlıkta yakaladığı gibi Remzi’nin
kolunu fırlattı karşı kıyıya. Kadir, Remzi’nin
yanına koşarken ayın şavkında parlayan
gözleriyle Cemal Emmi “Gelin bakayım.” dedi
kızlara. Önce tir tir titreyen Meneviş’i, sonra
Sultan’ı geçirip bıraktı. En son da “Gel kızım
Sabriye.” diyerek onu kucaklayıp gülümsedi
çocuklara. Hepsi de koşa koşa gidip Kadir
ile Remzi’ye sarılmış, önce Remzi’yi evine
bırakmışlardı o gece. Sonra da kızları. En son
Cemal Emmi, Kadir’i bırakmıştı evine. Çocukluk
denilince ilk aklına gelen Elmalı köy ve o okul
yoluydu işte.
Çınarın alt yanına yaptıkları cami ile çınar
altı yetiyordu köylülere. Sabriye'ye de yeter
miydi? Okuyan gençler çoktan çıkıp gitmişti
köyden. Yaşlılar ile okumayıp köyde kalanlar
duruyorlardı Elmalı'da.
Tur otobüsünde giderken, yol boyu elma
ağaçlarına baka baka karar verdi Sabriye.
Bastonuna sıkı sıkı tutundu. Diğer elinde
tuttuğu cep telefonundan gülümseyerek
Sultan’ı aradı.
“Sultan, ben bahçeye komşu bir ev
yapacağım Elmalı’ya. Karar verdim.” dedi.
Haftaya buluşalım seninle!
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KUBİLAY ERDELİKARA
n Merhaba. Hem kendinizden hem Girne
mahallemizden bize bahseder misiniz?
1959, Şanlıurfa, Siverek doğumluyum.
Emekli sınıf öğretmeniyim. Çeşitli illerde görev
yaptıktan sonra mahallemizde bulunan Nezahat
Aslan Ekşioğlu İlkokulu’ndan emekli oldum.
2 dönemdir Girne Mahallesi Muhtarı olarak
görev yapmaktayım. Girne Mahallesi, 1995
yılında Zümrütevler Mahallesi’nden ayrılarak
kurulmuştur. Mahallemizin künyesi şu şekildedir;
3 ilköğretim, 3 ortaöğretim, 1 aile sağlık merkezi,
1 adet verem-savaş dispanseri, 3 camii, 1 adet
spor kompleksi, 5 adet park, 3 adet yeşil alan ve
elli yaş üstüne hizmet veren Altın Yıllar Yaşam
Merkezi bulunmaktadır. Mahallemiz birbirini
anlayan, farklılıklara saygı gösteren, dayanışma
ve birlik ruhu ile mahalle kültürüne sahip çıkan
insanlardan oluşmaktadır. İş olanağı, geçim
sıkıntısı, yoksullukla mücadele... Anadolu’dan
büyük kentlere göç ile başlayan serüven
İstanbul’un bugün beş yüz elli bine yaklaşan
nüfuslu ilçesi Maltepe’de farklı kültürlerden ve
hayattan gelen insanları buluşturdu. Sokaklarında
ve hanelerinde küçük bir geziye çıktığımızda
Anadolu’nun her köşesinden farklı kültürel
motifleri bir arada bulacağınız Maltepe’nin 18
mahallesinden biri olan Girne Mahallesi’nde
bugün 20 bin kişi yaşamaktadır. Mahallemiz
sitelerden oluşan nezih bir mahalledir. Emeklilerin
ağırlıkta yaşadığı mahallemizde eğitim seviyesi
yüksek bir toplum profili vardır. Bu sayede
insanlar arası diyalog da çok sağlıklı bir şekilde
kurulabiliyor. Yani sözün özünde güçlü bir mahalle
kültürümüz vardır.
n Kültür ve sanatın mahallelerimizde
etkisini nasıl gözlemliyorsunuz?
Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun
gelişmesi açısından önemli bir katkısı olduğu
yadsınamaz. Fakat günümüz şartlarında
insanların yoğun çalışma hayatı, sosyoekonomik
seviyelerinin yetersizliği gibi etkenler kültür ve
sanat faaliyetlerine ulaşımı ve katılımı olumsuz
etkilemektedir. İlçemizde bulunan Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nin halkımıza sunduğu kültürel ve
sanatsal faaliyetlerin yanı sıra komşu mahallemiz
olan Altayçeşme’de açılan Yaşar Kemal Kültür
Merkezi’nin de önemli bir katkısı olacağına
inanıyorum. Özellikle mahallelerimizdeki genç
nüfusun kültür seviyesinin artması ve gençlerin
verimli zaman geçirmeleri açısından her mahallede
tiyatro, sinema, spor, müzik gibi sosyal etkinliklerin
daha fazla var olması önem taşımaktadır.
n Mahalle muhtarının olmazsa olmazı sizce
nedir?
Mahallede yaşanan herhangi bir sorunda
vatandaşlarımızın ilk olarak başvurduğu yer

