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

MEVLÂNÂ 
CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

“Gönül aynasında hem resmi, nakşı görürsün; 
hem de resmi ve nakşı yapanı; 
hem devlet, saadet yaygısı seyr edersin; 
hem de onu yayanı ve döşeyeni…”

CÜNEYT ARKIN
“Bütün bunlar tabiatın nimetleri, bir yadigârı gibi, 
ruhumu, kalbimi öylesine güzelleştirmiş, zenginleştirmişti ki, 
Cüneyt Arkın’lığımda hepsiyle yaşadım, 
hepsini harcadım, şöhret oldum ama bitmediler.”

“Her şey özlenebilir. 
Her şey tutku konusu olabilir. 
Her şey aynı ölçüde kutsal ve aynı ölçüde aşağılık olabilir. 
Tutkular çevreye göre değişen şeylerdir.”

MÜŞFİK KENTER
“Gençlerin tiyatroya ilgisi artıyor. 
Konservatuvarların tiyatro bölümlerine her yıl başvuru yapılıyor. 
Tiyatroyla uğraşan biri olarak bundan büyük haz duyuyorum. 
Arkamızdan gelenlerin çok olması beni mutlu ediyor.”

SEVGİ SOYSAL
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ULAŞ GEROĞLU

Sonbaharın ilk günü, barış günü. Nüfuz 
sahibi olanlar, herhangi bir yerde ve 
herhangi bir koltukta oturanlar, barış 

günü özel konuşmalarını hazırladılar. Sosyal 
medya için insanı birkaç saniye düşündürecek 
videolar, fotoğraflar hazırlanıp şairlerin barış 
şiirlerinden alıntılar paylaşılacak. Muhtemelen 
bir yerlerde aktivistler izinsiz yürüyüş falan 
planlayacak, sert müdahaleler sonucu ‘Barışa 
gölge düştü’ manşetleri atılacak. Ne hikmetse 
Almanların iki büyük otomobil markasının 
amblemini andıran ve İngiltere’de 1950 yılında 
nükleer silahsızlanmaya dikkat çekmek için 
tasarlanmış yuvarlak barış sembolü bugün 
tişörtlerde, kolyelerde yerini alacak. Barışa çok 
duyarlı olanlar savaş çocuklarını anımsayacak! 
Sonra güneş batacak, ay yükselecek ve gece yarısı 
2 Eylül olacak. Ertesi gün Dünya Barış Günü’nün 
güzel görüntüleri kısaca medyada yerini alacak.

Peki, barışacak mıyız? Ertesi gün barışı 
hatırlayacak mıyız? Yok öyle kolay barış, 
kardeşim…

Okuduğum bir yazıda “Barış en kısa 
menzildi, biz uzun yolu seçtik.” yazıyordu. 
Bir diğerinde “Barış en kolayı.” diyordu başka 
bir yazar. Gerçekten öyle mi, gerçekten barış 
en kolayı mı? Barışı bu kadar kolay ve ulaşılır 
kılmak hiç şüphesiz savaşmama halini barış 
olarak görmemizden. Kavga etmiyorsan, 
savaşmıyorsan barışçısın yani. İşte ben buna 
itiraz ediyorum. 

Barış, en zorudur diyorum. Barıştan 
korkuyoruz diyorum. Barışmak istemiyoruz 
diyorum…

Barış kişisel olarak ihtiraslarımızdan 
arındığımızda başlar. Arzularımızı 
damıttığımızda ortaya çıkan saflığın kimseyi 

zehirlemediği an başlar.  Öncelikle hemen 
herkesle, her şeyle ve kendimizle kavga halinde 
olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Doğayla, 
insanlarla, hayatla ve hatta kendi bedenimizle 
ettiğimiz mücadele kimliğimiz oluştuktan 
ölünceye kadar sürdürdüğümüz bir savaş hali. 
Denize tükürmek ile insana vurmak arasında bir 
fark yok. Nehrin yatağını işgal etmek ile bir şehri 
işgal etmek arasında da bir fark yok. Bir ağacı 
yakmak ile düşen bir bomba arasında da fark 
yok.  Ne diyordu Neruda “Çayır çimen arayan 
bütün aşklar için, / Ve bütün yaşayanlar için; / 
Bütün sular, bütün topraklar için / Barış olsun!” 

En mahir olduğumuz şey sebep üretmek. 
Savaşa sebep aramak konusunda insanın geldiği 
noktada bir harikayız! İnkâr etmeyeceğim 
etkilendiğim sebepler de var tabii. Mesela Truva 
Savaşı… Paris, Helen’i kaçırınca Menelaos on 
binlerce Yunan’ı savaşmak için Truva kıyılarına 
sürükler.  Hani çok sevdiğini dile getirirken  “Senin 
için bu şehri yakarım!” deniyor ya, adam Helen 
için yakmış Truva’yı.  Mitlere bakarsak oldukça 
romantiktir sebebi. Aşk ve gurur… Fakat 19. yüzyıl 
kazılarına bakılırsa Truva’nın dokuz kez yıkılıp 
tekrar yapıldığı ve Truva Savaşı sonucundaki 
yıkımın bunların altıncısı olduğu ortaya çıktı. Yani 
mevzu aşk değil, küçük Asya’nın en hâkim limanı... 
Gerçek sebep meğer insanın işgalci, ihtiraslı, 
yetinmeyen hâli. Hâlâ öyle değil mi?

Okuduğumda, dinlediğimde nefesimi 
düğümleyen bir şiir var. Barış için onca 
söylenmiş söz, cilt cilt yazılmış kitaplardan 
daha çok etkiler beni. Göz pınarlarım debisini 
yükseltir. Bir kız çocuğu belirir düşlerimde. 
Tasvir edemem, göz rengi, saç rengi, ten rengi 
yok. Sesi de yok hiç konuşmuyor. Gülümsüyor 
biliyorum ama dudak kıvrımları yok. Hesap 

sormak için, nedenini bilmek için gelmiyor 
düşlerime.  O an ne için hırs yapmışsam, ne 
için çalışıyor, hayatımda neyi elde etmek 
istiyorsam bir an hiçliğe karışıyor. Hafifliyorum.  
Şiir Nâzım’ın. O kız da şiirin... Diyor ki Nâzım 
“Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver 
/ Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler”.  
Bu şiir tüm barış çağrılarından daha etkileyici 
geliyor bana. Barışı romantik bir düşünce 
halinden alıp savaşın tüm gerçekliğini yüzümüze 
vurarak “BARIŞIN” diyor. İnsanı kuşatan ihtiras 
surlarından çocuklar düşüyor diyor. Tüm 
galibiyetlerin ardında binlerce hayal tükeniyor 
diyor. Ve diyor ki; ‘’Dünya savaşmak için küçük, 
barış için sonsuz büyük…’’

Sonbaharın ilk günü Dünya Barış Günü. 
Haydi barışalım. Önce kendimizle barışalım. 
Tüketebileceğimizden fazlası için beslediğimiz 
ihtiraslardan arınalım. Kendimize suni ihtiyaçlar 
yaratmaktan kaçınalım. Denizi rahat bırakalım, 
denizle barışalım. Ağaçları yakmayalım, 
nefesimizle barışalım. Sevgimizi türlü 
vesveselerle anlamsızlaştırmayalım, sevmekle 
barışalım. Severek ama güzel severek barışalım. 
Geçmişimizle barışalım, geleceğimizle barışalım. 
Elbet kırdın birinin kalbini, kırık kalplerle 
barışalım. Elbet istemediklerini söyledin, 
sözcüklerle barışalım. Tozlandı bir kenarda 
kitapların, kitaplarla barışalım. Yalnızlaştın, tek 
kaldın, zamanı gelmedi mi, haydi kalabalıklarla 
barışalım. Bugün sonbaharın ilk günü... Umarım 
bugün gerçek barışın tohumunu ekebiliriz ve 
umarım yaşamanın, hayatta olmanın savaşma 
hâli olmadığı bir dünyaya bir gün gözlerimizi 
açabiliriz... 

Hepimizin Dünya Barış Günü kutlu 
olsun… 
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PELİN BATU

Barış gibi makbul bir mefhumun ne menem 
bir tanrı ya da tanrıça olduğunu hiç merak 
ettiniz mi? En iyi bildiğimiz Greko-Romen 

panteonunun en genç ve güzel tanrıçalarından İrini 
ellerinde bolluk boynuzu (cornucopia), meşale, 
mısır, kadüsa veya asa taşıdığı için onu diğer 
tanrıçalardan ayırt edebiliriz. Eirene, Romalılar 
tarafından Pax olarak yeniden adlandırılır ki 
Fransızcadaki paix, İngilizcedeki peace, Latincedeki 
barış tanrıçasından gelir. İrini kimi kaynaklarda 
Horae ya da Mevsim/Zaman tanrıçalarından biri 
olarak karşımıza çıkar zira o, iyi düzen, adalet ve 
adil davranışların tanrıçalarının öz kız kardeşidir. 
Düşünürsek, tüm bu soyut kavramların kardeş 
tanrıçalar gibi birbirine akraba ve bağlı olması 
pek manidardır, çünkü barış olmadan iyi bir 
düzen kurulamaz, keza adalet tarafsız ve adil 
olmadıktan sonra kifayetsiz ve anlamsız olur. Barış 
tanrıçası İrini/Pax’ın annesi Justia (Adalet), babası 
Zeus, özellikle İmprator Augustus tarafından 
taçlandırılmış, yıllar yıllar süren iç savaşın ardından 
onu şahlandırarak Campus Martius’u Ara Pacis 
olarak değiştirilmiş ve sonraları üzerine bir Barış 
tapınağı inşa edilmiştir. Antik Yunanlıların ve 
devamı niteliğindeki Roma’nın tek bir barış tanrıça 
modeli yoktur. Ekecheiria mütarekenin ve savaşın 
sonlanmasının, Harmonia armoni ve uyumun, 
Homonoia ise akli birliğin ve anlaşmanın tanrıları 
ve ruhlarıdır. 

Barış dediğimizde aklımıza ilk gelen imgelerden 
biri zeytin dalıdır. Akdeniz coğrafyasının makbul 
ve bilge ağacı pek çok mitte karşımıza çıkar ama 
zeytin dalının barış sembolüne dönüşmesi, M.Ö. 
5 yüzyıl civarlarında yerleşir, çünkü zeytin İrini’nin 
sembollerinden biridir. Virgileus, Romalıların 
kuruluş miti olan Aeneid’inde zeytin dalını barışın 
simgesi olarak kaleme alarak bu sembolün 
hafızalara kazınmasında büyük rol oynar. Bir de 
tabii büyümesi ve meyve vermesi uzun yıllar aldığı 
için zeytin ekenlerin, uzun süre sükût içinde barışçıl 
şekilde yaşanacağını temenni ettikleri düşünülür. 
Antik Yunanlar zeytin dallarının kem ruhları uzak 
tuttuğuna inanırdı -ki rahmetli annem, binlerce yıl 
sonra hâlâ zeytin yapraklarını yakarak kötü enerjiyi 
kapı dışarı ettiğine inanırdı. Gördüğümüz üzere 
batıl inançlar ve ritüeller pek değişmiyor.

