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Hazan, hüzün, bereket ve hasat mevsiminde doğmuşlardı... Bereketli ömürleri oldu. Saygıyla anıyoruz...

ARA GÜLER
“Eski şehirden hiçbir şey kalmadı. 
Şehrin estetiği değişti. Uygarlık 
ileriye gidiyor ama insanlar 
güzellik anlayışını kaybetti...”

EDİP CANSEVER
“Kıskanıyorlar hepimizi ve kıskanacaklar  
Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak
Bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir”

“Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar  
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar 

Mevsim dönüp de yeniden yeşermeğe başlayınca rüzgar 
Çıplaklığında o atın yine onlar koşacaklar”

ARKADAŞ Z. ÖZGER
“canlarım, canım benim 
üzme kendini bu kadar 
sana umudu öğretmeyenlerin suçu mu var
 bak yeryüzü ne kadar geniş”

CAN YÜCEL
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ULAŞ GEROĞLU

Ve güneş yaklaştı. Gecenin boyu kısaldı, 
gün saltanatı başladı. Uyandı toprak, 
ısındı sular ve her zamankinden daha sarı 

kumlar. Belki yine bir şairin kalemine düşecek 
zaman yetmeyen aşklar. Ve elbette yazı anlatacak 
şarkılar. Güneş yaklaştı dostlar, çare yok biraz 
esmerleşecek canlar…

Zamanı en doğru, en verimli, en güzel kullanan 
mevsimdir yaz. Uzun bekleyişin ardından, 
günleri sayamadan geçendir. İnsanda daima etki 
bırakan, insanı başkalaştıran ‘bir şey başarmak’ 
duygusunun güneşle körüklendiği bir uyanış 
zamanıdır. Ne kadar çok anlama sığdırsak da 
aslında umudun hep aralık kalan kapısıdır yaz…

Yazın doğuşu dünyanın bütün mitlerinde 
ve taşınmış kültürlerinde hep benzer 
anlatılmaktadır. Ne kadar ‘tatil zamanı’ olarak 
görmeye başlasak da gerçekte yaz; üretmek, 
birikmek, umutlanmak için beklenir. Ve elbette 
zamanla kurduğumuz ilişki de değişir. İnsan ne 
kadar, neyi başardığını daha çok sorgular. Umut, 
zaman ve sonuç denklemi kurulur ve bu denklem 
ruhun reflektifidir. Topraktan sanata, edebiyattan 
sosyal hayata yazla birlikte bir dönüşüm içinde 
olmamız da aynı ruhun reflektifidir.

Değişen zaman ve mekânla insanın duygusu 
da değişir. Hüznün mevsimi sonbahardır ya, yazın 
tüm duygulara kapısı açıktır. Yahya Kemal’in “Ne 
güzel geçti bütün yaz/ Geceler küçük bahçede…” 
dizeleri, Turgut Uyar’ın “Bir yazı anlamak/ 

zordur ve anlamlıdır/ Bana kalırsa En saygın işidir 
insanın” dizeleri, Edip Cansever’in “Mendilimin 
içindeki kirazdır/ Mendilimin içi kiraz../ Bilmem 
ki, ne desem, yaz mutluluğu” dizeleri, Gülten 
Akın’ın “Karadeniz’de bir mavi, çocuklar sevinsin 
diye/Şairler sevinsin diye sevdiğim, yaz geldi 
yine” dizeleri ortak zamanın, farklı mekânların, 
benzersiz duyguların sözleri. 

Çocukken yaz mevsimine yüklediğimiz 
anlam büyüdükçe değişir. Yaz doğayı 
başkalaştırdığı gibi insanı da başkalaştırır. 
Benim bu başkalaşımdan en çok şikâyetçi 
olduğum yitirdiğimiz, heyecanımız… Çocukken 
yazın hediye ettiği hatıralar kadar kıymetlisini 
biriktirememek belki de. Belki çokça tecrübe 
etmek güneşin hiddetini. İnsan; birbirinin 
yansıması, hayaller taşıdıkça sanırım 
yazın tılsımının ruhumuza kattığı renkleri 
görmezden geliyor. Heyecanımızı yitirdikçe 
doğayı kaçırıyoruz, bir noktada geriye dönüp 
baktığımızda anlamlaşacağımız hatıraları 
kaçırıyoruz, birbirimizi kaçırıyoruz. Ne diyordu 
kısacık ömründe Muzaffer Tayyip Uslu, 
“Hatıralar da dal istiyor/ kuşlar gibi konacak”. Yaz 
en güzel dalımız ve sadece bunu hatırlamalıyız. 

Şarkılar… Kimi aşka koşan, kimi aşktan kaçan 
şarkılar. Kimi özlenmiş yaşanılacaklara zaman 
bulamayan, kimi yaşananları unutmayan şarkılar. 
Ve filmler ve resimler, hepsi yaz mevsiminin 
bereketli hasadına dairler. İnsan anlatmak 

ister, anlatılanda kendini bulmak ister ve yaz 
geldiğinde bir yerde, bir fikirde, bir histe, bir düşte 
birikirler. Yaz geldiğinde çiçeklenmiş, yeşillenmiş, 
mavilenmiş, nehirleri hayat damarı doğanın da 
dönüşümünün bir parçası oluyoruz. Tarladan 
kumsala her ne farklıysa anlamını yitiriyor. Yazı 
on güne sığdıran ile sonbahara teslim edesiye 
yaşayan, tüm farklılıklarını böylelikle bir kenara 
bırakıyor. Yaz düşe, yaşama, gerçekliğe dair 
kılınıyor. Belki doğa ana bu yüzden yaza kültür ve 
sanat hasadında da cömert davranıyor.

Doğa ana demişken her şeyden önce onun 
gönlünü alalım. Yaz neden yeşilimize kâbus 
oluyor? Kâbusu bitirelim. Toprak neden suyla 
sarılamıyor? Suyu toprağa taşıyalım. İnsan neden 
doğa ananın en kötü çocuğu oluyor? Doğa anayla 
barışalım. Bizim yaşamımıza dair her duygu 
onun parçası. Onu eksilttikçe kendimizden, 
geleceğimizden eksiliyoruz. Eksildikçe üretmenin 
mucizesini, birikebilmenin kıymetini ve yazın 
anlamını yitiriyoruz.

Yaz’ı yazmak, yazı düşünmek, yazı beklemek, 
yaza hayaller çoğaltmak en kolayı. Zor olanı yazı 
yaşamak, yaza sahip çıkabilmek. Dinmişse bir 
yerde heyecanımız heyecanı bulmak, tükenmişse 
bir noktada umudumuz umudu yükseltmek 
gerek. Beklentilerimizi, güzel günlere olan 
inancımızı, aşkı, sevgiyi ve doğayı korumak gerek. 
Biz bunların hepsini hallederiz, başarırız. Ama 
önce haydi, yazı yaz gibi yaşayalım…
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Yaz günleri, kış günlerinden uzundur ama sanki olduğundan daha 
da uzunmuş gibi hissedilir. Çünkü hayat durgun bir su gibidir. 
Kışın deli deli koşturmaları yoktur yaz günlerinde. İnsan uyumaya, 

düşünmeye ve kitap okumaya daha çok zaman ayırabilir. Bu açıdan 
yaz dönemi, eski toplumların yaşam biçimine daha çok yaklaştırır bizi. 
İnsanların deli gibi oradan oraya savrulmadığı, hayatı binbir elektronik 
icadın doldurmadığı, zamanın daha bol olduğu dönemleri hatırlarız. 
Modern hayat bize ne düşünme zamanı bırakır, ne de okuma. Kendimiz, 
yakınlarımız, arkadaşlarımız, tarih, kitaplar, anılar daha gerilere itilir. 
Toplu gündemlerin peşine takılırız. Televizyon karşısında geçen esaret 
saatleri bizi oyalar gibi görünürken durmadan mesajlar aktarır. Nasıl 
düşünmemiz, nasıl eğlenmemiz, neyi sevip neyi sevmememiz, neyi yararlı 
neyi zararlı bulmamız, hangi politik çizgilerde yürümemiz konusunda 
sürekli tembihler alırız. Böyle geçen binlerce saatin sonunda ortak bir 
alan oluşur. Kendini esarete kaptırmış olan bizler de bu ortak alanın 
kullarıyızdır artık. Bizim yerimize başkaları düşünür, başkaları karar 
verir. Modern dünyada mektup da yazmayız. Eşe dosta yazılan küçük 
notlar ve sayfalarca süren mektuplar hayatımızdan çıkıp gitmiştir. Bir 

köşeye oturup olayları düşünmek de öyle. O da sürgüne gönderilmiştir 
artık. Düşünmeden yaşarız. Kafalarımız, çıkarlarımızın nerede olduğunu 
sezmemize yarayan antenlere, duyargalara dönüşmüştür. Kitaplar ise 
bir başka sürgün malzemesidir. Küçük bir azınlık dışında, insanlara kitap 
okumak bir işkence gibi gelir. Hele Türkiye’de! Yazın kıyıları dolduran yüz 
binlerce yerli turist boş vakitlerinde dedikodu yapar, çok sıkılırsa tavla 
oynar ama asla yazılı bir nesneye bakmaz. Bu yığınlar sanki “Allah Türk’e 
çeşme-i irfanı haram kılmıştır” diyen büyük şair Nefi’ye hak vermek için 
çırpınmaktadır. Oysa çeşme-i irfan’dan kana kana su içen birçok Türk 
de yaşamaktadır bu memlekette. Ama onlar rejim tarafından pek iyi 
gözle bakılmayan ve vatana sadakat duygularının zayıflığından kuşku 
duyulan yurttaşlardır. Sürüden ayrılan insanı hiçbir rejim sevmez. 
Sürüden ayrılmanın, birey olmanın ve kendi kafasıyla düşünmenin 
en önemli göstergesi ise okumaktır. Goebbels bu yüzden “Kültür 
sözünü duyduğumda elim tabancama gidiyor!” demiştir. Siz bu yazıyı 
okuduğunuza göre her devrin Goebbels’lerinin hışmına uğramaya aday, 
kendi kafasıyla düşünen insanlardansınız demektir. Aman kendinize 
mukayyet olun!
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Dilimde bir tekerleme… Yapıştı dilime ve de 
gönlüme bir türlü kurtulamıyorum: “Yaz-
saydın, yazmazdım… Yazmadın yazıyorum: 

Bütün yazım sana yazmakla geçti!” Haldun Taner 
miydi bunu yazan? Emin değilim, bilmiyorum. 

Yaz ayları geldi mi, rehavetten değil, doğanın kızış-
masından; tutkuların coşmasından âşık olurmuş 
insan… Bizler gençken mevsimlerden ister yaz olsun 
ister kış, sonbahar ya da ilkbahar, şiir yazarak, şiir 
okuyarak âşık olurduk… Şimdiki gençler, aynı “der-
de” ya da “mutluluğa” Twitter ya da WhatsApp gibi 
uygulamalarla ne denli erişebilirler ya da erişebili-
yorlar, doğrusu bilemiyorum… Onun için ben yine 
şiire sarılmakta yarar var derim! 
“Bütün yazım sana yazmakla geçti” dememek için, 
ilk gençlik yıllarımda yaz geldi mi ilk iş derhal bir 
mektup yazmak olurdu: “Yaz geldi! Bana mektup 
yaz!” diye haykırırdım sevdiklerime…    

ŞİİRLERDE YAZ YOLCULUĞU 
Yahya Kemal’in “Geçmiş Yaz” şiiriyle başlardık şiir ve 
aşk yolculuğuna: 
“Rü’yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,
Her ânını, her rengini, her şi’rini hazdan.
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan
Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtâb... iri güller... ve senin en güzel aksin...
Velhasıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!”

Geçmişin anılarına sarılmak… Yitirilen, biten aşkla-
rın peşinden koşmak… Kendisini değilse bile anısını, 
herhangi bir imgesini yakalamak bile bir dönem 
şairlere yetebiliyor… O imgelerde en çok deniz, 
göl, yani güzellikleri aksettirecek sular ve mutlak 
mehtaplı geceler var... 

Gelin görün ki, Ahmet Hamdi Tanpınar’da bütün 
bu imgelere karşın aşk yine de bir “bilmece”… İşte 
“Bütün Bir Yaz” şiiri: 

“Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede...
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düşüncede,
Sanki mehtaplı gecede,
Hülyan, eşiği aşılmaz
Bir saray olmuştu bize;
Hapsolmuş gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede.

Cahit Sıtkı Tarancı yaz imgelerine tutku katmak-
tan çekinmez. Örneğin, “Bir yaz günü” adlı şiiri 
“Nihayetsiz sanılır bu ateş, müthiş duruş;/ uzayan 
bir busedir insanın ensesinde” dizeleriyle başlar 
“içimizden yanarız, dışımızdan yanarız; / nerdeyse 
varlığımız duman olup uçacak.” dizeleriyle biter… 

“Bütün Bir Yaz” şiirinde ise aşktan da öte toptancı 
bir tutum sergiler “yaz” aracılığıyla:   

“Şehit bahriyeliye fâtiha, 
Dünyaya barış duası, 
Balıklara selâm oldu, 
Deniz kızlarına serenad, 
Minnet ve şükran güneşe, 
Bütün bir yaz, 
Edremit körfezinde gölgemiz.”

Bana soracak olursanız, sık sık tekrarlanan “yaz 
geldi” sözüyle “yaz bitti” sözü arasında Can Yücel 
hedefi 12’den vurur:
 
“Yaz geldi paldır küldür
Yunus Emre indi
 Suya havaya toprağa”

TENSEL, KIŞKIRTICI 
Edip Cansever, “Kirli Ağustos” adlı şiirinde şöyle bir 
giriş yapar: 
“O da var olanın ağır ağır yokluğu 
Şurda bir gündüz kımıldamakta 
Dağılmanın beyaz organı: tuz birikintileri 
Gibi bir gündüz 
Kalın kabuklarını kaldırır doğa. 
Ama sonra düş kırıklıkları ve yalnızlıklar çöker 
üzerine ve şöyle bitirir: “Başka değil, yokluğu gör-
mek için / Kirli ağustos! göz kapaklarımı da yaktım 
sonunda.”

İlhan Berk’in birçok dizesi aşk kokar, sevişme ko-
kar… “Haziran”ı seçtim.

“Kırmızı kırmızı bir güldür aşkım / İnce yüzünüzde. 
Kırmızı. Korkunç./ Kor sevişmemizden deli bir yalım 
/ Koyuna sevdanın. Kırmızı. Korkunç.// Karanlık, 
büyür büyür benim aşkım/ Gecenizde sizin. Kırmızı. 
Korkunç.//  Vücudunuza, ağzınıza iner / Gezer etini-
zi. Kırmızı. Korkunç.// Kalır bir gün bir krallık olduğu 
Güzelliğinizin. Kırmızı. Korkunç”

Refik Durbaş’tan dinliyorum “Yaz” başlıklı şiiri: 
“Kan fışkırıyor topraktan. Yaz geldi
dağlara. Pınarlarım kurudu.
Yüzümde karanfiller kurudu.
Günler uzun, şehvetim bereketli
Karanlığımın tarihi artık yok. Başımda
aydınlığı tazelenmiş günlerin rüzgârı
Yaz geldi. Kalbim
bembeyaz yüzünde kızların
ve uzun ince bacakları arasında
bir kuş tufanı şimdi”

Ataol Behramoğlu’nun yaz ve aşkı buluşturan öyle 
çok şiiri var ki, hangisini seçeceğimi şaşırdım… İşte 
“Geçmiş Yaz”dan birkaç dize: 

“Gövdemden sızan sular gibi 
Akıp gitti bir yaz daha 
Sevişmelerle gündüz vakti 
Ve beyaz ögle uykularıyla

Bir yazdı artık geçmis olan (…)”

YAZ BİTTİ Mİ?
“Yaz bitti mi diye sorma yaz çoktan bitti” der 
Haydar Ergülen. Sonrasında anı ile umut arasında 
yüreğe dokunuverir:
 
“Yaz bitti mi diye sorma yaz çoktan bitti / / yedeğin-
de karartılmış sevgiler taşıyarak/ nasıl özlendiğine 
tutkunlar gibi şaşarak/ korkarak geldiği yollardan 
geri dönmeye/ sıradan geçen bir yazın yanına gitti /  
-bir aşkta sıradan yazlara da yer vardır / Sıradan bir 
aşkın sözlüğü gittikçe daralır/ artık ne fısıltı gibi ilk 
ürpertiler/ ne geceyarısının büyülü güzelliği/ ayrılık-
lar gelir kapımıza dayanır (…) -de ki o umutsuz du-
ruşunun ardında/ kendinden bile sakladığı yaraları/ 
gün gelir onulmaz özlemler gibi/ ıslıkla söylenen bir 
aşk türküsü olur / unutulmuş yazın kırgın yolcusu/ 
sevdalı yüreğini kıyıya vurur.”

Murathan Mungan: “Yaz Bitti” adlı şiirine şöyle 
başlar: 

“yazın bittiği her yerde söylenir 
söylenmeyen şeyler kalır geriye 
 
ve sonra hiçbir şey olmamış gibi 
ağır, usul bir hazırlık başlar 
uykuya benzer yeni bir mevsime 
 
orda burda, ev içlerinde, kır kahvelerinde, deniz 
kenarlarında 
incelen yazın akşam esintilerinde 
zaman usulca sıyrılır aramızdan 
ta içimizde duyarız gelecek günlerin geçmişini 
başka ne gelir elimizden 
büyük bir uzaklığa gülümseyerek 
geçiştiririz 
ıskaladığımız şeyleri” 
Sonra… nice badirelerden sonra, vurucu bir son 
dizeyle şöyle sonlanır:  
“yaz bitti 
bitmeyen şeyler kaldı geride 
 
yaz bitti 
yaz bitti 
yüksek sesle söylüyorum bunu kendime 
her yerde söylendiği gibi 
yaz bitti 
yaz bitti 
hiçbir şey hiçbir şey 
hiçbir şey 
yalnızca üşüyorum şimdi”

Sevgili okurlar, bizler de bu yolculuğu Ahmet Telli’y-
le bitirelim ve noktayı koyalım:  

“Çoktandır unutup gittiğimiz 
Bir sevinci tazeledik bu yaz 
Doğayı ve kendimizi dinleyerek”

Hepinize, güzel, sağlıklı bir ağustos ayı ve yaz sonu 
diliyorum…
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AHMET TELLİ

Bu yaz kıyılara değil, içlere doğru gitmek düştü 
payıma. Tunceli’yi seçmiştim kendi adıma. Bü-
tün yıl kentlerde bunalan kalabalıklar kıyılara 

akarken, Tunceli bana yaylaya gidiyormuşum duy-
gusunu verdi doğrusu. Elazığ Havaalanı’ndan Tun-
celi’ye geçmek için Pertek’ten feribotla aktarma ya-
pacaktık. Keban artık büyükçe bir göldü. Ortasında 
kalan Pertek Kalesi güneş ışıklarıyla Keban suyunun 
ışıltı yansımalarıyla masalsı bir görüntü kazanmıştı. 
İlk kez 1970’te gelmiştim buralara. Keban altında 
kalan yerlerde dolaştığımı hatırlıyorum. Oralar artık 
su altındalar, hatıralar ise zihne gömülü. 

Tunceli, coğrafyası gibi insanıyla da çeker ken-
disine sizi. Suskun ve konuşkandır. Nasıl oluyor bu 
demeyin, sizin yaklaşımınız belirler bunu; sahici-
liğiniz, içtenliğiniz ya da burada kendinizi yabancı 
hissetmenize bağlıdır ilişki. Kendimi konuk gibi 
hissetmediğim yerlerin başında olmuştur Tunceli. 
İki çift laf etmek için kendinizi zorlamayın burada, 
zihninizdekini açık edince, göreceksiniz ki Tunceli 
insanı Munzur suyu gibi akıp gelir yüreğinize. Böyle 
işte. Kente indiğimiz ilk saatlerde bile tanıyormu-
şum gibi hissettiğim insanlarla sohbete başladık.

Efsanesiyle, çekiciliğiyle aklımızda olan Ovacık 
Gözeleri’ne gitmek planımızın ilk sırasında. Dedim 
ya Tunceli size gelir isterseniz. Hemen bir araba bu-
lundu ve yola çıktık. Gözeler’e ulaşmak için aceleye 
gerek yok, çünkü yol boyunca doğanın, Munzur’un 
size verdiği dinginliği yaşamalısınız. Sonra birden-
bire dağ keçileri çıkacak karşınıza. Suya inmek 
istiyorlar belli ki. Onları ürkütmemek için arabamızı 
durdurduk. O kadar güzeller ki, onları avlamak 
ancak insanın vahşi yanının hâlâ varolduğunu 
gösterir. Yol arkadaşım Vedat İçem, kimilerinin 
onlara ekmek yahut başka yiyecekler attığını, bu-
nunsa yanlış olduğunu söyledi. Çünkü onlar doğal 
yaşamın bir parçasıydı ve öyle kalmalıydı. Kışın kar 
bastıran bu yolu açmak için atılan tuz, kar eriyince 
asfaltta kalıyor ve dağ keçileri bu tuz için de inerler-
miş aşağıya. Oysa orman ve kayalıklar onların ana 
yurdu. Orada tuzu da bulabilirler, yiyeceği de. 

Buraları gezip görmeye gelenler belki içlerindeki 
şefkat ve sevgiyle yiyecek bırakıyorlar keçilere ama 
doğal yaşamın düzeni bozuluyor aslında. Ayıların, 
kurtların ve daha birçok yaban hayvanının ormanda 
yaşadığını söylüyor Vedat. Diyor ki; onlara zarar 
vermedikçe onlar da size zarar vermezler. 

Dağ yamaçlarında Munzur sarımsakları filizlen-
miş. Buraya özgü sarımsaklar yumru halindedir ve 
oldukça faydalıdır. Öylesine yağmalanmış ki, nesli 
tükenmek üzereyken, koparılmaları belediyece 
yasaklanmış. İyi yapmışlar. Onun da mevsimi yahut 
zamanı gelince hasat edilmesi gerekir.

Dağ keçilerini arkada bırakıp devam ediyoruz 
yolumuza. Ovacık’ın içinden çıktıktan hemen sonra 
Gözeler’in serinliğini hissediyorum. Bir mucize, bir 
doğa harikası Gözeler. Dağın göğsünden fışkırı-
yor; sanki çocuklarını emzirmek için memelerini 
açıyor dağ. Fışkırıyor süt, gölleşiyor ve kıvrılarak 
akıp gidiyor işte. Ayaklarımızı suya sokuyoruz ama 
birkaç saniye ancak tutabiliyoruz orada. Avuç avuç 
su içiyoruz. O pet şişelerdekinden farklı Munzur 
suyu. Taze, soğuk ve lezzetli. Su tadındaki su budur 

işte diyoruz. Yakınlarda yitirdiğimiz sevgili şair Sina 
Akyol’un “Su Tadında” adlı ilk şiir kitabı düşüyor 
aklıma. Sina Munzur’un suyunu mu içmişti acaba. 
Sanmıyorum ama belli ki hayatla o müthiş uyumu-
nu hissetmiş olmalı. Yol arkadaşımsa benim “Su 
Çürüdü” şiirimi anımsatarak “su çürür mü ağabey?” 
diyor. “Yok.” dedim, su çürürse yaşam da biter; 
ne bu dağ keçileri ne de şu güzelim ağaçlar kalır. 
Biz canlılar su kıyılarında varolarak ayaklarımızın 
üzerine dikildik. Bu sözle benim imlemek istediğim 
toplumsal alanın içine düşürüldüğü gerçekliği, “ola-
maz” olanla ifadelendirmekti. Yani gramatik değil, 
çağrışımsal okunmalıydı bu söz. 

Gözeler panayır yeri gibi; Düzgün Baba için 
yakılacak çerağları hazırlayanlar, mısır satanlar, 
çay ve gözleme keyfi için küçük bir çadır altı. Hatta 
kitapçı da var; kurduğu çadır altında gelip geçenlere 
goygoy yapmadan kitabını açıp okuyan bir kitapçı. 
Çoğuyla selamlaşıyor, dahası Düzgün Baba için 
ayrılan yerde çerağ yakıyoruz. Bir şenlikti Munzur 
Gözeleri, kalp atışlarımızı kendi ritmine ayarlıyor; 
muhterem Munzur. 

Dönüşte yol arkadaşım, dostum, kendisine 
şiir ithaf ettiğim şair Mehmet Çetin’in mezarına 
uğruyoruz. Heykeltıraş Sercihan’ın projesiydi. 
Bir anıtmezardı. Cezaevinde tanıştığım, yıllar-
ca İstanbul’da yaşayıp muhalif sanat pratikleri 
gerçekleştiren sonra da Hollanda’ya yerleşip orada 
yaşayan Mehmet Çetin, amansız hastalığa yenilip, 
vasiyeti gereği köyünün mezarlığına gömülmüştü. 
Kırgınlığımız kadar güzel anılar da bırakmıştı bana. 
Dua etmedim, oradaki kır çiçeğini koparım koydum 
mezarına. 

Yol arkadaşım Vedat, “Halbori’de akşamlamaz-
sak olmaz.” dedi. Halbori başka bir saklı kuytuluktu. 
Tarihin oraya yüklediği acıların hikâyelerini yutku-
narak hatırladık. Munzur yine çağlıyor, karşı tepeler 
susuyordu. Susuyordu ama biz onun fısıltısını 
duyabiliyorduk. 

Güneş biz oradayken battı ve kente dönerken, 
aklımda Munzur’un kayıp kızları vardı. Bu bölge 
merkez Tunceli olmak üzere Erzincan’ın güneyi 
ile Elazığ’ın bir bölümünü de içine alarak Dersim 
olarak bilinir. Buralı olanlar da kendilerini Dersimli 
olarak adlandırırlar. Biz de onlara uyarak, telefon-
da nerede olduğumuzu soranlara “Dersim’deyiz.” 
diyoruz. “Dersim Dört Dağ İçinde” türküsünü 

Dersim dört dağ içinde
unutmadan. 

Vadi yolculuğumuz bitmedi. Ertesi gün sabah-
tan Pülümür Vadisi’ne doğru yola çıkıyoruz. Biz 
ilerledikçe pastoral mucizelerle karşılaşıyorduk. Her 
dönemeçte doğanın görkemi daha da cezbediciydi. 
Hayret ve merak antenlerimiz açık ilerliyorduk. 
Nehir kıvrılarak akıyor, dağ dorukları simgesel 
görüntüler sunuyordu. Zağge’yi geçip Harçik’te 
Kara Haydar’ın Yeri’nde kahvaltı yaparken 1970’ler-
de yazdığım Harçik’le ilgili şiiri okuyoruz bugünkü 
yol arkadaşım Adnan Vural’la. Hadi buraya da 
alalım bu şiiri:

Derler ki
Ol kıyamet gününden beri
Kan akar
Harçik deresinden
Yaralıdır Harçik
Kapanmaz yarası o gün bugün

Derler ki
Hırçın bir sudur Harçik
Vurur kendini o taştan bu taşa
Ve her gün aşiret ihtiyarları
Gelip otururlar kıyısına usulca
Dinlerler
Ol hazin hikâyeyi bir daha

Harçik denince kalem yazmaz olur
Bir nice şivan sarar dağı taşı
Ne masal ne efsanedir Harçik
Ama destanı yazılmamıştır bunca zaman
Ve biz
-yani onlarla beraber
Kanlı ve hırçın akmaktayız hâlâ

Şiir kime neyi fısıldar, bilemem ama, yazıldığı 
zamanlarda bu coğrafyanın tarihine merak sarıp 
elime geçen ne varsa okuyordum.

Dereova Şelalesi’nde durup dinlenelim, dedik. 
Dedik ama, bu şelale büsbütün afet. Huş ağaçla-
rının kokusunu özüne çekip 25-30 metre aşağıya 
dökülen sulara ab-ı hayat demek mümkün. Bir türlü 
buradan ayrılmak gelmiyordu içimizden. İştahımız 
açılmış, nefes alışlarımız değişmişti. Fotoğraflar 
çektirdik, ne var ki bu fotoğraflarda huş ağaçlarının 
kokusu, dökülen suların serinliği ve sesi yoktu. On-
ları hafızamıza alıp saatlerdir kaldığımız buradan 
ayrılıyorduk…

Nazımiye üzerinden Sarıyayla (eski adı Civrak) idi 
yönümüz. Nazimiye nasıl da küçücük kalmış böyle? 
Diyebilirim ki 1970’de de bu kadardı. Çay içtiğimiz 
kahvede dört kişi pişti oynuyordu, bir iki Alman 
plakalı otomobil az ötede duruyordu. Nazımiye’den 
çıktık, Kamer Genç’in anıt mezarının yanından 
geçerek Sarıyayla mezrasına ulaştık. Sevgili Çayan 
Demirel’in de burada yaşadığını öğreniyoruz. Alican 
kardeşimizle eşinin konuğuyuz burada. Kentler yor-
muş bizi, politik muhabbetler de öyle. Bütün bun-
lardan söz açmadan birbirimizle olmanın sıcaklığını 
yaşıyoruz, o kadar. Evin köpeği ile dostane ilişkimiz 
daha güzel. Bir köpek nasıl uzağa bakar, Edip 
Cansever vurgulamıştı bunu bir şiirinde.

Tunceli’ye gece döndük. Kent yine cıvıl cıvıl. Bir 
iki gün sonra Munzur Festivali başlayacak ama 
yöneticiler yine ceberrut maskelerini takmışlar, belli 
ki huzur vermeyecekler.

Sabahleyin, Ankara’dan beri yol arkadaşım 
Füsun’la dönüş yoluna başlıyoruz. Tunceli, yani 
Dersim, bir kez daha el sallıyor arkamızdan.
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PELİN BATU

Kış, Yunancada “yiyip bitiren” anlamına 
gelen boralarıyla yıkıyorsa, Yaz, kızgın 
ateşiyle yakar. Gölgelere davetiye çıkarır. 

Çünkü her aydınlığın bir karanlığı vardır. Gecesiz 
gündüz, cehennemsiz bir cennet eksik kalır. Vel-
hasıl insanoğlu mevsimleri anlatmaya teşebbüs 
ettiğinde pek çok kültür ve coğrafyada gördü-
ğümüz üzere değişimleri, ya suç ve cezayla ya da 
çetrefilli aşk ve sevgi hikâyeleriyle anlatırlar. Hâ-
lihazırda son yüzyılın en öldürücü yazlarından 
birinin içindeyken, antik toplumların yazı nasıl 
okuduğu, mitolojilerinde bu meyveli mevsimi 
nasıl tasvir ettiklerini hatırlarsak, biraz serinle-
yebiliriz diye düşünüyorum.

Mevsimlerin oluşum hikâyesi dünyadaki her 
toplum tarafından farklı bir biçimde açıklanmış-
tır. En yakından bildiğimiz Akdeniz mitolojisin-
de mevsimlerin oluşumu tanrılar ve çocukları 
üzerinden anlatılır. Bu arada yeri gelmişken 
bir parantez açmazsam rahat edemeyeceğim: 
Batı, her şeyin kökeninde Grekleri bulduğu için 
başlangıç hep onlarla yapılır ve dünya, hege-
monya sahibi milletlerinin mitlerini, yani Gre-
ko-Romenlerin mitoslarını hep ön plana çıkarır. 
Oysaki mitograflar Antik Yunanların pek çok 
mitinin çevre medeniyetlerden aldığını kanıt-
lamıştır. Ama sonuçta Etrüskler, Persler ya da 
Mısırlılar olsun, Antik Yunanlılar istila ettikleri 
ya da komşuluk ettikleri uygarlıklardan beslenip 
panteonlarını ve inanç sistemlerini yaratmışlar 
ve yüzyıllar içinde üzerlerine ekleyip zengin bir 
pastiş üreterek damgalarını günümüze kadar 
vurmuşlardır. 

Velhasıl, ilk yaz mitimiz 
Mitoloji ve yaz başlıklarıyla ilgili aklımıza ilk 

olarak Yunan tarım tanrıçası Demeter ve biricik 
kızı Persefone gelir. Tarım tanrı ve tanrıçaları, 
Mezopotamya ve diğer coğrafyalarda önemli 
rol oynarken Demeter biraz geri kalmıştır. Adı 
Homeros’un iki asal eserinde neredeyse hiç geç-
mez. Mevsimleri açıklayan “Demeter’e Homerik 
İlahi” adlı metin bu anne-kızın hikâyesini bize 
aktararak mevsimlerin doğuşunu açıklar. M. Ö. 
6’ncı yüzyıldan kalan 495 dizelik güzel şiirde 
anne sevgisi anlatılır. Zaten Demeter’in isminde 
saklı olan “meter” kelimesi Antik Yunancada 
“anne” demektir. Mite göre kardeş olan Zeus 
ve Demeter’in kızı olan Persefone bir gün kız 
arkadaşlarıyla mutlu mesut çiçek toplarken 
yeraltı tanrısı Hades toprağın altından at ara-
basıyla çıkıp güzeller güzeli Persefone’yi kaçırır. 
Persefone’nin çığlıklarını annesi Demeter duyar 
ama bir şey yapamaz. Yeraltı tanrısı onu çoktan 
aşağılara indirmiştir. Bunun üzerine bedbaht 
annesi kızını dünyanın dört bir tarafında arama-
ya koyulur, böylece dünyanın sonbahar ve kışı 
gelir. Ağaçların yaprakları dökülür, hayat donar. 
Demeter’in beyhude arayışı boyunca soğuk 
ölüm hüküm sürer. Zeus, böyle giderse dünyanın 
yok olacağını gördüğü için kardeşi/sevgilisine 
yardım etmeye karar verir. Ölüler diyarına ulak 
tanrı Hermes’i gönderip kızı geri aldırmak ister. 
Heyhat, Persefone yeraltında bir tanecik nar ye-
miştir, o yüzden orada kalmaya mecbur bırakılır 
zira kurala göre ölüler ülkesinde bir şey yiyen-

lerin yukarıya çıkma hakkı yoktur. Bu kanun 
Demeter’i caydırmaz; kaçırılan kızını kurtarmak 
için ne yapıp eder ve sonunda Zeus’u ikna eder. 
Persefone annesine teslim edildiği gün dünyaya 
Bahar doğar. Beraber geçirdikleri zaman Yaz’dır. 
Persefone karanlık diyara dönmesi gerektiğinde 
Demeter yine hayata küser ve doğa kendine 
çekilir. Greko-Romenler mevsimleri anne-kız 
sevgisi üzerinden kurmuştur.