muhtarlıktır. Bu nedenle bir mahalle muhtarı
iletişimi güçlü, empati sahibi, sorunlara ve krizlere
çözüm bulabilen, vatandaşlardan gelen taleplere
kayıtsız kalmayan bir yapıya sahip olmalıdır.
Mahallesindeki çoğu insanı yakından tanımalı,
güçlü diyaloglar kurabilmeli ve 7/24 ulaşılabilir
olmalıdır. Mahalledeki her vatandaşa eşit
davranmalı, insanları ayırt etmeksizin tüm halkı
kucaklayan bir tutum içerisinde olmalıdır.
n Bir mahalleyi güzelleştirmek, daha yaşanır
kılmak için muhtarlarımızın yapabilecekleri,
yapmaları gereken şeyler nedir?
Mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda
uygun bulunan iş ve işlemlerin yapımı için
gerekli yetkili birimlerle işbirliği yapmalıdır.
Öncelikle sorunları belirlemeli, acil olanlara
öncelik vermeli, zaman içerisinde belirlenen
hedeflere ulaşabilmelidir. Yediden yetmişe
herkesin ilgi alanlarına hitap edecek çalışmalarda
bulunmalıdır. Daha temiz, daha yeşil, daha
sosyal alanların oluşturulmasını sağlamalıdır.
Kendi taşıdığı sorumluluk ve vatandaşlık bilincini
insanlara da kazandırmalı, her anlamda örnek
teşkil etmeli, mahalle kültürünün oluşumunu
sağlamak adına insanları bilinçlendirmeli ve
aydınlatmalıdır. “Ben yaptım” değil, “biz yaptık”
anlayışıyla hareket etmelidir.
n Nasıl bir mahalle hayal ediyorsunuz?
Bir mahalleyi bir aile gibi düşünmemiz