Barışın bir diğer sembolü beyaz güvercin, 
aslında Antik Yunanlarda barıştan ziyade aşk ve 
yeniden doğumun sembolüydü. Nuh, tufanın 
sonlandığını bir güvercin vasıtasıyla öğrendiğinde 
beyaz güvercin umudun timsali oldu (Buna 

mukabil toprak özlemiş zavallı karga kendini 
kaptırıp uzun bir süre geri gelmediği için ceza 
olarak karartıldı ve cezalandırıldı). Erken dönem 
Hıristiyanlar, bir nevi yeniden doğum/yeni dine 
doğum olarak okuyabileceğimiz vaftizi beyaz 
güvercinle yansıttılar. Peki beyaz güvercin ruhun ve 
umudun sembolüyse barışla alakası ne diye soracak 
olursanız, bunun için Picasso’ya teşekkür etmemiz 
gerekecek. Beyaz güvercin, 1949 yılında gerçekleşen 
Dünya Barış Konferansı’nın sembolü olarak Picasso 
tarafından gayet sade bir şekilde çizildi ve bu 
vesileyle günümüzde barışla anılır oldu. Bu arada, 
Picasso’nun mensup olduğu Komünist Parti, bir 
süre sonra ideali ve barışı temsil ettiği için beyaz 
güvercini parti logosu olarak kullanmaya başladı.

Barışın tanrı ve tanrıçalarından bahsedip 
savaştan bahsetmemek olmaz, değil mi bay 
Tolstoy? İlginçtir, savaşların sürekli patlak verdiği 
antik çağ Yunanistan’ında savaş tanrısı Ares’in ne 
kadar önemsiz olduğunu biliyor muydunuz? Bunu 
Homeros’un İlyada’sı ve Odysseus’ta adına bir iki 
defadan fazla geçmemesinden de anlıyoruz. Bu 
iki klasik epikte Afroditler ve Athenalar, Zeuslar 
ve Poseidonlar fink atıp insanların hayatıyla birer 
kukla sanatçısı gibi oynarlarken Ares’in esamesi 
okunmuyor (Zaten tarihin yazılmış ilk savaş miti 
Akilleus’un öfkesiyle başladığını düşünürsek, 
bir öfke-kontrolü problemi olan bir (yarı/)tanrı 
fazlasıyla yeter diye düşünüyorum!). Ayrıca diğer 
tanrılara kıyasla Ares’e çok az sayıda tapınak 
adanmasından onun periferide bırakılmış bir tanrı 
olduğunu anlıyoruz. Savaş hayatın bu kadar içinde 
olup da ona yalvarıp yakınmaz, gelmesin diye 

yakarmazlar mıydı acaba? Elbet. Ama Yunanlar 
Ares’ten çok savaşın farklı bir yüzünü temsil eden, 
başkent Atina’nın ana tanrıçası Athena’ya ibadet 
ederlerdi; çünkü Ares kan sevici, duygularını 
dizginleyemeyen, kontrolsüz bir karakter olarak 
betimlenirken Athena daha stratejik ve diplomatik 
olarak resmediliyordu. Dolayısıyla antik Yunanlar, 
savaş olunca Athena’nın beynine güveniyorlardı, o 
da zaten babası Zeus’un kafasından doğan tek ilahe 
idi. Ares daha sonra Roma döneminde Mars olacak, 
ehemmiyeti artacak, sembolizmi yayılacaktı 
-tam da emperyalist Roma İmparatorluğu’na 
yakışacak bir şekilde. Sonuçta savaş ve barış 
birbirini tamamlayan ve birbirini takip eden şeyler 
olduğundan, birinden bahsederken diğerini dışarıda 
bırakmak olmaz.

Hem barış hem savaş tanrıları bildiğimiz pek 
çok panteonda var; çünkü sevsek de sevmesek 
de hayatımızda var, biri bitiyor biri başlıyor (Şu 
anda dünyada en az 27 ayrı savaşın devam ettiğini 
biliyoruz). Hindulardan Şintolara dünyanın 
pek çok mitolojisinde karşımıza farklı kostüm 
ve karakterlerle çıkabiliyor barışın ve savaşın 
ilahları. Çoğunun ortak özelliği, genelde büyük 
muharebelerden sonra değerleri artıyor, mevsimler 
gibi gelip gidiyorlar. Savaş bazen yüzyıllar sürse de 
sonsuz değil. Barış ne kadar tatlı olursa olsun bir 
yerde kavgaya karışabiliyor. O yüzden kıymetini her 
daim hatırlayıp müteşekkir olalım lütfen. “Barış, 
huzur içinde özgürlüktür.” diyen Cicero’yla, barışınız 
her daim bol olsun diyerek, “Pacem in terris” ve 
“Yurtta sulh cihanda sulh!” diyerek, zeytin dalıyla 
veda ediyorum.
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KÜRŞAT BAŞAR

Uzun yıllarını yurtdışında geçirmiş bir 
gazeteci dostum, 

“Burada neden bütün haberler kötü ve 
olumsuz?” diye sordu. 

Ben de güldüm. 
Çünkü aslında yıllar boyunca medyada 

yöneticilik yaptığımda ben de aynı şeyi sorar 
dururdum. 

Ciddi haber dediğimiz zaman nedense biz hep 
felaket, ölüm, kaza, cinayet, katliam, kavga gibi 
şeyler ya da birbirine söylenen, hakaretler yağdıran 
siyasilerin demeçlerini anlarız. 

Öyle ki hava durumunda bile felaketler abartılır. 
“Nisan geliyor, çiçekler açıyor, çok da güzel 

yağmur olacak, nefis bir tatil yapacaksınız,” diye 
haber pek görmezsiniz. 

“Kar fırtınası geliyor, evlerden çıkmayın, yollar 
kapanacak…” gibi felaket tellalığına bayılırız. 

Şubat ayında kar yağması değil herhalde 40 
derece sıcak olması haber niteliğindedir… 

80 milyonluk ülkede yaşıyoruz. 
Böyle bir yerde elbette her gün bir sürü kaza 

olacak, bunların bazısında insanlar hayatını 
kaybedecek. 

Her kaza haberini vermenin anlamı var mı? 
Şimdi haberciler de yetmiyor, millet cep 

telefonuyla her kavganın, tartışmanın bile filmini 
çekip gönderiyor, onları da yayımlıyorlar. 

Bana ne hiç tanımadığım insanların 
kavgasından? 

Parkta üç-beş çocuk birbirine girmiş, trafikte 
sinirli bir şoför saçmalamış…

Evinizde huzur içinde oturmuş haber 
izliyorsunuz, birden bütün huzurunuz kaçıyor. 

Hiçbir şey olmasa, Tayland’daki, Peru’daki 
felaketi veriyorlar. 

Bir gazetede çalışırken yurt haberleri müdürüyle 
bu konuyu konuşmuştuk.

“Ben aslında bir sürü ilginç haber getiriyorum 
ama yazı işleri girmiyor, onun için ben de nerde 
kavga, kıyamet varsa onları veriyorum.” dedi. 

Sonraki günlerde olur olmaz kavga, cinayet, 
gasp haberi yerine Türkiye’nin dört bir yerinden 
çok ilginç haberler getirmeye başladı. Örneğin ilk 
“eşekli kütüphane” haberini o getirmişti. 

Tartışma programları, sabah programları, kadın 
programları, gelin kaynana programları bile kavga 
gürültü üzerine kurulu. 

Bu, belki gazetecilerle, televizyoncularla değil de 
toplumsal psikolojimizle ilgili bir durum. 

Bakıyorum sosyal medyada da durum çok farklı 
değil.

Güzel bir şey yapın, kitabınız çıksın, konser verin, 
sergi açın ya da güzel bir şeyler yazın fazla tepki 
almıyor. 

Ama adamın biri saçmasapan bir şey yazsa ya da 
ona buna hakaret eden bir post koysa altına herkes 
döşeniyor, herkes bunu birbirine yolluyor. 

İyiliği değil de kötülüğü, olumlu şeyleri değil de 
olumsuzları bu sayede iyice yaygınlaştırıyoruz. 

Belki o adamın zırvalığını yalnız kendi çevresi 
görecekken, birden yüz binlerce insan görüyor. 

Görmesi de yetmez, işini gücünü bırakıp iki gün 
bununla uğraşıyor, altına yorumlar yazıyor, ona 
iyice konuşma hakkı veriyor. Olmadık insanlar 
böylece gündeme oturuyor. 

Zaten her günümüz ayrı bir olayla geçiyor. Kendi 
hayatlarımız, kendi dertlerimiz, işimiz gücümüz 
ayrı, toplumsal hayatımız da her geçen gün 
zorlaşıyor, sıkıntıya giriyor. 

Ekonominin hali, hayatın her geçen gün 
zorlaşması bir yana ülkenin yıllarla gelen birikimleri 
de elden gidiyor. 

Siyaseti, yabancı ülkelerle yaşanan sorunları, 
insan haklarını, yasaların halini filan hiç söylememe 
gerek yok herhalde. 

Bütün bu duruma rağmen hepimizin elinde 
telefon, dünyanın her yerinde ne olmuş ne 
bitmiş, ne felaketler olmuş, kim ölmüş, kim ne 
saçmalamış bunu izlemenin ne anlamı var doğrusu 
anlamıyorum. 

Ben bunca yıllık gazeteci olarak bile bu kadar 
haber izleme meraklısı değilim. 

Demek bizim mesleğin bu kadar meraklısı 
varmış da haberimiz olmamış. 

Ama şaşırdığım şu ki, madem bu kadar meraklı 
vardı, neden bütün gazeteler battı?
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NURTEN GEROĞLU

Eylülün ilk sabahı oldum olası farklı bir 
heyecanla kalkıyorum. Hem yeni bir 
değişim, hem süregelenin başkalaşması. 

Hâlâ yeşil olsa da penceremin önünde bütün 
yaz kıpırdayan yapraklar düşecek ve saman 
sarısı bir renkle veda edecek dallarına. Hava bu 
sabahtan itibaren kırılmaya başlayacak, toprak 
sıkılaşacak. Doğanın olgunlaşmaya başladığı 
sonsuz döngünün ilk adımları tasvir olacak. 
Ve elbette bütün bunların yanında barış da 
doğacak…

Sabah uyanır uyanmaz dilime pelesenk 
olan bir türküyle başladım güne, mevsime. 
Evin içerisinde günlük rutinlerim peşi sıra 
gerçekleşirken hep aynı şarkı vardı dilimde. 

“Allı turnam bizim ele varırsan,
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle...”
İşlerimi bitirmeme yakın ve sadece kendimin 

duyabileceği bir sesle türkümü söylemeye 
devam ederken birden içime yalnız olmadığım 
hissi doğdu. Önce yavaş yavaş sesimi kıstım 
ve arkamı döndüğümde İlham Perisi’ni 
bana bakarken gördüm. “Neden sustun? Ne 
güzel söylüyordun.” dedi ve hevesli gözlerini 
gözlerimden ayırmadan cevap vermemi bekledi. 
Utanmıştım fakat ona çaktırmadan konuyu 
değiştirmek istedim. “Tam zamanında geldin, 
işlerim de bitmişti.” İlham Perisi biraz sitemkâr, 
okuma koltuğuma kuruldu ve “Madem işin bitti, 
haydi hazırlan seni bir…” Cümlesini bitirmesine 
izin vermeden araya girdim ve “Peri,ben bugün 
senden daha farklı bir şey isteyeceğim. Beni bir 
turna göçüne götürür müsün?” İlham Perisi 
duraksadı; şaşkınlıkla ve küçülmüş sesiyle 
sadece “Olur.” diyebildi.