İlginçtir ki eski İrlanda mitlerinde de 
yaz mitleri bir tecavüz hikâyesine bağlanır. 
İrlandalıların yaz tanrıçası Aine’ye tecavüz eden 
Munster Kralı Ailill Aulom’dur. Kral tanrıçayı 
zorla alıkoymaya çalışırken Aine, kralın kulağını 
ısırıp kaçar. O da Yunan mitindeki annesi gibi 
tarım ve verimin tanrıçası olarak kabul edilir. O 
dünyada yürüdüğü sürece çiçekler açar, meyve-
ler ağaçlarında patlar.

Yaz; Grekler, Romalılar ve Keltler için 
haksızlığa uğrayan bir kız olmakla birlikte diğer 
toplumlarda erildir. Hatta sanat tarihindeki 
sembolü Priapus misali fallik bir erkek olduğu 
da yer yer görülür. Çinlilerin kırmızı entarili, 
kaplumbağa yüzlü yaz ilahı aynı zamanda yetkin 
bir işkencecidir. Nordik mitolojideyse erekte bir 
erkek olarak betimlenen Freyr günışığı, bolluk, 
hasat ve yazın tanrısıdır. M.S. 1080 civarında 
Bremenli Âdem tarafından yazıldığı düşünülen 
“Gesta Hammuburgensis Ecclesiae Pontificum” 
adlı eserde ve daha sonra 13. yüzyılda kaleme 
alınmış İzlanda kaynaklı Poetik ve Prose Ed-
da’larda karşımıza çıkan mitlere göre Freyr, 
Jötunn Gerdr adlı bir kadına âşık olur fakat onu 
elde edebilmek için kendi kendine savaşabilen 

kıymetli kılıcını kaybeder. Kılıçsız, Ragnarök’teki 
korkunç ve kanlı savaşlarda Freyr öldürülecektir. 

Tüm bu kanlı aşk ve ihlal masallarından sonra 
ilk mitolojilere dönünce mevsimlerin cinsellik-
ten arındığını göreceğiz. Sümer mitine göre yaz 
tanrısı Emeş ve kış tanrısı Enten kardeşlerdi. 
Her ne kadar Sümer ve devamında gelen Babil 
ve Akad mitleri de vahşetleriyle nam salsalar 
(doğa ne kadar zorlayıcı olursa tanrılar da o 
kadar hoyrat olur), mevsimlere gelince ilk ma-
tematikçi olan Sümerlerden de pratik mitoslar 
beklerdik. Nitekim tabletlerden gördüğümüz 
üzere Emeş bir çiftçi gibi resmedilmiş. Ağaçları 
ve bereketli toprakların yaratıcısı da odur. O ve 
kardeşiyle ilgili yazılmış mitler Greko-Romen ve 
Çinliler kadar uç noktalarda değildir. Tam tersi-
ne tarımın önemini, çiftçiliğin erdemini anlatan 
bu eserler sıkıcı bile bulunabilir. Sonuçta mitler 
bize nasıl yaşamamız gerektiğini, erdemli birer 
insan olabilmemiz için ne gerektiğini anlatan, 
zamanlarının dinleridir. 

Her toplum, çevresini ve öteyi anlamak, 
anlamlandırmak için çaba göstermiştir. Ağaçlar-
dan otlara, yıldızlardan kayalara pek çok varlığın 
ve şeyin tarihi aslında bizim korkularımız ve 
merakımızı gidermek için anlatılmış veyahut 
yazılmıştır. Bu bağlamda yaz mitoslarına ba-
kınca şöyle bir üstokuma yaparak bitirebilirim: 
yaz kızgındır. O yüzden hikâyeleri sükûnet vaat 
etmez. Kaçışkan ve baş koyulmazdır. O yüzden 
de haksızlığa uğramış, mezar bile çok görülmüş 
karakterlerin vücut bulmuş halidir. Yaz, sonba-
har gibi yorgun, kış kadar kesici değildir. Yakar, 
baygın hale getirir. Tıpkı Leyla ile Mecnun gibi.
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KÜRŞAT BAŞAR

“Sanki kapı çalınıp çocukluk arkadaşınız yıllar 
sonra tekrar çıkagelmiş gibi… Unuttuğunuz 
bir anıyı bulmak gibi… Çok eskide kalmış, 

yıllar sonra yeniden duyduğunuz anda geçmiş bir 
zamanı size taşıyan bir şarkı gibi… Dağ yollarında 
kaybolduktan sonra birdenbire bir dönemeçte denizle 
karşılaşmak gibi… 

Yaz… bitmesini hiç istemediğim eşsiz anlar ve 
hiçbir şeyin, hiç kimsenin sonsuza dek benimle kal-
mayacağını anladığım ayrılıklar mevsimi…”

Bu satırlar 2014 yılında yayımlanan “Yaz” adlı 
romanımdan.

Ben bir yaz çocuğuyum. Bir ağustos akşamı 
İstanbul’da doğdum.

Belki bu yüzden yaz deyince aklıma İstanbul 
gelir.

Belki zaman zaman bu güzel kentimden uzağa 
gittiğimiz çocukluk yıllarında yaz tatillerine 
İstanbul’a geldiğimiz içindir.

Öyle ki okulun tatile girmesi ya da denize 
gidilecek olması değil, İstanbul’a dönecek olma 
düşüncesi beni haftalar öncesinden heyecan-
landırırdı.

Kentte yaşayanlar uzun zaman sonra İstanbul’a 
geldiğinizde duyduğunuz o kokuyu fark etmezler 
belki.

Yazın kokusu…
Yosun kokusu…
Denizin kokusu…
Belki ama yalnız o değil, bu kentin başka deniz 

kentlerinden farklı başka bir kokusu vardır.
Yaz tatiline Yeşilköy’e geldigim o günler her yer 

çok daha sakindi elbette.
Böyle apartmanlarla, araçlarla dolu olmayan bir 

sayfiye semtiydi orası…
İşte o sahne hâlâ gözümün önünde; fayton 

bizim evin sokağına dönerken çıngırağı çalıyor, 
köpekler havlamaya başlıyor, ev ahalisi bahçeye 
çıkıyor, benim geldiğim haberi neşeyle karşılanıyor. 

Yazın kokusu yalnızca yosun kokusu değil 
elbette.

Daha içeri girmeden öğlen için hazırlanan 
yemeklerin 

kokusu geliyor. 
En sevdiğim patlıcan, biber kızartması…
Sonra sofrada şimdilerde galiba artık biraz 

zor rastlanan keskin bir nane kokusu, domatesin 
kavunun bile apayrı kokuları…

O zamanlar Yeşilköy’de deniz berrak. Her gün 
denize giriyoruz. Hiçbir zaman fazla yemediğim 

için teyzem benim sevdiğim şeyler yapmaya özen 
gösteriyor. 

Ben her yaz bu evin “küçük misafiri”yim. 
Sabah kahvaltısında hâlâ yaz deyince en sev-

diklerimden biri karpuz ve beyaz peynir… 
Öğle yemeğinde mutlaka zeytinyağlı fasulye ya 

da biber dolması ya da barbunya…
Teyzemden kaçamak denizden kendi 

çıkardığımız midyeleri Nihal ablamıza yalvar yakar 
ekmek arası midye tava yaptırmaya bayılırdık. Ama 
yakalanınca da hep beraber azar işitirdik. Bilmem, 
belki de o zamanlar midyeler bu kadar zararlı değil-
di ama yine de bize yasaktı. 

İşte bir koku daha…
Yan evlerden de gelen klasik yemeklerimizin, 

yağda kavrulan soğanın kokusu…
Akşama doğru sandalla balığa çıkılır. Hemen 

her akşam neredeyse bir sepet dolusu istavrit ve 
uskumru avlanır. İşte akşamın başka bir kokusu 
daha… Ne yemek olursa olsun bir kap da olsa biz 
tuttuğumuz için o istavritler kızaracak…

Hiçbir zaman bu kentin değerini bilemedik değil 
mi? 

Birdenbire, sanırım 76 yazında deniz hiç gör-
mediğimiz kadar kirlendi. Önce lodosa yoruldu. 
Sonra bu yaza özel dendi. 

Ama öyle olmadı. 
Bir daha deniz hiç temizlenmedi. 
O balıklar da sanki sözleşmiş gibi çekip gittiler. 
Elbette yaz yalnızca çocukluğun kokularıyla 

gelmiyor aklıma. 
Orada öğleden sonraları uyku saatiyken ben ilk 

yazılarımı, ilk öykülerimi yazıyor ya da okuyordum. 
Anneannemin bana “küçük profesör” adını tak-
masının bir nedeni kocaman gözlüklerimse ikinci 
nedeni de buydu. 

Neden çocuklar, arkadaşlarım, kuzenlerim 
bütün gün denizde eğlenirken ben odada oturup 
yazmakla, okumakla uğraşırdım bilmiyorum.

Bir çocuk neden kendine ait bir dünya kurma-
ya çalışır? 

Bilmem…

Belki de bu dünyanın pek de iyi bir yer ol-
madığını düşündüğü için…

Belki de asla bilemeyeceği içinden gelen bir ses 
nedeniyle…

Başka neler geliyor aklıma yaz deyince…
Yalnızca bunlar mı? 
İlk aşk geliyor örneğin. 
İlk aşklar…
“Onu gördüm ve yaz geldi. Çok sonraları bunu 

ona söyleyecektim ve bana, ‘yaz mı? Ben miydim o?’ 
diye soracaktı gülerek… Öyleydi ve asıl tuhaf olan 
bundan sonra onu her gördüğümde hatta belki her 
düşündüğümde hissedeceğim şey buydu…”

Yaz aşkları…
Ki hüzünlüdür. 
Çünkü hep yaz sonu bir ayrılıkla gelir.
İşte bütün bir yazı birlikte geçirdiğiniz, gizli 

mektuplar yazdığınız, belki tam itiraf edemediğiniz 
o güzel kız ailesiyle arabaya binip kendi kentine geri 
döner ve siz arabanın arkasından su dökülürken bir 
anda yapayalnız kaldığınızı, adeta bütün semtin 
birden boşaldığını hissedersiniz. 

Artık yaz bitiyordur. 
Birazdan eylül yağmurlarıyla yeni bir dönem 

başlayacak.
Bir sonraki yaz yeniden buluşur muyuz? 
Bir sonraki yaz her şey aynı kalabilir mi? 
Kim bilir…
Şimdi veda zamanı… Kitaplarımı, defterlerimi 

topladım… Fayton gelmiş bile…
Geri dönüp bakarken içimde, gelecekte de hep 

taşıyacağım o ayrılık hüznünü…
Galiba çocukluğa veda edişin hüznü…
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KEMAL YALÇIN/Almanya

“Keşke olduğum gibi görünebilseydim, 
göründüğüm gibi yaşayabilseydim!

Keşke için dışım bir olabilseydi!”

“Cenk Taşkan” Türkiye müzik 
dünyasının gelmiş geçmiş en önemli 
bestecilerindendir. İstanbullu Majak’ı 

herkes tanır, ama ismini kimse bilmez. Türkiye 
onu “Cenk Taşkan” olarak tanımıştı. Cenk Taşkan, 
Türkiye pop müzik dünyası için 400 kadar şarkı 
besteledi. Cenk Taşkan olmadan Türkiye pop müzik 
dünyası düşünülemez.

Majak Toşikyan, Türkiye’de “Cenk Taşkan” takma 
adıyla Nükhet Duru’nun yeteneğini keşfetmiş, 
onun için 55 şarkı bestelemişti. Nükhet Duru, 
Cenk Taşkan’ın bestelediği “Beni Benimle Bırak” ve 
“Cambaz” adlı şarkılarıyla meşhur olmuştu.

Nükhet Duru “Cenk Taşkan Türkiye’nin gelmiş 
geçmiş en önemli bestecilerindendir. Bestelerinin 
hiçbiri diğerine benzemez. Bizimki sadece müzikal 

bir yolculuk değildi. Ben kendisinde aynı zamanda 
‘insanı’ gözlemliyordum.” sözleriyle tanımlıyor 
Cenk Taşkan’ı.

Majak Toşikyan “Cenk Taşkan” takma adıyla 
Nükhet Duru başta olmak üzere Türkiye pop 
müziğinin yıldızları olan; Hümeyra, Nilüfer, Ajda 
Pekkan, Neco, Coşkun Demir, Tanju Okan, Sibil 
Pektorosoğlu, Sezen Aksu, Zuhal Olcay, Nil Burak, 
Salim Dündar, Ayten Alpman, Yeşim Salkım, Beyaz 
Kelebekler, Pakize Suda, Modern Folk Üçlüsü, 
Mehmet Teoman-Ayşegül Aldinç, Funda Arar, Yaşar 
İpek, Işıl Yücesoy, Goncagül Sunar, Cenk Eren,  Ayça 
Varlıer, Petro, Oktay Alkan, İskender Doğan, Ati, 
Kerem D., Bülent Yetiş, Levent Yüksel ve Aşkın Nur 
Yengi için 400 kadar şarkı bestelemişti.

Sadece bunlar mı? Hayır. Majak Toşikyan “Cenk 
Taşkan” adıyla “Yedi Kocalı Hürmüz”, “Yaşa Sevgili 
Dünya”, “Cahide”, “Kamelyalı Kadın”, “Ölüleri 
Gömün”, “Sultan-i Seyirlik”, “Zalim Mahmut”, 
“Çöl Fırtınaları”, “Guguk Kuşu”, “Frankenstein”, 
“Kahramanmaraş Kurtuluş Destanı” başta 
olmak üzere 16 Kabere Show, Müzikal ve tiyatro 
müziklerini besteledi.

Dahası da var. Majak Toşikyan “Cenk Taşkan” 
adıyla Ali Sami Yen Stadyumu Kapanış Müziklerini, 
İstanbul Türk Telekom Arena Stadyumu Açılış 
Seremoni Müziklerini besteledi.

 Cenk Taşkan Türkiye’ye bilgisini, sevgisini, canını, 
gençliğini verdi. Fakat Türkiye ona Ermenice “Majak 
Toşikyan” olan gerçek adını özgürce kullanma 
hakkını vermedi. 1965 yılında ilk kez sahneye çıktığı 

zaman orkestra sorumlusu Yavuz Özışık “Majak 
Toşikyan ismi iyi olmaz, başına bela açar. Senin adın 
bu akşamdan itibaren Cenk Taşkan olacak.” dedi 
ve “Karşınızda gitarda Cenk Taşkan!” anonsunu 
yaptı! Gazinodaki müşteriler sevinçle alkışladılar 
onu. Artık dışı Cenk Taşkan, içi Majak Toşikyan 
oldu. Cenk Taşkan gülüyor, içindeki Majak Toşikyan 
ağlıyordu! Hayatı boyunca hep böyle oldu. Öz 
kimliğini ve öz adını gizleyerek bir Türkçe takma 
adla yaşamanın ne olduğunu ancak yaşayan bilir!

Majak Toşikyan gerçek ismiyle Ermenistan’da 
çok sayıda Ermenice şarkı besteledi. Ödüller 
aldı. “Hrant Dink Çağdaş Oratoryosu”, “Asırdan 
Asıra Ahtamar”, “Sasunluların Dansı” gibi büyük 
eserlerin müziklerini yaptı. Fakat Ermenistan’da 
onu kimse Cenk Taşkan olarak bilmiyordu. Majak 
Toşikyan tek kanatlı kartaldı! Ne Türkiye’de ne 
de Ermenistan’da iki kanadıyla uçamadı. Her 
zaman onun bir kanadı kırıktı! Hayatını şu sözlerle 
özetledi:

“Hayatım Majak Toşikyan’dan Cenk Taşkan’a, 
Cenk Taşkan’dan Majak Toşikyan’a gidip gelmelerle 
devam ediyor. Yaşım 73 oldu. Bazı günler bir 
İstanbul’a, Yerivan’a, bir Montreal’e alıp başımı 
gidiyorum. Keşke olduğum gibi görünebilseydim, 
göründüğüm gibi yaşayabilseydim! Keşke için dışım 
bir olabilseydi! Keşke anayurdumda, var olduğum 
topraklarda kendi kimliğimle, anamın bana verdiği 
isimle Majak olarak huzur ve mutluluk içinde 
yaşayabilseydim. O zaman hem Türkiye hem de 
ben daha mutlu olurduk. Ben de daha çok eserler 

10



yaratabilir, Türkiye ve dünya müzik dünyasına daha 
çok katkıda bulunabilirdim. Ben bütün bestelerimi 
işte böyle güzel bir Türkiye ve dünya yaratabilmek 
arzusuyla ve özlemiyle yaptım. Emeklerimin boşa 
gitmediğini, gitmeyeceğini düşünerek mutlu 
oluyorum.”

Majak Toşikyan ile  
Yerevan’da tanıştım

İstanbullu Herman Hintiryan 2019 yılında, 
Yerevan’da beni Majak Toşikyan ile tanıştırdı. 
O güne kadar ben de onu hiç görmemiştim. 
“Cambaz” şarkısı çok hoşuma giderdi.  Bestecisi 
“Cenk Taşkan”ı gıyabında tanırdım. Fakat 
Cenk Taşkan’ın aslında özbeöz Ermeni Majak 
Toşikyan olduğunu hiç duymamıştım. Utandım 
duyarsızlığımdan! Vicdanım sızladı! Majak Toşikyan 
ile dört gün beraber olduk, fakat kırk yıllık dost gibi 
kaynaşıverdik birbirimize.

Majak Toşikyan hayatını sıfırdan 
nasıl yarattı?

Majak Toşikyan, kitabını 29 Ekim 2021 tarihinde 
imzalayarak Kanada’dan bana gönderdi. Kitabı 
bir solukta okudum. Tadına doyamadım. Majak’ı 
kutlamak için telefon açtım. Majak kardeşim, “Beni 
Benimle Bırak”ı okuyunca seni biraz daha yakından 
tanıdım. Fakat seni tanımakta geç kalmışım. Lütfen 
bana hayatını sıfırdan nasıl yarattığını anlatır 
mısın?” dedim. Gülümsedi, “Kemal Kardeşim aç 
teybini anlatayım.” dedi.

“Ben Majak Toşikyan, 22 Ekim 1947 tarihinde 
İstanbul’da Kınalıada’da doğdum. Babamın adı 
Vahe, annemin adı Sirarpi. Biz üç erkek kardeşiz. 
Ara, Hagop ve ben Majak.” diye başladı hayatını 
anlatmaya:

İlk ve ortaokulu Feriköy Ermeni okulunda 
okudum. Şişhane Ticaret Lisesi’ne başladım. “Majak 
Toşikyan” adı başıma bela oldu. Bazı Türk arkadaşlar, 
bazı öğretmenler adımı çeşitli biçimlerde söyleyerek 
benimle alay ediyorlardı. Türkiye’de yaşayan her 
Ermeni, her Hıristiyan çocukluğundan itibaren 
baskılara, hakaretlere, dışlanmalara maruz kalır. Lise 
2’de okulumu terk ettim. Kendimi müziğe verdim. 
Amatör gitar çalmaya başladım.

Orhan Şevki adlı arkadaşım “Kulüp Suat” adlı 
gece kulübünde beni Yavuz Özışık Orkestrası ile 
tanıştırdı. Kısa zamanda kaynaştık. Yavuz Özışık 
her akşam orkestra elemanlarını tek tek tanıtıyordu. 
Sahneye ilk çıktığım akşam sıra bana geldi. Bir anda 
bana sormadan, “Majak Toşikyan adı olmaz. Başına 
bela açar. Senin adın Cenk Taşkan olacak.” dedi ve 
müşterilere dönerek “Yeni orkestra elemanımız Cenk 
Taşkan karşınızda!” diye bağırdı! Ben şaşırmıştım. 
Alkışlar arasında bir anda “Cenk Taşkan” oldum.

Gitar çalmayı çok seviyordum. Kısa zamanda 
orkestranın baş elemanı haline geldim. Bir akşam 
Kulüp Suat’a Erol Büyükburç geldi. Beni çok 
beğenmiş. Yanıma geldi, tanıştık. “Benimle çalışır 
mısın?” diye sordu. “Arkadaşlarıma sorayım.” dedim.

Yavuz Özışık’a sordum. “Biz idare ederiz, sen 
Erol’un yanına git, senin için bir şanstır bu.” dedi. 
Teşekkür ederek dostça ayrıldık.

Erol Büyükburç’un yanında gitar çalmaya 

başladım. Erol çok iyi bir insandı. Adana’da 
dadısından Ermenice öğrenmiş. Çok iyi Ermenice 
konuşuyordu. Benimle başkalarının anlamasını 
istemediği bir konu olunca Ermenice konuşurdu. 
Ayrıca İngilizce, Fransızca, Arapça biliyordu. 
Çok kültürlü bir insandı. Erol Büyükburç hiçbir 
zaman beni Ermeni olduğum için aşağılamadı. 
Beni olduğum gibi kabul etti. Erol Büyükburç 
ile çalışmak benim için bir şanstı. Gitarist 
hayatımda çok hızlı yükseldim. Askerden önce 
üç, askerden sonra bir yıl olmak üzere Erol 
Büyükburç ile dört yıl kadar çalıştım, yanında 
gitar çaldım.

Türkiye’nin Eurovision maceraları
Taşkan, Teoman ve Nükhet Duru ekibi olarak 

ilk defa 1978 yılında Eurovision’a katılma kararı 
aldık. Mehmet Teoman’ın sözlerini yazdığı, benim 
bestelediğim, Nükhet Duru’nun yorumladığı “Anılar” 
isimli şarkı ile Türkiye elemelerine katıldık ve yarı 
finale kaldık. Fakat inanılmaz olaylar meydana geldi. 
Anılar adlı şarkımızın Beatles grubundan çalıntı 

olduğu iddia edildi ve biz yarışmadan elendik. Bunun 
bir tertip olduğu, bir yalan olduğu kısa zamanda 
anlaşıldı. Fakat olan oldu ve biz yarışmadan 
elenmiştik.

Bu tertipler, bu yalanlar bizi yıldırmadı. 1979, 
1980 ve 1981 yıllarında üç kez daha Eurovision 
yarışmalarına katıldık. 1981 Eurovision yarışması 
için sözleri Ülkü Aker’e ait olan “İstanbul 
İstanbul” adlı güzel bir şarkı besteledim. İstanbul 
üzerine bir şarkı yazma ve bu şarkıyla Eurovisiona 
katılma fikri Nükhet Duru’dan gelmişti.

Ulusal elemeler için ilk bant kaydı Ayşegül Aldinç’e 
yapılmıştı. Seçmeler içinse Nükhet Duru ve Mazhar-
Fuat-Özkan tarafından yorumlanmıştı. Jüri Ayşegül 
Aldinç’i seçti ve Nükhet Duru’nun bant kaydının 
bozuk olduğunu gösterdi.

Ben bu gerekçeye hiç inanmadım. Eğer bant kaydı 
bozuksa yeniden yapılabilirdi. Eurovision yarışması 
için 1978, 1979, 1980 ve 1981 yıllarında emek emek, 
tüm yeteneklerimi ve bilgi birikimlerimi kullanarak 
yaptığım, müzik otoriteleri tarafından beğenilen, 
seçilen eserlerim Eurovision jürisi tarafından 
elenmişti. 1981 yılındaki eleme gerekçesi beni derin 
derin düşündürdü. Jüri Cenk Taşkan’ın aslında Majak 
Toşikyan olduğunu biliyordu. Düşünmeye ve kendi 
kendime sormaya başladım. 

Jürinin Cenk Taşkan’ın bestelerini elemesinin 
gerçek nedeni benim Majak Toşikyan, yani Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı bir Ermeni olmam mıydı? 
Özel ve müzik hayatımı baştan sona gözden 
geçirdim. Ermeni olduğum için bestelediğim 
şarkıların Eurovision’a seçilmesinin engellendiği 
sonucuna vardım. Kendi öz vatanımda, kendi 
yurdumda, İstanbul’da bir yabancı muamelesi 
görmek, sürekli kendimi baskı altında hissetmek beni 
derinden sarstı!

•••
Sireli Hay Yeğhparıs Majak Toşikyan, Sevgili 

Ermeni Kardeşim Majak Toşikyan hayatını bana 
sansürsüz, içinden geldiği gibi anlattığın için ben de 
sana çok teşekkür ederim. Senin acıların benim de 
acılarımdır! Seninle birlikte güler benim yüreğim!

Türkiye ve dünya seninle birlikte daha güzel!
İyi ki varsın! İyi ki varsınız! İyi ki varız!
 

Kanada, Montreal, 20 Şubat 2022, Majak Toşikyan
Almanya, Bochum, 20 Şubat 2022 Kemal Yalçın

 
Not: Bu yazının tamamını “Kalemler ve 

Yürekler” adlı kitabımda yayımladım.
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NEBAHAT AYHAN

“Yaradana Mektuplar” salan Bedri 
Rahmi Eyüboğlu gibi Fikret OTYAM 
da “Hû Dost” diyecek yönünü 

Anadolu’ya çevirip “ömrü gözlerine değip geçen 
bir şair ve ressam” öğretmeni gibi toplumsal 
sorunları yazı-çizi ve anlatılarına konu edinecekti.

Fikret OTYAM, 6 yaşında gözlemlediği 
insanların hikâyelerini yazdı önce; sonra devam 
ettiği sanat ve siyaset yazarlığına ressamlığı 
da ekledi. Foto Üç Yıldız’da Anadolu insanını 
anlamayı, anlatmayı öğrendi. Peşinden koşacağı 
sır “Gel! Gel!” ettikçe Anadolu’nun en ücra 
köşelerine gitti. 

Gezilen yerler divanelik; duyulan yer 
pervanelik; içilen yer mestanelik olunca bu bağın 
ve bahçenin “Renk Avcısı” olması kaçınılmazdı.

1952’de abisi Nedim OTYAM’ın yönettiği 
“TOPRAK” adlı filmin senaryosunu yazdı. Güzel 
bir deneyimdi ve doğasever olacağının sinyallerini 
vermişti. 

Tuvallerinde Anadolu kadını rengârenk ve 
coşkuluydu; fakat gerçekliğe iri iri açılan kara 
gözlerden derin bir hüzün, gizlenemeyen bir 
elem dağılıyordu. Ağızlarının küçücük oluşu 
suskunluğun göstergesiydi. Oyalı yazmalar, 
dokuma kuşaklar coğrafyanın eşsiz kültürünün 
bir nevi görsel şöleniydi. Sırtında yavrusu, 
ardında dağları, önünde koyunu- keçisi, elinde 
nakışı, omuz başlarında güvercini, yanında atı, 
devesi olmazsa olmazıydı. Evlerin penceresi, 
devenin, atın, Şahmeran’ın gözleri, tırpanın 
keskinliği bile hüzün büyütürdü yürek ovalarında 

ve bu kadınların gözyaşları mutlaka tuval dışına 
damlardı. Boyunları bükük, bedenleri ezgin, 
ayakları çıplak, sırtları kambur; eli gömgök 
damarlı ve illa ki sürmeli; yorgun, singin ve illa 
ki boyun eğmiş o kadınlar özgün, ömürle bedelli 
çizgilere, renklere dönüşüyordu “Renk Avcısı”nın 
elinde.

Sanatı ruhunun izdüşümüydü. Sırtını 
dönemediği, gözünü yummadığı ve mücadele 
etmekten çekinmediği bu toplumun gür sesi ve 
muhteşem rengi olmuş; bir “Renk Avcısı” olarak 
varlığını bu topluma armağan etmişti.

Bulduğu renkleri özgürleştiriyordu. Onun 
sanatında her renk bir can; her can bir anıydı. 
İnatla yeşerttiği umut, sevgiyle yücelttiği 
ANADOLU’ydu…

Düş gücü gizemli hüzünleri kuytuluklardan 
bulup çıkarıyor; hoşgörüsüzlüğe, çirkinliğe, 
yanlışlığa fırçasıyla ve kalemiyle savaş açıyordu. 
İnsan sevgisi, doğa tutkusu; her anı dolu dolu 
yaşama isteği ve sevinci sağlam bir duruş 
kazandırmıştı hayata karşı. Sanatına düşen 
bu izdüşümleri “Renk Avcısı”nı alanında 
özgünleştirmişti.

Usta, “Tanrı’dan ‘Eğer ben sevgili 
kulunsam Bey Dağları’nda yaşamayı nasip 
et bana.’ diye diledim.” demişti. Beydağları, 
Toroslar’ın gökyüzüyle kucaklaştığı kısmıydı. Bu 
kucaklaşmanın tam da en güzel yerini dilemiş ve 
en güzel yeri nasip olmuştu. Dosttan gelen bir 
selam gibiydi dileğinin gerçekleşmesi. Yaradan; 
yüreği insan, doğa ve canlı sevgisiyle çarpan 

kulunu mutlu etmişti.
Aşağısı ardıç, yukarısı sedir; başı pınar, ayağı 

göldü. Kayalığın morları, alları, yeşilleri, sarıları 
önce gözüne sonra eline, bedenine, sonra da 
tuvaline can suyu oluyordu. Ve bu can suyundan 
içen o güzel hüzün gözlü kadınlar bir bir yerini 
alıyordu. Bu kadınların her biri kendi toprağında 
açan has bahçenin çiçekleriydi. 

Şah Ardıç’a yaslanmak, dağa tırmanmak, 
yüzlerce yıllık ağaçların gölgesinde demlenmek 
ve illa ki dağlarla sohbet başka olurdu ne de 
olsa. Sedir ağaçlarına dokunmak onların rengini 
tuvalinde mühürleyip sevdiklerine armağan 
bırakmak isteğiyle çalışıyordu hep.

Sesi rüzgârın önünde, ardında; rengi güneşin 
aydınlığındaydı ve rengârenk bir umuttu yaşama 
akıttığı. Son günlerinde bile olsa…  

Tanrı’ya öyle yaslı yaslı gidilmezdi değil mi?
“Türkülerle gömün beni!” dedi vasiyetinde. 

Ne de olsa vuslat günüydü; sazsız sözsüz 
olmazdı.

Gönlü Hak’ta olan; barışı ve adaleti onurla 
aşılayandı.

Sırrı renkle arayan; bulan ve sevgiyle aşikâr 
eyleyendi.

Onun yazı, çizi ve renklerinin tek adresi vardı: 
ANADOLU…

Şimdi Anadolu’nun bağrında Anadolu’nun 
Renk Avcısı’nın üzerine gündüz güneş, gece 
yıldızlar yağıyor.

Avladığı renkler mi? 
Onlar avlandığı andan bu yana hep özgür…

Anadolu’nun renk avcısı
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BARIŞ İNCE

Bir yere kültürel, mekânsal, toplumsal 
olarak ait olmak ve bu aitlik sırasında 
sizin kök saldığınız yeri etkilemeniz, yerin 

de sizi etkilemesi… Karşılıklı bir etkileşim… Bu 
kök daha sonra da genişleyerek bir toplumsal 
ilişkiler ormanı yaratacaktır. Örneğin dedeniz 
ile anneannenizin gittiği bir sinemaya sizin 
çocuğunuzu götürmeniz, onun da belki ilk aşkını 
götürmesi… Önemsiz bir ayrıntı gibi ama kültür 
bu şekilde aktarılır. Bu da bir güven ve aitlik 
hissi yaratır. Yer değişimleri ile kendimizi ait 
hissetmediğimiz yerler, parçası olamadığımız 
ilişkiler, hafıza yitimi ve sonsuz bir güvensizlik 
hissi. Kökümüz derine inmezse belleğimiz de filiz 
vermiyor. Kök belleği de yeşertir. Sürekli bir arayış 
halidir köksüzlük. Hatırlamak için, bağlanmak 
için, mutlu olmak için, aslında büyüyebilmek 
için arayış… Kök salamadığını hisseden insan, 
yosunlar gibi bir yere tutunmaya çalışır. 

İşte bu duygularla yazmaya başladığım 
son romanım “Köksüzler”de, “Bir kentin nemli 
bodrumlarında yaşayan engin yosunlar” diye 
kurulmuş bir cümle var. Sınıfsal nedenlerle ya 
da kültürel nedenlerle sürekli yer değiştiren 
geniş bir insan kitlesine dair... Hangimiz 
doğduğumuz evde öleceğiz? Bu sorunun 
yanıtı pek çokları için sıkıcı bir hayattan kaçışı 
çağrıştırabilir. Ailemizin evinden kanatlanıp 
uçmak ve kendi hayatlarımızı kurmak elbette 
ki güzel… Ancak gittiğimiz yerlerde, bir çiçek 
gibi düşünürsek “yerimizi sevemeden”, yeni bir 
yere taşınmak zorunda kalıyoruz. Hayatımız 
bir gün mutlu olacağımız yerin arayışında 
geçiyor. Öte yandan biz taşınmasak da rant 
hırsı ve piyasa şartları gereği her şey sürekli 
değişiyor. Bir dükkân açılıyor kapanıyor, kentsel 
dönüşüme giriyor, yıkılıyor; yollar köprüler 
kanallar… Bu, zengin ülkelerde tam böyle 
işlemiyor. Daha korumacı bir sistem var. Bizim 
gibi sınıfsal ve kültürel eşitsizliklerin yoğun 
olduğu ülkelerde devinim hali hiç bitmiyor. 
O zaman da kültür dediğimiz şey de, insan 
ilişkileri de kökleşemiyor. Köksüzlüğün birinci 
semptomu da hafızasızlıktır. Gördüğünüzü 
bir daha göremediğiniz, kokladığınızı bir daha 
koklayamadığınız için bellek gelişmiyor. 

Romanın bir hikâyesi var elbette… Bu 
hikâyeyi kurgularken kök toprağın altında 
olunca arayış da burada olmalı diye düşündüm. 
Defineci hikâyesi edebiyatımızda pek yok. Ben 
ilk romanım “Çelişki”de defineci “Baran” ve 
“Hüseyin” diye iki karakter geçirmiştim. 90’larda 
geçen bir romandı o… O iki karakter bu romana 
da şimdiki yaşlarıyla yine yan karakterlerden biri 
olarak girdiler. O romanda da bu iki karakterin 
“dilimizi arıyoruz” şeklinde bir sözleri vardı. 
Oradaki arama sözcüğü benim için definecilikle 
“kök arayışı” arasındaki bağı kuran bir sözcük 
oldu. Bir izlek olarak da romanın çerçevesini 
çizdi. Kuşkusuz define arayışı kendiliğinden 
merak yaratan bir unsur… Uzun süre dadandığım 
internetteki defineci forumlarında hemen her 
video merakla izleniyor. Çünkü doğasında kadim 
bir soru var. Hazine orada mı değil mi? Romanı 
buna dayandırıp işin kolayına kaçmak istemedim 
o yüzden başka düğümlerle ilerledim. Fakat bir 
iki sahnede de olsa define avı romanda vardı ve 
bu kısımların heyecanla okunduğunu fark ettim.     