gerekir. Aile içerisinde herkesin konuşarak,
anlaşarak, tartışarak, kırmadan, eleştirerek,
özeleştiri yaparak yaşaması gerektiği gibi bir
mahalledeki sakinlerin de bu anlayışla yaşamlarını
sürdürmelerini diliyorum. Bir mahalle içerisinde
herkesin mutlu, umutlu, huzurlu bir şekilde
yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca temiz,
düzenli, gerekli kültürel ve sosyal donanımların
var olduğu bir mahalle hayal ediyorum. Bunun
için de mahalle sakinlerinin hak ve görevlerinin
bilincine sahip olmaları konusunda altyapının
sağlanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
n Son günlerde mahalle muhtarlarımızın
görev ve sorumluluklarının artırılması
konuşuluyor. Görevinizi yaparken siz
makamınızın bazı konularda eksik kaldığını
düşünüyor musunuz?
Muhtarların görev ve sorumlulukları yasalarla
belirtilmiştir. Ancak birtakım eksikliklerimiz vardır.
Öncelikle görev, yetki ve sorumluluklarımız olduğu
kadar yetkilerimiz yok denecek kadar sınırlıdır. Bu
da demektir ki görev, yetki ve sorumluluklarımızın
iyileştirilmesi için yasada değişiklik yapılması
gerekmektedir. Ancak bu konuda bazı
düzenlemeler yapılması amacıyla meclise sunulan
teklif reddedilmiştir. Bu nedenlerle her ne kadar
kısıtlı yetkilere sahip olsak da mevcut kurum ve
kuruluşlarla iyi diyaloglar içerisinde işlerimizi
yürütme gayretini göstermekteyiz.
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zun zaman önce, hasta bir
gezegendeki yozlaşmış bir ülkede,
küçük tatlı bir evin derinlerdeki büyük
bodrumunda genç bir adam vardı. Her şeyden
bıkmış ve de usanmış, hiçbir şeyden –bilhassa
adalet sisteminden- umudu kalmamış ve bu
bozuk düzeni yok etmeye ant içmiş genç bir
adam.
Sıcağın kavurduğu yeryüzünde insanlar
alışveriş merkezlerine akın ederken bu genç
adam yeraltında, serin laboratuvarında
insanlığı ortadan kaldırmak için gece gündüz
nedir bilmeden harıl harıl çalışıyordu.
Dur durak nedir bilmeden karınca gibi
çalışıyordu. Yorgunluğa bağlı sırt ağrısı nedir
bilmeden saatlerce çalışıyordu. Vücudu
dinlenmek istediği zamanlarda duvara
astığı gazete kupürlerine bakarak öfkesini
harlıyor sonra da işine geri dönüyordu.
Günlük besin ihtiyaçlarını karşılayacak
olan kafein takviyeli lapasını yerken bile
dinlenmiyordu. Sürekli çalışıyor ve kendi
kendine konuşuyordu.
“Adalet…” diyordu dişlerini sıkarak,
“Herkes için adalet!”
Günlerden bir gün genç adam her zamanki
gibi işine odaklanmışken çalışma masasına
bir fare geldi. Genç adam fareye bir süre göz
ucuyla baktı. Sonra onu umursamadan işine
devam etti. Fare masanın üzerinde öylece
durup bir adama bir de onun işine bakıyordu.
Uzun bir süre buna devam etti. Sonra
genç adam bu durumdan rahatsız oldu ve
tornavidasını sallayarak onu uzaklaştırmaya
çalıştı.
“Rahatsız ettiysem özür dilerim.” dedi
fare.
Genç adam ona aldırış etmeden işine
döndü.
“Ne ile uğraştığını sorabilir miyim?” dedi
meraklı bir tavırla.
“Şu an sormuş oldun.” dedi genç adam
gergin bir tavırla.
“Ah haklısın.” dedi gülerek fare.
“Tekrardan özür dilerim.”
Genç adam bir şey demeden işine devam
etti.
“Ee?” dedi fare, “Söylemeyecek misin?”
Derin bir iç çekti genç adam sonra, “silah.”
dedi.
“Dünyayı yok etmek için mi?”
“Evet.” dedi genç adam gülümseyerek.
“Özellikle insanları.”
“Peki… Benim evim de yok olacak mı?”
dedi fare endişeli bir sesle.
“Benim evim derken buzdolabımın
arkasındaki duvardan mı bahsediyorsun?”
“Evet.”
“Orası da yok olacak.”
“Bunu istemem doğrusu.”
“Ne yapacaksın?” dedi genç adam
sırıtarak. “Bana mı saldıracaksın?”
“Şiddetten hoşlanmam.” dedi fare
gülümseyerek. “Konuşarak deneyeceğim