Bozkırın ortasında iki karış birikebilmiş 
bir su havzasına geldik. Havzanın üstünde 
binlerce turna az sonra başlayacak olan göç 
için toplanmıştı. İlham Perisi’yle daha önce 
hiç yaşamadığımız bir deneyim için heyecanla 
göğüs kafesime çarpıyordu kalbim. Aşkla 
bakıyordum telli turnalara. İlham Perisi ben 
turnaları izlerken sağımda solumda dolanıyor, 
turnaları süzüp ara ara bana bakıyor ve 
tekrar havzaya gözlerini dikiyordu. Birkaç 
sefer böyle davranınca “Peri sen bir şey mi 
sormak istiyorsun?” diye sordum. “Havzaya 
baktığımızda aynı şekilde hareket eden bir sürü 
görüyorum. Fakat her turnanın yakınında bir 
turna var.” dedi. Gülümsedim ve “Evet, çünkü 
her iki turna bir çift. Birlikte ‘bir’ ler.” dedim. 
Biz aramızda konuşurken havza içinde bir 
hareketlilik başladı ve ilk turna havalandı. Peşi 
sıra diğerleri. Göç başlamıştı. Peri “Hazır mısın?” 
diye sordu. Gözlerimi kapattım ve yüzümü 
arşa kaldırdım. Kollarımı olabildiğince iki yana 

açtım. Gülümseyerek “Hazırım.” dedim. Rüzgârı 
yüzümde, kollarımda, ruhumda hissetmeye 
başladığımda hafif hafif açtım gözlerimi. 
En önde giden turnanın her bir kanadının 
arkasından başlayan bir sıra halinde uçuyorlardı. 
En arkada biz. İlham Perisi gülümseyerek 
“Aşağıya neden hiç bakmıyorsun?” diye 
sordu. “Aşağıya mı? Asla!” diye cevap verdim. 
Saklamayacağım, insan için normal gelen 
yükseklikler bile beni ürkütüyorken gökyüzünde 
küçülecek kadar yüksekte olmak korkutucu 
geldi. İlham Perisi “İyi ama aşağıya bakmazsan 
ne kadar yükseldiğini göremezsin. Bir gözün hep 
aşağıda olsun. Varmak için olmasa da menzili 
hatırlamak için.” dedi. Haklıydı. Turnalar da 
öyle yapıyorlardı. İçimden “Keşke insanlar da 
yapabilseler, nerede olduklarıyla ilgilendikleri 
kadar, nereden geldiklerini de hatırlasalar.” 
diye geçirdim. Ne aşağı ne yukarı, aynı irtifada 
seyrediyorduk. Yavaş yavaş yol üzerindeki su 
havzasına doğru alçaldığımızı fark ettim. Bir 
mola verme zamanıydı. Turnalar dinlenirken 
İlham Perisi’ne “Binlerce turna aynı anda yol 
alıyor, aynı havzada soluklanıyor, aynı yerde 
besin arıyorlar fakat hiç tartışmıyorlar. Yerde 
hepsinin en kötü kanat açıklığı mesafede bir 
alanı var. Saygı duyuyorlar. Sen hiç başka bir 
canlı sürüsünde böylesine barışçı, birbirlerinin 
varlığına tahammül gösteren ve saygı duyan bir 
uyum gördün mü?” diye sordum. İlham Perisi 
hemen cevap vermedi. Bir süre dikkatle izledi 
sürüyü. Gözü en uzağından en yakınındaki 
turnaları taradı, taradı ve “Hayır görmedim.” 
dedi. “Biliyor musun Peri, Japonlar için turna 
barışın sembolüdür. Onlar bunu binlerce yıl 
önce fark etmişler. Hakça, barış içinde ve 
kardeşçe yaşamaktır turna. Sadako’nun kâğıttan 

bin turna katlarsa hayatta kalacağına inanması 
da bundandır.” İlham Perisi söylediklerimi 
düşünürken bir çift turna semaha durmaya 
başladı. Heyecanla bir elimi Peri’nin omuzuna 
atıp, diğer elimin işaret parmağıyla turnaları 
göstererek “Semaha durdular bak!” dedim. 
Onlar döndü, biz hayretle izledik. Onlar 
semahını dönerken “Pir Balım Sultan’a 
benzersin turnam, Yürü turnam yürü canana 
yürü.” diye mırıldanıyordum. Sanki duyuyorlardı 
beni. “Yürüyelim, yürüyelim bundan sonra dost 
nenni. Hey dost, hey dost…” Turnalar tekrar 
yola devam ettiler. Yeryüzünden izledik arşa 
varışlarını. Ben turnaları bir bir uğurlarken 
Peri’m “Dönelim mi?” diye sordu. Son turna da 
çırpınca kanatları “Dönelim Peri.” dedim…

Turnalar yüksekten uçar. Öyle bulutların 
üstünde, bazen sıra sıra arka arkaya, bazen 
döne döne, yan yana. Her kanat çırpışı bir uçtan 
bir uca barışa… Her yolculuk dağdan ovaya, 
kardeşliğe... Her semah sonsuza dek sevgiye... 
Turnalar yüksekten uçar; ne kaybolacak kadar 
uzak ne de yeri göremeyecek kadar  ????... 
Birlikte dengeyi, birlikte uyumu taşırlar. Hep 
menzile varacak kadar güçlü, hep menzile 
vardıklarında geri dönmeyi bilecek kadar bilge…

 Ve böylelikle insan da yerde başladı turna 
semahı dönmeye. Allısı, tellisi kanatlarında 
taşıyorlar barışı, kardeşliği.  Peki, bin turna kuşu 
katlasak barış gelir mi? Peki turna semahının 
kanatları çoğalır, sevgi o kanatların altında 
büyür mü? Hep zamana bıraktığımız ve cevabını 
öğrenmek için adım atmaya korktuğumuz 
sorular değil mi bunlar? Olsun, biz yine 
de gözümüzü gökyüzünden ayırmayalım. 
Gökyüzünde süzülen bir turna gördüğümüzde 
barış ve kardeşliği hep hatırlayalım…
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Mustafa Kemal Paşa Sivas’tayken, Anadolu’da neler olup 
bittiğini öğrenmek için gönderilmiş olan Amerikalı 
general Harbord ziyaretine gelir. Kısaca, “Görüyorum ki 

savaşa hazırlanıyorsunuz. İmparatorluk ordularıyla girdiğiniz savaşı 
kazanamadınız. Şimdi ise ordunuz dağıtılmış, paranız, askeriniz, silahınız 
yok. Ne cesaretle savaşa giriyorsunuz?” diye sorar. Mustafa Kemal 
Paşa “Mecburuz!” der. “Ya vatanımızı düşman istilasından kurtaracağız 
ya da hep birlikte can vereceğiz.” Bu sırada elinde sinirle sallamakta 
olduğu tespihin ipi kopar ve taneler dağılır. Mustafa Kemal güler. Bir 
yandan taneleri tekrar ipe dizerken bir yandan da “İşte böyle General” 
der, “Dağılmış olan her taneyi bir araya getireceğiz ve vatanımızı 
kurtaracağız.” Amerikalı general veda ederken, “Biz de olsak aynı şekilde 
davranırdık” sözleri çıkar ağzından. Sonra sorar: “General, sizin Büyük 
İskender’le aynı yerde doğduğunuzu duydum. Doğru mu?”Mustafa Kemal, 
“Evet ama” der, “Benzerlik sadece bundan ibarettir. O dünyayı fethe çıktı, 
ben ise sadece vatanımı kurtarmaya çalışıyorum.”

•••
Bu söz bana göre Mustafa Kemal’in temel görüşünü ve kişiliğini 

özetler. Savaştan nefret eden bir askerdir o. Sadece mecbur kaldığı 
zaman savaşmaktadır. “Eğer vatan savunması için kaçınılmaz değilse, 
her savaş bir cinayettir” sözü ona aittir .İzmir’in alınışından sonra Yunan 
ordusunun dağıldığını, hükümetin düştüğünü, Yunanistan’ın büyük bir 
krize yuvarlandığını belirterek Selanik’e yürümenin tam zamanı olduğunu 
söyleyenlere, bu arada annesine karşı çıkmış ve “Artık savaş bitti” 
demiştir. “Şimdi barış zamanı.” 

Zaten çok geçmeden Yunanistan Başbakanı Venizelos’a dostluk elini 
uzatacak, bu nedenle savaştığı ülkenin başbakanı tarafından Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterilecektir. Savaş yıkımına karşı duyduğu nefret, 
ölümden önce Hitler ve Mussolini’yi değerlendirirken de ortaya çıkar: 

“Bu iki adam dünya savaşı çıkaracaklar” der, “Çünkü ikisi de gerçek asker 
değil, savaşın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ben savaşı bilirim ve ondan 
korkarım.” Ama bu sözleri söylediği sırada Hatay için çizmeyi giymeye de 
hazırdır.

•••
Mustafa Kemal’i Büyük İskender’e benzetenler arasında, düşmanları 

da vardır. Onun hakkında rezil bir kitap yazarak bir sürü iftirayı peşpeşe 
sıralayan yeminli düşmanı Armstrong, “Bozkurt” adlı kitabının sonunda, 
Mustafa Kemal’in çok büyük bir adam olduğunu, yaşadığı dönem ve 
coğrafyanın ona küçük geldiğini, başka koşullar altında yeni bir Büyük 
İskender olabileceğini yazar ve yanılır. Çünkü Büyük İskender tarihte 
“büyük” sayılan birçok adam gibi bir katildir. Bir kral oğlu olarak dünyaya 
gelmiş, sonra Makedonya’yı yönetmekle yetinmeyerek önüne çıkan 
herkesi öldüre öldüre Hindistan’a kadar gitmiştir. Makedonya’da yoksul 
bir ailenin çocuğu olarak doğan Mustafa Kemal ise bir hümanisttir. 
Evrensel bir kültürün varlığına inanır. “İnsan medeniyeti tektir ama kolları 
vardır” sözü ona aittir. Keşke bugün dünyayı yönettiğini sanan küçük 
adamlar, büyük Atatürk’ün bu sözüne kulak verebilseler.