“Yoksullar parayı biriktirerek değil, kazıyarak 
bulur. Namuslu bir hayat, ancak namussuz bir 
ganimet üzerine kurulur…” Kuşkusuz bu cümle 
defineci kardeşlerin duygusunu duyumsatmayı 
hedefleyen bir cümle… Bir şekilde yırtmaya 
çalışan üç kardeşin; garsonlukla, tezgâhtarlıkla, 
döşemeci çıraklığıyla biriktirmesi mümkün 
olmayan bir parayı bulma çabaları, onları kolay 
gözüken ama riskli ve çetin bir işe itiyor. Üstelik 
bu çaba “namuslu” bir çaba sayılmaz. Peki 
dünyanın zenginliklerini yöneten insanların kaçı, 
kapitalizm içinde bile, her şeyi kuralına göre 

oynayarak yapıyor? Gidenlerin malına konarak 
zenginleşmiş nice suskun insan var. Kaldı ki 
kapitalizmin kendisi de birilerinin yoksulluğu 
üzerine kuruludur. Herkesin zengin olduğu yerde 
çalıştıracak insan bulamazsınız, o zaman da 
kâr edemezsiniz. Bugünün varlıklı ve pirüpak 
insanlarının büyük kısmının geçmişini kazısanız 
altından kirli bir savaşın ganimeti çıkar.     

Neticede roman yazarken insanı ve insan 
doğasını anlamaya çalışıyoruz. Belleksizliği, 
göçü, kentlerdeki olağanüstü değişimi görmeye 
çabalıyoruz. İnsanlığın küçük bir kesimi dışında 
büyük bir bölümü yoksulluk, yaşam kaygısı, her 
an kaybetme korkusu içinde yaşıyorsa evrensel 
karakterleri de buradan bulup çıkarıyoruz. 
Okurların bu çabamı anlamasını isterim. 
Flaubert, “Madam Bovary”yi yazarken onun 
iç çelişkilerini iyi kavradığı için ölümsüz bir 
karakter yaratabilmiştir. Yoksa pembe bir roman 
yazıp işin içinden çıkabilirdi. O iç çelişkiler, 
namus vb… kavramlar o günün toplumunda 
eleştirildi ve Flaubert yargılandı. “Kim bu Madam 
Bovary?” sorusuna ise mahkemede, “Madam 
Bovary benim.” diye yanıt verdi. Ben de aynı 
düşüncedeyim. Yarattığım, anti-kahraman 
diyebileceğimiz karakterlerin içinde ben varım. 
Sen de varsın. Almanya’ya havalı bir şekilde 
göç edip orada garsonluk yaptığını, ezildiğini 
arkadaşlarından saklamaya çalışan Nihan sensin. 
Kolay yoldan yırtmaya çalışan Sinan da sensin, 
ergenlik dürtüleriyle büyük adam olma hevesleri 
arasında salınan midye dolmacı Vedat da 
sensin ey okur… Hepsi de benim. Okurda bunun 
kalmasını isterim.
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NURTEN GEROĞLU
“Şeftaliler Bursa... Adam olur okursa…”
“Doldur doldur... İkramiyesi boldur... Anadol 

çıkıyor, hey maşallah patlıcana bak…”
Ben bu sesleri duymaya başladığımda 

dizlerimin bağı çözüldü bir anda. Yol boyunca 
düşün dünyamın kahramanlarından bahsederken 
İlham Perisi’nin suskun tebessümü bu yüzden olsa 
gerek. İnsanlara karışmaya birkaç adım kalmıştı 
ki heyecandan olduğum yerde kalakaldım. 
“Defalarca dönüp dönüp izlediğim, her repliğini 
ezbere bildiğim, ne zaman bir umutsuzluğa 
kapılsam, ne zaman kendimi çok neşeli ve iyi 
hissetsem içine girmek için bahaneler ürettiğim 
bir dünyaya yolculuktu bu” diye içimden geçirirken 
İlham Perisi beni bu kadar mutlu etmenin tatlı 
gururu ile “Evet biliyorum.” dedi…

Her tezgâhın başından gelen sesler, 
insanların birbiriyle kurduğu samimi ilişkiler bu 
pazarı, bildiğimiz tüm pazarlardan ayrı kılıyor. 
Hemen girişin iki yan tezgâhında bir sebze 
kasası üstünde oturmuş kasketiyle serinlemeye 
çalışan, gülümsemesiyle her zaman bana bu 
tılsımlı dünyanın kapılarını aralayan Münir 
Özkul’u görünce heyecanım daha da arttı. 
Nuri’li, Hüsnü’lü, Nimet Abla’lı ve tabii Derviş’li 
bu pazar yeri hayalini kurduğumuz aslında 

ihtiyacımız olan dünyanın öğretisi gibi. İlham 
Perisi ile bir süre daha pazarın kalabalığına, 
insanların sesine karıştık. Derviş’in tezgâhının 
önüne geldiğimizde gözümde beliren yaşlarla 
şaşkına dönen ilham perime “Bir mahallenin, bir 
genç kızın hayalleri etrafında çırpınması, umuda 
sarılmaları ve küçük şeylerle büyük mutluluklar 
sağmayı başarmaları oldum olası eğlenceli, 
fakat ciddi bir ders gibi gelmiştir bana.” dedim. 
İlham Perisi, beni mutlu görmenin sevinciyle 
gözlerime bakıp “Haydi daha yolculuğumuzun 
başı. Gidelim mi?” diye sordu. Son bir kez daha 
ardıma baktıktan sonra tam nereye gideceğimizi 
soracaktım ki “Sakın sorma sürpriz!” dedi…

Yazın tam ortasından, yapraksız ağaç 
dallarının bile titrediği soğuğun içine düştüm. 
Bu zemherinin şaşkınlığını üzerimden 
atamadan İlham Perisi önümüzde yürüyen uzun 
paltolu, kasketli, paltosunun yakasını kaldırıp 
kulaklarını sakınan ve çenesini gerdanına 
gömmüş hızlı adımlarla ilerleyen adamın peşine 
düştü. Tabii ardı sıra beni de sürüklemeye 
başladı. Tam ‘ne oluyor, ne bu acele, çok soğuk’ 
gibi şikâyetlerimi sıralayacaktım fakat o anda 
etrafıma hiç bakmadığımı fark ettim. Hani 
eski İstanbul hikâyelerini anlatmadan önce 
yaşlılarımızdan duyarız ya; ‘buralar hep tarlaydı’ 
diye başlar hani o hikâyeler, evet buralar hep 
tarlaymış ☺ Evlerin birbirine daha uzak olduğu 
ve artık sadece romanlarda okuduğumuz 
ahşap evlerin bahçelerinin önünde uzanan 
yolda yürüyorduk. İlham Perisi’ne “Biz kimi 
takip ediyoruz?” diye sordum. “Yaşar’ı.” dedi. 
O an kimi takip ettiğimizi, nereye gideceğimizi 
hemen anlayıp adımlarımı hızlandırdım. Bir 
süre sonra bir fabrikanın içine girdik. Herkes 
Yaşar’a şaşkınlıkla bakıyordu. İlham Perisi bir an 
kolumdan tutup beni hafifçe kendisine çekerek 

“Tamam sakin ol. Şimdi gideceğiz yanına 
ama beraber çıkmasak mı?” dedi. Kendimi 
o kadar kaptırmıştım ki “O Saim Bey’e elbet 
benim de vardı onca yıldır biriktirdiğim lafım 
ve haykırmalıyım.” dedim. İlham Perisi okkalı 
bir kahkaha attı. “Haydi gel bakalım. Şimdi 
Yaşar’ın yanına çıkalım. Ama ses çıkartmak yok. 
O herkesin söylemek istediğini söyleyecek.” 
dedi. Kendimi bu kadar kaptırmanın utancıyla 
dudaklarımı büzdüm ve hiçbir şey söylemeden 
merdivenlere doğru yürümeye başladım. Yukarı 
çıktığımızda Yaşar çoktan odaya girmişti. 
Kapı aralıktı. “Senin yüzünden geç kaldık 
Peri” diye sitem ettim ve hemen kapıya doğru 
yürüdüm. Kapı aralığından şaşkına dönmüş 
ve ekşimiz yüzüyle Saim’in Yaşar’a bakakalan 
gözlerini görünce içimi tarifsiz bir sevinç sardı. 
Yaşar “…ama ben boşuna konuşuyorum… 
Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya 
çalışıyorum. Sen büyük patron, milyarder, 
para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen 
mi büyüksün. Hayır, ben büyüğüm, ben, Yaşar 
Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor 
musun, bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin 
yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime 
hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, 
dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin 
bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, 
sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. 
Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu 
yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun. 
Dokunma artık aileme. Dokunma çocuklarıma. 
Dokunma oğluma. Dokunma gelinime. Eğer 
onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir 
karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, 
hiç düşünmeden çeker vururum seni. Anlıyor 
musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam 
bile.” dedikten sonra arkasını döndü. Geldiği 
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gibi hızlı ve dik adımlarla önümüzden geçerek 
odayı terk etti. Bir an eski sinema salonlarında 
ayağa kalkıp alkış tutan seyircileri düşledim. 
Ben dalıp gitmişken alkış kopan sinema 
salonlarına, Peri “Gidelim mi?” diye sordu. 
Hemen kendimi toparlayıp “Ben de iki çift laf 
etseydim Peri.” dedim ve tam adımımı attım 
ki can havliyle “Saçmalama ne yapıyorsun?” 
diyerek kolumdan tutup beni çekti. Onun bu 
halini görünce bu kez ben okkalı bir kahkaha 
patlattım ve “Haydi gidelim Peri ☺” diyerek 
yürümeye başladım. Hızla yanıma geldi “Hiç 
komik değildi.” dedi ve yanımdan geçti. Sonra 
duraksadı hırsını alamadı ve tekrar arkasını 
dönerek “Hem de hiç değil. Gidiyoruz!”

Kendimi eski bir mahallenin içinde buldum. 
Bu zaman, bu mekânlar, bu insanlar o kadar 
tanıdık geliyor ki sanki yıllardır buraya 
aitim. Bu yolculuk eve dönüş gibi. İçimde, 
derinlerde, kuytulanmış bir huzurla yürüdüm 
İlham Perisi’yle. Perimin biraz sakinleştiğini 
görünce “Ben bu mahalleyi tanıyorum Peri. 
Bak şu arsada bisiklet kiralayan Ali. Bu ev 
de Mesut’un.” dedim. İlham Perisi küçük bir 
gülümsemeyle bana baktı yürümeye devam 
etti. Evin içine girdiğimizde bir endişe hâkimdi. 
İçerdekiler suskun, gözleri evin kalbinden yukarı 
dönerek çıkan ahşap merdivenlerde ara ara 
da birbirlerine dönüyordu. İlham Perisi’yle o 
merdivenlerden yukarı çıktık. İçeriden Mesut’un 
sesi geliyordu. Kızı Alev’e “Birçokları bu evi 
neden satmadığımı bilmez. Çünkü burada 
annen var. Şurada sana süt verirdi. Şuraya 
oturup patik örmüştü sana. Parmaklarının 
izi gitmesin diye şu duvarları, kapıları bile o 
gün bugündür boyatmadım. Âlem de bilmez 
‘bu adam kaçık mıdır nedir böyle eski bir evde 
oturur.’ der. Kızım; insan bir kere sever ve 

unutamaz.” dedi. Hatıralarla eskimiş ahşap 
merdivenleri çıktığımdan daha yavaş inmeye 
başladım. Merdivenlerin ortasına gelince eski 
ve bakımsız bu eve bakarak “Mekânlar; insan 
için, insanın sahip olduğu en kıymetli değeri, 
hatıraları için Peri.” dedim. İlham Perisi o anda 
evin her köşesine, her detayına dikkat kesildi 
ve sordu “O zaman neden değişime, dönüşüme 
bu kadar meraklısınız?” Nasıl cevap vereceğimi, 
ne diyeceğimi bilemedim. Sadece “Bilmiyorum 
Peri. Belki bu bağı unuttuğumuz içindir. Belki 
sadece hatırlamamız gerekli.” diyebildim.  
İlham Perisi gülümseyerek “O zaman Mesut’lar 
iyi ki varlar.” dedi ve evden çıktık…

Beyoğlu’nun o uzun, insan nefesini kesen 
birkaç kez dinlenmek için duraksamadan 
çıkamayacağımız dik ve dar yokuşlarından 
birinde buldum kendimi. İnsanlarda oldukça 
gerçek bir ifadesizlik. Burası yola çıktığımız 
andan beri gezdiğimiz masallara ait değil. Burası 
gerçek. Renklerin solukluğu, hayatın akışı gerçek. 
Etrafıma bakınırken önünde durduğumuz 
binanın kapısı açıldı ve o dışarı çıktı. İlham 
Perisi gözlerime baktı “Şimdi Münir’i görmeye 
geldik.” dedi. Kaldırımın yarı yarıya gölge 
kalmış bölümünden, yarım adımlarıyla yokuşu 
tırmanıyordu. Onu öyle görünce peşinden 
gitmek yerine yokuşu bitirene kadar seyretmek 
istedim. İlham Perisi “Takip etmeyecek misin?” 
diye sordu. Kafamı sallayarak etmeyeceğimi 
söyledim. Perim meraklı gözlerini bana dikmiş 
bir şeyler söylememi bekliyordu. Münir Özkul’un 
yokuşla olan mücadelesini seyrederken bu 
kez gözümden hüzün yaşları yokuşa düşmeye 
başladı. İlham perime “Biliyor musun Peri, Münir 
Özkul’u en çok mutsuz eden şey yokuşlardı. 
Hayatı boyunca hiç düzayak bir yerde oturamadı. 
Hep yokuş çıkmak zorunda kaldı. Hayatının son 

döneminde dostları bir gece düzenlediler, biraz 
da katkıda bulundular, ona bir ev aldılar. Ama 
o ev de yokuştaydı.” dedim. Tekrar kafamı ona 
çevirdim, nihayet yokuş bitti. Düze çıkar çıkmaz 
yürüdüğü yokuşa dönüp baktı, derin bir nefes 
çekti ve yoluna devam etti…

Bir akşam vakti güneş henüz batmış olacak 
ki gökyüzü mavi ve karanlık arasında bir 
çekişme halindeydi. Salondan hemen sonra 
başlayan holün sonundaki odada bir yatağın 
ayakucu görünüyordu. İlham Perisi ile yavaş 
yavaş odaya yürümeye başladık. Kapının eşiğine 
geldiğimizde Münir Özkul’u yatakta yastık 
yardımıyla doğrulmuş televizyon izlerken 
gördük. Yanı başındaki kızına “Kanal değiştirir 
misin?” diye sordu. Televizyon kanalları 
bir bir zaplanırken ben gözümü Özkul’dan 
ayıramıyordum. Çocuksu bir tebessüm 
ve dikkatle televizyona bakıyordu. Sonra 
televizyondan çok tanıdık bir ses geldi. Hemen 
kafamı çevirip televizyona baktığımda “Neşeli 
Günler” filminin unutulmaz sahnelerinden 
‘limon mu sirke mi’ kavgasının tam da 
ortasında olduğumuzu gördüm. Kızı, Özkul’a 
gülümseyerek bakmaya başladı. Özkul’un 
gülümsemesiyle oda aydınlandı. Sonra 
heyecanlı bir vücut dili ve sesle kızına “Ben bu 
adamı çok seviyorum. Çok güzel oynuyor. Adı 
ne bu adamın?” diye sordu. “Adı Kazım. Kazım 
çok güzel adam. Kazım sensin. Derviş sensin. 
Yaşar Usta, Baba Yaşar, Emin sensin. İbiş sensin, 
Selim sensin, ben tüccar değilim eğitimciyim 
diyen Mahmut Hocam, o da sensin.” demek 
istedim. “Kalbimle sarıldım o kahramanlara” 
demek istedim. Daha çok şey demek istedim. 
İlham Perisi hafifçe omuzumdan tutarak beni 
kendisine çevirdi ve gözlerimin içine ‘gidelim’ 
der gibi baktı. “Gidelim Peri.” dedim…
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CAN ERSAL

Bugüne kadar birçok yol hikâyesi okudum, 
dinledim. Hepsi de birbirinden ilginç, 
komik ve hüzünlüydü. Kimisi ayrılıkları 

kimisi de kavuşmaları anlatıyor; benimkinde 
ne ayrılık ne kavuşma ne de hüzün var. Benim 
hikâyemin merkezinde insanlık var. Almanya, 
Stuttgart’a bale ve modern dans çalışmalarına 
katılan kızım Aycan’ı bir sonraki workshop 
çalışmasının olduğu İtalya’nın Torino şehrine, 
Zürih üzerinden götürmek için ailecek 
mütevazı ufak arabamızla yola çıktık. Keyifli 
başlayan yolculuğumuz Zürih’te arabamızın 
bozulmasıyla kâbusa döndü, zar zor arabamızı 
benzinciye kadar iteledik, benzincide çalışanlara 
derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ama nafile… 
Telefonlarımız çalışmıyor, akşam saati her 
yer kapanmış… Çaresizlik içinde kaldırımda 
oturmuş ne yapacağımızı düşünürken 
benzincide beyaz arabanın içinden genç bir kız 

indi ve arabanın camını silmeye başladı. Ayten’e 
dedim ki “Cam silişinden anladım, bu kız kesin 
Türk.” Kızımın “Baba sakın seslenme ayıp olur.” 
demesine rağmen kısık bir sesle çekinerek 
sordum ve istediğim cevabı aldım. “Evet, 

Türk’üm.” cevabının ardından kardeşi Emre'yi 
arayıp çağırdı, kardeşi oto teknikeri… Hemen 
geldi, “Arabanın kayışı kopmuş, bu saatte her 
yer kapalı. Parça da bulamayız. Sizin arabayı 
evimizin önüne çekelim. Benim arabamın 
kayışını söküp sizin arabaya takayım. Sizi 
misafir edelim.” deyince anladım dünyada halen 
güzellikleri oluşturan insanlar var. Biz gidene 
kadar annesi Mevlüde Hanım yemek hazırlayıp 
çay demlemiş. Emre gece yarısına kadar 
arabayla uğraştı, tamir etti. Geceyi Zürih’te 
geçirdik. Sabah hep beraber kahvaltı ettik ve bizi 
yolculadılar. Hızır gibi yetişen Tokat Reşadiyeli 
güzel aile, Narin, Emre ve Mevlüde Özkenar, iyi 
ki varsınız. Sizler çoğaldıkça dünya güzelleşecek. 

“İnsan insan derler idi
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyü söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim”
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YAŞAR SEYMAN

Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’ya gelişini bir 
kadına müjdeler... 

“Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde 
 Hakkın yarattığı her şey, yerli yerinde
 Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.
 Noksanlık da eksiklik de, senin görüşlerinde.”

Hacı Bektaş-ı Veli

Bu gelişle başlayan aydınlanma o günden sonra 
insanlığı aydınlatan ışığa dönüşür.  

Aydınlanma mücadelesi veren düşünür, savaşın 
ortasında barışı seslendirmeyi seçer. Yoksullukların 
yarattığı yoksunluk bilgi ile yok olur. Anadolu 
Erenleri ile kadın-erkek demeden bir gönül eri 
olarak çalışır. Konup göçtüğü yerlerden hor görülür,  
kovulur, incinir yine de insanlığa sevgi hizmet 
yolundan ayrılmaz. İnsan ruhunun derinliklerindeki 
en temiz duyguları aktarırken asırlar aşan sözler 
bırakır: “İncinsen de incitme.”, “Her ne ararsan 
kendin de ara.” Annesinin kendisine gönderdiği 
oğul Yunus Emre ile buluşmasında buğdayı himmet 
ile harmanlayan aşk deryasına düşenlerin çerağını 
yakar.

Gönüllerde yanmağa başlayan o çerağı bütün 
insanlığı sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğe 
çağırır. Hacı Bektaş-ı Veli insanı temel alan dostluk 
ve barış şiarı Anadolu’da maya tutar. Kök salan bu 
düşünce tüm dünyada yeşerir. İnsan sevgisinin en üst 
noktalarına ulaşan eşsiz felsefesi, gökkuşağını saran 
bir senfoni gibi Bektâşîliğin gönül dili olmayı başarır.

Hacı Bektaş-ı Veli’ye göre insan yaratılmışların 
en değerlisi, en seçkini, en benzersizidir. Dostluk 
ve barış içinde yaşamalıdır. Hangi inanç ve kökten 
gelirse gelsin, insan değerli varlıktır. O nedenle 
dünyanın merkezinde insan vardır.  

Hacı Bektaş-ı Veli, Kırşehir yöresindeki 
Suluca Karahöyük’e (Hacımköy) yerleşmiş, Orta 
Anadolu’yu dolaştıktan sonra Anadolu kültürünü, 
Anadolu insanının gelenek ve göreneklerini 
özümseyerek yeni bir bilim ve öğreti merkezini 
Serçeşme’de kurar.

Burada çok sayıda öğrenci yetiştiren ve yeniçeri 
ocağının da piri olarak bilinen Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin Anadolu birliğinin sağlanmasına katkısı 
yadsınamaz noktalara ulaşır. Yaymaya çalıştığı 
düşünceleri birleştirici, yükseltici öğreti olarak 
her türlü bağnazlıktan uzak, çağa uyan ilkelere 
dönüşür.

Hacı Bektaş-ı Veli, binlerce yıl önce insanların 
köle pazarlarında satıldığı, dini, rengi ve inanışı 
yüzünden ötekileştirildiği, Ortaçağ’ın o karanlık 
dönemlerinde; 

“Düşmanlarınızın bile insan olduğunu 
unutmayın.” 

“Kadınlarınızı okutunuz.”
“İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” 

diyerek yaşadığı çağı hümanist düşünceleriyle farklı 
kılan bir felsefe insanı olarak yaşar.

Hacı Bektaş ilçesinde kurduğu dergâhta 
yoksulları doyuran; dergâhta çalışan dervişlere eşit 
davranan, onları birbirinden ayırmayan bu bakışı 
yaşam biçimine dönüştüren Hacı Bektaş Veli, çağını 
aşan bir adalet ve eşitlik sembolüdür. 

Pirin 700 sene önce yaktığı o ışık, o çerağ 
aralıksız yanmayı ve insanlığı aydınlatmayı 
sürdürüyor.

Anadolu coğrafyasında bazı yerler vardır; 
şehirler, kasabalar, beldeler; köyler varlığı ile bizi 
soluklandırırlar. Direnç verir, arındırır, umudu 
yeşertirler. Gelecek güzeldir dercesine, işte 
Hacıbektaş böyle bir yerdir. Gönüllerde dostluk 
ve barış çiçekleri açar. Kendini özenle koruyan bu 
topraklarda öz öze olunur. Savrulmaların yaşandığı 
günümüzde kendini, özünü, rengini, dünya 
görüşünü korumak kolay mıdır? Selam olsun 
birliğinize, dirliğinize, eşitlik, özgürlük, kardeşlik 
isteminize! Demokratik, laik bir ülke özleminize 
selam olsun!

 İyi ki varsınız, sizinle soluklanıyoruz diyesim 
geliyor…  

Serçeşme’nin dönüş yolunda insan tazeleniyor, 
çoğalıyor, dönüşerek uğurlanıyor sanki. Dostluk 
ve barış, Hünkâr’ın kucağında aslanla ceylanın 
simgesel duruşu ile insanı derinden etkiliyor. 

İnsanı kıblesine koyan Hacı Bektaş-ı Veli; 
“Okunacak en güzel kitap insandır.” diyen bir 
gönül ereni olarak Anadolu hümanizması sarıp 
sarmalıyor. 

Özümüz insana dönük olmalıdır. İnsan aklına ve 
yüreğine dokunamayan hiçbir zorluğa dokunamaz, 
engelleri aşamaz. Mücadelemiz insanın 
mutluluğunu hedeflemeli. 
Kendi yazgımızı değil, 

insanlarımızın yazgısını değiştirmek için mücadele 
etmeliyiz. Hangi uğraşın içinde olursanız olun, 
yeter ki emekten, kadın haklarından, insan 
haklarından, hayvan ve doğa haklarından yana 
sözünüz, mücadeleniz, yaşamı dönüştürecek sevgi 
dolu yüreğiniz olsun!   

Anadolu bir kültür bahçesi, bu bahçenin güzel 
örneklerinden biri de Hacı Bektaş-ı Veli’nin diyarı 
Serçeşme’dir!

“Burası âşıklar kabesidir / Eksik gelen 
tamamlanır.” Hem Hacı Bektaş-ı Veli’nin hem de 
Mevlana’nın kapısında aynı söz yazar. 

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin 13. yüzyılda 
Anadolu bozkırını düşünceleri ile mayalaması 
insanı çok etkiliyor. Tüm sözleri içinde birkaç sözü 
bir insanın yaşam boyu yolunu aydınlatmaya 
yetiyor. Dostluk ve barış yaşamlar adanarak 
gerçekleşir. Güzel olan zoru başarmaktır.  

Şair İlhan Berk, Hacı Bektaş-ı Veli’nin “dostluk ve 
barış” kavramalarını şiirinin dizelerinde nasıl derin, 
anlamlı yorumlamış. Yazımı İlhan Berk’in şiiri ile 
noktalıyorum: 

“Bir resimde bağdaş kurmuş oturuyor Hacı 
Bektaş Veli. Evi gibi yeryüzü.

Bir bulut düşürmüş başını duruyor. Onunla 
gidip gelen. Uzakta bellibelirsiz.

Beyaz, uzun kavuğu. Demek ki güneş var.
Kucağına almış bir ceylanı, bir aslanı. 

Duruyorlar. Üç kişiler.
Hayvanları mı severdi Hacı Bektaş Veli? 

Bilmiyoruz. Ama açıktı hep evinin kapısı.
Çizgili mintanı. Yalın. Düz. Ta bileklerine değin 

uzuyor, uzayıp orda kalıyor.
Yüzü? Uzun yüzü. Sakallı, virdi okur gibi de 

önüne bakıyor.
Delik değil kulağı ve halkasız.

Yanında yeryüzü: Ağaçlar, sular, 
gök. Her sabah okuduğu.” 
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ŞEYHMUS DİKEN

Tek tanrılı dinlere kaynaklık etmiş kutsal 
kitaplar, dört nehirden söz eder. Bu 
dört nehirden ikisi var ki çok önemli 

uygarlıklara hem kaynaklık hem de ev sahipliği 
yapmaları açısından kayda değerdir.

Dicle ile Fırat bir oldu mu, dağlar da, ovalar 
da önlerinde selama durur. İkisinin araya aldığı 
bölge çağlar boyu “Mezopotamya” olarak 
ünlendi. Bu bölgenin, “Yukarı Hilâl” ya da 
“Bereketli Hilâl” olarak da adlandırıldığı bilinir. 
Her dönemde bir dolu önemli işe mührünü 
basmış Mezopotamya ve bu iki nehir. Bazen 
bacı, kardeş olmuşlar. Çoğu kez de iki sevgili: 
Dicle ve Fırat...

Ne hikmettir bilinmez bu iki nehre, hakareti 
de eziyeti de belki coğrafyası ve de doğası gereği 
Elazığ reva görmüş. Önce Elazığ önlerinde asi 
ve deli Fırat’a gem vurmuşlar. Adına da “Keban 
Baraj Gölü” demişler. Fırat nehrinin doğudaki 
dağlardan gümbürdeyerek akıp gelen coşkusu 
Elazığ önlerinde durulmuş, sükûnete kavuşmuş. 
Sanki kimlik değiştirmiş bir baraja ödeştirilmiş 
koca Fırat.

Elazığ yakınlarında Hazar Gölü, Dicle’nin 
adeta kaynağı. Hazar Gölü’nün de beslendiği 
ana kaynak; Bêrmaz. Hazar Gölü, Diyarbakır ile 
Elazığ arasında, Elazığ’a yarım saat uzaklıkta 
birinin adı Hazar Baba, diğerinin de Mastar olan 
iki dağın arasında kalmış bir göl.

Binlerce yıldan bu yana bölgeye doğasıyla 
hayat veren bir tektonik çöküntü gölü. Elazığ’a 
bağlı Sivrice ilçesi ile Gezin beldesinin dışında 
onlarca köy, yüzlerce yazlık yerleşim amaçlı 
site ve binlerce konut, bir iki de turistik tesis 
konumlanmış eskiden adı Gölcük olan Hazar 
Gölü’nün çevresinde.

Gölün etrafındaki sürekli nüfus 15.000 - 
20.000 civarındayken, yazın iki katına, hafta 

sonlarındaysa en az üç, dört katına çıkıyor. 
Uzunluğu 22 kilometre, genişliği 6 kilometre 
olan göl aynı zamanda Türkiye’nin en derin gölü, 
213 metre. Yakın zamanlara kadar da Türkiye’nin 
en temiz su kıyılarından kabul edildiği için kimi 
plajları mavi bayrakla ödüllendirilmiş.

Sualtı arkeologlarının en çok ilgi gösterdiği 
göllerden biri Hazar Gölü. Su altında yerleşim 
izleri yakın zamanlarda belgelenmiş. Gölün 
karayolu tarafından yüzünüzü karşıdaki Hazar 
Baba Dağı’na çevirdiğinizde adeta sırt üstü 
uzanmış hamile kadın görüntüsü izleyenlerle 
göz teması sağlar. Ve anlatılarak inanca 
dönüşmüş bir halk efsanesi vardır, dilden dile 
dolaşan, oraya dair.

Derler ki o göl, göl olmadan evvel orada bir 
şehir varmış. Hamile bir kadın o şehirde hangi 
kapıyı çalıp su ve ekmek istemişse kapı yüzüne 
kapatılmış. Kadıncağız da oracıkta yığılıp kalmış. 
Ölmeden evvel de “Umarım sular altında 
kalırsınız!” diyerek beddua etmiş. Yine derler ki; 
o kadının öldüğü gece Hazar şehri çökmüş ve göl 
olmuş. Kimseler de kurtulmamış. Kadınsa Hazar 
Baba Dağı’nın zirvesinde şimdilerde de sırtüstü 
yatar, bir daha da uyanmaz olmuş.

Hazar Gölü’nün bütün bunların dışında 
önemli bir özelliği var. Elazığ, Diyarbakır, Urfa, 
Mardin, Batman ve Bingöl illerinin neredeyse 
Akdeniz’i. Nefes alma, soluklanma mekânı. 
Sırasıyla bütün meyvelerin Akdeniz’den bir 
ay sonra tüketicisiyle buluştuğu bir yeryüzü 
cenneti. Çilek, vişne, kiraz, kayısı, erik, şeftali, 
elma ve illa ki Gezin fasulyesi. Tadına doyulmaz 
göl balığı da cabası. Bütün bu coğrafyanın 
insanları birbirlerine “göle gidiyoruz” 
dediklerinde bilin ki; hemen Hazar Gölü / 
Gölcük anlaşılır. Bölgede başka da göl yok 
çünkü. Bir tek Van Gölü var, o da epeyce doğuda.

Çok değil bundan 30 yıl kadar önce Hazar 
Gölü kıyısı bakîrdi, çadır kurardık oralarda. 
Ekmeğimiz bile taksiyle Maden ilçesinden 
günde bir kez gelirdi. Göl köylüleri çok da haz 
etmezlerdi çadır campingcilerden. Ama bugün 
göl etrafında sosyologlar açısından araştırma 
yapılacak boyutta bir değişim ve dönüşüm 
yaşanıyor. Artık ürünlerini yalnız yazlıkçılara 
değil, yıl boyu çevre illere, ağırlıklı olarak 
da Diyarbakır’a pazarlamanın örgütlenmesi 
içindeler göl çevresi sakinleri.

Ve dahi başta Diyarbakırlılar olmak üzere 
çevre il ve ilçelerden akın eden gölün yazlık 
hemşehrileri yazın gölde yeni bir dünya 
yaratıyorlar...

Yazının başında Bêrmaz adıyla Dicle Nehri’ne 
kaynaklık eden su gözelerinden söz ettik ya! İşte 
koca bir Mezopotamya ovasını sulayıp sonra 
Basra Körfezi’nde denizle buluşan Dicle kaynağı 
Bêrmaz’ın çanağı olan Hazar Gölü aslında bir 
nevi “Ana Rahmi”.

Öyle bir rahim ki doğal klimatolojik ortamıyla 
bölge insanına soluk aldırıyor. Hem sadece soluk 
aldırmakla kalmıyor. Entelektüel kimlikleriyle 
yazana, çizene de ev sahipliği yapıyor.

Herkesler beni “Diyarbakır yazarı” olarak bilir 
ya! Haksız sayılmazlar, öyledir elbette. Ama 
bir de istisnası var bu durumun: “Amida Ana” 
çocuk kitabımın sonunda kitabın yazıldığı yer 
olarak; Dzovk / Gölcük / Hazar Gölü yazılıdır. 
Çünkü o kitap yayınevine verilmiş söz gereği 
Diyarbakır’ın yakıcı sıcağından kaçılarak beş 
günde yazılmış ve mekân kitaba ev sahipliği 
yapmıştı.

Şair buluşmaları ile şiir akşamlarına da ev 
sahipliği yapan Hazar bir vaha. Ve değil mi ki; 
hemen her yaz akşamı bir musiki cemi Hazar’da 
şakıyor…

Gölcük ya da  
Kaynaktan Beslenmek
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AYŞEN ŞAHİN

Asuman’la erişte kesiyorduk. Olay orada kopmuş 
meğer benden ötürü.

Asuman bizim komşu, 20 senedir. Aslında 
benden tam 20 yaş büyük ama teyze, abla vs. demi-
yorum. Senelerdir bekâr, dul aslında ama dul kelimesi 
hiç kimseye yakışmadığı gibi ona da yakışmadığından; 
bekâr.

Neşeli olmasına ramak kalmış bir insan. Hep yapıl-
ması gerekeni yapar, her işi de en iyi yapar. Apartmanda 
merdivenleri o yıkar, hastalanana ilk o koşar. Altın 
günleri organize eder, tüm yatırımı o altına yapar, en iyi 
tarifleri o bulur, geçinmek için çevredeki beyaz yaka 
hayali küçük kafelere, bir heves açılan mekân batana 
kadar kek, çörek satar. Öyle havuçlu kek, ıspanaklı 
börek gelmesin aklınıza, siz sipariş verirseniz Asuman 
glutensiz mantarlı kiş de becerir, vegan su böreği de. 
Rahmetli kocadan kalan evde, ondan kalan diş kovuğu 
maaşın da desteğiyle ittire kaktıra bir şekilde yaşar.