şansımı.”
“Git başımdan.” dedi genç adam ve işine
döndü.
Farenin gitmeye niyeti yoktu. Evini
seviyordu ve onu kaybetmek istemiyordu.
Ancak genç adam kendi hayatından hiç
memnun değildi ve her şeyi yok etmek için
emin adımlarla ilerliyordu.
“Bir süredir seni izliyorum.” dedi fare.
“Sürekli adaletten bahsediyorsun. Duvardaki
şu kâğıtlarla ilgili bir şey sanırım.”
Genç adam cevap vermedi.
“Görünüşe göre tatsız olaylar yaşanmış.”
Genç adam kaşlarını çattı, fakat yine bir
şey demedi.
“Neler olup bittiğini tam olarak
anlamasam da bu yaptığının yanlış olduğunu
düşünüyorum.”
“Oh! Öyle mi?” dedi genç adam
küçümseyici bir tonda. “Neler olup bittiğini
sana söyleyeyim. Adaletsiz bir dünyada
yaşıyoruz!”
“Ve bu dünyayı yok ederek adaleti mi
sağlayacaksın?”
“Evet!”
“Bu biraz mantıksız değil mi?”
“Değil! Hem sen sadece bir faresin. Ne
anlarsın ki?”
“Haklısın.” dedi fare sakince. “Ancak işler
bu noktaya geldiğine göre siz insanlar da pek

bir şey anlamıyorsunuz.”
“Neyse ne. Git başımdan.”
“Gidemem.” dedi fare kararlı bir şekilde.
“Senin öfken yüzünden evimin yok olmasını
istemiyorum. Bu adil değil.”
“Hayat adil değil.” dedi genç adam alaycı
bir gülüşle.
“Siz insanlar soyut kelimeleri
somutlaştırmayı çok seviyorsunuz. Adalet
kelimesi aslında sadece siz insanlar için
geçerli. Çünkü sizin icat ettiğiniz bir şey.
İnsanın ihtiyaçlarından doğan icatlar.
Özellikle adalet. Adil olmak, hakkı
gözetmek, adaleti sağlamak… Eksikleri ve
kusurları olsa da adalet siz insanlar için
büyük bir öneme sahip. Bu güzel bir şey.
Bizde bu tür şeyler yok mesela.”
“Nasıl yani?”
“Geçenlerde tatsız bir olay yaşandı. Bir
yılan dayımı yedi. Çünkü yılan açtı. Dayım
da kaçamayacak kadar yaşlıydı. Bilirsin,
yılanlar çoğunlukla fareleri avlar. Yılanın
dayıma bir garezi olduğunu sanmıyorum.
Haliyle bu olaya cinayet falan diyemeyiz.
Besin zinciri, av-avcı falan filan. Neyse,
şimdi benim başvurabileceğim bir mahkeme
yok. Bir mahkeme olsa bile bu doğal olayı
cezalandıracak bir yargıç yok.”
“Eğer yozlaşmış bir yargıç bulursan.” dedi
genç adam öfkeyle, “o yılanı çok güzel bir

şekilde cezalandırırsın.”
“Siz insanları uzun süredir
gözlemliyorum.” dedi fare sakinliğini
koruyarak. “Yozlaşmak da size özgü. İnsanlar
yozlaşır ve çevrelerini yozlaştırır. Ancak bu
her insanın yozlaşacağı anlamına gelmez.
Ayrıca yozlaşmak özünden uzaklaşmak
anlamına gelir. Bir mahkemede yozlaşma
varsa orada adaletten söz edemeyiz.”
“O halde adaletin kalmadığı bu dünyayı
yok etmemde bir sakınca yok.”
“Var.” dedi fare. “Bir sakıncası var. Ve bu
dünyada hâlâ adalet var. Sırf adaletsizliğe
uğradın diye sen de yozlaşıyorsun. Bu
doğru mu sence? Ayrıca adalet sadece
mahkemelerde olan bir şey değil. Siz
insanlarda vicdan diye bir şey olduğunu
duydum. Bir çeşit organ sanırım. Ve
bazı durumlarda, mesela adaletsiz
davrandığınızda, sizi uyarıyor.”
Genç adam bir şey demedi.
“Seni uyarmadığına göre ya da uyarılara
kulak asmadığına göre sen de yozlaşmışsın.”
“Onun uyarıları beni bu işe itti.”
“Eğer vicdanın tüm insanları yok etmenin
adaleti sağlayacağını düşünüyorsa vicdanın
yozlaşmış demektir.”
“Saçmalık.”
“Hiç de bile. Tüm insanları düşün. Evinde
huzur içinde uyuyan çocukları mesela.