•••
Pir Sultan Abdal, bir şiirinde Hz. Ali’nin atını kastederek şöyle der: 

“Yemen’den öte bir yerde / Düldül hâlâ savaştadır.” Mustafa Kemal 
de ölümünden 84 yıl sonra bile hâlâ uygarlık için savaş veriyor. Ve 
gördüğünüz gibi bıraktığı miras her şeye rağmen yıkılamıyor. “Ben size 
hiçbir dogma, hiçbir değişmez, donmuş kalıp bırakmıyorum. Benim 
mirasım akıl ve bilimdir” diyen bu büyük adamdan bir ceberrut devlet 
ideolojisi çıkarmaya çalışan sözüm ona “dostları” da, onu sanki din 
düşmanı gibi göstermeye çalışan, ona “deccal” diyen düşmanları da bunu 
başaramadılar. Başaramayacaklar da. Çünkü hayat, Mustafa Kemal’i 
doğrulamaya devam ediyor.
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ZEYNEP ORAL YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Şiddetin şiddeti doğurduğu, yeryüzünün 
her zamankinden daha çok kanadığı 
ve can çekiştiği günümüzde, her üç 

saniyede bir çocuk ölüyor. Silahlı ya da 
silahsız çatışmalardan, açlıktan, yokluktan, 
yoksulluktan ölüyor.

 Barış ne zaman mı?
Yeryüzünde yaşayan her insan, ölen her 

çocuğu kendi çocuğu yerine koyabildiği zaman…
Şiddetin hızla tırmanması ve savaşların 

çoğalması, yoğunlaşması ile ekonomik gelir 
uçurumunun büyümesi arasında gözle görülür, 
elle tutulur, somut bir ilişki; çok yakın, dolaysız 
doğrudan bir bağ olduğuna inanıyorum.

Yeryüzü korkunç bir dengesizlik içinde. 
Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul kılan 
bu dengesizlik şiddeti körüklüyor.

Bugün dünya nüfusunun neredeyse yarısı, 
üç milyar insan, günlük iki doların altındaki 
kazançla geçinmeye çalışıyor.

Bir milyar insanın günlük geliri ise bir doların 
altında… 

Barış ne zaman mı?
Yeryüzünde yaşayan her insan bu 

dengesizliğin ayrımına vardığı ve şiddetle 
ilişkisini görebildiği zaman…

•••
Bugün dünyada savaşlara ve silahlara her 

bir dakikada yapılan harcama, kötü beslenen 2 
bin çocuğu bir yıl boyunca besleyebilir. Bir yılda 
yapılan harcama, yeryüzünde açlığın kökünü 

kazıyabilir. Hangi silaha yatırılan paranın, kaç 
okul, kaç hastane kurmaya yaradığını artık 
bilmeyenimiz yok. Bir denizaltı fiyatına bir 
üniversite kurulabilir. Birkaç füze, tank fiyatına 
Afrika’daki açlık önlenebilir. Ve yine biliyoruz ki: 
Bugün dünyadaki toplam silah satışlarının yüzde 
75’i yoksul ülkelere yapılıyor.

Bu toplam silah satışının yüzde 86’sı Birleşmiş 
Milletler’deki 5 daimi üyeye yani Fransa, 
İngiltere, Çin, Rusya ve ABD’ye ait.

Dünya nüfusunun yüzde 20’sine sahip olan 
kuzey, dünyanın doğal kaynaklarının yüzde 
80’ini kullanıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 5’ine sahip olan ABD, 
tüm ham maddelerin yüzde 40’ını tüketiyor.

Barış, ne zaman mı?
Bu gerçekleri altüst edecek politikalar 

üretebildiğimiz zaman…
Günümüzde silahlı çatışmalarda ölenlerin 

yüzde 90’ı siviller… Bunların büyük bir 
çoğunluğu kadınlar ve çocuklar…

Kadınlar… Bir an durup şunları eklemeden 
geçemeyeceğim: Kendi başlatmadığı, 
katılmadığı, taraf olmadığı, onaylamadığı, karşı 
çıktığı savaşların ve silahlı çatışmaların başlıca 
mağdurudur kadınlar... 

Bedeni, savaş aracı olarak kullanılandır 
kadın. Erkeklerin savaşında, toplu tecavüzle 
cezalandırılandır…

Barış, ne zaman mı?
Kadınlar ve kadın bedeni savaş aracı 

olmaktan çıktığı zaman…
•••

Benim için “barış” kavramı sadece savaşın 
olmaması demek değil. “Barış”, savaşsızlıktan 
öte bir kavram. Şiddetin her türünü dışlayan, 
şiddetin her türüne karşı çıkan bir kavram… 
Barış, öğretilir, öğrenilir. Bugün dünyanın birçok 
yerinde barış eğitimi veriliyor.

Barış eğitiminin ilk cümlesi ise şöyledir: “Barış 
her insanın içinde başlar!”

Küreselleşmenin çok revaçta olduğu şu 
sıralarda dünya her geçen gün, daha çok ırkçı, 
daha çok milliyetçi, daha çok köktendinci, daha 
çok militarist, daha çok seksist kesilirken barış 
kültürünü yerleştirmeye çalışmak zor iş. Ama 
kaçınılmaz.

Bu yazıyı bitirmeden önce Kavafis’in o 
muhteşem eseri “Barbarları Beklerken” şiirinin 
son dizelerini paylaşmak istiyorum:

“... hava karardı, barbarlar gelmedi.
Ve sınır boyundan dönen habercilere göre,
Barbarlar diye kimseler yokmuş artık.
Peki, biz ne yapacağız şimdi barbarlar 

olmadan?
Bir çeşit çözümdü onlar sorunlarımıza...”
“Barbar” değil, “İnsan” olduğumuzu 

anlamak, kavramak zor değil.
Yeter ki, artık barbarları beklemekten 

vazgeçsek... Sadece sınır ötesi barbarları değil, 
ülke içinde de “barbarları” beklemekten 
vazgeçelim.
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Homeros, hiçbirine değil, yalnızca hafıza 
tanrıçası Mnemosyn’e yalvararak başlar:  
“Söyle tanrıçam! Aşil’in öfkesini söyle!”  

Ardından felaketi özetler:
“Acı üstüne acıyı o kahredici öfke getirdi, 

nice delikanlıyı canlı canlı attı Hades’e, 
gövdelerini yem yaptı kurda kuşa.” 
Ve şunu sorar: 

“Onları birbirine düşüren hangi tanrı?”
Hemen istiyor tanrıçadan, neyini-nasılını, 

içini-dışını, her şeyi. Öfkeli bir ağıtla istiyor hem 
de: “Acı üstüne acı… Gövdeler yem oldu kurda 
kuşa”. Bu felaket, bu acı, bu ölüm yıkım neden? 
Troya’yı yıkan neydi? “Kırılıp gittiler birbiri 
peşine”.

Homeros, olay yeri inceleme uzmanı gibi, 
olan biten her şeyi işaretliyor, yetinmeyip 
mazmunlarla mühürlüyor bulgularını. Hafızaya 
kesintisiz hatırlama gücü kazandıracak 
hünerler, ritimler, biçimler buluyor. Bütün 
destancılar Homeros gibi çalışıyor. Destancıların 
rüzgâra karışan kederli sesi duyan her can 
sarsılıyor. Örneğin, Kerbela’ya yüzyıllar boyu 
ağlaşıyorlar (Hüseyin attan düştü, der demez 
zâkir). Yalnızca ağlaşıp dağılmıyorlar, acı 
kardeşliğini de örgütlüyorlar. 

Tarihin kaynakları sayılıyor destanlar. Tarih 
biliminin babası olarak bilinen Giambattista 
Vico, bulgularını destanlara bağlıyor. 
Halklaşma, toplumsallaşma, adil yasalar 
şairlerin getirdiği bilinçle kuruldu; destan en 
sahici tarih metnidir, diyor Vico.

Nasıl biriydi tarihe not bırakan bu şair? Olan 
biteni nereden biliyordu? Yüzyılların, binyılların 
belleğini taptaze nasıl tutuyordu? Bir örnek: 
son büyük manasçı Sayakbay Karalayev. 1971’de 
göçtü. Hafızasında 500.553 dize var deniyor. 
Öyküsü tipik, özeti şu: Sayakbay, 1916 yılında 
Semizbel’den Orta Tokay’a giden yolda bir 
çadırın içinde uyuyakalır. Rüyasında kahraman 
Kanıkey’i görür. Kanıkey; “Manas’ın sana 
vermem için emanet ettiği yemeği” getirdim 
der ve “ağzına akıt”ır. Sonra birden Manas’ın 
kendisi belirir: “Bundan sonra Manas’ın adını 
sen çıkaracaksın.” der. Rüyasından sonra sesi 
kaybolur Sayakbay’ın. Sesi, altı ay sonra geri 
geldiğinde gürleşmiştir, destanı ezberden 
ırlamaya başlar. Her dilde, ama her dilde bu 
türden birçok ozan sesi mutlaka duyulur. 
Yaşanmış acılar, kanlı belalar, çekilmiş çileler, 
sarsılarak duyulur; kolektif kulakta diyapazon 
sesi gibi çınlar. 

Her coğrafyada, her toplumda benzer olaylar 
yaşanıyor, mutlaka destanı da çıkıyordur: bu 
mahşeri yaşantıyı her coğrafyada, her dilde, her 
halkta dillendirenler var. Manasçı, kalavelacı, 

dengbej, ozan, âşık, aşuğ, rapsod, trubador… 
Her dilde farklı isimler ama aynı soydan 
davranışlar. Toplumun bilincini hafızalarıyla 
işliyorlar. Pir Sultan Abdal, Ehmede Xani ya da 
başka biri; hepsi de “derdim var” diye başlıyor, 
dünya derdini güneşe seriyorlar. 

Modern çağlara gelince, bakış değişiyor. 
Şairlerin kimine göre destanlar gibi sözlü 
kültüre dair her şey folklor mezarlığı ya da sözel 
bir müzedir olsa olsa. Bu fikir mealen böyle 
yazılıp söylenmemiş miydi? Ama işte şu örnek 
nasıl müzeye konabilir? Özetliyorum: Türkmen’e 
karşı sefere çıkan Osmanlı ordusunun Derviş 
Paşa’sına er yazılan Kürt dengbej Evdela Zeynike 
ile yurtlarını korumak için harbe giren Türkmen 
Ozan Dadaloğlu aynı savaştalardı. Kozanoğlu 
ayaklanmasında. 1864-66. Karşıt cephelerde. 
Savaştan sonra yurtlarına dönüşlerinde 
aynılaştılar; benzer ağıtlar yaktılar. Birinin 
gözyaşları Göksu’dan Ceyhan’dan aktı, birininki 
Dicle’den Fırat’tan. “Acı üstüne acı… Gövdeler 
yem oldu kurda kuşa”. Zeynike’nin stranlarını 
mealen biliyorum; ama Dadal’ınkiler Türkçeye 
kayıtlı. Türkmen yenik düşmüş dönerken yol 
boyu bir ağıt söyler Dadal: 

Elem geldi elde değil gaziler
Akar gözüm yaşı çağlar ne deyim
Sağ selamet geçticeğim Binboğa
Sual eyler benden dağlar ne deyim
 
Deh bire deh bire nazlı kır atım
Yarsuvat’ta kaldı atım pusatım
Gelinler dul kaldı yavrular yetim
Gelir babam deyi ağlar ne deyim
 
Elde gezer koç yiğidin cıdası
Kara geldi bin iki yüz senesi
Koc’aslan Kenan’ın Elif anası
Çıkar yollarımı bağlar ne deyim
 
Gelin yarenlerim yanıma gelin
Beni sağ komayın bir kılıç çalın
Sekiz yüz çadırda sekiz yüz gelin
Al çıkarır kara bağlar ne deyim
 Der Dadal’ım yoyamadım düşleri
Dikemedim şehidime taşları
Yarsuvat’ta olup biten işleri
Sual eyler benden sağlar ne deyim

Barışın 
hafızları

Bütün şairlerin asıl sorusu bu değil miydi? 
“Sual eyler benden sağlar ne deyim”. Bir haber 
verecektir yalnızca, bugünden sonsuza gidecek 
olan acı bir haber. Ne deyim, nasıl deyim? 
Önce biri, derken ikincisi, üçüncüsü... Birbirine 
devrederek. Olimpiyat koşusu gibi. Yarış yok 
ama aciliyet var; çünkü her an her şey eskisi gibi 
olabilir, yara kabuğu açılabilir. Acı pıhtılaşır, 
kin tortusu çöker, zehre dönüşür. Bu zehir nasıl 
önlenir? 