Mesaj atmıştı geçen yaz başında bir sabah: “Bana 
gelmen lazım.”

Yaz hazırlığındaydım oysa. Günden kalan gram 
altınlarımın birini satmış, manikür-pedikür ve kalıcı 
ojeye yatırmıştım. 

Evde yazlıklarımı deniyordum, makarna ve pilava 
dayandıkça şişmişim, moralim bozuktu inceden. Fakir-
lik önce kilo yapıyor insanda sanılanın aksine.

Zengin yıkasın taze sebzesini meyvesini misler gibi, 
yanakları al al, belleri incecik. Biz turşu bidonuna dönü-
yoruz fakirleştikçe.

Bıraktım yatağın üzerinde öylece giysileri, serçe 
parmağımı azat eden kayışı kopuk kapı önü terliklerim-
le seyirttim alt kata.

Erişte siparişi almış 30 kilo, yetişemiyormuş, yardı-
ma çağırmış.

Kız daha yeni gittim maniküre, yatırım yaptım ben 
bu ellere...

“Benim üç kuruşluk erişte için kıçımdan ter akıyor, 
manikür için altın mı bozdun manyak kadın!” dedi 
bana.

Dedim:
“Bak Asuman, ben her yazı şu hayattaki son yazım-

mış gibi yaşarım. İnsana, ömürden beklentisi sorulunca, 
65 ila 100 arası bir sayıyı kolayca söyleyiveriyor. Oysa bu 
sayı aynı zamanda yaşayacağımız yaz sayısı.

Gelmişim yolun yarısına, otuz-kırk yaz daha yeter 
mi bana?

Bütün seneyi yaz için yaşıyorum zaten, gideceğim 
bir sahile, daha önce hiç adım atmadığım bir plaj 
bulacağım yine, takacağım hasır şapkamı, uzanaca-
ğım şezlonga, bir elimde buzlu-limonlu çay, öbürün-
de kitabım, güneşten kavrulunca denize atacağım 
kendimi: cosssss. Çocuklar gibi ellerim ayaklarım 
büzüşesiye çıkmayacağım. Sonra pansiyonda serin bir 
duş, bir nemlendirici gerilmiş tenime, pamuklu dona 
geçmenin verdiği rahatlıkla bir şekerleme yapacağım. 
Kurt gibi acıkmış uyanacağım. Beyaz keten 
elbisemi geçireceğim yanık tenimin üzerine. Gittiğim 
yerin çarşısını önce bir gezeceğim boydan boya. 
Menüler kapı önünde asılı olur yazlık yerde, iştahla 
bakacağım hepsine, birini gözüme kestireceğim. 

ASUMAN

Hatta belki gözümün kaydığı bir el işi takıyı almayı da 
koyacağım kafama. Turist broşürlerinden alacağım 
bir tane. Yemeğimi yerken bir kadeh rakı isteyeceğim, 
broşüre bakarak nereleri gezeceğimi planlayacağım. 
Yemeğim bitince müzik seslerini takip edeceğim. 
Sevdiğim bir yer bulunca girip biraz dans edeceğim. 
İşte bu akışın bir yerlerinde belki bu sene bir kez daha 
bir yakışıklıya âşık olacağım. Yaz erişteden çok daha 
büyük bir şeydir Asuman, yaz tüm güzel ihtimallerin 
istatistiki bir zafere koştuğu mevsimdir. Ya bir yaz 
daha göremezsem, içimde kalanların şişliği kefenden 
bile belli olur yemin ederim. Yaza hevesim tüm altınla-
rın ederinden büyük.”

Ne güzel konuşmuştum be!
Ben konuşurken Asuman’ın erişte kesme ritmi hızlı 

bir rap parçasından hicaza döndü.
Tıkırtılar hızını kestikçe kesti. Tiradım bitince Asu-

man dedi ki “Ben yazı hep salçalık ve turşuluk düşün-
müştüm.”

Meğer ömrünce tatile gitmemiş Asuman. Hiç 
şezlonga yatmamış, hiç denize ayak sokmamış, hasır 
şapkası olmamış. Ne antik şehir harabesi görmüş, ne 
müze gezmiş, ne taş sektirmiş suda. 

Daldı gitti bir elinde üç santimlik enle kesilmiş on 
kat yufkadan oluşan şeritle.

Ben aldım güzelim manikürlü ellerime bir şerit, 
yardım edeyim madem diye, bıraktırdı bana da. Kalk git 
valizinle uğraş sen, dedi. Öptüm, kaçtım.

İşte o, yüz yüze son görüşüm oldu Asuman'ı.
Gerisini Instagram’dan takip ettik mahallece. O 

günlerde toplam 27 takipçili Instagram hesabında, 
sardunyaları, salça tepsileri, ters çevrilmiş turşu ka-
vanozları, bir de mahalledeki düğünde saçları yay gibi 
spreylenip adına lüleli denilmiş dandik kuaför hezimeti 
haliyle toplam 4 fotoğrafı bulunan, profil görselinde 
düğününden kalan klişe bir poz bulunan, biri yorum 
yapsa heyecandan hangi emojiyi yollayacağını iki saat 
kafasında kuran Asuman, yoruma, mesaja kapadı hesa-
bını, şimdilerde altı yüz bin takipçisiyle yaşıyor hayatını.

Evet, hepsi bir yazda oldu, Asuman’ın bitmeyen 
yazında.

O gün aşka gelip attığım tirat meğer tokat gibi 
iniyormuş suratına. Ev fiyatları rekor kırınca, biriktirdiği 
gram altınların da toplamını hesaplayınca, geçmiş 
bütün ömrünün tek bir yaz bile etmediğini fark eden 
Asuman, o yaz bu yaz demiş, her şeyi satıp, bir çekçekli 
valizle düşmüş yola.

Biz ilk Bodrum’daki fotoğrafını gördük, sonra 
Çeşme’de oradan Sakız Adası’na gitti günübirlik, sırada 
Antalya mı, Datça mı, Kuşadası mı var diye apartmanca 
bahis oynarken bir de baktık Asuman Batum’da.

Orada; yabancı memlekette olma hissini de keşfetti 
herhalde, cebinde de rahmetlinin memuriyeti sayesin-
de yeşil pasaport, bir de baktık ki Asuman Venedik’te!

Telefonu kapalı, sosyal medyası mesaja, yoruma izin 
vermiyor. Asuman’a ulaşma isteğim yaza olan hevesimi 
geçti bile.

Asuman gezdikçe zayıfladı, zayıfladıkça şekli değişti, 
tarzı değişti. O neşeli olmaya kalan ramağı aşmıştı 
gördüğüm, iki ucunu birleştirip beline de lastik geçirip 
kendi diktiği pazen etekler yerine beli kemerli çiçekli 
elbiseler vardı artık üzerinde. Saçları dalgalandı. Maşa 
mı yapıyor ne?

Kaça satmış olabilir bir evi de bu kadın dört ayda bi-
tiremedi parayı diyorduk, mevsim sonbahara dönünce 
biter sandık, yarım küreyi değiştirdi Asuman.

Ekimde Wellington’dan fotoğraf koydu. Vur dedik 
öldürdün Asuman, Kuşadası’na heyecanımı anlatırken 
verdiğim feyzle, kadının erdiği arş beni gerdi.

Sonrasını saymayayım, kahredersiniz kendinizi, 
cesaretsizliğinize, hayallerinizin nohut kadarlığına, bir 
ev parasıyla dünyayı dönemeyişinize yanarsınız, benim 
gibi.

Bu ay başı; Sicilya’dan bir fotoğraf paylaştı. Bir res-
toran açmış. Meğer para biteyazdıkça bir şeyler pişirip 
satıyormuş Asuman, vegan, glutensiz ya da ızgarada 
tükürük köfte; ona fark etmezdi, eli yatkındı her şeye, 
lezzetliydi. Sonunda bir durakta karar vermiş anlaşılan. 
Yanında esmer, kafası hâlâ saçlı olmakla kalmamış, 
saçı da at kuyruklu, takım elbise markalarının olgun 
mankeni kılıklı bir İtalyan’ı öpüyor yanaktan. Restora-
nın adını “Asu’s Man» koymuş. 

Altına da İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Almanca 
aynı cümleyi yazmış, tenezzül edip kendi dilini de en 
sona eklemiş haspam:

“Ömrümün son yazı olsun ama tüm ömrüme değsin 
diye çıktığım yolda; ikinci baharı buldum. Adamım, her 
günümüz yine de yaz tadında olsun!”

İşte böyle; sana verdiğim aklın kendimdeki 
yansımasına tüküreyim Asuman, şu hikâyemizi anlata-
yım da bir bez çantaya havlu koyup, otobüse kart basıp, 
Kilyos’tan bari bir denize girmeyi başarayım diyorum 
bu yaz.

Vay Asuman vay Asu Man...
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HAYDAR ERGÜLEN

Yaz çınlıyor, ben sana demedim mi, yaz 
demedim mi, çınnnn! Yaz çınlar, kulak 
dediğin eski yazların deniz kabuklarından 

bir müze canım kardeşim, gelir, çınlar, duyarsın, 
ama kulağınla, için duymaz, o duymazsa da gör 
bu nice duymaktır?

Yaz, dünyadan büyük. Kimseyi unutmaz. 
Geleni, gecikeni, gideni, gelemeyeni, herkesin 
bir resmi vardır yazda, eskiden bir ‘fotoğrafın 
arabı’ derlerdi, şimdi yaz yanığı, gölgesi diyorlar 
sanırım. Hepimiz bir yazda kayıtlıyız.

Bazılarımızın gözyaşları kayıtlı yazda, 
bazılarımızın yazdan kurtarıp bir şiire atamadığı 
sözcükler, bazılarımız doğumyeri mevsimler olan 
bir ülkenin yurttaşı gibi gözlerini yaza yazda yazla 
yazın açmış, bazılarımız yazılı, bazılarımız yazısız...

Yazla hazla ama hep hızla! Tamam kış da 
kıpkısa güz de göz açıp kapayasıya, bir bahar 
çalımlı, ben hepsinden fazlayım diye. Yok bir şey 
demeyeceğim onun güzel hakkı bu, daha da fazla 
olsun hatta… Olsun da, insan ağız tadıyla yaza 
şiir bile yazamıyor. Belki de en güzeli en kısasıdır 

yaza yazılan şiirin, “yaz geçer/yine gelir”i gibi 
Murathan Mungan’ın. Öyle de o da kimbilir kaç 
yazdan yazlardan sonra...

Yaz demek kolay, hatta yaz da kolay sanılır, 
öyle gibi gelir ya, bir yaz üç mevsime bedeldir 
bana kalırsa! İnsan üstüne bir yaz kalsın istemez, 
güz kalsın, kış çöksün, bahar çıldırtsın ama 
yaz kalmasın insanın üstüne. Çokları bundan 
kapandılar içlerine, küstüler yaz günlerine ve 
ömürleri de “Hep O Şarkı”yı anmakla, söylemekle 
geçti, geçiyor… Geçmeyen bir yazın karanlığı. 

20



ALEV RAMİZSelim İleri’nin “Cehennem Kraliçesi” deyip orada 
bıraktığı.

“İnsan insana yaz gelir” diyesim ve demişken 
de bu dizeyle başlayan bir şiir yazasım var. Tabii 
şiirin niyeti daha ilk dizesinden belli, insan insana 
mavi gelir, sıcak gelir, güneşle gelir, şen gelir, 
açıkdenizler gibi gelir, hafif gelir, güzel gelir, 
ezcümle iyi gelir… Neyse her zaman olduğu gibi 
yazının ortasına gelince mevsim değiştirmeyim, 
yaz yaz kalsın yazı yazı, başlık da yerinde kalsın: 
Çınnnnn!

Yeter ki insan insana yaz gelsin… 
mi? Bilemiyorum. Bildiğim yaz deyince 
dağıldığım, bir kez demiş bulunduğum için de 
toparlanamadığımdır. Belki de diğerleri mevsim, 
yazsa ömürdür. Kış insana ölümü hatırlatır, 
ölümün yüzü hep soğuk olduğundan. Güz 
dedikleriyse belki araftır. Baharı saymıyorum 
bile, bahar sayılmaz, bu çocuklarla büyükleri bir 
saymak gibi bir şeydir ve elbette hem bahara 
hem çocuklara yazık olur. Fakat yaz, ama yaz, 
ah yaz, yine yaz, o işte “İlahi Komedya”nın ta 
kendisidir! Ölümünün üzerinden 700 yıl geçmiş 
olmasına karşın, Dante’nin cenneti, cehennemi 
ve arafı hikâye eden, belki de onları gerçek, fakat 
başka bir yerde, uzakta, ötede değil, burada, 
yaşamda olduğu düşüncesini güçlendiren kadim 
yapıtı “İlahi Komedya” yaz için bir metafordur, 
ve o da yaz için yazılan müzikler, çekilen filmler, 
söylenen şarkılar, şiirler, anlatılar gibi bir büyük, 
aynı zamanda büyülü bir başlığın, ayinlerin altına 
toplanmıştır. 

Yaz ayini de bir ayin-i cem sayılır. Şamanlar 
uzaktan nefes yollar, paganlar ateşi harlı tutar, 
gülbanklar okunur, yolcular sefere çıkıyormuş 
gibi uğurlanır, belki arkalarından kutsal metinler 
okunur, öyle ya gidip de dönmemek de vardır, 
dönemeyenler yaz şehidi sayılır mı sayılmalı mı, 
yazdan ağır yaralı dönmenin dinmeyen ıstırabı 
yanında belki de yaz şehidi olmak yeğdir!

Yaz bizim neyimiz olur? Karanlığımız elbette! 
Bakmayın yazı böyle mavi sözcüklerle, beyaz 
boşluklarla, havai dizelerle, çiçekli deyişlerle 
övüp bezediğimize, çoğu korkudan ıslık çalmak 
gibidir. Belki de yaz üzerine hiç tefekkür 
etmemek gerekir! Yaz onu doya doya yaşamak 
isteyenler için açıktır, aydınlıktır, kısacıktır, 
renklidir, esenliktir, uçucudur, hafiftir, şenliklidir, 
beyazdır, aşktır, bedendir, tene yazılandır, onu 
duya duya yaşamak isteyenler içinse kapalıdır, 
kapkaranlıktır, uzun mu uzundur, ağırdır, 
kederlidir, ayrılıktır, ruha kazılıdır...

Ve ömür yaşla değil yazla ölçülür, kaç 
yaşındasın değil kaç yazındasın diye sorulmalıdır. 
“Yaş 35 yolun yarısı eder” de, ‘yaz 35’ ne eder 
bilinmez, bilemeyiz! Tıpkı insanları sonuna 
varmadan bilemeyeceğimiz gibi, yazları da 
sonuna, belki de sonumuza varmadan bilemeyiz! 
“İnsan insana yaz gelir” dizesini “insan insana az 
gelir” diye de okuyabiliriz böylece.

Bu yazıyı hangi ayda yazdığımı sanırım 
anladınız. Haziran değil, çünkü haziran 
hazirandır, ne bahardır ne yazdır, özerk, 
bağımsız bir aydır, cumhuriyettir. Temmuz yazın 
yakınıdır, yaza giderken mutlaka geçersiniz ve 
yazın sandığınız gibi aydınlık olmadığını, sizi 

karanlığa çağırdığını onda biraz sezersiniz. Yaz 
ağustostur. Turgut Uyar’a kalsa “Temmuz tam 
bu işe göredir”, hatta hem yazı hem birbirimizi 
bağışlamamızı bile düşleyecektir, ne var ki yazın 
kapısı ağustostur ve oradan girilir. Uzun karanlık 
bir yola girmek gibidir bu. Cevat Çapan’ın 
“Soluk Soluğa” yaşadığı, yazdığı ve okuduğumuz 
şiirindeki ‘çığlık’ da yaza neden sayılmasın? 
“Uzun, karanlık bir çığlığın da ardına düşebilir 
insan/Titrek, eğri büğrü bir yazının çağrısına 
da uyar.” Yaz çağırmaz aslında, insan kendini 
yaza çağırır, insan yaza bir hazırlıktır. Ve her 
canlının tadacağı şey yalnızca ölüm değil, ondan 
öncesinde de yazdır. Sahil, kumsal, kum, deniz, 
güneş, mavi ve benzeri küçük armağanlar yazın 
karanlığını saklamak için plaj şemsiyelerinden 
başka bir şey değildir. Uçucu, geçici...

Hayat yazdır, gerisi azdır! “Bu dünya bir 
imtihandır” dedikleriyse yaza bakarak söylenmiş 
olup yazla sabittir. “Yeni bir aşktan çıktım/
yaralıyım” demiş bulunmama bakmayın, ‘şair 
sözü’dür geçer, ama yaz geçmez, kalır, yanında 
güneş lekesi, aşk yarası ne ki, “yeni bir yazdan 
çıktım/karanlığım” dizeleri bile hafif kalır!

Benim gibi ‘iyimser’ bir yazıcının elinden bu 
cümlelerin çıkması hayli tuhaf karşılanabilir, lakin 
yaz gerçeküstü, fantastik romanlardaki karanlık 
şatolar gibi bakıyor bana gençliğimden beri. Yaz 
neredeydi, ilk nasıl çarpıştık, “Unutulmuş Bir Yaz 
İçin” niye şiir yazdık? Galiba tam 1980 yılında 
yazdığım bu addaki şiirle aynı yerdeyim, aynı 
yazda, aynı gölgede, aynı hatırada: “anımsa bizim 
unutulmuş bir yazımız vardı/kıyısından çocukların 
dokunarak geçtiği/yaz kirli denizlerin körfezine 
çekildi” deyip “yaz bitti mi diye sorma yaz çoktan 
bitti/yedeğinde karartılmış sevgiler taşıyarak” 
hükmünü de verip, “bazı yazlar uzaktan geçer” 
duygusuna özlem yollayarak, ‘bazı yazlar uzak 
olsun!’ diye düşünmüşüm!

Yaz, 40 yaş gibi bir şey! Öncesi ve sonrası 
olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birinci bölümde yaz 
herhangi bir mevsimmiş gibi davranıyor, kendini 
öne sürmüyor. İkinci bölümdeyse, nasıl ayrıldık, 
nasıl unuttum telaşıyla yana yakıla aradığımız ilk 
sevgili gibi oluyor ve artık varımız yoğumuzdan 
da öte varımız çoğumuz oluyor. Ve artık her şeyi 
yazla düşünüyoruz. Oysa yaz görkemli o “Kirli 
Ağustos” olarak, tüm karanlığı, gizi, aldatıcılığı, 
yakıcılığı ve göz alan, baştançıkarıcı ışığıyla 
hepimizi açığa çıkarıyor.

O aldatıcı ışık, gençken denizfeneri gibi gelir 
insana, sonra sonra o herkesi buluşturan, ruhta, 
tende bile eşitleyen sanısıyla koştuğumuz yazın 
surlarına çarparız. Yanarız, kırılırız, kör oluruz, 
kalırız. Yaz tanrıdır ve göğüne, olmadı mavisine, 
hiç değilse gölgesine eğilir ve ayine katılırız.

Kim demiş ilk sevgilinin hakikatlı olduğunu, 
ömrümüzün sonrasında hep onun hayaliyle 
yaşayıp, deli divane onu arayacağımızı, 
bulduğumuzda da mutlu olacağımızı! Yapacak bir 
şey yoktur, yaz bir tesellidir ve onun tende, ruhta 
açtığı yaraları yine onun sağaltacağına inanırız. 
Yaz dedikleri delilik bundandır ve o sonsuz gençlik 
iksiri gibi yayılır. Yaz bulaşıcıdır. Güzün dinginliğini 
duyumsamak, kışın bilgeliğiyle yaşamak ve 
baharın sevincine karışmak için yaz bir derstir.
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AYLİN ÜNAL

Hep var mıydı? Yoksa doğmuş muydu? Ben bilmiyorum, bilene 
rastlamadığım için de hayal gücüme bırakıyorum. Orada 
tamamlıyorum öncesini ve geleceğini orada kuruyorum. Kendi 

kelimelerimden merhamet bekliyorum. Bana kalırsa manzarasını 
kıskanan genç bir kadındı. Elinde hiçbir şeyi yoktu, ormandan 
dışlanmış ve de yalnız kalmıştı. Beğenilmemişti, avutulmamıştı, 
ırmağın berrak yüzeyiyle su idi yakın arkadaşı. 

Su dinledi onu herkesi dinlediği gibi. Yansımalardan ibaret 
olmayan hafızası taşıyordu filinkini. Söz verir tutardı, dost değildi 
ama sadıktı. Belki de antikaların en göz önünde olanı, en çok hor 
görüleniydi. Hâlbuki sen onu değil, o seni dinlerdi. 

İşte tam olarak bunu hissetmişti günden güne yüzü solan kadın, 
meydan okumuştu gençliğine. Bir manzara uğruna sahip olduğu 
hiçliğine güvendi. Aramızda gezen kadınlarda bazılarına miras 
kalmış onun bu takıntısı. Haksız sayılmaz ama üzülüyor insan.

Kendini ait hissettiği hiçbir şey olmadı o güne dek. Gelecekte onu 
bağlayan hiçbir şey yoktu. Bir hayali ya da bir uğraşı, kendi başına 
inşa ettiği kendi hayatı. Hiçbiri. O buna mahkûmdu ve elindeki tek 
şey; insanlığın vefadan eksik kaldığını hatırlatan acı dolu bakışlarını 

dinleyen ona sırdaşlık eden ırmağın saydam sularıydı. Kenarına 
oturdu günlerce, izledi. Kimseyi bir adım yakınından geçirmedi, hiç 
kimse de cesaret etmedi.

Aşk diyordu buna, hatıralarına eşlik eden tek dostuyla. Zaman 
zaman bir çayın kıyısındaydı, bazense bir gölün. Su nerede buluşmak 
isterse orasıydı yeri. Ona sadık ve dinleyen tek varlıktı evi. Ancak bir 
hayatın karşılığında yalnız yeni bir hayat vardı, yeni hayattan önce 
de eski ölüm. Su onu dinler, elinden tutardı fakat nereye kadardı. 
Kendi başına kalkamadıktan sonra. Günler geçti, mevsimler döndü. 
O toprağa karıştı zayıf bedeniyle ve bir zamanlar sesi olduğu suya 
döndü.

Kimseye yar etmediği manzarası onun eceli oldu, soluk bir gün 
batımında dalgaları gördü. Unutmuyor, akıyor, dönüyor ve tüm 
intikam yeminlerine ayak uyduruyor sadık evi. Kimseye merhamet 
etmiyor ona ettiği gibi. Kim baksa o kadının gözlerinden suya, 
boyluyor karanlık ve serin denizleri.

Şimdi anlatmadan evvel onu dinlemenin ve selamlamanın vakti, 
yeniden yükseliyor suyun sesi. Umuyorum ki gençliğinin hatırına 
bırakır bu nefreti, suların yaşlı bekçisi ve sadık Çay Ninesi.

Irmaktan Saydam Hafızaya
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NAZIM ALPMAN

Türkiye, Uğur Mumcu’nun adını 1970’lerden 
itibaren duydu, tanıdı, sevdi ve bir daha da hiç 
unutmadı. O yüzden 1993’te Ankara’da katle-

dilmesinden bu yana 30 yıl geçmesine karşın Uğur 
Mumcu kitapları, yazıları, televizyon ve panellerde 
yaptığı konuşmalarıyla yaşamaya devam ediyor. 
Onun yıllar önce öngörüp uyardığı bütün gelişme-
ler Türkiye’de birer birer gerçekleşti. 

Uğur Mumcu’nun uyarılarını “suç” kabul ederek 
ona davalar açanlar, hapislere atanlar, hukuk 
fakültesi diplomasına rağmen er olarak askerlik 
yaptıranlardan ömrü yetenler onu anladılar:

“Uğur Mumcu haklıymış!”
 22 Ağustos 1942’de Kırşehir’de dünyaya geldi. 

Annesi Nadire Hanım, babası Hakkı Şinasi Bey ta-
pu-kadastro memuru idi. Uğur Mumcu’nun kaderi 
daha ilkokulun adıyla belli olmuştu. Ankara Devrim 
İlkokulu’nda başlayan tahsil hayatı Ankara Deneme 
Lisesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1965 yılında mezun olarak hitama erdi. 

Avukat olmak istiyordu ama hayat onu gazete-
ciliğe çağırdı. Daha öğrenciyken bu belli olmuştu. 
1962’de “Türk Sosyalizmi” başlıklı makalesiyle 
Cumhuriyet gazetesinden “Yunus Nadi Ödülü”nü 
kazandı. 

1969-72 yılları arasında Ankara Hukuk Fakül-
tesi’nde asistan olarak akademiye yönelmişken 12 
Mart 1971 Darbesi geldi. Uğur Mumcu’nun bir yazı-
sında geçen “Ordu uyanık olmalı” sözleri doğrudan 
orduya hakaret(!) kabul edildi. Gözaltına alınıp Ma-
mak Cezaevi’ne konuldu, bir yıl hapis yattı. 7 yıllık 
hapis cezası Yargıtay tarafından bozulunca beraat 
etti. Mahkemenin veremediği cezayı generaller ver-
di. Er olarak askere aldılar. Ağrı’nın Patnos ilçesinde 
iki yıl (1972-74) askerlik yaptı. Bu dönemi, “Sakıncalı 
Piyade” adlı kitabında şöyle anlatacaktı:

“Ben Patnos dağlarında halk çocuklarıyla er 
olarak askerlik yapmayı, emekli olup siyasi iktidarın 
uzattığı yönetim kurullarında on binlerce lira para 
alan orgeneral olmaya değişmem!”

Daha sonra da yazılarında sıklıkla kullanacağı bir 
sıfat vermişti eleştirdiği emekli generallere:

“Holding paşaları!”
Başka versiyonları da vardı bu türden benzetme-

lerinin. Büyük şirketlerde danışmanlık yapan üni-
versite öğretim üyelerine de şöyle hitap ediyordu: 

“Bir üniversite profesörü var, bir de holding 
profesörü!”

Uğur Mumcu gazetecilik mesleğini yapanlara 
karşı da “ılıman” davranmazdı. Daha doğrusu gaze-
tecilik yerine patronlarının işlerini takip edenleri hiç 
hoş görmezdi. Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet’teki 
yazıları “Gözlem” başlıklı sütununda yayımlanıyordu. 
Çok paralı bir gazete olarak Babıali’de yayın hayatına 
başlayan gazetenin başyazarı da “Gözlem” koymuştu 
sütununun adını. Uğur Mumcu panellerde bu konuya 
da değinmeden geçmezdi:

“İkinizin de köşesi Gözlem, ‘biz kimi okuya-
cağız?’ diye soruyorlar. Ben solcuyum tek açıdan 
bakıyorum olaylara… O ise hem solcu hem sağcı 
olduğu için daha geniş perspektiften bakabiliyor. 
Onu okuyun!”

Uğur Mumcu istediğinde Türk edebiyatı-
nın ustalarından geri kalmayacak bir 
mizah damarına sahip olduğunu 
gösteren yazılar kaleme alırdı. 
Ama esas mesaisini Türkiye’nin 
karanlık dehlizlerinde dönen 
dolapların aydınlatılması-
na harcardı. Geleceği çok 
önceden görebilen bir analiz 
yeteneğine sahipti.  

Abdi İpekçi cinayetinde 
Mehmet Ali Ağca dışında adı 
geçenler (Abdullah Çatlı, Oral 
Çelik, Ömer Ay, Lokman Kun-
dakçı) hepsine Nevşehir Emniyet 
Müdürlüğü Pasaport Şubesi’nden 
birbirlerini takip eden numaralarla 
pasaport verilmişti. Uğur Mumcu sütununda 
soruyordu:

“Nevşehir’den bu pasaportları veren kim? Kim? 
Kim?”

1996’nın 3 Kasım günü patlayan Susurluk Skan-
dalı’nın baş aktörlerinden İbrahim Şahin’in komiser 
yardımcısı olarak görev yaptığı ilk makamın Nev-
şehir Pasaport Şube şefi olduğu, yıllar sonra ortaya 
çıkmıştı. Uğur Mumcu bu işin kuyruğunu yıllar önce 
yakalamıştı! 

Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’te öldürüldüğünde 

yakın arkadaşı Ali Sirmen acı kaybının boyutlarını 
da yazmıştı:

“Bu cinayeti aydınlatacak bir Uğur Mumcu yok 
artık!”

Ali Sirmen üzüntüsünde çok haklıydı. Ama bir 
Mumcu daha var olduğunu gösterdi. Eşi Gül-

dal Mumcu “İçimden Geçen Zaman” 
adlı kitabında cinayetin kim tara-

fından işlendiğini DGM savcısı 
Ülkü Coşkun’a söyletti. Savcı 

otopsi raporunda pek çok yan-
lışa imza atmıştı. O kadar ki, 
Uğur Mumcu’yu mavi gözlü 
bile yapmıştı. Bu ve benzeri 
detayları hatırlatınca savcı 
Coşkun teslim bayrağını 

çekmişti:
“Güldal Hanım üstüme 

gelmeyin. Bu işi devlet yapmış-
tır, siyasi iktidar isterse çözer!”
Uğur Mumcu 23 Mart 1988’de 

“Basın özgürlüğü halkın haber alma 
özgürlüğüdür.” derken işte bu karanlık cinayetleri 
kastediyordu. Sadece üç ay önce 3 Aralık 1987’de 
Türkiye’nin 2020’lerini işaret edebilme yeteneğin-
deydi:

“İçerde muhafazakârlık, milliyetçilik edebiyatı, 
dışarda boynu bükük kredi dilenciliği! Arap ban-
kerlerle kurulan kardeşlik ilişkileri… Bu şirketlere 
tanınan akıl almaz ayrıcalıklar…”

Günümüzü 35 yıl önceden görebilmesini elbette 
özel bir adı vardı:

“Uğur Mumcu bir gazetecilik abidesidir!”

O gazetecilik 
abidesidir!

Avukat olmak 
istiyordu ama 

hayat onu 
gazeteciliğe 

çağırdı. Daha 
öğrenciyken 

bu belli olmuştu.
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SİNAN MEYDAN

“Bu eser (Büyük Zafer), Türk milletinin 
özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz 
anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin çocuğu, bir 
ordunun başkomutanı olduğum için sevincim 
ve mutluluğum sonsuzdur.” (Mustafa Kemal 
Atatürk, Nutuk, 1927)

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı… 
Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan 
Muharebesi’nin 100. yıl dönümünde 

bugün, her şeyimizi borçlu olduğumuz “Büyük 
Zaferi” anlatacağım.

ÖNCE DİPLOMASİ
Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı 

yıllarında her fırsatta barışa vurgu yapıyor, 
barış için savaştıklarını belirtiyordu. “Biz yalnız 
hayat ve istiklal isteyen bir milletiz” diyordu. 
Daha fazla kan dökülmesini istemiyordu. Bu 
nedenle Büyük Taarruz öncesinde süngüden önce 
diplomasiye dayanmak istedi. Bu amaçla önce 
Mart 1922’de Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal’i 
(Tengirşek), sonra, Temmuz 1922’de İçişleri Bakanı 
Fethi’ye (Okyar) Batı başkentlerine gönderdi. 
Ancak bakanlar, Avrupa’dan eli boş döndü. Fethi 
(Okyar), Paris ve Londra görüşmelerinden sonra 
hükümete verdiği raporda, “Ulusal amaçlarımızın 
elde edilmesi ancak askeri hareketlerle 
mümkün olabilecektir. Başka incelemeye, başka 
yoruma gerek yoktur” demişti.

Sakarya Zaferi sonrasında Müttefikler 
(İngiltere, Fransa, İtalya), artık Yunanistan’ın 
saldırı gücünü kaybettiğini gördüler. Bu 
nedenle Sevr Antlaşması’nı biraz yumuşatıp 
TBMM’ye kabul ettirmeyi denediler. Bu amaçla 
22 Mart ve 26 Mart 1922’de iki ayrı barış 
teklifinde bulundular. Atatürk, Misak-ı Milli’ye 
aykırı bu barış tekliflerini çok ustaca geri çevirdi.

Bu arada Yunanistan işgallere devam 
ediyordu. Yunanlar, 21 ve 30 Nisan 1922’de 
İtalyanların boşalttığı Söke’yi ve Kuşadası’nı 
işgal ettiler, 7 Haziran 1922’de Samsun’u 
bombaladılar. 29 Temmuz 1922’de İngilizlere 
bir nota vererek İstanbul'u işgal etmek 
istediklerini bildirdiler. 30 Temmuz 
1922’de de İzmir ve civarında özerk İyonya 

devleti kurduklarını ilan ettiler. 12 Ağustos 1922’de 
İzmir’deki Türk memurların işlerine son verdiler. Bu 
koşullarda Türkiye’nin “kurtuluş” için savaşmak 
dışında başka bir seçeneği kalmıyordu.

Şimdi süngüye dayanma zamanıydı. Atatürk, 
dünyanın en haklı, en meşru savaşına, Büyük 
Taarruz’a hazırlanıyordu.

Meclis ve Muhalefet
Sakarya’da düşman ilerlemesi durdurulmuştu, 

ancak Anadolu hâlâ işgal altındaydı. Sakarya 
Meydan Muharebesi’nin üzerinden bir yıla 
yakın zaman geçmişti. Mecliste Atatürk karşıtı 
güçlü bir muhalefet vardı. Muhalifler, “Bizi 
kim, nereye sevk ediyor? Koskoca bir millet 
belirsiz karanlıklara sürüklenir mi? Niçin 
taarruz etmiyoruz? Ordumuz durduğu yerde 
çürütülüyor” diyerek Başkomutan Atatürk’e 
saldırıyordu. “Avrupalılar bize barış teklif 
ediyorlarmış, daha ne duruyorsunuz? Gazi niçin 
cepheye gitmiyor? Niçin Ankara’da oturuyor? 
Bir insan hem meclis başkanı hem başkomutan 
olabilir mi?” diyorlardı. Atatürk, bu eleştirilere 1 
Aralık 1921’de ve 4 Mart 1922’de mecliste tek tek 
cevap verdi.