Sırf birileri sana haksızlık yaptı diye tüm
insanların böyle olduğunu düşünemezsin.”
“Tüm insanların adaletsiz olduğunu
düşünmüyorum. Adaletsiz insanların
fazla olduğunu ve herkesin hayatını
mahvettiklerini düşünüyorum.”
“Ve her şeyi yok ederek adaletsizliği
çözeceğini düşünüyorsun.”
“Aynen öyle! İnsan yoksa adaletsizlik de
yok.”
“Dediklerimi dinlememiş gibisin. Bu
kavramlar siz insanlar için geçerli. İnsan
olmazsa bu kelimelerin bir anlamı kalmaz.
Ayrıca adaletsiz insanların fazla olması,
adaletli insanların olmadığı anlamına
gelmiyor. Eğer öyle olsaydı bu dünya çoktan
yok olurdu.”
Genç adam sessiz kaldı.
“Yılan sadece karnını doyurmaya
çalışıyordu.” dedi fare. “Üzücü ama gerçek.
Sizin dünyanızda da böyle üzücü gerçekler
var. Kabullenmen gereken gerçekler.”
“Adaletsizliği kabullenmek mi? Bu mu
çözüm!”
“Adaletsizliği değil adaletsiz insanların var
olduğunu kabul et ve onlardan biri olma.”
“Onlardan biri değilim zaten.”
“Değil misin?” dedi fare yargılayıcı bir
tonda. “Adaletsizliği ortadan kaldırmak için
tüm insanları yok etmek istiyorsun. Masum

insanların yaşam hakkını elinden almak
haksızlık değil mi? Kurunun yanında yaşı da
yakmak?”
Genç adam sessiz kaldı.
“Aslında uzaklara gitmeye gerek yok.”
dedi fare. “Ailen mesela. Ya da arkadaşların.
Onlarla uzun zamandır vakit geçirmiyorsun.
Onları ihmal ediyorsun. Bu haksızlık değil
midir?”
Genç adam sessiz kaldı.
“Peki ya vücudun? Vücudun günlerdir
çalışıyor. Onu dinlendirmiyorsun. Bu
haksızlık değil midir?”
Genç adam sessiz kaldı.
“Evlatlarını kayırıyorsun, komşularını
kazançlarına göre ayırıyorsun, senden
olmayana bir selamı çok görüyorsun,
insanlara tebessüm bile etmiyorsun. Sadece
bunlar da değil, yaşadığın dünyaya da çok
haksızlık yapıyorsun. Verdiğin onca zarara
rağmen bir dikili ağacın yok. Bunlar da
haksızlık sayılmaz mı?”
Genç adam sessiz kaldı.
“Adalet geniş bir kavram. Adaleti sadece
mahkemelerde aramamak gerek. Vicdanına
da bakmalısın. Kendin adaletli bir insan
değilken başkalarının adaletsizliğini
eleştiriyorsun. Kendi küçük hayatında
hakkı gözetmezken dünyadaki haksızlıktan
yakınıyorsun. Önce sen adaletli bir insan
ol. Diğerlerini sonra düşünürsün. Ve sen
adaletli olduğun zaman çözümün yok etmek
olmadığını göreceksin.”
Sonra fare doğası gereği tabaktan biraz
lapa aşırdı ve hızla oradan uzaklaştı.
Genç adam bir süre sessizce oturdu. Sonra
ayağa kalktı ve kollarını esnetti. “Biraz
uyuyayım.” dedi kendi kendine. “Belki yarın
devam ederim.”
Sonra ışıkları söndürdü ve bodrumdan
çıktı.
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Analog bir mumya
K