Şairin elinde yalnızca hafıza aracı var. 
Hafızanın bir sesi var, sazı, notası var: Duyan 
kulaktan kalbe, “kalpten kalbe giden”. Ecber 
tekniği, hafızanın tek cevheri; ama onun da 
gizemli bir işleyişi, zor mu zor bir ustalık işi var. 
Ustalı çıraklı şair tekkeleri bunun içindi: “Ete 
kemiğe büründüm /Yunus diye göründüm,” 
diyene kadar doğru odun taşıyacak. 

Şiir, şairlik, hep böyle devam edebilir mi; 
her şey gibi bu sanat da sıkı dönüşümler 
yaşamadan, yaşıyor olabilir miydi? Dönüştü, 
zamanların ruhuna da uydu şair, sınıfına da. 
Kimi erdi gaibden haber veren, kimi erken 
başladı cemaate destur çeken. Bir kısmı saraya 
kondu, divana sığındı. Birileri de var ki, gül 
yarasıyla da ölse, “kendi tabutunu kendi taşıdı”. 
Pir Sultan gibi. 

Modern çağın yapay ışıkların atmosferi 
bozduğu günümüzde destan söndü gitti 
denilemez, çünkü ölü geçmiş yalnızca müzelik 
değildir. Ölü geçmiş bir kâbustur üstümüze 
çöken ve bizden birçok şey bekleyen. Bunu 
duymalı, hissetmeli, anlamalı; yoksa bitmez 
bu kâbusumuz diyen şairler de var oldular. 
Ve şükür ki bu şairler şiirin yeni meydanlarına 
şiirleriyle koca orkestralar kurabildiler. Nâzım 
Hikmet, Cigerxwîn, Pablo Neruda, Melih Cevdet 
Anday gibi yeni adlara, yeni kılıklara büründü 
destancı. “Hele bir barış olsun da gör/ O gün 
gelsin neşemiz tazelensin de gör” diyorlardı, 
barışın yeni hafızları. Ezan sesi değil, ozan sesi 
bu. Homeros’tan beri gelen o “evrensel şarkı”yı, 
barışı çalıyor orkestra.
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Van Gogh’un “Buğday Tarlası” ve 
“Kargalar” tablosunun karşısındayım. 
Resme uzun uzun bakıyorum. Tarlayı 

ikiye bölen kavisli yola, coşkulu ekinlere, o 
anda oradan geçen karga sürüsüne. Ressam, 
uzağı yakına getiriyor. Göğü yere indiriyor, 
yerde olanı göğe taşıyor. Gökteki iki ay solgun. 
Geceyi aydınlatan dolunay değil. Işık, buğday 
başaklarından fışkırıp göğe yansıyor. Her şeyi 
aydınlatan kaynak, bu. 

Van Gogh kendi kendinden türeyen, hayatı 
besleyen, yaşama süreklilik katan buğdayların 
kudretini alkışlıyor. Resimde insan yok. 
İnsanın yaptığı yol var ama. Biri kapalı; öbürü, 
tablonun dışına doğru uzuyor. Tarlayı biçip 
ekini kaldıracak insanlar o anda evlerinde 
uyuyor olmalı. Kargalar, ressamın fırçasında 
titreşen gümbürtüden ürküp başakların 
üzerinden çığlık çığlığa havalanıyor. Göğe 
yükselen kargalar ölüm marşını besteliyor. 

Amsterdam’da, Van Gogh Müzesinde 
“Fırtına Bulutları Altında Buğday Tarlası” 
tablosunun arkadaşı olarak sergilenen bu 
tablo, yaşamla ölümü müzikal bir uyum içinde 
barıştırıyor. 

•••
Acının içindeyken acıyı anlatmak zordur. 

Duygular öylesine güçlüdür ki yazarın kalemi 
duyguların esareti altında kalıp, eserin estetik 
düzeyi gerçekliğe feda edilebilir. Sanat kendi 
gerçekliğini çoğu kez zamanla hesaplaşarak 
kurar. Heinrich Böll, bu konuda bir istisna. 
Böll, İkinci Dünya Savaşı’na katılmış. Liseyi 
bitirince çalışma kamplarına -piyade olarak 

doğu ve batı cephelerine-gönderilmiş, esir 
düşmüş, dehşeti görmüş. Savaşın hemen 
ardından, yaşadıklarını aradan uzun yıllar 
geçmiş gibi, acıyı damıtarak soğukkanlı bir 
tutumla edebiyatının öznesi haline getirmiş. 
Bütün yansımalarını göstermesine karşın 
hiçbir öyküsünde savaşın adını anmıyor. 
Savaşı kimliksizleştiriyor. Barışı yüceltiyor. 
Onun öyküleri, tarihin vicdanı olarak 
aramızda yaşıyor. 

•••
Sanatta barışı düşünürken şu cümleyi 

yazıyorum: En çetin savaşı kendime karşı 
verdim, en kısa barış anlaşmasını kendimle 
yaptım; geçmişimi reddedip kendimi yeniden 
doğurdum. 

Noktayı koyar koymaz edebiyat tarihinde 
dış kimlikleriyle nam salan Fernando Pessoa 
geliyor aklıma. Kim bilir, yazarın hayaleti 
fısıldıyor belki de bu cümleyi bana. Ama 
hayalet bırakmıyor yakamı. Onun fotoğrafını 
çekmeye başlıyorum. Sayfaya şunlar 
yansıyor: Lizbon’da, Tejo ırmağının köşesinde 
bir yerde düşlerini unutmuş mahmur bir 
Afrika uzanır. Fernando Pessoa, odasının 
penceresinden baktığında hep bunu görür. 
Kıpırdamadan, ırmağın manzarasına dalıp 
gittiğinde, imgeleminde, Tejo’da uyuyan 
Afrika dağlarını uyandırıp oradaki havayı 
soluyarak yeryüzünün tüm kentlerini dolaşır. 
Afrika’nın güneyine, sömürgenin tekelinde 
İngiltere’den daha İngiliz olan Durban’a, 
yedi yaşındayken annesiyle birlikte gitmiş, 
on yıl sonra memleketine geri dönmüş, 
çakılıp kaldığı Portekiz’den bir daha da 
çıkmamıştır. Düşleri onu takımyıldızı seyyahı 
yapar. Çıplak gözle kozmosu görür. Kaynaşıp 
taşlaşmış zamanlardan akan insanlığın ortak 
kaygılarını duyar. Kişisel varlığını defalarca 
böler, yükselen burcuna kadar tasarlayıp 
yoktan var ettiği kişilere paylaştırır. 
Kendini böldükçe çoğalan bir kimlik 
koleksiyoncusudur. Düzyazılarıyla şiirleri, 
koleksiyonundaki sivil barış tutanağıdır. 

•••
Bir de savaş olmadan barışı 

düşünemeyenler var. Barışın zarafetini 
savaştaki kaosta görenler. Patlayan 
bombaların, atılan topların sesinde 

özgürlüğü duyanlar. Bu savaş tutkunları, 
barışı müjdeliyor halklarına. Ama neyle, 
kiminle barıştıkları kamusal alanda pek 
dillendirilmiyor. 

•••
İtalyan fütürizminin öncüsü sayılan iki 

ressam; Giacomo Balla ile Umberto Boccioni, 
hareketi-hızı kutsallaştıracak kadar övdüler. 
Resimlerinin yanında, hızdaki gücü yansıtan 
heykeller yaptılar. Mussolini’yle el ele 
tutuştular. Tarih, eserleri kadar faşizmle 
barışmış sanatçılar kategorisinde anıyor ikisini 
de. Gumilyov’u, Marinetti’yi andığı gibi.

•••
Velázquez saray ressamıydı. Nedimeler 

tablosunda, kendisini de -resim yaparken- 
betimledi. Nedimeler, Velázquez’in fırçasının 
ince işçiliğini, kurgudaki dehasını, bir de 
sarayla kurduğu yakın ilişkiyi yansıtır. 
“Breda’nın Teslimi” tablosu ise tarihi 
bir olayı belgeler. İspanya ile Felemenk 
Cumhuriyeti’nin savaşmasının ardından 
iki ülke ordusunun temsilcileri karşı 
karşıya gelir. Savaşı kazanan İspanya’dır. 
İspanyol komutan Spinola’nın, yenilen 
Felemenk ordusunu temsil eden Justinus 
van Nassau’dan Breda şehrinin anahtarını 
teslim aldığı an resmedilmiştir. İki 
komutanın arasındaki iletişim, ideali 
ifade eder. Mızraklar, hâlâ tütmekte olan 
dumanlar savaşın izleridir. Bunlar birer 
simge olarak yansır resme. Tablonun 
asıl vurgusu, ön plandaki komutanların 
birbirine gösterdikleri saygıdır. O anda 
Spinola, düşmanına dostça davranmakta; 
aralarındaki ilişki barışa evrilmektedir. 
Tablonun sağ alt köşesine bembeyaz bir 
sayfa yerleştirir Velázquez. Barışı bir de bu 
beyaz kâğıtla müjdeler bize. 

•••
Vincent van Gogh, hayattayken göremedi 

başarısını. Derdi, kendisiyleydi. Sanatı, 
acısından türedi. Tohumundan gelişip toprağa 
kök salan bir ağaç gibi. 

•••
Sanatçının neyle, kimle barıştığı eserine 

doğrudan yansıyor. Seçtiği konular, 
karakterler, anlatım biçimi, bir bütün olarak 
dili karşısında durduğu düşünceyi de söylüyor.

FADİME USLU
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Şilili büyük şair Pablo Neruda, 12 Temmuz 
1904 tarihinde Şili’nin başkenti Santiago’nun 
350 kilometre güneyindeki Parral kentinde, 

demiryolu işçisi bir baba ve öğretmen bir annenin 
çocuğu olarak doğar. 

Büyük acılarla, şiddet, kayıp ve ölümlerle; 
yoksulluk, sömürü, baskı ve askeri darbelerle dolu 
bir coğrafyadır Latin Amerika.

Neruda, Latin Amerika başta olmak üzere dünya 
edebiyatının en tanınan isimlerinden birisidir. Onu 
tanınır yapan şey, şairliğinin yanında ülkesindeki 
ve İspanya’daki faşizme karşı büyük bir siyasi tavır 
sergilemesidir.