Büyük Taarruz öncesinde muhalifler 
önce Atatürk’ün başkomutanlığını tartışmaya 
açtılar. 5 Mayıs 1922’de Atatürk’üm katılmadığı 
meclis görüşmelerinde Başkomutanlık Kanunu’nun 
reddedilmesi gündeme geldi. Büyük Taarruz 
öncesinde ordu başsız kalmak üzereydi. 6 
Mayıs 1922’deki görüşmelere katılan Atatürk, 
“Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız 
bırakılmazdı. Bundan dolayı bırakmadım, 
bırakmam, bırakmayacağım” diyerek kararlılığını 
gösterdi. Yapılan oylamada başkomutanlık 11 ret, 15 

çekimser oya karşı 177 oyla 3. kez uzatıldı.
Muhittin Baha Pars, “Elleri ceplerinde ve 

tabancalarındaki muhaliflerin o gün Mustafa 
Kemal’i öldüreceklerini sandık” diyor. (F. Rıfkı 
Atay, Çankaya, s. 353)

Atatürk’ün başkomutanlığına engel olamayan 
muhalifler, bu sefer de meclis başkanlığına engel 
olmayı denediler. 8 Temmuz 1922’de, muhalefetin 
oylarıyla, bakanların ve bakanlar kurulu başkanının, 
meclis başkanının göstereceği adaylar arasından 
seçilmesi usulüne son verildi. Böylece Büyük 
Taarruz öncesinde Atatürk’ün meclisteki gücü 
zayıflatıldı.

Atatürk, bir ölüm kalım savaşı öncesinde, her 
şeyi zorlaştırsa da asla meclisten vazgeçmedi, 
sürekli meclise hesap verdi.

Başkomutan Atatürk, bir taraftan meclisteki 
eleştirilere göğüs gererken diğer taraftan 
taarruz hazırlıklarını yürüttü. Atatürk Nutuk’ta, 
taarruz için sırasıyla 1. milleti, 2. meclisi, 3. 
orduyu hazırlamak zorunda olduğunu belirtiyordu. 
Her üçünü de hazırlayacaktı.

Bu sırada İstanbul'da Padişah Vahdettin, 
İngilizlere yaranma yolları arıyordu. Vahdettin, gizli 
projesini, 25 Mart 1922’de Tevfik Paşa eliyle 
İngilizlere sundu. Buna göre Boğazlar ve civarı 
İngiltere’ye bırakılacak, buna karşı İngiltere’nin 
hilafetin koruyucusu ve ortağı olduğu İslam 
dünyasına açıklanacaktı. (Bilal Şimşir, Sakarya'dan 
İzmir'e, s.388 vd)

Askeri Hazırlıklar
Atatürk, 4 Mart 1922’de meclis gizli 

oturumunda “Ordumuzun kararı taarruzdur, 
ancak yarım hazırlıklarla, yarım tedbirlerle 
yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha 

“Büyük Zafer” 
Büyük Taarruz
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kötüdür” dedi.
Ülkede yol yoktu. Demiryolu Ankara’da 

bitiyordu. Onun da Eskişehir’in doğusundaki 
küçük bir parçası elde bulunuyordu. İnebolu’dan 
Ankara’ya ancak bir haftada varılıyordu. Cepheye 
ancak kağnılarla cephane taşınabiliyordu. Anadolu 
açtı. Hastalık kol geziyordu. Cephe gerisinde 
hastalıktan ölenler savaşta ölenlerden çoktu.

Sakarya Zaferi sonrasında 14/15 Eylül 1921’de 
“seferberlik” ilan edildi. İlk kez ordu mevcudu 
200 bine ulaştı. Büyük Taarruz öncesinde 19 
piyade 5 süvari tümeninden oluşan bir orduya 
sahiptik. 14 Ocak 1922’de “Harp Encümeni” 
kuruldu. Taarruz hazırlıklarını bu encümen yürüttü. 
Atatürk, Hindistan Müslümanlarının gönderdiği 
parayı askeri harcamalar için hükümete verdi. 
Cepheye cephane taşımak için “Askeri Taşıma 
Yükümlülüğü Yasası” çıkarıldı. Af kanunlarıyla 
vatana ihanet ve yüz kızartıcı suçlar hariç, 
cezalarının üçte birini çeken mahkûmlar serbest 
bırakıldı. Ayrıca tarımla uğraşan hükümlüler üç ay 
süreyle hapisten çıkarıldı. Silah ve cephane miktarı 
artırıldı. İstanbul’dan Anadolu’ya silah, cephene, 
araç, gereç kaçırıldı. Sovyet Rusya’dan silah ve 
cephane yardımı alındı. Almanya ve İtalya'dan 
da bir miktar silah ve cephane alındı. Fransa’dan 
1000 hafif makineli tüfek, 150 kamyon ve birkaç 
uçak satın alındı. Elcezire ve Doğu cephelerinden 
Batı cephesine silah ve cephane getirildi. İmalatı 
Harbiye atölyelerinde silah ve cephane hazırlandı. 
Nakliye araçları büyük oranda at, eşek ve kağnıdan 
ibaretti. Kağnı kolları oluşturuldu. Ordunun yiyecek 
ihtiyacı için değişik yerlerde ambarlar kuruldu.

Atatürk, Mart-Nisan 1922’de 1,5 ayını 
cephede geçirdi. Orduları denetledi, eksikleri 
tamamladı. Atatürk, Haziran 1922’de taarruza 

karar vermişti. Başkomutanın bu kararını yalnız 
Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı 
biliyordu. Tüm hazırlıklar büyük bir gizlilik içinde 
yürütülüyordu.

Büyük Taarruz İçin Atatürk Ne Söz Verdi?
Büyük Taarruz öncesinde I. Ordu Komutanlığı, 

Malta esaretinden dönen Ali İhsan (Sabis) 
Paşa’ya verilmişti. Ancak. Atatürk’ün Nutuk’taki 
ifadesiyle “İhsan Paşa'nın kendisini askeri 
mahkemeye dek götüren yersiz işlerinden ve 
davranışlarından dolayı, ordu komutanlığından 
uzaklaştırılması gerekti.” Atatürk, bu görevi Ali 
Fuat’a (Cebesoy) ve Refet’e (Bele) teklif etti. 
Ancak her ikisi de bu görevi kabul etmeyince I. 
Ordu’nun başına -Atatürk’ün Nutuk’ta çok ağır 
biçimde eleştirdiği- Nurettin Paşa getirildi.

Büyük Taarruz planı riskli ancak çok 
etkiliydi. Atatürk’ün Nutuk’taki ifadesiyle 
“Bunun için uygun gördüğümüz durum, ana 
kuvvetlerimizi düşmanın Afyonkarahisar 
yakınlarında bulunan sağ kanat grubunun 
güneyinde ve Akarçay ile Dumlupınar karşısına 
dek olan yerde toplamaktı. Düşmanın en can 
alacak ve önemli noktası orasıydı. Çabuk ve 
kesin sonuç almak, düşmanı bu kanadından 
vurmakla olabilirdi.”

Başkomutan Atatürk, büyük bir gizlilikle 
hazırlıkları yürüttü. –Konya’ya gelmiş olan General 
Townshend’le görüşme bahanesiyle- 23 Temmuz 
1922 akşamı Ankara’dan ayrılıp Akşehir’deki Batı 
Cephesi Karargâhı’na gitti. 27/28 Temmuz gecesi 
Akşehir’de yapılan komutanlar toplantısında, 
önceden belirlenen plana göre gerekli hazırlıkların 
15 Ağustos’a kadar tamamlanmasını istedi. 
28 Temmuz’da bir futbol maçı bahanesiyle 
ordu ve bazı kolordu komutanları da Akşehir’e 
çağrıldı. Başkomutan Atatürk, 28/29 Temmuz 
gecesi komutanlarla, 30 Temmuz’da da 
Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı ile 
yeniden görüşerek taarruzun ayrıntılarını belirledi. 
İddiaya göre Fevzi (Çakmak), saldırı planını 
açıkladığında Yakup Şevki Paşa, planı çok riskli 
bulup itiraz etti. Atatürk, itirazlara cevap verip 
taarruzun yapılmasını istedi. (Atay, s. 357)

Başkomutan Atatürk, 13 Ağustos’tan 
itibaren gece karanlığında orduları cepheye 
kaydırmaya başladı. Büyük Taarruz hakkında 
meclisi bilgilendirdi. Kendisi de Büyük Taarruz’u 
başlatmak için 17/18 Ağustos 1922 gecesi 
Ankara’dan Konya’ya hareket etti. Bu gidişi 
gizlemek için de 21 Ağustos’ta Çankaya’da çay 
partisi vereceğini açıkladı.

Başkomutan Atatürk, 20 Ağustos öğleden 
sonra cephe komutanına, 26 Ağustos sabahı 
düşmana taarruz edilmesini emretti. 20/21 
Ağustos gecesi de komutanlarla bir toplantı yaptı. 
Başkomutan, mareşal üniformasıyla katıldığı 
bu toplantıda 1. ve 2. Ordu komutanlarına, 
harita üzerinde, taarruzun nasıl yapılacağını 
anlattı. Karargâh subaylarından Mahmut 
(Soydan), günlüğünde o toplantıdan şöyle 
söz ediyor: “Müzakere sırasında müşkülat 
çıkaranlara (Atatürk) kısaca ve sert bir cevap 
verdi: ‘Harekete inancı olmayanlar istifa etsin… 
Ben bütün mesuliyeti üzerime alıyorum…’ İki 
gündür Paşa, Çalıkuşu romanını okuyor. Öyle 

beğendi ve sevdi ki!” (Ş. Süreyya Aydemir, Tek 
Adam, C..II, s. 474)

24 Ağustos’ta karargâh Akşehir’den Afyon’un 
güneyindeki Şuhut’a taşındı. Başkomutan da o gün 
Şuhut’a geçti. 25 Ağustos’ta Şuhut’tan savaşların 
yönetileceği Kocatepe’nin güneybatısındaki Çadırlı 
Ordugâh’a geçildi. Başkomutan ve silah arkadaşları 
26 Ağustos sabahı Afyon Kocatepe’deydi. 
Başkomutan’ın işaretiyle sabah saat 05.30’da top 
atışlarıyla Büyük Taarruz başladı.

Atatürk’ün, Nutuk’taki anlatımıyla 
“26/27 Ağustos günlerinde, iki gün içinde 
Afyonkarahisar’ın güneyinde 50 km. ve 
doğusunda 20-30 km. uzunluğundaki 
güçlendirilmiş düşman cephelerini düşürdük. 
Yenilen düşman ordusunun büyük kuvvetlerini 
30 Ağustos’a kadar Aslıhanlar yöresine çevirdik. 
30 Ağustos’ta yaptığımız savaş sonunda 
(buna Başkomutan Savaşı unvanı verilmiştir) 
düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve tutsak 
ettik. Düşman ordusunun başkomutanlığını 
yapan General Trikopis de tutsaklar arasındaydı. 
Demek, tasarladığımız kesin sonuç 5 günde 
alınmış oldu…”

Atatürk, Büyük Taarruz öncesi Ankara’dan 
ayrılırken yanındakilere “Taarruz haberini 
alınca hesap ediniz. 15. günü İzmir’deyiz” 
demişti. İzmir’den Ankara’ya dönüşünde 
“Bir gün yanılmışım! Ama kusur bende değil 
düşmanda” diyecekti. İzmir’e, taarruzun 14. günü 
girmişti. (Atay, s. 358)

Büyük Taarruz’da Türk ordusu toplam 207.942 
kişilik bir güce sahipti. Buna karşılık Yunan 
ordusu toplam 224.997 kişiydi. Yunan ordusu genel 
olarak insan, silah ve cephane bakımından daha 
üstündü. 400 bini aşkın bir gücün karşı karşıya 
geldiği bu kanlı savaşta Türk ordusu sadece 2.543 
şehit, 9.976 yaralı olmak üzere toplam 12.575 kayıp 
verdi. Çeşitli kaynaklara göre Yunan ordusunun 
toplam kaybı -20 bin civarında esir hariç- 121.500 
kişiydi. Gerçek şu ki, tarihte bu kadar kesin sonuçlu 
zafer yok denecek kadar azdır.

Atatürk, 17 Ağustos gecesi Akşehir’e giderken 
Salih Bozok’a: “Düşündüğümü uygulayacak 
zamana sahip olursam dünyanın gözlerini 
kamaştıracak bir askeri manzara oluşacaktır” 
demişti. Öyle de oldu.

Büyük Zafer’in baş mimarı Başkomutan Mustafa 
Kemal Atatürk’tü. Ancak o hiçbir zaman başarıyı 
kendine mal etmedi. Atatürk, Nutuk’ta Büyük 
Zafer’den ordunun ve milletin eseri olarak şöyle söz 
ediyor: “Her evresi ile düşünülmüş, hazırlanmış, 
yönetilmiş olan bu hareket, Türk ordusunun, 
Türk subaylarının ve komuta kurulunun yüksek 
güçlerini ve yiğitliklerini tarihe bir daha geçiren 
muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin 
özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz 
anıtıdır. Bu eseri yaratan bir milletin çocuğu, bir 
ordunun başkomutanı olduğum için sevincim ve 
mutluluğum sonsuzdur.”

Her şeyimizi; canımızı, vatanımızı, 
bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, cumhuriyetimizi 
borçlu olduğumuz Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü 
kutlu olsun. Başkomutan Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, 
rahmetle anıyorum.
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DR. MAYIS ALİZADE

Türkçede ilk kez yayımlanacak Dostoyevski 
kitabından bir yaprak “İstasyon 
Dergisi”’ne yazmam için Maltepe 

Belediyesi`nin kıymetli Başkanı Ali Kılıç 
Beyefendi’nin davetine Fyodor Mihayloviç 
Dostoyevski-Anna Grigoryevna Dostoyevskaya 
arasında mektuplaşmalardan biriyle karşılık 
vermemin yerinde olacağını düşündüm.

1866-1880 yılları arasında yazılmış 239 
mektubu Türkçeye ilk kez bendeniz çevirdi. 
717 sayfadan ibaret bu kitap yakın haftalarda 
“Ayak parmaklarını öpüyorum Anya” adı altında 
Nestor Yayınları’ndan çıkacaktır.

Ancak Ali Kılıç Başkan’ımın dünyanın ve 
özellikle, Rusya’nın kültürüne, edebiyatına olan 
saygısını bildiğim için Türkçe ilk kez çıkacak 
olan bu kitabın basımından önce mektuplardan 
birinin İstasyon Dergisi’nde yayımlanmasının 
yerinde bir iş olacağını düşündüm.

Bundan sonra da ‘ilk’leri İstasyon Dergisi 
okurlarıyla paylaşmanın mutluluğunu hep 
birlikte yaşamamız dileğimle...

F. M. Dostoyevski- A. G. Dostoyevskaya’ya
Petersburg, 22 Haziran 1873

Staraya Russa’ya                               
Sevgili arkadaşım Anya, dün o kadar yorgundum 

ve ertelenemez o kadar iş vardı ki -tashihler ve 
makalelerin okunması- sana kesin gelişime ilişkin 
haber veremedim. Haliyle sağ salim gelip yetiştim. 
Evde de dergide de her şeyi yerli yerinde gördüm, 
fakat birçok ufak tefek uğraşılacak şey vardır. Ancak 
saat 3’te yatağa girebildim ve her şeye rağmen 
uyudum ve bugün kendimi diri hissediyorum. Bu 
gece aniden hava değişti: dayanılamaz sıcaklıktan 
sonra bugün ekimdeki gibi soğuktur, semayı kurşun 
misali, çirkin, çok aşağıya inmiş bulutlar tamamen 
kaplamasına rağmen yağmur yoktur. Dün sabah 
matbaa dönüşümde yolda İvan Grigoryeviç’e 
-kendisi bensiz gitmişti- rastladım. O bana Anna 
Nikolavna’nın şehre yola çıktığını ve muhtemelen 
bana uğrayacağını söyledi. Fakat kadın uğramadı. 
O ise bana geldi ve çay içti, seni sordu ve ben her 
şeyi anlattım. Bu arada senin mektubunu onlara 
gönderdiğini söyledi. Fazla ısrarcı olmadan ona 
para konusunu da söyledim. O yarın Varlamov’un 
borcunu ödeyeceğini -buna ümit besliyorsa kendi 
durumu da hassastır demek- belirtti. Ben kendisine 
canını sıkmamasını, pazartesine kadar bende 
olacağını ve belki ondan sonraki hafta da bir yolunu 
bulup idare edebileceğimi -senden aldığım 20 
rublenin sayesinde- izah ettim.

Masanın üzerinde iki mektup buldum: 
Senden henüz pazartesi gelen ve Moskova’dan, 
Fedya’dan gelen. Fedya, Vera Mihaylovna’nın 
yanında kendisi, kendi gözleriyle “Sovremennıye 
İzvestiya” gazetesinin 12 Haziran sayısındaki 

mahkeme haberleri bölümünde Moskova bölge 
mahkemesinin 5. dairesinde, 12 Haziran günü 
Şeraların ve Kazanskilerin miras işinin onaylandığını 
okuduğunu yazıyor.

Varya da Fedya’ya güya mahkemede Şeraların 
talebinin reddedildiğini duyduğunu, fakat kendisi 
ona bu haberi veren kişinin yalan konuştuğunu 
söylemiştir. Varya’nın sözlerine göre mirasçıların 
talepleri yerine getirilmiştir. Fedya heyecan içinde 
bana “Polyakov denen adam ne yapmıştır?” 
diye sordu. Ben anında Polyakov’a yazdım 
fakat dün kendisine Poltseyski köprüsünün 
önünde rastladım. Benim mektubumu henüz 
almamıştı ve Fedya’dan aldığım haberi ona 
sözlü olarak ilettim. Kendisi aptalca bir kibirle 
güldü ve saçma olduğunu söyledi. Ben artık 
Sovremmenıye İzvestiya’nın sayısını bulduğumu 
-gazetenin ofisinde- ve kendim okuduğumu 
söyledim. Saçmaymış! Ama kendi gözlerimle 
okumuşum. Saçmaymış, ama neden ibaretmiş o 
saçmalık? Ben Moskova’da bölge mahkemesinde 
işin üstesinden gelmiştim ama bana Tula’da 
olduğunu söylediler. Saçmalıkmış! İşte gazeteyi 
alınız ve okuyunuz. Okurum, fakat hiçbir şey 
olmayacaktır. Bu boş beyinliyle şimdi ne yapmalı? 
Bu arada Moskova’da bir şeylerin baş verdiği 
açıktır; çok muhtemel mahkemede Polyakov’u, 
Veselovski’nin entrikaları üzerinden dolduruşa 
getirmişler. Tek kelimeyle gitmiş, parayı almış ve 
hatta mahkemede bile kendi işini yapamamıştır. 
Fedya, Şeraların hiçbir zaman olmadığı kadar 
telaşlandıklarını, duvara tırmandıklarını yazıyor; 
ona cevap vermem için benden ricada bulundu 
ama mektupta da ayın 22’sinde Moskova’dan 
ayrıldığını yazıyor, o ise haliyle cevap vermemiştir. 
Fakat tüm bunlardan ne çıkacağını biliyorum.

Dün Strahov da bana gelmişti. Bir düşünce de 
beni çok tedirgin ediyor: Önümüzdeki cumartesi 

günü, bir hafta sonra yani, ayın 30’unda, belki 
size gelme fırsatım bulunamayacaktır. Çünkü 
temmuz ayının parasını Knez’in talimatı 
üzerine -Dmitrevski isimli birisinden- 1 
Temmuz’da alabileceğim. 30 Haziran’da vermeyi 
onaylayacak mıdır? 30 Haziran’da gitmem 
durumunda hem kendi param olmayacak 
ve hem de çalışanlara 2 Temmuz Pazartesi 
günü şimdi sekreterin aracılığıyla bıraktığım 
gibi para ödeme imkânım bulunmayacaktır. 
Bunların tamamı önümüzdeki hafta çözüme 
kavuşacaktır. Şimdi ise ben çok umutsuzluk 
içindeyim.

Bir iş için -edebiyatla ilgili- dün Filippov’a 
gitmiştim, kendisinden Knez’in temmuz ortasında 
üç günlüğüne Petersburg’a geleceğini öğrendim.

Önümüzdeki hafta benim tutuklanmam 
gerekir. Bugün baştan sona kadar sizsiz benim 
canım sıkılmıştır. Seni ve çocukları düşünüyorum. 
Bugün soğuk olduğu için korkuyorum: Sizde 
havanın bizdekinden daha nemli olması kesindir. 
Benim meleğim Liliya’nın yine dişleri ağrıyacaktır. 
Onu koru, Anya, (Çevirmen: Birkaç kelimenin 
üstü çizilmiştir.) bunu Allah senin olumlu hanene 
yazacaktır. Ben bugün boyu onları aklımdan 
çıkarmamışım. Ve rüyamda görmüşüm. Fedya 
çarşamba sabahı beni öylesine öpüyordu ki... 
Liliya ise dayanamayıp vapurda ağladı. Bu arada 
güçlenmiş, neşeli olmuştur, kendi gücünü 
sergilemek istiyordu. Seni seviyorum, bana kendin 
ve çocuklarla ilgili daha fazla yaz. Daha ziyade ufak 
teferruat. Azıcık rahatsızlandılar mı Şenk’i çağır. 
Paranın yarısının gelmesi durumunda bana hemen 
haber ver. Ben yerin altından bile olsa bulacağım.

Seni ve hepinizi bağrıma basıyorum. F. 
Dostoyevski.

Fedya’yı ve Liliya’yı da çok öpüyorum. Çok, çok 
yakında geleceğimi söyle.

F. M. Dostoyevski-  
A. G. Dostoyevskaya’ya
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FADİME USLU

Yaşar Kemal’in ilk öykü kitabı “Sarı 
Sıcak”taki “Beyaz Pantolon” öyküsü, 
“Çok sıcak vardı. Mustafa çocuk tere 

batmıştı.” cümleleriyle başlar. Köşker kalfası 
Mustafa, yırtık bir ayakkabıyı dikmektedir. Tere 
batmıştır. O anda dışarıda kalın yapraklı incir 
ağacının koyu gölgesinde dili bir karış dışarda bir 
köpek upuzun serilmiş uyuklamaktadır. 

Yaşar Kemal, öyküyü sinematografik bir 
dille kurar. Zaman, mekân ayrıntılarını öylesine 
işlevsel bir biçimde kullanır ki, bu ayrıntılar 
okurun hikâye aracılığıyla kavramsal düşünce 
üretmesine ortam hazırlar. Öykünün ilk 
sahnesini hava durumuyla açar, yine aynı bilgiyle 
kapatır. Sahnenin sonunda, “Ter burnundan 
oluk gibi akıyordu.” der yazar. Sahnenin ilk 
cümlesiyle son cümlesi yan yana getirilse anlam 
bütünlüğü bozulmaz. Bu iki cümle arasında 
anlatılanlar, uzun bir parantez içi ifadesi gibidir. 
Ustanın arkadaşı Hasan Bey’in dükkâna gelip 
Mustafa’ya tuğla ocağında üç günlüğüne 
çalışmayı teklif etmesiyle hikâyeyi anlatmaya 
değer kılan etken de belirmeye başlar.  

Yaşar Kemal, “Beyaz Pantolon” öyküsünde 
sınıf mücadelesinin yoksul halk cephesindeki 
karşılığını işlemektedir. Varsılın yoksula 
bakışını, yoksulun varsıllıktaki arzularını 
Mustafa aracılığıyla yansıtır. Bunun için de 
Çukurova’nın temmuz sıcağını öykünün bütün 
sahnelerinde duyumsatır. Çocuk işçi Mustafa’nın 
terindeki emeği, emekteki çileyi aşama aşama 
derinleştirerek anlatır. Çukurova’nın yazını 
bilmeyenler bile şu cümlelerle Mustafa’nın 
çilesini hissedebilir: “Öğleüstünün sıcağı 
tozlu yola, koca, kalın yapraklı, ağır gölgeli 
incir ağaçlarına, yan tarafta erimiş kalay 
parlaklığında akan çaya, kül rengi göğe, tepede 
dönüp duran tek bulut parçasına, ağaçlara, 
arada sırada uçan kuşlara, boynunu bükmüş 
tozlu otlara, kavrulmuş çimenler üstündeki 
sarıçiçeklere, akyoğurt çiçeklerine, kurumuş çalı 
yığınına, her şeye işlemiş, her şeyi kavuruyordu. 
Sıcaktan bütün dünya, canlısıyla cansızıyla 
terliyordu. Mustafa da işte bu sıcakta durmadan 
çalı öğüten ateşe çalı yetiştiriyor, terliyordu. 
Ocağa yaklaşıp içeriye çalı atmak bir ölüm. 
Tepede güneş, karşıda ateş… Mustafa’nın kara, 
ışıltılı gözleri… Gülen ak dişleri… Mustafa’nın 
yüzü kızarmış, ocaktaki yalımlar gibi olmuş. 
Mustafa’nın gömleği de terden sırılsıklam.”

Edebiyatta mevsimler, yerleşik anlamı 
anımsatan, etkiyi güçlendiren birer belirteç 
işlevi görür. “Beyaz Pantolon”da yaz, sadece 
öykünün fiziksel zamanını, atmosferini kuran 

belirteç anlamına gelmez. Boğucu havayla, 
tuğla ocağının ateşiyle, yalımla mücadelesi 
Mustafa’nın sermayeye, sermayenin araçlarına 
karşı verdiği mücadelenin de ifadesidir. Yaz 
sıcağı, kapitalizmin vahşetini öne çıkaran 
öykünün temel kurucu birimidir. 

Yılmaz Güney de “Boynu Bükük Öldüler” 
romanında, yazı, “Beyaz Pantolon” öyküsüne 
benzer bir biçimde ele alır. Güney sinemasının 
kaynağı diyebileceğimiz “Boynu Bükük Öldüler” 
romanı, sınıfsal çelişkiyi işler. Ağalarla ırgatların 
yaşantılarını, efendi-köle ilişkisini, sınıf 
mücadelesini ele alır. Romanın mekânı, Adana’nın 
Yenice köyüdür. Olay akışı dört mevsimlik 
bir zaman dilimini içerir. Mevsimlerin her biri 
köylülerin yaşantısını doğrudan etkiler. Doğadaki 
değişimi betimlerken bu değişimlerin özellikle 
ırgatlardaki karşılığına yönelir yazar. Ağaların, 
aileleriyle birlikte denize gitmesini, ırgatların 
buna eşlik etmesini anlatırken de toplumsal 
sınıf farkını net bir biçimde ortaya koyar. 
Irgatlar tarlada çalışırken sıcağın yalımlarıyla, 
uykusuzlukla mücadele etmektedir. Gece kalkıp 
işe koyulmak zorundadırlar çünkü. Tarım işçileri 
için yaz çekilmez bir azaptır. Güney, cehennemin 
Çukurova topraklarının hemen altında olduğunu 
söyler romanda. Çalışma koşullarının yanı 
sıra, yaşamlarını da kâbusa çeviren olayları yaz 
mevsiminde yaşar karakterler. 

Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar 
Üzerinde” romanında da yaz mevsimi, ezen ile 
ezilenleri gösteren bir belirteçtir bana göre. 
Yaz, egemen olan ağaların köle olarak gördüğü 
köy halkını yaşayan ölülere dönüştürmesini 
bir ayna gibi gösterir. Roman, genel olarak, 
umut yolculuğunun hayat kıran bir serüvene 
dönüşmesini işler. Orta Anadolu köylerinden 
birinden çalışmak için Çukurova’ya giden üç 
karakter etrafında gelişir olaylar. Romanın olay 
akışı, sırasıyla çırçır fabrikasında, inşaat işinde, 
tarım toprağında çalışan İflâhsızın Yusuf, Köse 
Hasan ve Pehlivan Ali’nin umut yolculuğuyla 
şekillenir. Ekmek kavgası verirken insanlık dışı 
çalışma koşullarına direnen işçilerin yaşadıkları 
anlatılır. Köse Hasan, fabrikada çalışma 
koşulları yüzünden zatürreye yakalanıp ölür. 
Pehlivan Ali, ağanın çiftliğinde yine çalışma 
koşullarının ağırlığı nedeniyle iş kazasından 
ölür. İflâhsızın Yusuf, yolculuğunun başından 
beri hayal ettiği gaz ocağını satın alıp köyüne 
döner. Bu iki cinayetin failleri toplumun içinde 
yaşamayı sürdürür.

Toplumsal sınıf farkının, sınıfsal çatışmanın 
en keskin yaşandığı mevsim olan yaz, varsılların 

sözlüğünde tatil, deniz, rehavet, dinlenme, 
macera anlamına gelir. Kavurucu sıcağın altında 
ezilen işçiler içinse bir tek karşılığı yardır yazın. 
O da cehennemdir. 

Kelimeler kaosu düzenlemek için icat edildi. 
Sezgi, hissediş, düşünce kelimeyle biçim 
buldu. Sonra hepimiz bu icadın tutsağı olduk. 
Edebiyatla bu tutsaklığı aşıyoruz. Kelimelerin 
anlamını genişletiyor, yenilerini üretiyoruz. Yaz 
sözcüğünün de yazın kavurucu sıcağında çalışan 
bütün emekçiler için cehennem anlamına 
gelmediği günleri göreceğimize inanıyoruz.
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

Edebiyat bize her zaman daha iyi bir dünya-
yı işaret eder. Yoksa yazmazdık. Bunu, ya 
yaşadığımız dünyanın acımasızlığını daha 

da ağırlaştırarak yapar ya da insanın özgürlüğünü 
odağına alan bir geleceği ruhumuzun en derinlerine 
işleyerek.  

•••
Edebiyat, yeraltını gösterirken yeryüzünü kutsayan 
bir sevme çığlığıdır. 

•••
Bütün zamanların tek bir zaman olduğunu bize 
ancak edebiyat gösterir. Onun için biz, bir günlük bir 
yaşantının içinde, dünyanın bütün hallerini, insanın 
bütün yaşlarını yaşarız. 

•••
Biz, hayatımız boyunca birden çok kadını ya da 
erkeği severiz ama bunu tek bir kadın ya da erkek 
imgesine dönüştürerek yazarız. Yoksa dünyada ne 
aşk olurdu ne edebiyat. 

•••
Kalabalıktan, ona inanmaya başlamışsak kork-
mamız gerekir. Kalabalık kördür. Dili yoktur. Şarkı 
söyleyemez. Yazmayı bilmez. Güzelliği küçümser.

•••
Büyük bencilliğimiz! Bu bizim: Aşk, ölüm, gökyü-
zü, ağaçlar, gözyaşı, bedenin buğusu, rüzgârların 
çağrısı, sokaklar, çocukların aklı, zamanın soluğu... 
Yazmışsak bizim olmuştur.

•••
İnsan eğer yazmıyorsa, nasıl ‘seni seviyorum’ 
diyebilir? Eğer okumuyorsa, nasıl ‘ben de seni 
seviyorum’ diyebilir?

•••
Gerçek edebiyat, ne zaman yazılmış olursa olsun, 
okurun yaşadığı bütün zamanlarda var olur. 

•••
Dünya yüzünde insanların bir gün içinde birbirlerine 
söylediği sözlerin kapladığı o büyük boşluğu göz-
lerimizin önüne birazcık getirebilirsek, edebiyatın 
büyük yalnızlığını da anlamış oluruz. 

•••
Ağzımızdan çıkan hiçbir sözün kaybolmadığını, 
başımızın üstünde dönüp durduğunu, bize o günkü 
duygu yüküyle gösterebilecek tek bir insan yaratımı 
vardır: Edebiyat.

•••
Edebiyat, ölülerimizi dünyada tutacağımız tek 
olanağımızdır. 

•••
Sonsuzluğu da, ânı da bir çınlama içinde edebiyat 
gösterir bize. Yoksa bizim, nesnelerin hayatından 
başka hayatımız olmazdı. 

•••
Edebiyat, inceliğin biricik okuludur.

•••
Ölüm değildir bizi yazmaya götüren. Sadece 
yaşama tutkusudur. İçinde olmayacağımız bir 
ölümsüzlüğe inanmak budalaca bir avuntu olmalı. 

•••
Masum bir beğenilmek güdüsüyle başlarız. Sonra 
sevmek için bütün harfleri kâğıdın üstüne dökeriz. 
Sonra başka hayatlar büyüler bizi. Sonra kalaba-
lıktan kurtuluruz. Edebiyatın büyük yalnızlığına 
varırız.  

•••
Edebiyat, gerçekleşmiş arzudur. Ne tuhaf, bu sözün 
tersi de aynı anlam düzlüğüne çıkar: Edebiyat, 
gerçekleşmemiş arzudur. 

•••
Yazmak, insanın dünyayı sevmek için gerçeği 
yeniden icat etmesinden başka bir şey değildir. 
Çocuğun, tanrının yerine geçmesinden hiçbir farkı 
yoktur.  

•••
Ruh, ancak başka hayatların ruhuna dokunursa 
kendi varlığını duyumsar. Edebiyat bu duyumsama-
dan doğar. 

•••
Yazmak, yalnızlığın can bulmasıdır.   

•••
Edebiyat, tanrıyı insanlar arasına indirme girişimi-
dir. Yoksa yazamazdı insan. Özgür olamazdı çünkü. 

•••
Doğa, bütün varlıklarıyla insan olur edebiyatta. 
Biz ancak ondan sonra anlamaya başlarız 
ağaçları, suları, hayvanları. Ancak ondan 
sonra insanı bütün gösteren bir aynada 
seyrederiz kendimizi.  

•••
Okur, bizim ruhumuzda soluk alan 
öteki ‘ben’dir. Birlikte yazarız, birlikte 
okuruz. 

•••
Biz yazmadan önce göklere bakarız, 
yazdıktan sonra toprağa. 
Başımızın dönmesi 
yazmadan önce iyidir, 

yazdıktan sonra değil! 
•••

Edebiyat sadece anlatmaz, göstermez. Daha çok 
saklar. Okur o saklananı bulunca –metni yeniden 
yazınca- edebiyat var olur. 

•••
Kimsenin elinden kâğıdı kalemi alamayacağımıza 
göre, iyi edebiyatı seçecek bir donanım edinebiliriz. 
Bizi ortalamanın saldırısından koruyacak başka bir 
yol yok sanırım.    

•••
Bazen yazmak ceza olur. Söz, boğar. Simsiyah bir 
pişmanlık oturur kâğıda. Dünyanın bütün dillerin-
den yapılmış bir suskunluk örter üstümüzü. Bunlar 
da edebiyata dâhildir. 