DERYA ERKENCİ

ış geceleri soba sönüp herkes uyuduğunda,
yorgan altında kısa dalga radyo kurcalarken
Ümmü Gülsüm'e tutulan, daha da iflah olmayan
çocuktum. Kadranın ağır ve yumuşak döngüsüyle
sarhoş olunan, bakmaktan çok işitmeye kıymet
verilen rüyalarda uyurdum. İdrak ettim; nasır
bir çocuksan, söyle bir büyüksündür, fark
ettiğinde çok genç olmuş yüksündür kendi
omuzlarında. İçimden bir ses “Ey nasır çocuk,
yine mi yüksündün?” diye sorardı bilinmezliğin
karasularında. Şimdilerde bazen köye dönüp
sobayı yakıp, çayı demleyip çekyatı açıp, Betamax
videoyu tüplü televizyona anten kablosuyla
bağlayıp Rocky 3 izlemek istiyorum. Sonra bir
köyüm olmadığının farkına varıyorum. Kendime
fotoğraflardan, rüzgârlı bayırları, dingin
dalgakıranları olan köyler inşa ediyorum.

S

atın aldığım kasetin kaydındaki hışırtılı dip sesin çok fazla
işitilmesinin hayattaki en büyük sıkıntım olduğu ilk gençlik
günlerimi özledim. Sayısal devrim öncesinde doğmuşum; analog dönem
çocuğuyum. Filminin büyüsünün erkenden esiri olmuşum. Renkli
negatifler hatıralarımın yaldızıdır. Bazı plaklarla mucizevi bir şekilde
kavuştuğumda gözlerim yaşarır. 35 milimetredir hayal kırıklıklarım.
Gönülsüz bir çaresizlikle alışmış olsam da dijital sokaklara yabancıyım.
Manyetik bant kuşağıyım, u-matic evladıyım. İşletim sistemim tarih
olmuş, yaşlı bir tamircinin cihaz mezarlığında yapayalnızım. Düşlerimi
genellikle VHS-C formatında görürüm. Sevinçlerimden iri çapaklar geçer.
Kendimi aktardıkça dejenere olurum. Görüntü kalitem düşer yeniden
sunuldukça, hislerimin karmaşasında kaybolurum.
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angınlardan geçmiş, zalimce göçe zorlanan, eski
sahipleri tarafından çoktan terk edilmiş, İstanbul’un eski
muhitlerindeki metruk ahşap yapılar, perili köşkler, sokaklar ve
vapurlar eskiden fotoğrafın doğal kokusuydu. Soyut fotoğraf
peşinde koşanların isyankâr cesareti, gerçekçilerin en büyük
kâbusuydu. Üst üste rengârenk boyanmış, yıpranmış yağlıboya
katmanları, ahşap sandalyeli viran kahvehaneler, pazar yerleri,
seyyar satıcılar, hayatlarındaki tek renk, giydikleri elbiseler
olan yoksul insanlar, bütün hepsi devrin politik dokusuyla
birleşen bir görsel estetik yaratırdı. Fotoğraflara bakmanın,
zamanı ve mekânı eğip büken artistik etkisi zihnimi şehir
üzerine düşünmeye zorlardı. Aklıma düşen bulanık görüntüler,
beni bir İstanbulluluk duygusunun koynunda yaşatırdı.

sensiz de olabilecekken, senin ile olmayı seçen
kendi olmasını, seninle olmaya bağlayan
O, işte…