Yaşamı boyunca güçlü siyasal duruşuyla ve 
yazdığı şiirler üzerinden direnişiyle bütün dünya 
tarafından takdir edilen, saygınlık gören Pablo 
Neruda, Şili’de olduğu kadar İspanya’da da faşizme 
var gücüyle direnmiş; demokrasi, toplumsal eşitlik, 
adalet ve özgürlükler için mücadele etmiştir. 
Mağdur olan, ezilen halkların yanında yer almıştır 
daima. Sömürüye sonuna kadar karşı çıkmış, 
hem çağının tanığı hem de şiirin vicdanının sesi 
olmuştur. Yaşadıkları, tanık oldukları, protestoları 
ve şiirleri bir bütünlük oluşturmuştur. 

“Belki de şairin yükümlülükleri tarihin her döne-
minde aynıdır. Şiir sokaklara taşmak, çarpışma üstü-
ne çarpışmada yerini almak için saygı gördü. İsyancı 
diye anıldığında, şairin gözü korkutulamadı. Evet, şiir 
isyandır. Şair yıkıcı diye çağrılsa bile alınmaz.”

Halkının çok sevdiği, bağrına bastığı bu edebiyat 
insanı, ülkesinin en uzak köşelerine kadar gitmiş, 
on binlerin, yüz binlerin karşısında, madencilerin 
önünde şiirlerini okumuştur. 1936’da başlayan 
İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçilerle 
dayanışmasını yansıtan “España En El Corazón” 
(Yürekteki İspanya) adlı şiir kitabını Cumhuriyetçiler 
cephedeyken yayımlamıştır. Neruda’nın şiirleri, 
cephede elden ele dolaşıp, faşizme karşı ana yurt 
savunmasında güç verir direnişçilere.

İspanya İç Savaşı’nda yaşananlar ve şair dostu 
Federico Garcia Lorca’nın faşistler tarafından 
katledilişi onu çok etkilemiş, o da yolunu seçmişti...

 “Kısacası, kendime bir yol seçecektim. İşte bu 
yolu, İspanya’nın yaşadığı kötü günlerde seçtim ve 
hiçbir zaman da pişman olmadım.”

Yıl 1939 olduğunda Paris’te İspanyol göçmenler 
için konsolosluk yapmaya başlamıştır. Göreve 
başladığı yıl, iç savaştan kaçıp Fransa’ya sığınan 
iki binden fazla İspanyol için bir gemi ayarlamış 
ve onların güvenli bir şekilde Valparaiso Limanı’na 
varmasını sağlamıştır. Bu, kendi deyimiyle, 
“yaşamının en gurur verici göreviydi”. Şili’de de o 
mültecileri bir başka güzel insan bekliyordu; Sağlık 
Bakanı Salvador Allende.

“Bunca yere düşmüşlerden, 
Yenilmez bir hayat doğar: 
Bir tek beden olur, 
Analar, bayraklar, çocuklar, 
Hayat gibi canlı tek bir beden; 
…
Dursun, 
Dursun yas esvaplarınız. 
Yığın derleyin, 
Gözyaşlarınızı; 

Bir metal oluncaya kadar: 
Bununla vuracağız, 
Gündüz gece; 
Bununla çiğneyeceğiz, 
Gündüz gece; 
Bununla tüküreceğiz 
Gündüz gece 
Kin kapılarını, 
Kırıncaya kadar.

Geçen yıllar içerisinde Dünya Barış Konseyi 
22 Kasım 1950’de Nâzım Hikmet’e, Pablo 
Picasso, Paul Robeson, Wanda Jakubowska 
ve Pablo Neruda ile birlikte Uluslararası Barış 
Ödülü’nü layık görmüştür. Bir kongrede “Nâzım 
Hikmet’in yanında biz şair bile olamayız” diyerek, 
ondan takdirle söz etmiştir. Neruda, gerçekten 
Nâzım’a büyük bir hayranlık duyuyor; ona “can 
yoldaşım” diyordu. Onları elbette ortak toplumsal 
duyarlılıkları, sosyalist düşünceye bağlılıkları ve şiir 
sevgileri birbirlerine böyle yakınlaştırmıştı.

Neruda, 1953’te Lenin Barış Ödülü’ne layık 
görülmüştür. 1971 yılında Şili’de başkan seçilen 
Salvador Allende’yi ve onun sosyalist yönetimini 
desteklemiş, Şili’nin Paris Büyükelçiliği’ne 
atanmıştır. Aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
almıştır. 1972 yılında sağlık sorunları nedeniyle 

elçilik görevini bırakarak Şili’ye dönmüştür.
En iyi direniş ve aşk şiirlerinin şairi Pablo 

Neruda, ölümünden üç gün öncesine kadar 
yazdığı “Yaşadığımı İtiraf Ediyorum” adlı anılar 
kitabında, “Benim hayatım, bütün hayatlardan 
oluşmuş bir hayattır. Bir şair hayatıdır.” der.

23 Eylül 1973’te kalp yetmezliğinden ölür 
Neruda. Ülkesinde 1973’te gerçekleştirilen faşist 
askeri darbeden 12 gün sonradır yani… Rivayet 
odur ki, ölümünde, yakın dostu ve Şili’nin seçilmiş, 
sosyalist devlet başkanı Salvador Allende’nin 
katledildiği haberinin yarattığı üzüntünün de payı 
vardır. Sivas yangınında dostu Asım Bezirci’nin 
acısına kalbi dayanamayan Rıfat Ilgaz’ın ölümü 
gibi...

Cenazesinde çoğu işçi, on binlerce kişi yürümüş, 
“Pablo Neruda yaşıyor!” diye haykırmıştı çok 
sevdiği insanları. Bir şairin aşk, yurt sevgisi ve 
serüvenle dolu yaşamı sona ermişti...

“Yoldaşlar, İsla Negra’ya gömün beni 
çakıl taşının ve dalgalarının her bir pürüzlü 
lekesini 
gözlerim kapalıyken, sanki artık hiç 
görmeyecekmişim gibi 
tanıdığım denizin yakınına.”

*Buğdayın Türküsü- Pablo NERUDA
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NEBAHAT AYHAN

“İnsanlar kendini bilebilseydi,
Dünyada haksızlık kavga olmazdı.
İnsan doğan yine insan ölseydi,
Belki de dünyada hayvan kalmazdı.”

1938… Kırşehir’de Gönül Dağı’nda, 
Çiçekdağı’nda, Namı diğer Akpınar’da bir 
bağlama ustasının oğlu olarak doğar ve yıllar 

sonra Yaşar KEMAL tarafından Bozkırın Tezenesi 
olarak adlandırılır.  

Babası Muharrem; annesi Döne’dir.  Okula 
giden çocukları görünce canı giden; küçük yaşta 
ekmek teknesini ezgiler, türküler, bozlaklar ve 
sazlarla yüklenendir. Çamaşır tokacı saz diye; zil, 
cümbüş, darbuka ve keman çal diye verilir küçücük 
ellerine.

 12 yaşında annesini kaybeder. Göçebedir hayat. 
Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale...

 Ruhdaşım dediği babasıyla yöre düğünlerinde 
saz çalıp türküler söyler. Etkilendiği tek kişidir 
babası Muharrem ERTAŞ.  

1950’de TRT Ankara Radyosu’nda “Yurttan 
Sesler” programında “Geleli gülmedim 
ben bu Cihana” adlı bozlağı sazıyla sözüyle 
havalandırdığında yurt genelinde adı duyulur. 

1970’li yılların ortalarına kadar yaklaşık yirmi 
yıl “Misafir Mahallî Sanatçı” sıfatıyla Ankara 
Radyosu’na çağrılır. On beş günde bir on beş 
dakika solo bantlar yapar.

 1957’de İstanbul’da babasının “Neden Garip 
Garip Ötersin Bülbül” türküsüyle ilk taş plağını 
çıkarır. Ankara’da Kazablanka Gazinosu, konser 
turneleri, organizasyonlar derken Türkiye’nin bütün 
şehirleri, ilçeleri ve birçok beldesinde tanınır.

1962… İzmir’de askerdir Bozkırın Tezenesi. 
Askerlikten sonra “Leyla” isminde bir kızla 
evlenmesi, babasıyla arasının bozulmasına neden 
olur. Bu evlilikten Döne, Canan ve Hüseyin adında 
üç çocuğu olur. 1970’te çift ayrılır. “Cahildim 
Dünyanın Rengine Kandım” türküsünü evliliğinin 
bitmesi üzerine söyler.

1969’da Almanya’da verdiği bir konser 
sonrası Türkiye’ye dönerken ehliyetsiz otomobil 
kullandığından Yugoslavya’da 3 ay hapse 
mahkûm olur.  “Hapishanelere Güneş Doğmuyor” 
türküsünü bu sırada besteler. Yaşar KEMAL “İnce 
Memed” romanını gönderir ve kapağına “Bozkırın 
Tezenesi. Geçmiş olsun” diye yazar.

1976’da sigara ve alkol kullanımına bağlı 

olarak bir gün sahnede iken parmaklarından felç 
geçirince bir süre işsiz kalır. Almanya’ya kardeşinin 
yanına gidip tedavi olur ve ailesini yanına getirir.

 1979-2003 yıllarında Almanya’da kalır. Önce 
Berlin’e, sonra Köln’e yerleşir. Avrupa’da Türklerin 
yoğun olduğu şehirlerde konserler verir. 

 2000’de İstanbul’da Harbiye Açık Hava 
Tiyatrosu’nda verdiği konserle sahnelere geri 
döner. 2002’de devlet sanatçısı unvanını geri 
çevirir ve nedenini şöyle açıklar:

 “O dönem Süleyman Demirel 
cumhurbaşkanıydı. Devlet sanatçılığı bana 
teklif edildi. Ben, ‘hepimiz bu devletin 
sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı 
bana ayrımcılık geliyor’ diyerek teklifi kabul 
etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam 
benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye 
kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek 
TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü 
kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden 
ecdadımız adına aldım.”

 2003’te yurda döner ve İzmir’e yerleşir. 2006’da 
TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne değer görülür.

2009’da Unesco Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 
Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal 
Envanteri’ ne alınarak “Yaşayan İnsan Hazinesi” 
olarak kabul edilir.

25 Nisan 2011’de İTÜ Devlet Konservatuvarı 
tarafından Fahri Doktor Ödülü’ne layık görülür. 

Bağlamadaki ustalığı ve türküleri bir ekol 
oluşturur; konservatuvarlarda ders olarak 
okutulur.

Sazıyla türküsüyle Bozkırın Tezenesi, gönlüyle 
sözüyle bu toprakların mirası olmuş büyük 
ozanımız, İzmir'de 25 Eylül 2012'de yaşamını 
yitirdi. Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı’nda babası 
Muharrem ERTAŞ’ın mezarı yanına defnedildi. 

Seher vakti çalınan kapılar her ne kadar sürmeli 
de olsa açılıverir gül gibi cihana gönüldür bu ne de 
olsa. Hâlâ bilmez ki yad eller perişan mı değil mi 
haller ve ne güzel ki  bir mihenge sürülür cevherler.

Ağzında bir lokma, üstünde bir hırka; elinde 
sazın, dilinde sözün türkülerinle dopdolu deniz 
dediğin gökyüzün.