•••
Çocuğun yaratıcı bir akıl kazanmasını istiyorsanız, 
onun bütün hayallerini saygıyla dinleyin ve sevin.

•••
Yazmak, ölümcül kayıtsızlığını bile bile kalabalığa 
yöneltilmiş bir huzursuzluk çağrısıdır. 

•••
Gerçeğin ara rahmi hayal hanemizdir. 

•••
Kutsal söz söylemiyoruz, hayır, yerleri gökleri 
okuyoruz.  

•••
Edebiyat bize, insanın hiçbir gizlisi olamayacağını 
gösterir. 

•••
Gündelik sözlerle insan en fazla birisine bir adres 
sorabilir ya da adres tarif edebilir. 

•••
İyi edebiyat, her okuduğumuzda sonsuzluğu 
yeniden kurar. Biz, insanı ve dünyayı ancak böyle 
anlarız. 

•••
Eleştiri, yazarın yazmadıklarını okuma girişimidir. 
Anlamaktan fazlasını ister. Övgü ve yergi, kitabın 
kötü bir tekrarıdır.  

•••
Edebiyat, insanı, şeytanla tanrının çarmıhına gerer. 
Trajedi, insanın bu ikisine birden inanmasında yatar. 

Ve ne tuhaf, dünyayı ancak böyle severiz. 
•••

Edebiyat, yalnızlığımıza yeni hayatlar bul-
mak için bilinmeyene yapılmış bir tanrısal 
yolculuktur. 

•••
Saygısız söz şiddet içerir. İncelik yüceltir. 

Eşitlik düşüncesi özgür kılar. Keder en büyük 
yaratıcıdır. Merhamet adaletten önce gelir. 

Biz bir edebiyat eserinde bütün bunları 
bir masal gibi yaşarız.
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Denizin kenarında 
Dönüyor elek dönüyor
Çarşıda bir kız gördüm 
Elinde fener yanıyor

Denizlerimizin çokluğuna rağmen deniz temasını işleyen türkülerimiz 
pek azdır. Onların da büyük bölümü ya denizin kıyısında yer tutar ya 
daha ikinci mısrada karayla, karadaki unsurlarla bağlantıya geçer; bazen 

bir çeşmeyle bazen düz ovayla, dağla, bayırla. Sözün kısası ayağı yere basar, 
güvenli alana çekilir türküler. Aynı insanlar gibi.

Bir metafor ya da sembol olarak denizin özgürlük, ferahlık, mutluluk 
gibi müspet hisleri temsil etmesi menfi olanlara göre nispeten yeni-
dir. Farklı kültürlere ait geçmiş anlatılarda çoklukla bilinmeyeni, 
korkuyu, gizemi temsil etmesi sebebiyle deniz bir mücadele 
alanıdır ve adeta üstesinden gelinmesi gereken tehlikelerle 
dolu bir düşmandır. Tıpkı yurduna dönmek için yıllarca deniz-
lerde dolaşıp duran Odysseus’un macerasında olduğu gibi. 

Mitlerde ve bazı eski inanışlarda varoluşun kaynağı su 
ne kadar kutsalsa deniz ve okyanus o denli karanlık, o denli 
netameli görülür. Ne zaman ki insanlık daha büyük gemiler 
inşa edecek teknolojiye sahip olur ve düşmanını yenebileceğini 
hisseder, bu defa deniz fetihlere götüren vahşi bir aracı rolünü büyük 
ölçüde terk edip fethedilmesi gereken yere evrilir. 

Bilinçaltının fethine de metaforik kullanışlılığıyla eşlik eder derin, karanlık 
sular. Carl Jung insanın bilinçaltını okyanusa benzetir ve onu sırlar ve gizli arzu-
larla dolu geniş ve gizemli bir alan olarak tanımlar.  

Deniz romanlarda bazen tüm tabiatın özelliklerini sırtlayarak karşımıza çıkar. 
Güzel ama acımasızdır. Hem alan hem verendir. Hayatın başladığı ve bittiği yerdir.

Yaşlı Adam ve Deniz’de olduğu gibi. 
Ernest Hemingway’in romanı Yaşlı Adam ve Deniz bize insan iradesinin 

doğaya galip gelebileceğini anlatır. Bu eserde deniz aynı zamanda bir öğreti-
cidir. Onunla, yani zorluklarla yaşamayı, tecrübenin ve sabrın önemini öğretir. 
Yaşlı adam ve balık arasındaki savaş tam anlamıyla bir irade savaşıdır. Doğru ve 
yanlıştan çok kimin galip geleceğinin önemli olduğu bir savaş. 

Benzer bir durumu şimdiye kadar yazılmış en ünlü denizcilik romanlarından 
biri olan Moby Dick’te görürüz. Herman Melville’in şaheserinde deniz bir ortam 
olmanın ötesine geçer ve bir karakter işlevi görür. Ahab’ın korkunç sonla biten 
intikam yolculuğunda okyanus adeta metafizik bir ortam oluşturur. Zamanın 

karadakinden farklı işlediği, evrenin kalanından soyutlanmış bir alan. İsmail 
romanın bir yerinde şöyle der: “Denizin inceliğini düşünün… Şeytani parlak-
lığı düşünün… Bir kez daha düşünün.” Açıkça okuyucunun denizi bir metafor 
olarak görmesini ister.  

Deniz, Bilge Karasu eserlerinde rastlayabileceğimiz gibi bir kaçışı ya da top-
lumdan soyutlanmayı da ifade edebilir.  

“En sonra da balıkçı var, Denizdeki kırgınla denizin vurgunundan başka bir şey 
bilmeyen; sevgiyi, olsa olsa, bir balıkta tanıyabilecek kişioğlu.” (Göçmüş Kediler 
Bahçesi, Bilge Karasu) 

Kimi zaman kaçış aracılığıyla yenilenme alanını ifade eden deniz, 
insanın bütün yükümlülüklerini ortadan kaldırma gücüne sahiptir. 

Bu kaçış Yeşilçam sinemasının kimi filmlerinde tümden bir yok 
oluş, bir kayboluş halini alır. Yaşam denizle karanın birleştiği 
bir uçurumda ya da boğazın betonla birleşen dalgalarında 
son bulur. Denizin manzaraya hâkim kıyıları ise romantik 
fikirlerin vücut bulduğu bir kavuşma yeridir. Filmlerde iki aşığın 
kavuşması ya da ilk buluşması için mükemmel bir arka plan 
sunarken çoğunlukla umudu, geleceği ve ferahlığı sembolize 
eder. 

Deniz yeniden doğuşa ya da yeni bir başlangıca da işaret ede-
bilir. Bir karakterin sudan çıkış anı arınmayı sembolize edebileceği 

gibi büyük bir kötülüğün gelişinin habercisi de olabilir. Burada suyun 
rengi ve havanın durumu bize hikâyenin geleceği hakkında fikir verir. 

Başrolünde tek kişilik muhteşem bir performansla “Our Man” olarak Robert 
Redford’un yer aldığı, J. C. Chandor’un All Is Lost filminde denizin acımasızlığı 
tüm gerçekliğiyle geri döner ve bir kez daha tabiatın gücünün taşıyıcısı haline 
bürünür. Senaryosu otuz sayfadan ibaret olan ve çok az diyaloğa sahip bu 
filmde okyanus çok yönlü ancak klostrofobik bir mekândır. Etrafındaki her şey 
dağılır ve suyun yüzeyinde bulunan ve altında gizlediği tüm silahlarıyla saldır-
dığı Our Man bilgi, irade ve yaşama isteğiyle elinde kalanları bir arada tutmaya 
çalışır. Cankurtaran sandalı ise insan olmanın tüm gerçeklerini barındıran bir 
mikrokosmosa dönüşür. 

Hayatın kendisi de bazen tam olarak böyle bir şey değil midir? 
Küçük bir not: Yazıyı yazarken tesadüf eseri fonda Blur’un Ghost Ship şarkısı 

çalmaya başladı. Şarkıyı bir tavsiye olarak buraya not düşmek istedim. Aynı 
isimdeki korku filmi için bunu söylemem mümkün değil.  

*Yazının başındaki dörtlük Ahmet Yamacı tarafından Ağa Taştan’dan derle-
nen Denizin Kenarında isimli Aşkale türküsüne aittir.

İnsan 
deniz, 
deniz
insan

Kimi zaman 
kaçış aracılığıyla 

yenilenme alanını 
ifade eden deniz, 

insanın bütün 
yükümlülüklerini 
ortadan kaldırma 
gücüne sahiptir.
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NASUH MAHRUKİ

Yaz mevsimi en sıcak mevsimdir; hava, toprak ve su ısınır, sıcaklık 
farkları azalır, yağışlar düşer ve en uzun gündüzler olur. En sıcak 
günler, kuzey yarımkürede 21 Haziran ile 22 Eylül arasında, güney 

yarımkürede ise 22 Aralık ile 21 Mart arasında yaşanır. En uzun tatil 
dönemi de yazda olunca, yaz ayları yıl boyu heyecanla beklediğimiz 
aylar olur. Herkes kendine göre aylar öncesinden planlar, programlar, 
rezervasyonlar yapar, hayaller kurar ve heyecanla sayılı günlerin geçmesini 
bekler.

Yaz mevsimi çoğumuz için hele çocuklu aileler için en önce bir tatil, 
dinlenme ve eğlence fırsatıdır. Yılın yorgunluğunu, stresini atmak ve 
biriken yükünü boşaltmak için bulunduğumuz ortamdan uzaklaşır, yeni 
yerlere, yeni insanlara, yeni deneyimlere doğru yol alırız. Günlük yaşamın 
karmaşasından, telaşından yorgunluğundan uzaklaşmak için bazen yeni 
bir coğrafyada kendimizle baş başa kalmayı tercih ederiz, bazen de yine 
bildiğimiz bir yerde, bildiğimiz insanlarla birlikte olmayı. 

Denizin kokusunu içine çekmek, uçsuz bucaksızlığını yaşamak, incecik 
kumların sıcaklığını, yazın güneşini tenimizde hissetmek, doğanın 
coşkusunu görmek yaşama sevincimizi yükseltir, enerjimizi çoğaltır, hayat 

bir başka güzel görünür insana, öyle ki her şeyi yapabileceği, her şeyi 
başarabileceği duygusunu verir, motivasyonunu yükseltir.

Tatille, denizle, kumla, güneşle, sporla - hareketle ve sıcaklarla 
özdeşleştirdiğimiz yaz mevsimi, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin 
arasında, yılın belki de en çok kendimizle ilgilendiğimiz ve kendimize vakit 
ayırdığımız zamanıdır. İçimizin coştuğu, duygularımızın kıpır kıpır olduğu, 
aşka ve yollara kapılarımızın açıldığı, her şeye karşı algı ve ilgimizin 
yükseldiği bir dönem olur.

Yaz mevsimi insanların kendilerine daha çok özen gösterdiği, kendini 
ve ruhunu yenilediği, her şeyden daha çok zevk aldığı, doğanın yüksek 
enerjisiyle kendini daha iyi hissettiği, her şeyin gözüne daha güzel 
göründüğü büyülü bir mevsimdir. Yaz aylarının yüksek enerjisiyle insanlar 
yeni projelere daha kolay cesaret bulurlar, kendilerini daha kolay motive 
ederler, alışkanlıklarını daha kolay değiştirirler, kabuklarını daha kolay 
kırarlar ve kendilerini değiştirebilirler. Yaz ayları hepimizi yenilenmeye, 
yeniden doğmaya ve yeni başlangıçlara çağırır. Yazın bu çağrısına kulak 
vermek gerekir, çünkü bu değişim ve dönüşüm için ihtiyaç duyacağımız 
enerji zaten yazın içindedir.

Yaz mevsiminin büyüsü
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NEBİL ÖZGENTÜRK

Ağustos ayında, geçen yıl kaybettik 
Ferhan Şensoy’u... Tabii ki çok 
erken kaybettik ve acımız taze… 

Seyircilerinin, dostlarının, evlatlarının, 
tanıdıklarının ve sevenlerinin acısı çok taze... 
Ben, kaybettiğimizi öğrendiğim 2021 Ağustos 
sabahında çok üzülmüştüm. Üzgünüm yine. 
Öğreteceği çok ders vardı tiyatrocu adaylarına, 
gülümsetecek, düşündürtecek çok oyun vardı. 
Ve çok çalışkandı, çok proje vardı heybesinde. 
Baksanıza şu hayata; 30 yıldır tanıdığım Ferhan 
Abi’nin sanat hayatına. “Ferhangi-Ferhanca” 
bir hayattı onunkisi sahiden. İçinde biraz delilik, 
çılgınlık, kırgınlık, serüven, tutku ve pek çok 
şey olan bir hayat! Mesela, bu şeylerin arasında 
otoriteye başkaldıran bir liselinin okulundan 
istifa etmesi de var; mimarlığı ıskalayıp tiyatro 
eğitimine yeni baştan yazılan üniversiteli 
Ferhan da. Gencecik yaşına rağmen tiyatronun 

anavatanı Paris’te yönetmenlik yapan bir sahne 
adamı da, tiyatro uğruna yoksul zamanlar 
yaşayan sanat tutkunu da var! Ve bu şeyler 
arasında bir gece vakti tiyatrosu yakılıp kül olan 
bir aktörün hüznü de var, bu küllerden koca bir 
tiyatro yaratan yönetmenin coşkusu da. Ve tabii 
ki tüm bu “şey”ler içinde çok sevilmesi, başarısı, 
gururu, meydan okuması ve memleket sevdası 
da var; kızdırdıkları, kırdıkları da… Ama en çok 
da perde-sahne var… Tutkuyla, zorlukla açık 
kalan bir ses ve perde... Sırayla anlatayım. Ve 
bazen gülümseyip, bazen de hüzünlenerek!

•••
Madımak canavarlığı da yaşanmamıştı henüz, 

Hizbullah cinayetleri de. Cuma sonrası Beyazıt 
gösterileriyse, ekranları parsellemiyordu daha. 
Bu arada “irtica” başlıkları gazete sayfalarında 
sıkça yer almıyordu. Yani, 28 Şubat’a neden 
gösterilen durumdan, durumlardan söz 
edilmeyen günlerdi! 

1980 ortaları! Ancak dönemin iktidarının 
takunyalı kadrolaşması, ahlakı koruma adı 
altında çıkartılan “muzır yasası”, hatta Boğaz’ın 
en güzel köşelerinin Suudi kökenlilere peşkeş 
çekilmesi gibi konular ülkenin gündemine 
oturmuştu. Böyle bir gündemdeydi ki 
daktilonun başına hışımla geçti adam. 
Günlerce yazıp durdu, gelip geçen olaylardan 
esinlenip bir hikâye çıkardı ortaya. Yazı bitip 
de sıra başlık atmaya geldiğinde kızgınlığını 
dindirmiş olmanın neşesi içindeydi. Parmakları 

tuşların üzerinde hazla gezindi: “Muzır 
Müzikal, yazan Ferhan Şensoy.” Bu bir tiyatro 
oyunuydu, kısa sürede provalar tamamlandı 
ve oyun, asırlık Şan Sineması’nda seyirciyle 
buluştu. Yazar, Muzır Müzikal’de özellikle 
Sarıyer semtinde yaşanan Suudi istilasını 
yermekle kalmıyor, insan bedenini bir utanç 
nesnesi haline getiren anlayışı, yani iktidarın 
basından intikam alırcasına çıkardığı Muzır 
Yasası’nı da hicvediyordu. Daha yeni karar 
alınmıştı. Cinselliği çağrıştıran ne varsa poşete 
sokulmuştu. Şensoy da sahnede poşetli hayatın 
komikliklerini seyirciyle paylaşıyordu ama 
oyun birkaç kez sahnelendikten sonra önce 
mektup geldi; “Eğer bu oyunu sahnelemeyi 
sürdürürseniz kendinizi yok bilin!” Sonra, 
telefon edildi; “Eğer bu akşam da perdeyi 
açarsanız sonucuna katlanırsınız!”

Ve bir gece alınan tüm güvenlik önlemlerine 
rağmen, önce 4 patlama duyuldu, ardından 
sahneden alevler yükseldi. Ateş kulisi sardı, 
koltuklara sıçradı. Of ki of… Şan Sineması 
yanıyordu, tiyatrocular ve tiyatro çalışanları 
diri diri yakılmak istenmişti. Ve zaten gece 
bekçisi Niyazi Özlü alevlerin ortasında yaşamını 
yitirmişti. İlginçtir daha alevler söndürülmeden 
yetkililer bir açıklama yapacaktı: “Yangın 
elektrik kontağından çıktı.” Oysa ne Muzır 
Müzikal’in oyuncuları, ne sanat çevreleri, 
ne de Ferhan Şensoy aynı kanıdaydı. “Muzır 
Müzikal” o günlerden Madımak’a ve bugünlere 

FERHANGİ HÜZÜN...  
FERHANGİ ERKEN ÖLÜM...
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ve tüm zamanlara, hiçbir zaman eksik olmayan 
kökten ve karanlık bir kesimi kızdırmıştı; yani 
bir sabotaj söz konusuydu. Sanat camiasında 
büyük bir üzüntüye yol açan bu gaddarca 
saldırı Ferhan Şensoy’un da yaşamı boyunca 
unutamayacağı ağır darbelerden biri olacaktı. 
Her dost sofrasında, sanata açılmış her 
kürsü konuşmasında ve her fırsatta bu yarayı 
hatırlatacaktı! En travmasından! Tutkunu 
olduğu tiyatro hayatının dönüm noktasıydı… 
Evet ilk gençliğinde, bedenine iksir misali giren 
tiyatro hayatının...

•••
15 yaşındayken gönül verdiği ve geleceğini 

üzerine kurduğu tiyatro yaşamında tarihe 
geçecek bir olayla karşı karşıya kalmıştı çünkü... 
Kırılmıştı. Yoksa baba Şensoy haklı mıydı? 
Öyle ya, o değil miydi oğlunu tiyatrodan uzak 
tutmaya çalışan ama bir türlü ikna edemeyen ve 
sonunda pes eden. Sahi, belediye başkanlığı da 
yapmış babasına ne diyecekti şimdi? Ama hayır, 
o yoluna devam edecekti. Oyun üstüne oyun 
koyacaktı yıllar yılı. İnatla hep!

Şensoy, daha Galatasaray'da okurken 
tiyatroda ısrarını sürdüren, mimarlık bölümüne 
girse de hemen vazgeçip Fransa’da tiyatro 
eğitimi alan, hatta gencecik yaşında Kanada’da 
oyun sahneleyen ve ülkesine döndüğünde 
yine tiyatro diyerek kolları sıvayıp Türk 
tiyatrosunun son 45 yılına damgasını vurmuş 
usta bir sanatçıydı. Ferhan Şensoy ki Dümbüllü 
geleneğini, kavuğu Münir Özkul’dan devralarak 
sürdürmüş, yazıp yönettiği oyunlar gişe 
rekorları kırmış ve kızgınlık anında bir gecede 
tasarladığı “Ferhangi Şeyler”le tek kişilik sahne 
gösterisinin öncülerinden biri sayılmış ve 
televizyon kabareleri, reklam filmleri, sinema 
filmleri ve kitaplarla haşır neşir olmuştu. Ama 
tüm bu başarılı serüven boyunca entrikalarla, 
kırgınlıklarla, vefasızlıkla, tehditle de mücadele 
etmiş bir hayatın kahramanıydı. Evet, kalbi 
kırılan ve bazen de kalp kıran bir hayatın.

Çarşamba...
Samsun’a kuş uçuşu uzaklıkta bir Karadeniz 

kasabası… Ferhan Şensoy içinse çocukluğu, 
geçmişi, düşleri, ilk yürek sızısı. Kasabanın Halk 
Partili belediye başkanı, babası Cemil Şensoy’un 
Samsun’daki Ferhan Sineması’nda aileye ayrılan 
locada ilk hayal kahramanlarıyla ve sanatın 
büyüsüyle tanışır Şensoy.

Çarşamba'dan Galatasaray'a…
Asırlık Galatasaray Lisesi’nin demir kapısı 

Karadenizli bu bıçkın delikanlı için aralanır. 
Bir okula değil, başka bir dünyaya adım 
atar, Ferhan Şensoy, Fransız ekolüyle iç 
içedir. Kültürün, sanatların, disiplinle karışık 
resmiyet ve sıra dışı bir eğitimin okuludur 
Galatasaray… Bu dünyanın ilk kahramanı ise 
Sait Faik olacaktır Şensoy için. Galatasaraylı 
olmak ayrıcalıklı bir durumdur. Öğretmenlerle 
arkadaş gibidir öğrenciler. Galatasaray’ın bir 
özelliği de hoşgörü geleneğidir. O dönemde 
Türkiye’de Nâzım Hikmet okumak sakıncalı 
bulunup suç sayılırken, Galatasaray’da 
öğretilen ise sosyalizmin öcü olmadığıdır. Ama 
gün gelecek Galatasaray da ülkedeki genel 

havadan etkilenecek ve Nâzım Hikmet’in 
şiirinin okunması yasaklanacaktır. Yasaklar 
sadece Nâzım’la sınırlı kalmaz. Bir defasında 
da Galatasaray okul yönetimi ile öğrenciler 
saç uzunluğu kavgasına tutuşurlar. Uzun saçlı 
kahramanımız ise Ferhan Şensoy’dur.

Akademi’de 68 rüzgârının sonlarını yakalar 
Ferhan Şensoy. Bir çömez devrimci olarak 
görür kendini, bildiri dağıtır, rüzgârı suç ortağı 
yapıp İstanbul semalarına bırakır. Amerika 
Birleşik Devletleri bayrağını yakanlar ve yolu 
trafiğe kapatanlar arasındadır. Tiyatro meraklısı 
Galatasaraylılar bir araya gelip okullarının 
adıyla bir grup kurarlar. İlk oyunlarının yazarı 
Ferhan Şensoy’dur. Okul anılarıyla beslenen 
konuya günün siyasi olayları da eklenmiştir. 
Devekuşu Kabare Tiyatrosu, izinli olduğu 
perşembe günleri perdesini Galatasaray 
oyuncularına bırakır. Tam oyunun davetiyeleri 
dağıtılmıştır ki 12 Mart Darbesi olur. Haldun 
Taner, Şensoy’u uyarır: “Aman dikkat, 
başınız derde girmesin.”

Evet, Şensoy her gence nasip 
olmayan biçimde Strasbourg 
Konservatuvarı’nda öğrencidir 
artık. Ancak baba Cemil 
Şensoy pek de mutlu değildir. 
O hâlâ oğlunun adam olmasını 
istemektedir. Kısa bir suskunluk 
zamanı yaşanır baba-oğul arasında.

Şensoy, bulaşıkçılıktan kütüphane 
memurluğuna ne iş bulursa çalışır. 
Ama ikinci yıl yönetmen asistanlığı rolünü 
üstlenebilecek kadar yol kat eder.

Kanada’ya uzanan yol…
Fransa’daki yıllar içinde kendini tiyatro 

çevrelerine kabul ettiren Şensoy, artık bir 
profesyoneldir. Hem yönetmen hem oyuncu 
olarak çalışmalarını sürdürürken, Kanadalı 
Monique Mercure ile aynı sahneyi paylaşır. Daha 
tanışma yemeğinde birbirlerinden etkilenirler. 
Monique Mercure’ün büyüsüne kapılan Şensoy, 
sevgilisinin peşinden Kanada'ya gider. Yine aynı 
sahnededirler.

“Şahları da Vururlar”, yıllarca kapalı gişe 
oynar ancak bir süre sonra İran’da Humeyni 
rejiminin baskısı başlayacak ve Şensoy da bu 
oyunun hemen arkasından devam niteliğinde 

olan “Binbir Gece Cinayetleri”ni yazmaya 
oturacaktır. Biten bölümler için prova yapılırken 
Cumhuriyet gazetesinde kısa bir haber çıkar... 

“Binbir Gece Cinayetleri”ni sahneleyemeyen 
ve çok kırılan Şensoy, bir başka oyunun peşine 
düşer. Şimdi Nazi yönetiminde bile tiyatro 
yapmaktan vazgeçmeyen Karl Valentin’in 
öyküsünü anlatan “İçinden Tramvay Geçen 
Şarkı”dır bu. Oyunun tanıtımı amacıyla bir oyun 
düşünür Şensoy, hem de Beyoğlu sokaklarında. 
O gün Ortaoyuncular, Nazi askeri giysileri içinde 
Beyoğlu’na dağılır.

Ve ardından, Şensoy’un yaşamı boyunca 
kalbini çok üşüten, fazlasıyla ağrına giden ve 
öfkesini her zaman hissettiği ilk satırlarda 
ayrıntısını anlattığım “Muzır Müzikal” gelir…

Alevin, cinayetin, entrikanın ve belki de derin 
ilişkilerin, karanlık dönemlerin kanıtı olan 7 
Şubat 1987... Yazan ve yöneten; Ferhan Şensoy. 
Yakan; ışığı olmayan karanlık adamlar…

Dönemin İçişleri Bakanı, Yıldırım 
Akbulut’tur. Evet, dönemin 

Özal iktidarı en küçük bir 
özür dilemeyecek; bakan, 
hiçbir inceleme yapılmadan 
açıklayacaktı: “Yangın elektrik 
kontağından çıkmıştır.” 
Şensoy hakkında dava da açılır. 

Suçu; muzır oyunlar yazmak 
ve sahnelemektir. Rekortmen, 

Ferhangi Şeyler dâhil 25 oyun sahneye 
koyar 2021 yılına kadar. Filmlerde de oynar. 
Ses’i ayakta tutar. Onurlu bir hayat sürdürür. Ve 
2021 Ağustos’unda gökyüzüne uçar... Sonsuza 
kalarak… 

İşte, bu portre- saygı yazısının da naçizane, 
hayata kalması dileğiyle, Ferhan Abi’nin anısına 
saygıyla diyorum…

Hayata kalan Ferhangi Şeyler’in finali nasıldı 
sahi!

“Melamet yolunu tuttu.
Selamet bir güne yetti.
Melamet yolunu tuttu,
Selametli yolunu tuttu.
Selamet bir güne yetti.
Bu bir Mehdi makamıdır 
Bu âşıklar makamıdır
Anlamazlar bu manayı.”

Ama en çok da  
perde- 

sahne var… Tutkuyla, 
zorlukla açık kalan bir 
ses ve perde... Sırayla 

anlatayım. 
Ve bazen 

gülümseyip, bazen de 
hüzünlenerek!
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Mevsimler içinde şiir bakımından en verimli olanının güz 
olduğu düşünülebilir.

Yine güz mevsiminin en hüzün verici mevsim olduğunu 
düşünmek akla yatkındır.

Yağmur mevsimidir çünkü.  
Yaz bitmiş, iç mekânlara, evlere çekilme günleri başlamıştır.
İçe kapanma mevsimidir…
Diyeceksiniz ki kış da öyledir.
Tam öyle değil.
Kış ne de olsa kaygıların mevsimidir.
Hüzünlerden çok, kaygıların mevsimi…
Her mevsimin duygusal dünyalarımız üzerinde farklı etkileri olduğu, 

fakat bu duyguların kişilere göre de değiştiği kuşkusuz doğrudur.
Ben kendi duygularımı yazıyorum.
Yine de bu duyguların (en azından yakın coğrafyalarda yaşayanlar 

bakımından) ortak yanları olduğunu düşünüyorum…
•••

Yukarıdaki paragrafta “Yaz bitmiştir” diye bir cümle var…
Zihnimdeki bir soru da bu cümlede yanıtını buluyor gibi…
Yanıtı kendi içinde bir soru…
Güzün hüzün vericiliği, yağmurlar, kapanık havalar vb. bu mevsime 

özgü özelliklerle mi, yoksa yazın bitmiş olmasıyla mı ilgilidir?
Denebilir ki, ne fark eder, aynı şey…

Bence aynı şey değil…
Güz; yağmurlarından, kapanık havalarından çok, yaz sona ermiş 

olduğu için hüzün verici olmasın?
Sanki daha çok öyle…
Bu nedenle de o, bana güzden daha çok hüzün veren mevsimdir…
Ne yaman bir çelişki!

•••
Evet, mevsimlerden en çok yazın içimde acıtıcı bir hüzün duygusu 

uyanır.
Güz mevsiminde olduğundan daha başka, daha farklı bir hüzün.
Çünkü bu, yaşamın geçiciliğini duyumsamakla ilgili bir hüzündür…
Öteki mevsimleri yaşamaktayken bir sonrakinin beklentisi 

içindesinizdir…
Yaz ise beklentilerin değil, yaşamın, yaşamanın kendisi olan 

mevsimdir…
Denizle, güneşle, bütünüyle doğayla dolup taştığımız…
Hem canlılığın, hem uykunun mevsimi…
Tensel aşkların, bulup yitirmelerin, daha çok da eninde sonunda 

yitirecek olmanın…
Mevsimler içinde en geçici olanıdır…
Bunun içinde yaşamak tutkusuyla en çok dolup taştığım, 

koşarcasına yaşamaya çalıştığım, fakat kaçınılmaz geçicilik 
duygusuyla da beni en çok kederlendiren mevsim…
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Cumartesi Anneleri'ne

Mitolojilerin en açık ve en dünyevi 
olanları Yunan ve Roma mitolojileridir. 
Roma’dakiler, Yunan mitolojisinin 

bazen basit bazen karmaşık kopyası, yeni yaşam 
biçimlerine uyarlanmış devamı gibidir. Ama ikisi 
de bugüne kadar Batı kültürünün demirbaşları 
olagelmişlerdir. Tanrı ve tanrıça karakterleri, 
hikâyeleri, meselleri bugünde de anlamlıdırlar. 
Evrenin varoluş öyküsü, göğün ve yerin taşıdığı 
sırlar, varlıkların oluş ve dönüşüm süreçleri, 
mevsimlerin döngüsel nedenleri mitlerin asıl 
konularıdır.

Mevsimlere dair en dokunaklı hikâyenin 
kahramanı tanrıça Demeter’dir. “Toprak 
Ana” diye de bilinen Demeter neolitik çağın 
tanrıçasıdır; tarımsal üretime geçiş sürecinde 
insanın hayal gücünde beliren yeryüzü habitatını 
koruyan tanrıça. Özellikle de ekili toprakların 
tanrıçası. Buğdayın tanrıçası diyenler de vardır. 

Demeter, Kronos (Zeus’ın babası) ile Reia’nın 
(doğanın koruyucusu) kızıdır. Saçları buğday 
başağı gibi örülü olduğu için şair Homeros onu 
“güzel saçlı kraliçe” diye betimler. Toprağın 
bereketi onun sorumluluğundadır, mevsimler 
onun nimetleriyle canlanır. Tohumu yeşerten, 
çiçeği açtıran, ekinleri göğerten odur. Âşık 
Veysel’in sadık yâri “Kara Toprak”ın Batı’daki 
karşılığıdır Demeter. Anadolu’da bilinen 
adıyla Kibele’dir. Bereket ve doğurganlık onda 
simgelenir. 

Demeter’in başına bir gün büyük bir felaket 
gelir; kızı Persephone kaybolur. Daha doğrusu 
ölülerin tanrısı Hades tarafından yeraltına 
kaçırılır kızı. Yavrusundan yoksunluk acısı, 
dünyada başlayacak kıtlığın da nedeni olacaktır. 
Çocuğunu dünyaya getirmek bir anne için nasıl 
mucize ise, yavrusunu kaybetmek de benzersiz 
bir yıkımdır. 

Demeter kızı Persephone’a öylesine bağlıdır 
ki bereket tanrıçası, onunla anılır, onunla 
birlikte sevilir; etle tırnak gibidirler; asla ayrı 
düşünülemezler. Öyküleri de iç içedir zaten; 
kızı Persephone’un başına gelenler yüzünden 
tanrıçalıktan vazgeçmiş, sorumluluğunu terk 
etmiş, yeryüzündeki bütün canlıların hayatı 
kararmıştır. 

Hiçbir acı saklı kalamaz. Çocuğunu yitirmiş 
annelerin feryadı yürek yakar. Demeter’de acısı bir 
an bile saklı kalmadı; annelik acısı yeryüzünü yaktı 
kuruttu. Dünyada tek bir mevsim hüküm sürdü: 
Kış. 

Demeter’in feryat yüklü isyanı Zeus’a ve 
onun kardeşine, ölüler ülkesinin insafsız tanrısı 
Hades’e yöneliktir. Acısının nedeni de onlardır 
çünkü. Zeus, kardeşi Hades’in görevinin çok can 
sıkıcı olduğunu düşünüp üzülür. Ölüler diyarı 
tanrısının canı sıkılmasın diye ovada yetiştirdiği 

Nergis çiçeği, iki zalim erkek tanrının genç 
kızlara kurduğu tuzağa dönüşür. Demeter’in kızı 
Persephone, arkadaşlarıyla kıra çiçek toplamaya 
çıktığı gün olanlar olur. Genç kız, Nergis çiçeğini 
görüp hayranlıkla eğilir; tam koparacakken birden 
yer yarılır ve Hades atlı arabasıyla ortaya çıkar. 
Yeraltı tanrısı, genç kızı kaptığı gibi yeraltına, 
saltanat sürdüğü ölüler ülkesine kaçırır. Ateş 
düştüğü yeri yakar ama ateşin düştüğü yer tüm 
yeryüzüdür. İşte Demeter’e, onun hükmettiği 
toprağa ne olduysa ondan sonra olacaktır...

Demeter kızının kaçırırken feryadını duymuştu. 
İçine öyle bir acı düştü ki, buz gibi yakıcı. Sesi 
duyar duymaz yerinden fırladı ama çok geç. 
Kızı alıp kaçıran yeraltını boylamıştı çoktan. 
Uçurumdan aşağı kayıp gitmişti Hades. Sağa baktı 
yok, sola baktı yok, aşağı, yukarı yok yok yok... 
Acılar içinde yollara düştü Demeter. Aramadık yer 
bırakmadı. Umudu kesildi, hayata küstü. Onun 
küsmesiyle birlikte dünyanın yüzü soldu, benzi 
donakaldı, hayat kurudu. Doğa varlıkları kedere 
büründü. Keder soldurdu her şeyi; tat bereket 
kaçtı ve kıtlık başladı. 