Ruhun şad olsun gönülden gönüle giden gizli 
yolu gören gariplerin sazı, sözü, neşesi!

Ruhun şad olsun Bozkırın Tezenesi!
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BARIŞ İNCE

İzmir’in kurtuluşunun yıldönümünün olduğu eylül ayı (dergimizin 
çıktığı bu ay), Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ekim ayı, aslında 
topyekûn bir sonbahar, ulusal kurtuluşun ve devrimin baharıdır. 

Kuşkusuz ilk müjde ilkbaharda 19 Mayıs’ta verilmiştir. “1919 senesi 
Mayıs’ının 19. günü Samsun›a çıktım.” Nutuk eserine Mustafa Kemal 
Atatürk bu sözlerle baslar. Kendi siyasi yolculuğunun da ülkenin kurtuluş̧ 
yolculuğunun da aynı tarihe denk geldiğini ifade eder aslında. Nesnel 
olarak da baktığımızda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının işgale karşı 
İstanbul’da yürütmekte olduğu gizli istişare, örgütlenme ve toplantılar, 
ancak 19 Mayıs 1919 sonrasında onun Anadolu’ya askeri bir görevle 
geçmesiyle bir sonuca ulaşabilmiştir. 

O güne kadar elbette anlık birtakım direnişler ülkenin çeşitli yerlerinde 
gerçekleşmişti, ancak pek çok tarihçinin hemfikir olduğu nokta, bu 
direnişlerin işgalcilerin halka ettiği zulüm karşısında verilen anlık ve 
örgütsüz tepkiler olduğudur. 19 Mayıs 1919 sonrası ise Amasya Genelgesi, 
Erzurum ve Sivas kongreleriyle hem Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi 
hem de ulus egemenliğine giden çizginin netleşmesi söz konusu. Nitekim 
21-22 Haziran’daki Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını, yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır!” sözleri aslında bugüne kadar tebaa 
görülmüş bir ulusun kendi geleceğini kendisinin eline alacağı yeni bir 
yönelimin de ifadesiydi.

Ulusal Kurtuluş, işgale karşı verilen bir mücadele olduğu kadar yeni bir ülke 
kurma fikrini ve yönelimini de içinde barındırır. Bu konuda Cumhuriyet’i kuran 
kadroların arasında ihtilaflar olduğu, farklı yönelimler olduğu, pek çoğunun 
cumhuriyetten habersiz olduğu gibi iddialar ortaya atılır. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kafasında şekillenen devrimler, tüm kadrolar tarafından biliniyor 
ya da benimseniyor olmayabilir ancak Osmanlı’nın son döneminden itibaren 
cumhuriyet, kadınlara seçme ve seçilme hakkı, karma eğitim gibi konularda 
pek çok tartışma vardır. Hatta o dönemin kadın dergilerinde (Kadınlar 
Dünyası gibi) “intihap hakkı” açıkça savunulur. Kurtuluş Savaşı’nın etkin 
figürlerinden Halide Edip’e kadınların seçme seçilme hakkı olmadığı dönemde 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden, destek amaçlı, oy çıkar. Tüm bunlar ülkeye 
sahip çıkma, yani kurtuluş mücadelesi ile ilerleme, devrim fikirlerinin 
birbiriyle nasıl bir arada yürüdüğünü gösterir.

Cumhuriyet devriminin 100. yılına gelinirken, bugün yeni bir kurtuluş 
ve yeni bir kuruluş mücadelesine girmenin kaçınılmazlığı ortada. Bu 
aslında sahip çıkmayı da içinde barındıran bir mücadele... Ancak 
korumasahip çıkma bugün artık yerinde saymayla mümkün olmayacak.  
Aşındırıp gericileştirilen cumhuriyete, kuruluş yıllarında olduğu gibi aynı 
devrimci ruhla, iddiayla sahip çıkmak ve ileriye taşımak gerekiyor.

Çünkü tarih bir nostalji değil, bir ilham kaynağı olduğunda anlamlıdır.

Kurtuluşun bitmeyen baharı
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KEMAL YALÇIN/Almanya

1960 sonrasında ilk ve ortaöğretim okullarında 
okuyan her öğrenci müzik derslerinde Zuckma-
yer’in Türkçeye uyarladığı, “Tembel Çocuk” gibi, 

“Dostluk” gibi, “Dere geliyor dere” gibi okul şarkıla-
rıyla büyümüş, müzik zevkini geliştirmiştir. Ne zaman 
çok sesli olarak Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur 
desek, kulaklarımızda Zuckmayer’in sesleri çınlar.

İlköğretim okulu öğrencilerinin müzik derslerin-
de mandolinle çalıp söyledikleri ilk şarkılardan biri  
“Tembel Çocuk” diğeri de “Dostluk” adlı okul şarkısı 
idi. Dostluk şarkısı ilköğretim okullarında yürekten 
söylenen bir sevda, bir umut, bir vefa şarkısı haline 
gelmişti.

Profesör Zuckmayer, Alman okul şarkılarının 
birçoğunu Türkçeye uyarladı. Birçok halk türküsünü 
çok sesli hale getirdi. “Kâtibim” şarkısını üç sesli olarak 
yeniden müzikleştirdi. Bursa sekme oyun havasını çok 
sesli hale getirdi.

“Ben yemenimi al isterim / Bir de güzel yar isterim” 
diyen soprano, alto, tenor ve bas sesler hep Zuckma-
yer’i hatırlatır.

Nereden nereye?
Prof. Eduard Zuckmayer’in hayatı güzellikler ve 

acılarla iç içe geçmiştir. Zuckmayer 3 Ağustos 1890’da, 
Almanya’da Hessen Eyaleti’in Nackenheim şehrinde 
doğdu. 1900 yılında ailesiyle birlikte Mainz şehrine yer-
leşti. Münih Üniversitesi’nde hukuk ve müzik eğitimi 
yaptı.

1914-1915 yıllarında Mainz Şehir Operası’nın Orkest-
ra Şefliğini yaptı. Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Ağır 
yaralandı. 1919’dan 1925 yılına kadar Frankfurt-Main 
ve Mainz şehirlerinde piyanist, orkestra şefi, müzik 
öğretmeni olarak çalıştı. Mainz’da Çağdaş Müzik Der-
neği’ni kurdu. Bu derneğin çalışmaları sırasında, ünlü 
Alman bestecisi Paul Hindemith ile tanıştı. Bu tanışma 
zamanla dostluğa dönüştü ve onun hayatını değiştirdi.

Müzik anlayışı ve dünya görüşü milliyetçi sosyalist 

Nazilerin düşüncelerine tersti. 1934’de, çalıştığı okul 
kapanınca işsiz kaldı. Ayrıca düşünceleri ve soyundaki 
Yahudilik nedeniyle 1935 yılında “Die Reichsmusik-
kammer” denilen  Rayh Müzik Odası’ndan ihraç edildi.

Türkiye 1933-1945 döneminde Nazilerden kaçan 
bilim, kültür ve sanat insanlarına kucak açmıştı

1933 yılında Naziler Almanya’da iş başına gelir 
gelmez üniversitelerdeki anti-faşist, ilerici, demokrat 
bilim insanlarını görevlerinden atmaya başladılar. 
Kısa bir süre içinde toplam 3100 kadar bilim insanını 
sokağa attılar, aç bıraktılar.

Almanya’nın en iyi evlatları, bilim insanları canla-
rını kurtarmaya çalışıyor, hayatlarını ve bilimsel çalış-
malarını devam ettirebilecekleri bir ülkeye sığınmak 
istiyorlardı. ABD, Nobel Bilim Ödülü almış olan bilim 
insanlarını bile zor kabul ediyordu. Hollanda, Fransa, 
Belçika her an Naziler tarafından işgal edilebilirdi. 
Kanada çok uzaktı.

Bilim insanlarının sığınabilecekleri tek ülke Türkiye 
idi. Türkiye Cumhuriyeti 1933 sonrasında Nazilerin 
görevden attığı 3100 kadar bilim insanından 1000 
kadarına sığınma, Türkiye üzerinden diğer ülkelere 
gidebilme imkânı verdi.

Bu çok büyük, şerefli ve cesur bir karardı. Bu ne-
denle Almanya’da bir söz vardır: 1933-1945 yıllarında 
en özgür Alman üniversitesi İstanbul Üniversitesi idi. 
Bu nedenle Alman bilimi İstanbul Üniversitesi’nde 
kurtulmuştur.

Bu dönemde Alman bilim insanlarından başka 
çok sayıda kültür, sanat insanı Türkiye’ye sığınmış ya 
da Türkiye’ye davet edilerek can güvenliği ve çalışma 
imkânı verilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti müzik eğitimi 
alanında reform yapmaya karar vermişti. Bu reformu 
gerçekleştirmek için Nazilerin görevden aldığı ünlü Al-
man bestecisi Paul Hindemith’i Ankara’ya davet etmiş, 
ona hükümetin müşaviri olarak tam yetki vermişti.  
Paul Hindemith Türkiye’de müzik eğitimi alanında 
yapılacak reform çalışmalarında ihtiyaç duyulacak 
müzikçileri, bestecileri, orkestra şeflerini Almanya’dan 
davet edecek, müzik aletlerini Almanya’dan satın 
alacaktı.

Nazilerin görevden attığı Prof. Eduard Zuckmayer 
Ankara’ya davet edildi

Prof. Eduard Zuckmayer’in Almanya’da can güven-
liği ve çalışma imkânı kalmamıştı. Açlıkla karşı karşıya 
idi. Can güvenliği yoktu. Soyunda Yahudilik olduğun-
dan toplama kampına gönderilebilirdi. Ölümle hayat 
arasında kalmıştı. Kurtuluş yolları arıyordu.

Tam o günlerde, Ankara’daki dostu Paul Hinde-
mith’ten bir mektup aldı. Hindemith, ona iş telif 
ediyor, Ankara’ya gelip gelemeyeceğini soruyordu. Zu-
ckmayer, Ankara’da görev almayı memnuniyetle kabul 
etti ve 1936 Nisan ayında, devletin bilgisi dâhilinden 
Ankara’ya kazasız belasız gelebildi.

Onu Ankara Garı’nda Hindemith ile karısı heyecan 
ve sevinçle karşıladılar.  Uzun bir dostluğun hatırala-
rını tazeleyerek, çok uzaklarda kalan Almanya’nın du-
rumunu konuşarak Ulus’a kadar yürüdüler. Aynı gün 
öğleden sonra, Hindemith ile birlikte o zamanki Musiki 
Muallim Mektebi’nin küçük salonunun locasından 
Ernst Praetorius yönetimindeki Devlet Orkestrası’nın 
bir konserini dinlediler. Ankara’ya ayak basar basmaz 
hareketli bir gün geçirmişlerdi.