Güzel saçlı tanrıça Demeter birden yaşlı bir 
kadına dönmüştü. O buğday başağı gibi güzelim 
saçlar çalılaşmış, ipeğe benzeyen yüzü taşlaşmış, 
süt dolu memeleri pörsümüş, gözlerindeki ışıltı 
sönmüş, ince beli bükülmüş, dişleri dökülmüş, 
yaşlı mı yaşlı bir kadın olmuştu. Kendi kendini 
uzaklara sürgün etti Demeter. Yol nereye giderse 
oraya doğru… 

Gide gide Kral Keleos’un sarayına vardı. 
Kraliçeyle tanıştı. Kimliğini saklamaktaydı elbet. 
Bu her halinden güngörmüş kadının çocuklarına 
iyi şeyler öğreteceğini düşündü kraliçe; onu 

dadı olarak saraya aldı. Küçük oğul Demophon, 
Demeter’in yanında çok mutluydu. Demeter 
kaybettiği çocuğuna duyduğu sevgiyi bu yavruya 
veriyordu. Dahası, onu ölümsüz yapmak için 
geceleri özel bir nektar sürüp ateşe tutuyordu 
çocuğun bedenini. Bir gece bu işlemi yaparken 
çocuğun annesi içeri girdi. Demeter telaşlandı, 
ürktü ve çocuk elinden düştü. Kraliçe, “ne yaptın 
sen!” deyince, kimliğini açıklamak zorunda kaldı. 
Suçunu bağışlatmak için sihirli bir araba bağışladı; 
ejderhaların çektiği sihirli bir araba. Onunla 
dünyayı dolaşmasını ve buğdayın nimetlerini 
herkese anlatmasını öğütledi Demeter. Buğday 
bilgisi işte bu sihirli arabayla bütün dünyaya 
yayıldı. 

Yayıldı yayılmasına ama buğday nerede? 
Kıtlık kasıp kavuruyor her yanı. Canlıların 
feryadı Olimpos’tan bile duyulur oldu. Duyduğu 
ağıtlardan keyfi kaçan Zeus, Hades’ten 
Persephone’u bırakmasını rica etmek zorunda 
kaldı. Ama artık Hades istese de bırakamayacak 
durumdaydı. Çünkü Hades’in sunduğu Nar’ı 
yemişti genç kız. Nar yiyenler, o meyveyi kendisine 
sunan kişiye bağlanırlardı. Persephone kendisini 
kaçıran Hades’e âşık olmuş, dönmüyordu 
yeryüzüne. 

Çareyi yine Zeus buldu. Çiçeklerin açma ve 
meyve zamanı, yani yılın üçte ikisini, baharı, yazı 
ve güzü annesinin yanında, üçte birini, yani kışı, 
kocası Hades’in yanında geçirmesini kararlaştırdı. 
Böylece Persephone annesine döndü ve dünyanın 
yüzü nihayet gülmeye başladı; ekinler yeşerdi, 
güçsüz hâllendi, sis kalktı dağ başından. 

Mevsimlerin sırrı buradadır. Toprak Ana’ya acı 
çektirilirse, ne çiçek kalır ne bereket.
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BİRCAN USALLI SİLAN

Ağustosta ben havanın sıcaklığını değil, 
sohbetin, ilişkinin, güler yüzün, samimi-
yetin sıcaklığını hissediyorum, ne mutlu 

ki bana. Çünkü bu ayki konuğum çok özel ve güzel 
bir kadın. Sanat dünyasında bir kenara koyduğum, 
arkadaş diye biriktirdiklerimden biri, sevgili Meltem 
Cumbul.

Yolculuğumuza başlarken her zamanki gibi yine 
penceremizi olabildiğince indiriyoruz. Çünkü bu-
lutların üstünde yolculuğumuz, sohbetimiz olacak. 
Buna inanıyorum.

Kahvelerimiz hazır, kalpten kalbe akan sözleri-
miz ise çoktan hazır. Sevgili Meltem, biliyorsun ben 
seni en çok “Gönül Yarası”nda sevdim. “Dünya” ile 
sevdim. Dünya da nasıl güzel ve özel bir isim değil 
mi? Sen de hissetmişsindir ki bu kadar güzel bir 
Dünya ile tanıştırdın bizi. Sanatıyla, oyunculuğuyla 
Meltem Cumbul ülkemizin çok özel isimlerinden 
biri. 

Başarısı ödülleriyle taçlandırılan Meltem, 1991 
yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konser-
vatuvarı’nda başladığı sanat yaşamına pek çok 
film, dizi ve ödül sığdırdı. “Berlin Altın Ayı” ödül-
lü “Duvara Karşı”nın da aralarında bulunduğu 
on altı sinema filmi ve “Türk televizyon tarihinin 
en çok izlenen dizisi” olma başarısını kazanmış 
“Yılan Hikâyesi” ile süregelen altı dizi, müzikaller, 
tiyatro oyunları ve Amerika’ya uzanan bir sanat 
yolculuğundan biriktirdiklerini konuşacağız 
Meltem ile…

Bilen bilmeyen için ödüllerinden söz etmek 
istiyorum öncelikle: 2000 yılında ilk ödülünü “Du-
ruşma” filmindeki “Nazan” rolüyle Ankara Ulus-
lararası Film Festivali’ndeki rolüyle aldı. Ardından 
sırasıyla;

“Abdülhamid Düşerken”deki “Nimet” rolüyle 
Altın Portakal, “Gönül Yarası”ndaki “Dünya” rolüyle 
Fibresci, ÇASOD, Palm Springs International Film 
Festivali ve Queens En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini 
alarak başarılarını ulusal ve uluslararası birçok 
ödülle taçlandırdı.

Bu özellikleriyle Meltem Cumbul sanatçı olarak 
ayrı bir yerde. Ama her zaman olduğu gibi biz insani 
duygulardan söz edeceğiz bu sohbetimizde de. Za-
aflarımızdan, hüzünlerimizden, sevinçlerimizden, 
eksik kalanlarımızdan, eksik yaşadıklarımızdan, iyi 
ki yaşadıklarımızdan konuşacağız.

Halen Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğrenci ye-
tiştiren Meltem Cumbul’un başarılarla dolu geçen 
yaşamında, daha yapılacak çok iş, kazanılacak çok 
ödül ve yetiştirilecek pek çok öğrenci var.

n Oyunculuk senin için ne demek? Hayatının 
neresinde duruyor?

Bu sorunuza mesleki açıdan ‘oyuncu’ tanımı ile 
başlamak isterim. ‘Oyuncu’ tanımı Türkiye sınır-
larında, 2013 yılı Kasım ayında Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun (MYK) onayıyla Resmi Gazete’de ilk 
kez yayımlanmıştır. Tanımın yapılması için MYK’nin 

görevlendirdiği merci, 2011 yılında aktör ve eğitmen 
Memet Ali Alabora başkanlığında kurulan ‘Oyun-
cular Sendikası’dır. Gerekli bilgi, beceri, tavır ve 
tutumların neler olduğunu gösteren asgari norm 
olan Ulusal Meslek Standardı (UMS) tanıtımında 
‘oyuncu’ tanımı şöyledir: “Oyuncu; iş sağlığı ve 
güvenliği ile çevre koruma önlemlerine uyarak ve 
mesleki iletişim süreçlerini yöneterek role hazırlanma, 
rolü icra etme ve mesleki gelişimini yönetmeye ilişkin 
bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir. Oyuncu genel-
likle, tiyatro, sinema, görsel ve işitsel iletişim araçları 
vb. projelerde, projeye göre değişen işveren kurum/
kuruluşlar bünyesinde, yönetmenin yönlendirmele-
rine göre, projelerde yer alan teknik ve set ekipleri ile 
eşgüdüm içinde mesleğini icra eder. Projelerin oluşu-
mu ve hazırlık safhalarında, analitik ve dokümanter 
çalışmalar ile iletişim yoğunluklu faaliyetler söz 
konusudur.” Mesleğin uluslararası sınıflandırma sis-
temlerindeki yeri ‘aktörler’ olarak isim aldığından 
iki cinsiyet için de ‘oyuncu’yu sohbetimizde ‘aktör’ 
kelimesi ile devam ettirmek isterim. Bir ‘aktör’ 
olarak oyunculuk mesleğini çok sevdiğimi ve yaşa-
mımı iyi bir ‘aktör’ olabilmenin gereklilikleri üzerine 
kurduğumu söyleyebilirim. Mesleğimi icra ederken 
beni, üst düzeyde verimden alıkoyabilecek her türlü 
engele karşı çalışırken bulmanız çok olası. Çalışıyo-
rum. Bu çalışmalarımın görünür olduğu alanlarda 
etki yaratmak hoşuma gidiyor. Mesleğimin eğitim 
ayağı ya da mesleğin iyileştirme süreçlerinde 
aldığım görevleri her zaman çok önemsediğimden 
kendimi bu konularda geliştirmek, doğru kişilerle 
yol arkadaşlığı yapabilmek için uğraş veriyorum. 
En son 2022 Haziran ayında New York’ta katıldığım 
‘The Actor’s Studio’ ömür boyu üyelik seçmeleri-
ni kazanmış olmamın mutluluğu büyük. Finalist 
olarak dokuz ay yapacağım çalışmalar sonucunda 
hocam Eric Morris’in mezun olduğu ve ders verdiği 
yerin tiyatro sahnesinde yapacağım çalışmalar için 
şimdiden çok heyecanlıyım. İşte böyle…
n Türkiye’de oyuncu olmayı sormak istiyorum 

sana? Bazen yasaklar geliyor. Bazı sanatçıların 
isimlerinin üzeri çiziliyor. İş yapamaz oluyor. Sen 
neler söylemek istersin bu konuda?

90 ve 2000’li yılların başında yaptığım çalışma-
lar sanırım efsaneleşti. “Çalışma koşullarının kötü 
olduğu alanları terk etmek insani hakkım olarak 
kabul edilmeli ve iyileştirilmesi sağlanmalı” diye 

“Kadın olmak mı? Sanırım en az beş 
çocuk doğurmaktan geçiyor bu ülkede”
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düşünmüştüm. Temennim, Türkiye’de mesleğin 
gelişimine katkı sağlayacak kişilerin de benim gibi 
insani ve mesleki açıdan önünün açılmasıydı. Pek 
böyle olmadı. Ne kendim ne de mesleğe önem 
katmak isteyen kişilerin gereken değeri görmedi-
ğini fark ettim. Halktan ve özgürleşmeyi mesleki 
açıdan önemseyen gençlerden bahsetmiyorum ki 
ben de daha o devrede 34 yaşındaydım. Üç yıl Los 
Angeles’ta Eric Morris’le çalıştıktan sonra, 2000’li 
yılların ortasından beri baş etmeye çalıştığımız 
averajın benimsenme tehlikesinden mesleği nasıl 
kurtaracağız sorusuyla aktör arkadaşlarımla 
beraber boğuştuk. Oyunculuk üzerine geliştirilen 
kavramların önemsenmesi, denenmesi, deneysel 
oyunculuk kavramının laboratuvar koşullarında 
öneminin bilinmesi, haklarımızın çalışma alanla-
rında iyileştirilmesi için yapılacak olan sendikal ça-
lışmaların kendi ülkemize armağan edebileceğimiz 
en güzel işler olabileceği varsayımdan yola çıkarak, 
türlü iyileştirme yollarını her şeye rağmen denedik. 
Akademisyenlerin, bu mesleği sahne üzerinde ya da 
profesyonel ortamlarda kamera önünde deneyim-
lemiş kişilerden oluşması önem kazanmalıydı. Mes-
leğin icra edildiği alanlarda can güvenliği öncelikli 
tutulmalı, aktörün özgürleştirilmesi, yapabiletisini 
artıracak sansür ve otosansürsüz zihniyetlerce 
yazılan metinlerin sanatsal önem taşıması öncelikli 
tutulmalı, bu eserlerin üretimine destek verilecek 
yapılar için (sinema, tiyatro) çalıştırılmaları destek-
lenmeliydi. Mesleğine dair fikri olmalı, fikri olduğu 
için mesleğini icra edemeyecek hale getirilmeme-
liydi. Diziler için, bir aktörün enstrümanının kendisi 
olduğu ve sadece spora giderek duygu içeren 
metinlere karşılık veremeyeceği, her türlü koşula 
tamam dediği için kabul edildiği bilinmeliydi… 
Geldiğimiz noktada sinema sanatına emek veren 

prodüktör arkadaşlarımız Çiğdem Mater, Mine 
Özerden özgür bırakılmalı dedik sinemacılar olarak. 
Bu yasaklamalara, linç edilmelere, yok sayılmalara, 
hapsedilmelere, tehditlere daha ne kadar eyvallah 
diyebiliriz? Çalışma hayatı bu ülkede sonlandırı-
lan meslektaşlarıma denilen “Neden ortalarda 
yoksunuz? Sizi çok özledik.” gibi cümlelerin sesli bir 
şekilde duyulacak hale geldiği bilinmeli. Mesleğin 
gelişimi ancak ve ancak dünya çapında sanatsal 
anlamda değerlendirilebilecek yazarlar, yönetmen-
ler, prodüktörler ve aktörlerle olacaktır. Bu da göz 
ardı edilmemeli.
n Dijital platformlar bu yasaklı sanatçılara 

kucak açtı aslında. Dünyaya yayılma, dünyaya 
isimlerini duyurma şansı verdi. Ve senin özellikle 
çok önemsediğin çalışma koşulları konusunda da 
daha uygun görünüyor. Bu konudaki düşüncele-
rini merak ediyorum. Sen dijital platformlar ve 
hakları için neler söylersin?

Dijital platformda yer alan, içinde var olduğum 
2014 yılı öncesi yapımlar dışında daha bir çalışma 
gerçekleştirmedim. 2014-2017 yılları arasında baş-
kanlık görevini üstlendiğim ‘Oyuncular Sendikası’ 
süreci öncesi ve sonrası yaptığımız çalışmalar işe 
yaradı sanırım, ne mutlu bize.
n Türkiye’de kadın olmak diye sorsam sana? 

Aslında kadın olmanın pek çok zorluğu var bütün 
dünyada. Senin yorumunu merak ediyorum.

Kadın olmak mı? Sanırım en az beş çocuk doğur-
maktan geçiyor bu ülkede…
n Sen uzun yıllardır eğitmenlik de yapıyorsun. 

Birçok öğrenci yetiştirdin ve devam ediyorsun. 
Eğitimci olmak, gençlerle iç içe olmak, gençlerin 
dünyasına hâkim olmaktan bahsedelim mi biraz?

Mesleğini ciddiye alan, çok çalışan, çalışsa da 
olmadığını kabul eden, yılmadan çalışan, yaratan, 

soran, sorumluluk alan çok sevdiğim öğrencileri-
me ve bazı gençliğe selam olsun. Çok seviyorum 
kendilerini.
n Senin sıra dışı bir sahnen olduğunu biliyo-

rum. Özel bir tarzın var. Şarkıların dilini sana 
sorsam? Ben şarkıları hangi dilde olursa olsun 
kalbe dokunduğunda özel ve ortak bir dil olduğu-
nu düşünüyorum. Sen söylerken, dinlerken neler 
hissediyorsun?

Şarkı söylerken eşlik eden müzisyenler, şarkıları 
yazanlar, besteleyenler, aranje edenler, film 
çekerken ya da sahnede oynarken eşlik eden aktör-
ler ya da ön çalışmayı yürüten yazarlar sonrasında 
yönetmenler, ışıkçılar, görüntü yönetmenleri gibi 
benim için pek kıymetli. Birlikte yapılan bu müzik 
konservatuvar kökenli olduğum için kendimi ba-
ğımsız değerlendiremeyeceğim ortamlar. Repertu-
ar güzel, biz de iyi çalıp söylüyorsak, sesimizin de 
doğru duyulmasını sağlayan iyi bir tonmaister ve 
ses düzeni varsa şahane. Tiyatral öğeleri kullanarak 
bedenimle hareket etme suretiyle eserlere hayat 
vermeye çalışıyorum. Bunun için repertuarı 
hazırlayan Garo Mafyan, Evren Karakul ve Melis 
Sökmen’e çok teşekkür ederim. Tabii şan hocam Ece 
İdil ve hâlihazırda halen ders aldığım Ayşe Sezer-
man’a da çok teşekkür ederim. Şarkı söylemek iyi 
hissettiriyor. Oyunculuk gibi…
n Elbette bu kadar güzel, hoş, donanımlı bir 

kadın, hayat arkadaşı konusunda bize bir sır 
vermek ister mi? Aşk senin için ne demek? Aşkın 
sence yaşı var mı?

 Öncelikle çok teşekkür ederim iltifatlarınıza. 
Dilerseniz bir şarkıyla size cevap vereyim;

 “Aşkımız, gölgesiz olmalıydı
 Şüphesiz olmalıydı
 Affedemem, ben böyleyim.”

37

yı
ld

ız
la

r 
ko

mp
ar

tm
an

ı



HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Sezer Ateş Ayvaz, edebiyat dünyasına 
şiirle başlayıp öyküde karar kılanlardan 
biri olmuştur. Sosyolog ve “Kadınlara 

Yönelik Periyodikler (1928-1938)” konulu tezle 
yüksek lisans, “Türk Romanında Değişen 
Bir Paradigma: Politik Roman” konulu tezle 
doktora yapmıştır.
n Sevgili Sezer Ateş’i merak edenler için 

ben kısacık bir giriş yapayım, arkasından varsa 
bilinmeyenleri (ki senin mutlaka vardır) senden 
anlatmanı rica edeyim. Edebiyata olan ilgin ne 
zaman başladı, nasıl gelişti?

Hırçın, dalgalı bir denizin kıyısında, serüven 
tutkusu olan yalnız bir çocukluk yaşadım. O 
zaman, bir İstanbul banliyösü, bir sahil kasabası 
görünümünde olan Sarıyer’de geçti çocukluğum. O 
çocuğun, daha güzel bir yaşam olabileceği sanısıyla 
oburca kitap okuduğunu, düşler kurduğunu, 
pencerelerin aralık kalmış perdelerinden içeriye 
göz atmaktan kendini alamadığını hatırlıyorum. 
Bende yazma isteği yaratma çabası içinde olan 
kimse yoktu çevremde. Annem iç dünyasının 
kırgınlıklarını kâğıda yansıtan şiirler yazardı 
yalnızca. Küçük dayımın da defterler dolusu 
şiirleri olduğunu bilirdik, okurdu bizlere. Bir süre 
gazetecilik yapmıştı ve hatta onun yazdığı yerel 
gazetede basılan bazı yazılarım olmuştu benim 
de. Ortaokul yılları, çok kitap 
okuduğum, gezici 
kütüphanenin 

yolunu beklediğim yıllardı. Uzak akrabalar içinde 
yazar figürü olarak hatırladığım Ali Kemal Meram 
vardı. Ve ben onun yazma eylemine karşı saygılı 
bir hayranlık beslediğimi hatırlıyorum. Sanırım, 
benim edebiyatı ciddiye alıp bir varoluş biçimi 
olarak benimsememde lise yıllarımın etkisi daha 
çok. İstanbul Davutpaşa Lisesi’nde; İstanbul’un 
en eski ve en disiplinli okullarından biriydi burası, 
üç yıl boyunca tiyatro kolunda oyunlarda yer 
aldım, edebiyatı, tiyatroyu, politikayı tartışıp 
değerlendiren bir arkadaş grubu içindeydim. Okul 
çevresinde yaşayan, bizimle konuşup tartışmaya 
gönül indiren, yaşça bizden büyük insanlar vardı: 
Kâmuran Şipal, Ali Tanyeri, Mahmut Kıratlı, İlhan 
Oymak. Kimi kez Samatya’nın çay bahçelerinde, 
kimi kez Kâmuran Şipal’in evinde derinlemesine 
okumalar, tartışmalar, edebiyat sohbetleri 
yapılırdı. Özellikle Kâmuran Şipal’le, edebiyatın 
ana yapıtları üzerine yapılan bu sohbetler sürüp 
gitti. Edebiyatın o büyülü dünyasının şaşkınlığını 
lise yıllarında yaşadım ben. Üniversitenin ilk 
dönemine kadar şiirler yazdım. İlk şiirim yirmi bir 
yaşımdayken “Türkiye Yazıları” dergisinde, sonra da 
başka dergilerde yayımlandı. Türkiye’de, toplumsal 
muhalefet hareketlerinin ivme kazandığı 
yıllardı, benim sosyoloji bölümünde okumaya 
başlayışım. Toplumsal meselelere duyduğum 
ilginin yanı sıra, dünyayı sanatla yorumlamak 
diye özetlenebilecek bir ilgi alanı gelişti ve sürdü 
bugüne dek. Edebiyat sanatıyla, toplumsal felsefi 
sorunlar arasındaki ilişki hep merak uyandırdı 
bende. Gerçeği algılamada, onu anlamlandırmada 
edebiyat, kendine ait, özgül bir gerçekliği ifade 
etti benim için. Sanat, edebiyat, kültür gerçeğe 
yaklaşmanın çok özel bir biçimi oldu. Bu yüzden 
olacak, sosyoloji bölümünde Mahmut Yesari 
romanlarını seçmiştim bitirme tezi konusu 
olarak. Siyaset bilimi bölümünde yüksek lisans 
yaparken kadın araştırmalarına yönelip Şirin Tekeli 
ile çalıştım. Doktora tezine sıra geldiğinde, Türk 
romanı konusunda çalışmaya kararlıydım. “Türk 
Romanında Değişen Bir Paradigma: Politik Roman” 
adlı doktora tezimi Toktamış Ateş’in desteğiyle 
kabul ettirebildim, iktisat fakültesi uluslararası 

ilişkiler bölümüne. Söylemeye çalıştığım şey; 
iki kaygı, iki mesele çekti beni hep: Bilim ve 
sanat. Birlikte çıkılan yolculuklar oldu ikisi, 

biri için diğerinden vazgeçemedim hiç. Sosyal 
bilimlerin, hangisiyle uğraşırsam uğraşayım, 
koşutluk kurmak istediğim alan, hep edebiyat 
oldu. Bilimin, çoğu kez içi kof dağarcığını, 

sanatla edebiyatla genişletmek istedim. 
n Biyografinizde iki tür göze çarpıyor, şiir 

ve öykü. Nerelerde duruyor bunlar? Hangisi 
daha ağır basıyor? 

Yazmaya, edebiyata emek vermeye 
başlamam şiirle oldu ama o sonra terk etti 

beni. Daha doğrusu üniversite yıllarından 
itibaren sosyoloji, politika derken bir süre 
üzerinde çalışılmayan taslaklar olarak 

kaldı defterlerimde. Şimdi de, zaman zaman 
sadece kendim için yazdığım şiirler yer alıyor 
defterlerimde.
n Sevgili Sezer Ateş, ülkemiz yazarlarının 

toplumsal olaylara yakınlıkları ve bunun içinde 
yer alıp almamaları konusunda neler söylersin. 
Sen PEN’de birlikte çalıştığımız için aydın 
sorumluluğunu fazlasıyla içselleştirenlerdensin.

Sanatçılar, edebiyatçılar ölümün elinden 
güzellikler almak, onları ölümün eline terk 
etmemek için yazar, geleceğe söz bırakmak isterler. 
Edebiyatta devrim yapamazlar, toplumu bugünden 
yarına büsbütün değiştiremezler, ama insanda 
bir değişiklik, bir etki yaratırlar. […] güzellikler 
sanatı çoğaltarak, felsefeyle düşünerek, öyküler 
yazarak çoğalır, çünkü hepimiz öteki olmanın 
en çok reddedildiği halleri, duyguları, durumları, 
kısaca güzellikleri edebiyatla, sanata ve felsefeyle 
bulur, düşler kurarız. Kurduğumuz düşler aynı 
ütopyalarda olduğu gibi geleceğe; hani nur topu 
ufuklarıdır denir ya şimdiden yarına gider, sonraki 
günleri güzelleştirir, yani geçmişin ütopyaları 
geleceğin gerçeği haline gelir, şimdi umalım ki 
yazdığımız her sözcükle, hepimizin biricik olan, tek 
olan hayatımızın öyküleri çoğalsın, zenginleştirsin 
hepimizi. Umutlu ve dirençli kılsın. […] Nasıl 
anlatırsak öyle yaşarız hikâyemizi. İyi yazalım, iyiye 
yazalım, kötülüğün sıradanlığı, ölüm, korksun 
öykülerimizden!
n Ülkemizde öyküyü izleyenlerden biri 

olduğunu biliyorum. Şöyle bir sormak istiyorum, 
günümüz öykücülüğüyle ilgili ne düşünüyorsun?

Hem bereketli hem de oldukça nitelikli bir öykü 
coğrafyasında yaşadığımızı düşünüyorum. Türkiyeli 
öykünün geleneği zengin bir birikim bana kalırsa. 
Bu geleneğin içine sadece Cumhuriyet döneminde 
yazılan öyküleri değil, destanları, masalları, halk 
hikâyelerini yani anlatı geleneğinin zenginleştirici 
öğelerini de katmak gerekir diye düşünüyorum. 
Ayrıca öykünün evrensel ruhuna katkıda bulunmuş 
çok sayıda öykü yazarımız olduğuna inanıyorum. 
Günümüz öyküsü de elbette bu gelenekten, 
birikimden büsbütün uzak değil. Canlı rekabetçi, 
iyi öyküler yazmaya tutkulu bir öykü ortamı var 
Türkiye’de. Öykü dergileri, öykü günleri kendi 
mecrasında akıp gidiyor. Canlı, iletişim kanalları 
olan bir ortam yaratıyor. Günümüz öyküsünün 
genel eğilim olarak bir eksiklik barındırdığını 
düşünüyorum yine de. Hayata, onun değerlerinin 
dayattığı ve kabul ettirdiklerine dair bir karşı 
duruşun, bir aykırı dilin eksik olduğunu seziyorum. 
Böyle; eleştirel bir karşı duruşun olması gerekir 
mi? Bana göre, evet! Çağın insan gerçeğine, 
gerçekliğine, muhalif, sorgulayıcı, didikleyici bir 
tavrı olmalı bana göre. İdeoloji, mesaj, taraf tutmak 
gibi kavramları vurgulamıyorum bunları söylerken. 
Görünen gerçeğin ötesinde görünmeyenleri de 
merak edip yarattığı insansal gerçeklerle ona işaret 
edebilmeli sanat, diyorum. Yani insanın özgürleşme 
ihtiyacına denk düşmeli bir bakıma. 
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KENAN BAŞARAN

Yenikapı İstasyonu’ndan çıkıp 
Cerrahpaşa’ya doğru giderseniz, küçük 
bir zaman tünelinden geçersiniz. 

Benim son demlerine yetiştiğim Topkapı Garajı 
zamanları.

80’lerin ortası, hatırlıyorum: Ahmet Abi 
ile Silivri’den Pendik taraflarındaki evimize 
dönüyoruz. Ama öyle Silivri’den bin Pendik’te 
in, mümkün değil. O zamanlar tüm yollar 
Topkapı’ya çıkardı. Burası hem memleketin hem 
de İstanbul’un dört bir yanına insan naklinin 
merkeziydi. 

Ahmet Abi’nin elinden sıkı sıkı tutuyorum. 
Bıraksam, kaybolmam işten bile değil. Öylesine 
bir kaos. Derme çatma bir lokantada karnımızı 
doyurup bir başka otobüsle Pendik’e doğru 
yola çıkıyoruz. O günden sonra da defalarca 
yolumun düştüğü Topkapı Garajı, hayata dair 
tüm zenginliği, çakma halde insanlara sunan 
bir pazardı. Livays kottan Yumatu müzik setine 
kadar, aşağıdakileri yukarıdakilerle eşitleyen 
merdiven altı bir pazar. Kışın çalışmaya 
geldikleri İstanbul’dan rençberlik zamanı 
köylerine dönenlerin çoluk çocuklarına hediyeler 
aldığı o Topkapı, aynı zamanda bir düşler 
pazarıydı. Yeni kurulan ve yıkılan düşlerin…

Bir otobüs yanaşır Güneydoğu’dan. Bir oğlan 
iner sırtında sazıyla veya bir genç kız; kafasında 

yıldız olma hayaliyle…
Beri yandaysa, bir dönüş otobüsünde düşleri 

kırılmış; yenilmiş bir genç vardır. Muhakkak 
ki o, yeni gelenleri sessiz bir acıyla izliyordur 
otobüsün penceresinden gizlice. Ah ne fayda! 
Yeşilçam perdesine düşmüş sahnelerdir bu 
dediklerim. 60’larda ve 70’lerde İstanbul’u 
yenmeye gelenler Haydarpaşa’dan meydan 
okurken, 80’lerde hikâye Topkapı Garajı’nda 
başlar veya biterdi.

Altı aydır yol ettiğim Yenikapı’daki Küçük 
Langa Caddesi’nde işte çocukluğumun o 
Topkapı’sından küçük küçük pasajlar yaşıyorum. 
Burası da tekinsiz. Urfa’ya, Diyarbakır’a, 
Adana’ya, Sivas’a giden o Topkapı otobüslerinin 
yerini burada Bükreş’e, Sofya’ya, Bakü’ye, 
Astana’ya, Şam’a kalkanlar alıyor. Yolcusu 
Bulgar, yolcusu Romen, yolcusu Kazak, yolcusu 
Afgan, yolcusu Suriyeli… Ve paylarına hamallık 
düşmüş Afrikalısı da var bu hayat hengâmesinin. 

Topkapı’nın otobüsleri insanlarla beraber 
hayal ve hayal kırıklıkları taşıyordu. Langa’nın 
otobüsleriyse insan ve bavul. Ucuz ülkenin 
mallarıyla dolu bavullar. 

Langa garajının denize doğru düşen arka 
tarafında da ayrı bir hayat yürüyor. Kimisi 
Asyalı kimisi Afrikalı kimisi Ortadoğulu ve 
kimisi Güneydoğulu… Hepsi, hayatta kalma 
gayesinde uzlaşmış. Adsız bir dayanışma ve 
paylaşma. Çoğu az ilerideki o garajdan, daha 
güzel olacağına inandıkları yeni hayata kalkacak 
otobüslerini bekliyor. Elbet o otobüs bir gün 
kalkacak. 

Belediye kanunu işlese, hepsinin kapısına 
“Oturulmaz” tabelası asılacak barakadan 

hallice evlerin balkonlarından paslanmış 
çanak antenler ve günlerdir kurumaya 
bırakılmış çamaşırlar sarkıyor. Sokağa değen 
kapı eşiklerine minderlerini atmış yaşlı Kürt 
kadınları, çöpten buldukları kırık dökük 
koltuklara kurulmuş ergenler… Komşular 
Senegalliler, Kenyalılar falan. Hep telefondalar. 
Ve hep planladıkları yeni hayatlarını 
konuşuyorlar sanki. 

Evlere derme çatma dükkânlar da karışıyor. 
Oto tamircisi, hurdacı, depocu, kargocu. Taa 
Kanada’ya mal taşıyan! Mahallenin en sakili, 
bir muhasebeci ofisi. Burada neyin hesabını 
yapıyor ki? Kâğıt toplayıcılarının depolarıysa 
bu mahallenin en doğal parçası. Bazen aralıklı 
kalan deponun kapısından içeriye kısa süreliğine 
göz atıyorum. Hem iş yerleri hem evleri, şehrin 
çöplerini yığdıkları bu depolar. Yıkık dökük 
mahallenin evleri, dükkânları ve insanları, 
kir pas içinde. Yine de aldırmıyorlar, biz gelip 
geçenlere. Biz onları, onlar da bizi görmemeyi 
öğrenmiş. Değmeden yaşıyoruz. Tamirciler, 
kargocular ve hamallar, yazın sıcağında öğlen 
yemeklerini çöktükleri duvar diplerinde sere 
serpe yiyorlar. Ve cep telefonlarını karıştıra 
karıştıra. Lüks lokantalardakiler gibi yani.  

Şehrin göbeğindeki bu arka mahalle için ilk 
başlarda içimde bir acıma duygusu taşıyorum. 
İşçisinden mültecisine ve o karanlık insanlarına 
kadar, sonlu olduğu kesin bu hayat için bunca 
hırslanmalarını küçümsüyorum. Kendimi 
küçümsediğim gibi. Sartre’ın çakıl taşlarının 
üzerinde yürüyorum. Düştüm, düşeceğim. 
Sonunda mahallenin hayat tutkusu kazanıyor. 
Varım, yürüyorum hâlâ...
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Güzel kırmızı sakalları mı boyunu daha uzun 
gösteriyordu o akşamüstü yoksa giydiği 
keten bej takımın içinde daha mı göz 

kamaştırıcıydı Cenk? İkisi de söylenebilirdi, “o insanı 
insana bağlayan güvenci” anlatan başka şeyler de. 
Ne tuhaf, o kendi içinde kaybolmuştu ama aşkın 
varlığı onu daha dik tutuyor, daha çok gösteriyordu. 
Sanki bir film setindeydi, esas oğlan oydu, o 
yüzden böyle giyinmişti. Esas kızsa Rodos. Ve her 
şey film icabıydı sanki. Başrollerde Rodos ile Cenk 
vardı, yardımcı rollerdeyse eskiden çalıştığı banka 
yayınevinden, Kadıköy mekânlarından ve sıklıkla 
meyhanelerde, biracılarda buluştukları arkadaşları, 
küçük İskender, Orhan Alkaya, Turgay Kantürk, 
Engin Turgut, Haydar Ergülen ve başka şairler...

Rodos’u uğurlamak için toplanmışlardı, küçük 
İskender’in “belki yalnızca siz ikiniz şiirdiniz, biz 
geride kalanlar hikâye” diye yazdığı o yakınlığın 
son töreni. Cenk’in belki de ömründe ilk ve son kez 
giydiği o keten takım elbisenin de o ‘iki şiir’de bir 
anlamı vardı elbette. 

Gençlikten mi şairlikten mi, ikisini buluşturan 
temizlikten ve saflıktan mı, akıllarına getirmeseler 
de yine de söz vermişlerdi birbirlerine: İlk kim 
giderse ardında kalan en güzel, en şık giysilerle 
uğurlayacaktı onu. Olan buydu. Dahası da vardı. 
Dostlar akşam güneşi gibi usulca çekilmeye 
başladıktan sonra, son kalan bir-iki yakın, koluna 
girdiler, bu davranışlarıyla da artık gitme vakti 
dediler. Daha dün geceye dek yanında sıcacık 
çarpan bir koca yürek, âşıkane bir kahkahayla 
varlığın sevincini sürdüren o güzel kadın, şimdi 
sevgili ölülerden olmuştu işte. İstanbul’un 
tepelerinden birindeki bu mezarlıkta, onu nasıl 
yalnız ve garip bırakırdı?

O gece Rodos’un yanında kaldı Cenk. Onu yalnız 
bırakmadı. Neler konuştular kim bilir... Ne zaman 
yeniden buluşacaklarını konuşmuş olmalılar. Çünkü 
çok sürmedi ayrılıkları, 1 yıl mı ne geçmişti aradan 
Cenk de gitti Rodos’un ardından.

“Şüpheliler Antolojisi” ilk şiir kitabıydı, Rodos 

adıyla yayımlamıştı onu Göksel Koyuncu 2002’de, 
hep ilk kitabı olarak kaldı.19 Nisan 1971’de gelmiş, 
kitabından 3 yıl sonra 16 Ağustos 2005’te gitmişti, 
konukluğu fazla sürmemişti yerkürede, hepi topu 
34 yıl. Yolun yarısı şiiri bile değil, onu söylemesi için 
1 yılı vardı daha! 

Bir reklam ajansının yapım bölümünde 
çalışıyordu, ağır bir işti, gecesi gündüzü 
olmayan, setlerde, çekim yerlerinde sabahlanan. 
Bir işin bitişini kutlamak için o yıllarda, yani 
Beyoğlu’nun Beyoğlu olduğu yıllarda, onun en 
ünlü sokaklarından olan, içkinin, arkadaşlığın, 
aşkın, neşenin, kahkahanın, şarkıların bir şiir gibi 
havaya yayıldığı, oradan geceyi güzelleştirdiği 
Nevizade’de bir meyhaneye gitmişlerdi. 
Besbelli Edip Cansever’in “Masa da Masaymış 
Ha!” şiirine yataklık edecek meyhanelerden 
biriydi. Yenilirken, içilirken, gülüp eğlenilirken 
fenalaştı Rodos, kalbi sıkıştı, yorgunluktan, 
uykusuzluktan, çok çalışmaktan belki, hastaneye 
yetişildi ama çok geçti, Rodos “Biraz daha 
kalsam, biraz daha mı can verecektim?” dizesini 
o an için söylemiş gibiydi sanki.

Rodos gitti ve Cenk de bir daha kendine 
gelemedi. Giden bir yokluk bırakır şehirde, daha 
çok da bir yolculuk! Rodos’un Cenk’e bıraktığı 
yokluğa yolculuktu. O güne değin yazıyla ilgili pek 
çok iş yapmıştı Cenk, banka yayınevinde çalışıp, 
dergiler, kitaplar, programlar hazırlamaktan, 
arkadaşlarıyla bambaşka dergiler yayımlamaya 
kadar tutkuyla sarıldığı pek çok şey ki hemen 
hiçbiri de onu geçindirecek işler değildi. Geçinmek! 
Cenk’in belki de hiç bilmediği şeydi, “hiçbir 
şeyim yoktu benim her şeyimi çaldılar” dizesi de 
tam bunun için değil miydi zaten? Birbirleriyle 
geçinmekti asl’olan, üstelik onca kötü geçmiş bir 
çocukluğun, trajedi evi sayılacak bir evin içinden 
sokağa çıkabilmiş, nefes alabilmişti Cenk. O 
nedenle yaptığı hiçbir şey onu yormuyordu, daha 
çok üretmek istiyor ve bunun için çabalıyordu. 
Ne var ki banka yayınevini yöneten Enis Batur, 

ki Cenk’in tutkunu olduğu bir şair ve yazardı, 
görevinden ayrılınca Cenk ve bir grup çalışanın da 
işlerine son verildi.

Çok iş aradı, küçük ajanslarda çalıştı, parasını 
alamadı, Rodos çalışıyordu, yaşamla yazı ve şiir 
dışında fazla bağı olmayan Cenk’in de yaşam 
bağıydı. O gidince onunla yaşadığı, dolaştığı 
yerlerde, en çok da Kadıköy sokaklarında, Son 
Gemi’de durası, gezesi kalmamıştı Cenk’in. Gidenin 
bıraktığı yolculuğu aldı, Antalya’ya gitti. Dıranas’ın 
“Sırf unutmak için unutmak ey kış/büyük 
yalnızlığını dünyanın” dediği.

İlk şiir kitabı “Otoben’di (1993)”, Turgay Kantürk 
ve Şenol Yorozlu ile birlikte “Eski’Z” dergisini ve tek 
başına “Son Kişot” dergisini yayımladı. Deneysel 
çalışmalara meraklıydı, şiirde, edebiyatta, kitapta, 
dergicilikte. “C Yayınevi”ni kurdu, az sayıda özgün 
kitap yayımladı. 1996’da çıkardığı “Yüz’de Yüz”de 
10 tipografi, 10 desen, 10 şiire yer verdi. Ahmet 
Güntan ve Mustafa Irgat’ın başlattığı, Enis Batur’un 
da katıldığı ortak şair kimliği Reşit İmrahorlar’dan 
biri de oydu, bu macerayı anlatan “Kuvveden Fiile” 
kitabını yazdı, televizyonda yüzünü göstermeden 
İmrahor oldu.

Dilindeki pelteklik ve güzel yavaşlığı, kırmızı 
sakalları, bir incelik yakışıklısı olarak çekilmeyi 
bilmesi ve dalgınlıktan tutkuya, hülyadan 
saflığa, kısacık yaşamıyla da olsa dünyaya renk 
verenlerdendi, iyi gelenlerdendi.1967’de doğmuştu, 
Anneler Günü 14 Mayıs 2006’da gitti, 39 yaşında! 
Rodos 35’i, Cenk de 40’ı göremedi. 

Rodos gidince, Cenk, küçük İskender’den 
onunla ilgili bir yazı yazmasını istemiş, ne yazık 
ki üzüntüyle yakalandığı hastalık onu da alınca, 
İskender o yazıyı iki kişilik yazmak zorunda 
kalmış. “Sakalları arasına gizlediği tek kulağıyla 
Ortadoğu’da başka bir Van Gogh” dediği Cenk’le 
“insanı umutlandıran dikkati”yle de hatırladığı 
Rodos’u birlikte hatırlamış.

Rodos ile Cenk: Birbirlerinde aşkın şiir olma ve 
onlara arkadaşlık etme hali. 

Rodos ile Cenk
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Hatırlamak çocukluktan itibaren bağlandığım, 
benzersiz ve büyülü bir eylemdi benim 

için. Geçmişi mekânlarıyla, olayların akışıyla, 
günü, saati ve mevsimiyle, hava sıcaklığıyla, 
kalabalık oluşu ya da ıssızlığıyla, kıyafetleriyle, 
modasıyla, hatta ruh halleriyle ve yüz ifadeleriyle 
hatırlıyordum. Hayat geçiyor, değişen hislerin 
tortusu birikiyor ve ben sesleri, sonsuzlukta yok 
olan cümleleri, zamanın ruhunu ve hissiyatını, 
geçmişin ekonomisini ve siyasetini bir türlü 
unutamıyordum. Her şeyi baş döndürücü bir 
zevkle hatırlıyordum. Genzimde tarifsiz bir tat 
duyumsuyordum. Hatırladıkça haz duyuyor, 
geçmişin ayrıntılarını verdikçe var olduğumu 
hissediyordum. İnternetin henüz icat edilmediği 
bir dünyada, sıklıkla danışılan seyyar bir arama 
motoru muamelesi görüyordum.

Hatırlayamadığım ya da parçası olmadığım zamanları, geçmişte o 
anları yaşayan insanların hafızalarından kopya çekerek, bazen de 

anılarını çaktırmadan gasp ederek kendime ait hatıralara dönüştürürdüm. 
Sonra onları hafızamdaki boşluklara yerleştirerek zihnimdeki hatırlama 
kurgusunun ve duygusal kronolojinin bir parçası haline getirerek gelecek 
hatırlamalara karşı kendimi çok daha güçlü ve donanımlı bir şekle 
büründürürdüm. Bir tür hatıra eskicisi, hafıza hurdacısıydım. Acılar 
alır, küçük mutluluklar satardım. Başkalarının unutmak istediği günleri 
sırtımda taşırdım. Tabii hatırlama konusundaki sihrim ve gücüm uzak 
hatıralarla sınırlıydı. Büyüdükçe ve insanlara âşık olmaya başlayıp kendimi 
kaybettikçe kısa hafızamda büyük ve siyah kopmalar yaşanmaya başladı.

DERYA ERKENCİ

Hafızamdaki gedikte  
cereyan eden kederli rüzgâr

Rahmetli amcam Pertev Sıkılgan, duymak istemediği 
şeyleri duymazlıktan gelen insanlara, bilhassa yaşlılığında 

az işitmesiyle ün yapmış bir devlet adamımızı örnek vererek 
“İsmet Paşa gibi.” derdi. “İşine geleni duyuyor, gelmeyeni 
duymuyor.” İşte ben, tam da benzer bir haldeydim. İşime 
geleni hatırlıyor, gelmeyeni hatırlamıyordum. Bütün bunlara 
rağmen çok değişkenli bir hayatta, olayların gelişimine 
göre bazen sapmalar, açıklanamayacak durumlar da ortaya 
çıkabiliyordu. Bazı hatıraları silmek, hiç hatırlamamak 
istesem de içimdeki başka bir ben ısrarla unutmamak 
istiyordu. Böyle durumlarda benim payıma geriye garip bir 
boşluktan, iradem dışında bir şeylerin unutulmuş olduğu 
hissinden, hafızamdaki gedikte cereyan eden kederli 
rüzgârdan başka bir şey kalmıyordu.

Durum gittikçe canımı sıktığı için bilincimi inatla diri kalmaya 

alıştırmış, sevdanın sarhoşluğu beni ne kadar sararsa sarsın kafamın 

içindeki küçük bir bölümü hep ayık halde tutmayı başarmıştım. Orası, 

tıpkı geceleri koridorda yanan cılız bir gece lambasının aydınlattığı alan 

kadar küçük, daracık bir yerdi. Kısa hafızaya, yabancı duyguların kendi 

hâkimiyetlerini dayatmak istediği bir belleğe hükmetmek kolay şey 

değildi. O yüzden kendiliğim, beynim ve diğer organlarımla ortak paydada 

buluşup karar vererek gereksiz, daha sonradan hatırlanıp hatırlanmaması 

fark etmeyecek sıradan hatıraları elemeye, bünyemin dışında tutmaya 

başladık. Bu şekilde yeni hatıralar için taze, geniş alanlar açılıyordu, hem 

de gereksiz hatıralar zihni yormamış, zedelememiş oluyordu.
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DENİZ ÖZEN

İçimden söyleniyorum; ‘yaz bitse de kalksak!’
-Efendim? Nereye kalksak?
Dışımdan söylemişim. Hay allah!
-Yan masa daha mı temiz? Oraya mı kalksak 

dedim?
-Yok güzel burası, gerek yok. Etlere 

başlıyorum ben.
Eşim Ömer. Bazen erkekler gerçekten hayatı 

‘onlar’ döndürüyor, karar veriyor edasıyla 
konuşurlar ya, hah işte bizim Ömer bunu 
çok yapanlardan. Müsaade ediyorum ben de. 
Nihayetinde hayat bir psikoloji. Mutlu olması 
için bir sürü yöntem var. Bırak böyle görsün, 
mutlu oluyor ya diyorum kendime. Sonra ben de 
mutlu oluyorum.

Şu mangalın başında salata yapan ise Müge. 
Çakma kumral saçlarıyla magazin muhabiri 
gibidir. Aslen mavi siyah. Saçları yani, yumuşak 
bir görünüm için boyuyor. Çok zekidir, avını 
gördü mü atlar, alır kaydı. Yanında boş bulunup 
gaf yapmaya da sır vermeye de gelmez. Lades 
kemiği elinde dolaşırsın ‘aklımda’ diyerek. 
Hayatın turkuaz rengi bence Müge. Herkes 
aynı renk olursa oyunun zevki mi çıkar? Böyle 
güzel ve severim de. Eşi Orhan saf ama neşeli 
çocuktur. Acayip iyi tabu oynar. Sessiz sinemaya 
bayılır benim gibi. Hayattan kopmak için ideal 
bir çift. Herkese denk düşmez böyle arkadaşlar 
ha. E hep ciddi ciddi de yaşanmıyor doğrusu. 
Arada şarj olmak lazım. İki haftada bir pazar 
rutinimiz bu! Benim gibi yaz sevmeyen birisi için 
biçilmiş kaftan!

Ömer ile Orhan her buluşmada birbirlerini 
yerler. Mangal yakmak mühim mesele. Her 
babayiğit yakamaz. Hadi yaktın diyelim o 
közlerde o etleri pişirmek büyük maharettir. 
İnandınız mı? Şaka! Yahu biz erkeklere böyle 
sunarız olayı. İlahi, bilirsiniz işte, her kadın 
birlikte yaşadığı adamdan zekidir. Sadece bazen 
safa yatar. Kendini zeki sanması için şarttır da 
bu. Yoo, olayı Amazonlara kadar taşımayacağım 
hayır! Doğanın dengesi. Şşşt! Aramızda.

Erkenceden evden çıkılır ki şu banklı 
masalardan kapılsın. Boş masa bulur bulmaz 
hunharca arabadan inip, obaraa koşup 
termoslar bırakılsın. O nasıl bir haz Allah’ım, 
bize bu defa da bu ahşap belediye masalarını 
bağışladığın için binlerce şükür sana denilsin.

Müge her pazar, ‘size bilmem ne salatası’ 
diyerek tencerenin başına geçer deneyler yapar. 
Ben de beş dakikada plastik tabak, bardak, çatal 
ve kaşıkları yanlarına bırakırım; ‘Masa hazııır!’ 

Sonra etler pişer. Ve bir saat içerisinde hepsini 
bitiririz. Bu da bizim için ‘yaşasın hafta sonu’dur. 
Zaten bizim gibi orta gelirli için yaz sadece 

doğalgaz parasından kurtulmak demek. Yoksa 
beş gün deniz kenarında çimiyoruz diye yaza 
‘güzel’ payesi vermek çok aptalca! 

Yemek sonrası tatlı niyetine iltifat töreni 
yaparız. Müge ile her seferinde en afili 
bakışımızla bakıp ‘Yok böyle bir tat. Vallahi 
geçen haftadan daha iyi’ geyiği yapar, et 
pişirenleri yarıştırırız. O günün öznesi olmak 
kolay mı? İkisi de bayılır buna. Sonuçta hepimiz 
üç kuruş beğeni için yaşıyoruz şu hayatı. Yani 
diyorum ya hayat bir psikoloji! İltifat ise en 
sevdiğimiz. Öv beni, sev beni. En azından bana 
beni anlat durumu. Bir nevi fal. Hani fallara da 
inanmayız ama bakan olursa da ‘bırak’ demeyiz. 
Anlat bana beni bacım. Severiz her türlü! 

Instagram, Facebook sayfalarımız bunun için 
var. Yüz altmış karaktere bakacak olursak her 
birimiz en bilen karakteriz! Normal mi bu kadar 
özlü söz?

Daha kuramsal bakacak olursak; ‘Eğer 
hakkımızdaki fikrimizi değiştirip kötü 
düşüncelerden arınırsak, özgüvenimiz de 
iyileşir.’ Psikolojide bunu ‘benlik saygısı’na da 
bağlıyorlar. Yani kötü bir şey değil en güzel 
yanlarımızı görmeye çalışmak. Sırf beğenilmek 
için sosyal medyalarımızda en artist hallerimizi 
koymamız. Yeter ki o çukura düşmeden, 
yüzeyden yüzeyden kayak yapabiliriz hayatın 
karlı yamaçlarında.

-Tatlıım geç kalıyoruz ama! 
Bu yaz için aldığı üç şorttan biri ayağında, 

cart renk bir tişört üstünde sanırsın elli beş 
yıldızlı bir tatil köyüne gidiyor Ömer, ama yok 
hayır, her pazar olduğu gibi masaya geçin sinyali 
bu. Müge ve Orhan’la ormandayız.

“Baltalar elimizde, uzun ip belimizde, 
Biz gideriz ormana hey ormana.”
Bugün hava sıcak. Etin bayık kokusu fena. Bir 

kendime gelebilsem, masaya yaklaşan kedileri 
kovalayacağım önce ama halim yok. Ete geldiler 
belli. Şu iki ceviz ağacının yaprakları arasından 
sızan güneşe büyük karasinekler de eşlik ediyor. 
Ne bunaltı!

Bir an gözlerimi yumuyorum. Sıcak tüm 
etlerimin içine sızıp damarlarımı takip ediyor 
sanki. Sümüklü böceklerin bıraktığı izler 
gibi içimde yaldızlı bir bunaltı tüneli açılıyor. 
Enerjimi küreye küreye yiyorlar. 

Yazı sevmiyorum. Bu sıcağı, bu yaz 
yorgunluğunu, bu vıcık vıcık teri sevmiyorum. 
Domur domur yüzlerden akışı sinirimi 
bozuyor. Bu abartılı çakma neşeli hal aptalca 
geliyor. İnsanlar öğlene kadar sabah ışıltısıyla 
neşeleniyor, öğlen neden neşeliyim diye 
düşünüyor, akşama da güneşin yerini alan ay 
ile birlikte keyfi yerine geliyor. Geceye ben de 
tamamım yaz için ama sadece bu.

-Hadii herkes masaya! 
İlk ben oturuyorum. Hayır bir de vejeteryanım 

yani. Yiyeceğim üç beş ot! Neden mi geliyorum 
mangala?

E hayat bir psikoloji sonuçta yani.
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

Şehirleri şehir yapan, kimliklerine 
kavuşmalarını sağlayan özel isimler vardır. 
Bazen hayır için bazen adı yaşasın diye 

imzalarını atarlar o şehre ya da semte... Bu 
imza, kimi zaman bir hastane, bazen köprü, 
bazen bir plaj olur.

Süreyya İlmen, nam-ı diğer Süreyya Paşa, 
Maltepeliler için özel öneme sahiptir. Her 
ne kadar 1874’te Podgorica’da doğmuşsa 
da o, Maltepe’yi Maltepe yapan, dönemin 
çağdaş öncülerinden, Maltepe’nin 
kahramanlarındandır. Maltepe’nin 
şekillenmesinde, büyümesinde ve kuşaktan 
kuşağa aktarılmasında hem ömrünü vermiş hem 
de servetini bağışlamıştır.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin bağışçısı, “Halk 
temiz su içsin” diyerek Kayışdağı’ndan su 
getirten, sahibi olduğu yüzlerce dönüm arsayı 
hastane yapılması için bağışlayan ve bugün ismi 
“Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi” 
olarak bilinen hastanenin yapılmasını sağlayan, 
Maltepe sahilinde patlıcan, kabak yetişen 
çiftliğini plaj yaptırarak (Bu bölgeye daha 
sonradan Süreyya Plajı Semti denmiştir) Süreyya 
Plajı’nın oluşmasına katkı sunan Süreyya Paşa…

Bu toprakların ilk özel fabrika ile ilk 
sanayicilerinden, ilk operalarından birinin 
ve Türk Hava Kuvvetleri’nin kurucusudur. 
Atatürk ile akraba olduğu bilinir. Süreyya 
Operası’nı Darüşşafaka’ya, Maltepe’deki oteli 
ve Yakacık’taki çamlık arazisini İşçi Sigortaları 
Kurumu’na bağışlar.

Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra kurmay 
subay olarak uzun süre Genelkurmay’da 
çalışmıştır. Tümen komutanı iken askerlikten 
ayrılarak, İstanbul’da bir dokuma fabrikası, 
sinema ve opera binası kurarak işletmeciliğini 
yapmıştır. Bütün bu hizmetlerini Maltepe 
başta olmak üzere, ağırlıklı olarak İstanbul’un 
Anadolu yakasında yapmıştır. 

Süreyya Paşa, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 
aydınlanma ve modernleşme hareketlerinden 
etkilenerek, Avrupa’daki benzerlerinden de 

SÜREYYA PAŞA

Bu toprakların ilk 
özel fabrika ile ilk 
sanayicilerinden, 
ilk operalarından 

birinin ve Türk 
Hava Kuvvetleri’nin 

kurucusudur.

esinlenerek, Süreyya Plajı’na simge olarak Yunan 
mitolojisinde de yer alan “Bakireler Tapınağı”nı 
inşa ettirmiştir. Yunan mitolojisine göre 
evlenmek isteyen kızlar, Bakireler Tapınağı’nı 
ziyaret ederlermiş. Plaj açıldıktan sonra halkın 
rahat ulaşabilmesi için devlet demir yolları 
günümüzde de halen hizmet veren Süreyya 
Plajı Tren İstasyonu’nu hizmete sokmuştur. 
Maltepe Belediyesi’nin günümüzde kullandığı 
resmi logolarda Bakireler Tapınağı’nın silüeti yer 
almaktadır.

Süreyya Paşa’nın hikâyesinin sonuna gelince... 
1955 yılında Moda’daki evinde vefat eder 

Süreyya Paşa. Yaptığı bağış sayesinde binlerce 
hastanın şifa bulduğu Maltepe Süreyya Paşa 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesindeki 
türbesine gömülür. Türbe yıllar içerisinde 

bakımsız ve izbe kalsa da ilerleyen yıllarda 
Paşa’nın 60. ölüm yıldönümünde (2015) 
Maltepe Belediyesi tarafından, Süreyya 
Paşa’nın Maltepe’deki emeklerine yakışır bir 
şekilde restorasyon yapılır. Ve her yıl Maltepe 
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katılımıyla özel 
bir program ile anılmaktadır. Bu anma Maltepe 
Belediyesi tarafından, Süreyya Paşa’nın 
Maltepe Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi bahçesindeki türbesinde kabri 
başında, geniş katılımlarla gerçekleşmektedir. 
Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın yanı 
sıra Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
başhekimleri, hastane yönetimi, Başıbüyük 
mahalle muhtarı ve Maltepeliler katılım 
sağlamaktadır.
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EMRE ANILMIŞ

Günlerden cuma. Uzun zamandır kendi 
başıma dışarı çıkıp uzun bir seyahate 
çıkmamıştım. Nedir, ne değildir, 

birçok şeyi unuttum. Aslında pek unutmak 
da denemez, kısacası hatıralarımda silik bir 
anı olarak kalıyor. Bu geç dışarı çıkmalar 
kendimi inanılmaz bir boşluğa itmeme sebep 
oluyor. Aslında tam olarak nereye gideceğim 
de belli değil. Tahta bavulumu tozlu raflardan 
çıkardıktan sonra güzel havanın azizliğine 
kendimi bıraktım. Hava nereden baksan 25 
derece var ya da yok. Akşama doğru yağmur 
yağacak diyorlar ama ben zaten mümkün 
mertebede akşama buralarda olamayacağım. 
Tüm tahminlerim akşamı başka yerde 
geçirmem üzerine. Ama baksanıza tahminler 
bile bazen tam olarak tutmuyor. Üzerimdeki 
ceketi gören havanın bu kadar sıcak olduğunu 
bilmez. Her gördüğümüze ne kadar çok 
inanıyorsak. 

Boş bir bank. Hemen şuracıkta oturup 
elimdeki yükü yan tarafıma koyduktan sonra 
gelecek olan treni beklemeye koyulayım. 
Benden başka kimsenin olmadığı istasyonda 
sadece kuş cıvıltıları benim kulağımı mest 
ederken, cebimdeki son sigarayı çıkarmak 
için paketi çıkardım. İçinden bir adet sigara 
çıkarmaya çalıştım fakat son sigarayı yolda 
gelirken içtiğim an aklımın ucuna geldi. 
Genç yaştaki yaşlılığıma verdim. Anlaşılan 
neredeyse tüm gün sigarasız duracağım. Olsun 
zaten bu mereti bırakmaya çalışıyorum. Bir 
gün elbet ya ben onu bırakacağım ya o beni 
bırakacak. Sanırım bugün o beni bırakıyor. 
Vedaları hiç sevmem. Her zaman arka planda 
ağlamaklı bir şarkı çalınır ve hüngür hüngür 
ağlanır. Keşke ayrılıklar hiç olmasa, böylelikle 
insanlar hep birlikte beraber dostça yaşasa. 
Ama her şeyde olduğu gibi bazı şeylerin de bir 
son kullanma tarihi oluyor. O süre yaklaşınca 
anlıyorsun ve yavaş yavaş o şeyden kopmaya 
başlıyorsun. Hiç istemediğim ama zoraki bu 
durumlara alıştığım zamanlar…

Trenin kalkmasına daha on beş dakika var. Bir 
şekilde oyalanmalı ve bu zamanı bitirmeliyim. 
Elbette insanlar zamanın çok yavaş ya da çok 
hızlı geçmesinden mütevellit bir şekilde dert 
yanıyorlar. Aslında bunun pek de çaresi yok. 
Zaman bir şekilde ilerleyip bir doğrultuda geriye 
doğru yönünü çevirmiyor. Geçmişimizdeki 
birçok şeyi geri getirmeyi herkes ister. 
Ama elbette bazı olaylar sadece o ana özel 
olduğundan bir daha geri gelmesi imkânsız 
bir hâl alıyor. Sanırım dünyada birçok yaşam 
tekrarı edilmeden önümüze serilip sahneleniyor. 
Sahnelenmesi için de birçok temrin yapılıyor…

-Pardon, şey merhaba. Oturabilir miyim?
-Tabii, buyurun. 
Yavaş yavaş dolmaya başladı. Artık tek 

değilim. Kıyafetine bakılırsa pek de üstüne 
önem vermeyen birisi. Çantası da yok. Üstünde 

de ağır bir parfüm kokusu… Hemen söze girdim.
-Siz bir sonraki tren için mi geldiniz?
-Bir iki dakikaya gelir trenim. Pek fazla 

bekleme yapmayacağım. Zaten uzun zamandır 
bu anı bekliyordum. Sayısız kere çıkmaya 
çalıştım ama bir türlü olamadı. Kısmet 
bugüneymiş. 

-Nereden çıktınız?
-Uzun bir yolculuk yapmıştım kapalı kapılar 

ardında. Beni yıllar önce attılar, demirlerin 
arkasına. Yıllar yılı bekledim, durdum. Ama 
inanır mısınız, bir türlü gelmek bilmedi. Bugün 
de buradan geçeceği söylendi ve ben de atlayıp 
buraya kadar geldim. 

-Siz hangi tren için geldiniz?
-12.09 Adalet treni için geldim. Tam bu saatte 

gelecek diyorlar… Çok zulüm gördüm, beni 
kapattılar, değişik yöntemlerle cezalandırdılar. 
Tabii, bu onlara göre bir ceza sistemiydi. 
Ama her gözümü kapadığımda, bir gözümün 
açılacağını ve ışığın bana geleceğini, daha 
adil bir dünya olacağını bilerek umutlandım. 
Dünya o kadar acımasız olmuş ki. Hiçbir 
şekilde istediğin bir şey için mücadele etmeden 
duramıyorsun. Bir de insanları ayrıştırmaya 
çalışıyorlar. Daha adil bir dünya için geldim 
aslında. Fakat umduğumu bulamadım. Umarım 
bu trenle ufka çıkarım.

-Umarım.
-Siz hangi treni bekliyordunuz?
-Sanırım sizden sonra gelecek. Benimkine 

daha var. 
-Ah o kadar çok bekledim ki ben. Yıllarım 

beklemekle geçti desem yeridir. Buradan 
geçecek dediler, çaresizce atlayıp geldim. Sahi 
gelir mi acaba?

-Bilmem, gelebilir de. 
-Sahi ya gelse güzel olur. Bazen gelmiyor 

diyorlar. Eşit bir şekilde yaşamayı bir türlü 
öğrenemedik gitti. İnsanlar, hâlbuki bazı şeyleri 
çok güzel idrak ederken, bazı şeylerde sıkıntı 
yaşamakta üstlerine yoklar. Çaresizce dört 
kolum havada asılı trenin gelmesini bekliyorum. 

Uzaktan bir ses geliyor. Siz de duyuyor 
musunuz?

-Evet, duydum ama görüntüsü yok. 
-Sanırım geldi. Ben yavaştan izninizi 

isteyeyim. İyi günler size. 
Tren uzaktan yavaş yavaş istasyona yaklaştı 

ve sadece o yolcuyu alarak hızlı bir şekilde 
uzaklaştı. Arkasında puslu kokularla istasyonun 
ortasında tek başıma kalmaya devam ettim. 

Zaman çok yavaş ilerliyor, her bir saniye sanki 
salise şeklinde ilerliyordu. Havanın ısınmasıyla 
üstümdeki ceketi üzerimden tüy misali hafifçe 
çıkardım ve çantama koydum. Yanıma usul usul 
yaklaşan bir beyefendi gözlüğünü çıkardıktan 
sonra:

-Affedersiniz, birazdan trenim gelecek. 
Yanınıza kıvrılabilir miyim?

-Tabii efendim, ne demek.
Gözlüğü ile yazar Sabahattin Ali’yi 

andırıyordu. Eski zamanlardan çıkageldiği 
belliydi. Hafif göbeği ile elindeki çaydan bir 
yudum alıyor, bir yandan çantasından çıkardığı 
bisküviyi çayına batırıyordu. Son bir yudumunu 
aldı ve:

-Ulus olarak git gide çok geriye gidiyoruz. 
Eskiden böyle miydi? Her şeyimiz tam ve 
eksiksiz bir şekilde hallolurdu. Birçok şeyimiz 
eksik ve tam olarak yerine getiremiyoruz. 
Hepimiz kendimizi ileriye götürmede 
uzmanız ama bir türlü topluluk halinde ileriye 
gidemiyoruz.

-Gidemediğimiz gibi geriye de gidiyoruz. 
-Aslında insanlar o kadar aç ve doyumsuz ki, 

durduramıyor bir türlü bu duygularını. Herkes 
eşit bir şekilde yaşasa ve ona göre düzenini 
kursa, her şey hallolacak. Ama maalesef 
uzun zamandır ben bu eşitliği göremiyorum 
insanımızda… Siz hangi treni bekliyordunuz?

-Biraz sonra gelir benim ki.
-Yoksa siz de mi 27 geçe Demokrasi trenini 

bekliyorsunuz?
-Yok hayır. 27 geçe mi, o kadar oldu mu?
-Tabii bir iki dakikaya gelir. Sizinki geç 
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kaldı galiba. Böyle şeyler elbet olur. Ama hiç 
üzülmeyin, buradan geçen herhangi bir trene 
binebilirsiniz. Hepsi eşit sonuçta.

-Tabii öyle. Ama beni istediğim yere götürür 
mü?

-Tabii, nereye gideceğinize bağlı ve ne görmek 
istediğinize… Affedersiniz trenim geldi. Size iyi 
günler ve iyi beklemeler. 

Çok yavaş bir şekilde yanıma yaklaşan 
beyefendi hızlı bir şekilde gözden kayboldu. 
Aradığını bulacak mı acaba merakıyla oturmaya 
devam ettim. Trenim bir türlü gelemiyordu. 
Bu tip rötarlar genelde elbette oluyordu. Ama 
başıma gelmeyen son şeylerden birisi de bu 
değil aslında...

Yine tek başıma istasyonda kalakalmıştım. 
İstasyonda benden başka kimse yoktu. 
Rüzgârdan sırtım kaşınıyor gibiydi. Elimi sırtıma 
attım ve kaşımaya başladım. Bir kez daha 
kaşınıyordu. Elimi hışımla attım ve:

-Affedersiniz, gömleğiniz çok güzel de.
-Pardon. 
-Yanınıza oturabilir miyim?
-Tabii, buyurun hanımefendi. 
-Buralarda kurulmayı bekleyen bir şeyler var. 

Aslında birçok insan harıl harıl çalışıyor. Herkes 
bir elden tutmuş geleceğimizi inşa etmeye 
çalışıyorlar.

-Ben onu pek göremiyorum ama. Eskiden 
diyorsanız, evet o zaman katılırım size.

-Eskiden de bu tarz şeyler yapılırdı. Benim 
çocukluğum zamanı büyük bir atılım yapıldı. 
Meclis açıldı, inkılaplar yapıldı, yollar inşa 
edildi, ülkece şahlandık. 

-Evet, aynen katılıyorum. 
-Şimdiki gelecek tren de ona doğru giden bir 

yol aslında. İnsanları oraya götürecek bir kısa 
yol. Aslında hepimiz o trene binsek ne güzel 
olacak. Sizin treniniz hangisi?

-Benim trenim geç kaldı. Bekliyorum hâlâ… 
Siz hangi trene bineceksiniz?

-19.23 Cumhuriyet trenine.
-Erkenden gelmediniz mi? O trene daha var. 
-Erken kalkan erken yol alır evladım. 

Şimdiden işlere başlamamız gerek. Yolları 
yapmalı, ormanları ağaçlandırmalı, havayı 
temiz hale getirmeli. Kısacası Cumhuriyet’in 
gerektirdiği birçok şeyi yapmalıyız. 

-Haklısınız. Keşke Cumhuriyet’in gerektirdiği 
şeyleri yapabilsek.

-Evet… Trenim geldi. Size iyi günler dilerim ve 
iyi beklemeler.

Neredeyse Cumhuriyet yaşındaki 
hanımefendinin ağır ağır bindiği tren yavaş 
yavaş hızlanarak uzaklaştı. Çok fazla gecikme 
yaşadığımı hissederek görevlilere doğru gittim. 
Hiçbir yerde bir tane de olsa görevli bulamadım. 
Gişe bölümüne gittim ve orada bir bilet 
makinesi ile karşılaştım. İstasyona geri döndüm 
ve istasyon direklerinin arasındaki bildiri 
karşıma çıktı ve okudum:

“Bugün Adalet, Demokrasi, Cumhuriyet 
trenlerimiz dışında başka seferimiz yoktur. 
Hayırlı yolculuklar diler, güzel günler dileriz.”

Banka tekrardan oturdum ve bekledim, 
bekledim, bekledim…
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Toplumsal Hafızada Zamanda ve 
Mekânda: Maltepe” kitabından Maltepe’de 

sahnelenecek bir tiyatro reklam afişi.

Toplumsal Hafızada Zamanda 
ve Mekânda: 

Maltepe” 
kitabından 

Süreyya Plajı 
tanıtım afişi.

1950’lerde 
Maltepe 
sahili ve 

Bakireler 
Anıtı.

Nejat Uygur’un tiyatroda 50. yıl kutlaması- Maltepe Yayla Sanat Merkezi.

Bir zamanlar 
Maltepe 

tiyatrosu: 
“Son Durak” 

oyunu.

Maltepe 

Çeliktaş 
Sineması(1962). 

Kapalı kısım 

kışlık sinema, 

en üst kat 

ise yazlık 

sinema olarak 

kullanılmış 

yıllarca.
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