Hemen iş başına!
Prof. Zuckmayer, Ankara’ya gelişinin ikinci günü 

Musiki Muallim Mektebi’nde hemen işe başladı. Musi-
ki Muallim Mektebi’nin öğrenci orkestrasını yönetmek 
için şeflik çubuğunu eline aldı. Bir ay sonra öğrenci 
seçme sınavlarına katıldı. Ankara’ya geldiğinden beş 
ay kadar sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro 
ve Opera Bölümü’nde Madrigal Korosu’nu çalıştırma 
görevini üzerine aldı. 1937 yılı sonbaharında, Gazi 
Terbiye Enstitüsü’nde yeni kurulan müzik bölümünün 

Zuckmayer, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Öğrenci Orkestrası’nı yönetirken. (Seniha Şen arşivi)

Gazi 
Eğititim 
Enstitüsü 
Müzik 
Bölümü 
Konseri 
afişi, 
Sinop, 
1964 
(Seniha 
Şen arşivi)

Zuckmayer öğrencileriyle birlikte bir gezide, Manavgat Şelalesi, 3 Mayıs 1963 (Seniha Şen arşivi)

OKUL ŞARKILARININ BESTECISI 

PROF. EDUARD ZUCKMAYER

“Türkiye benim yurdum oldu. İkinci yurdum mu, birinci yurdum mu bilmem.  
Almanya’ya dönmesem yaşayabilirim ama Türkiye’den ayrılırsam yaşayamam!”

Dostluğun Sevgisiyle Uzanır Sana Elim…
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başkanlığını kabul etti. Bu bölüm, 1938 yılından itiba-
ren ortaöğrenim okulları için yüzlerce müzik öğretme-
ni yetiştirecekti.

Prof. Zuckmayer bütün gücünü, yeteneğini, 
bilgisini, sevgisini yetenekli, becerikli, müziğe âşık 
öğretmenler yetiştirmeye adadı. Birçok Alman okul 
şarkısını Türkçeleştirdi. Yeni şarkılar besteledi. Birçok 
halk türküsünü çok sesli hale getirdi. 

Öğrencileriyle konserler veriyordu. Bu konserlere 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, İlköğretim Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, vakit bulduğunda Cum-
hurbaşkanı İsmet İnönü de gelirdi.

Kırşehir’de Enterne Haymatlos hayatı
Türkiye Cumhuriyeti 2 Ağustos 1944 tarihinde Al-

manya ile diplomatik ilişkilerini tek taraflı olarak kesti. 
5 Ağustos 1944 tarihinden itibaren bir hafta içinde 
Türkiye’deki tüm Almanların Türkiye’ye terk etmesini 
istedi. Bir hafta içinde Nazilerin Türkiye’deki görevlileri 
ve ajanları olan 672 kişi Almanya’ya döndü. 626 Alman 
ise geri dönmeyi kabul etmedi. Türkiye’de kaldı.

Nazi rejimi geri dönmeyen bu kişileri derhal Alman 
vatandaşlığından attı.

626 Alman yersiz, yurtsuz, pasaportsuz, vatansız 
durumuna düştü.

Prof. Eduard Zuckmayer de Almanya’ya dönmemiş, 
vatansız durumuna düşmüştü. Gazi Eğitim Enstitü-
sü’ndeki görevine ara verildi.

Enterne Haymatlos Almanlar Çorum, Yozgat ve 
Kırşehir’e yerleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Nazilerin vatandaşlıktan attığı 
Almanlara derhal “yersiz yurtsuz, vatansız” anlamına 
gelen Almanca “Heimatlos” kelimesinin Türkçe söy-
leniş biçimi olan “HAYMATLOZ” adlı kimlik belgesini 
verdi. “Haymatloz” kelimesi daha sonra “Haymatlos” 
olarak Türkçe sözlüğe girdi.

İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşayan “Haymat-
loz” Almanlar 24 Ağustos 1944 gününden itibaren 
ikametlerinden toplandı, mezheplerine göre Katolik 
Almanlar Çorum’a, Protestanlar Yozgat’a, Yahudiler 
Kırşehir’e “enterne” edildiler.

“Enterne Haymatlos Almanlar”ın para karşılığı bir 
işte çalışması, şehir dışına çıkmaları, radyo dinleme-
leri, mektuplaşmaları, banka hizmetini kullanmaları 
yasaktı. Kızılay’ın deprem fonundan kişi başına verilen 
aylık 20 lira ile yaşamak zorundalardı.

Prof. Eduard Zuckmayer, Kırşehir’de de boş 
durmadı

Prof. Eduard Zuckmayer, Kırşehir’deki “Enterne” 
günlerini olumlu işler yaparak değerlendirdi. İçinde 
bulunduğu hayat şartlarında bile hayata küsmedi. Al-
manya’da kalsaydı belki çoktan bir toplama kampında 
ya ölmüş ya da ölümü bekliyor olabilirdi. Kendisini An-
kara’ya çağırıp sözleşme imzalayan bakanlık yetkilileri 
de onun Kırşehir’e enterne edilmesini önleyememişti. 
Buna kırıldı, ama anlayışla karşıladı.

Kırşehir’e enterne edilen profesör sadece kendisi 
değildi. Prof. Dr. Fritz Baade, Prof. Dr. Walther Ruben, 
Prof. Hans von Auloek gibi bilim insanları da oradaydı 
ve herkes elinden gelen çabayla günlerini değerlendir-
meye çalışıyor, çevresini araştırıyor, kitaplar yazıyordu.

Prof. Eduard Zuckmayer Kırşehir tarihinde ilk çok 
sesli koroyu kurdu

Zuckmayer, Kırşehir’e enterne edilmiş Almanlar 
arasından müzik yeteneği olanlarla birlikte çok sesli 
bir koro kurdu ve çalıştırmaya başladı. Bu koro ilk 
konserini 1945 Paskalya Bayramı’nda, savaşın sonuna 
gelindiği günlerde verdi. Kırşehir halkı o güne kadar hiç 
böyle bir koro ve müzik türü görmemişti. Kırşehir hal-
kı, bu koroya ve enterne Almanlara büyük sevgi gös-
terisinde bulundu. Bu koroda, Gazi Eğitim Enstitüsü 
Öğrenci Korosu’nda öğrettiği, Almancadan Türkçeye 
uyarladığı “Dostluk”, “Gençlik”, “Bahar” adlı parçalar 
ve çok sesli hale getirdiği “Hış hışı hançer boynuna ley 
ley”  gibi halk türküleri de seslendirilmişti.

Prof. Eduard Zuckmayer savaşın bitiminden sonra 
Almanya’ya dönmedi, Ankara’da kaldı

Savaşın bitiminden sonra, haymatlos enterne 
Almanlar 1946 yılın ilk günlerinden itibaren Ankara, 
İzmir ve İstanbul’a geri döndüler. Zuckmayer de tekrar 
Gazi Eğitim Enstitüsü’ndeki görevine döndü. Ayrıca 
1946 yılından itibaren Ankara Devlet Konservatuva-
rı’nda müzik kuramı dersleri verdi, koro şefi oldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası, birçok Alman mülteci 
bilim insanı, sanatçı, müzikçi, politikacı Almanya’ya 
döndüğü halde Zuckmayer Almanya’ya dönmeyi 
reddetti, karısı kızı döndüğü halde o “Diktiğim gül 
bahçesinin güllerini yetiştireyim!” diyerek kendi başına 
Ankara’da kaldı.

“Türkiye benim yurdum oldu” 
1938’lerde Alman profesörlere verilen maaşların 

alım gücü, daha sonra hızla artan enflasyonla çok 
azalmıştı. Zuckmayer yoksulluk sınırında yaşıyor, 
Ankara’da bir ev bile kiralayamıyordu. Konserlerde 
giyeceği bir smokini bile kalmamıştı. Öğrencileri onu 
dirsekleri yamalı bir ceketle görünce üzülürlerdi.

Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü, Zuckmayer’e okul 
içinde bir küçük oda verdi. Profesör, yıllarca bu odada 
yatıp kalktı. Kimseye yakınmadı. Karısı arada sırada 
ziyaretine gelir giderdi. Bazen kocasını Almanya’ya 
götürebilmek için diller dökerdi.  Zuckmayer “Türkiye 
benim yurdum oldu. İkinci yurdum mu, birinci yurdum 
mu bilmem. Almanya’ya dönmesem yaşayabilirim, 
ama Türkiye’den ayrılırsam yaşayamam!” diyerek her 
seferinde Almanya’ya dönmeyi reddetti.

Zuckmayer hayatını Türkiye’de müzik öğretmeni 
yetiştirmeye adadı…

Türkçe öğrenmişti, ama şiveli konuşur, hele sinir-
lendiği zaman kelimeleri unuturdu. Öğrencilerine karşı 
çok saygılıydı. Laubaliliği, gelişi güzel davranışları hiç 
sevmezdi. Böyle zamanlarda öfkesini Almanca dile 
getirirdi. Çok sinirlendiği zamanlarda Almanca olarak 
“Aman Allahım!” diyerek piyanosunun kapağını hızla 
çarpar, sonra ya sınıftan çıkar gider ya da sınıfın içinde 
hiç konuşmadan dolaşır ve tekrar yerine oturarak 
piyano dersine devam ederdi.

Bir gün koro çalıştırırken, bir öğrenci çalışmaları 
sürekli sabote ediyordu. Bir uyardı, iki uyardı olmadı. 
Sonunda öylesine kızdı ki, tepesi atıverdi. “Eşekoğlu 
eşek!” diyecek ama sözcükler aklına gelmiyordu. “Sizin 
evde var iki eşek! Biri senin baba, biri sen!” diyebildi. 
Bütün koro kahkahadan yıkılmıştı. Sonunda kendisi de 
güldü. Koro çalışmasına bir süre ara verdi.

“Ankara’dan şarkıcı kızlar gelecekmiş, şarkı 
söyleyeceklermiş!”

O yıllarda sık sık Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölü-
mü Korosu, yurt gezilerine çıkardı. Yıl 1962. Koro, Kas-
tamonu’da konser verecekti. Salonu doldurmak için, 
hafta sonu iznine çıkan askerlere “Ankara’dan şarkıcı 
kızlar gelecekmiş, şarkı söyleyeceklermiş!” demişler, 
onlar da “kız görmek için” salonu doldurmuşlardı.

Koro yerini almış, perdeler açılmıştı. Koro şefi Prof. 
Zuckmayer kürsüsüne çıkmış, eline çubuğunu almış, 
çok sesli şarkılara başlamışlardı. Bir süre sonra salonda 
huzursuzluk başladı, homurdanmalar arttı, bağırış 
çığırıştan koronun sesi duyulmaz oldu. “Kız görmeye 
gelen” askerler “isyan” etmeye başlamışlardı.

Zuckmayer derhal elindeki çubuğu yere çarptı, 
konseri durdurdu, sahneyi terk etti. Koro da yönetici-

sinin arkasından gitti. Görevliler hemen “kız görmeye 
gelen” askerleri salondan çıkardılar, sessizlik sağlan-
dıktan sonra koro tekrar yerini aldı ve konser tamam-
landı.

Gazi Eğitim Enstitüsü kaliteli öğretmen yetiştiren 
bir okuldu

Profesör Zuckmayer espirili, sevimli, görevine 
düşkün bir piyano öğretmeni ve görevinin erbabı bir 
bölüm başkanıydı. Her öğrencisinin çalışma odasını, 
çalışma programını düzenler ve her gün çalışmaları 
yakından izlerdi. Pazar akşamları Gazi Eğitim Enstitü-
sü’nün bütün öğrencilerine açık olan açıklamalı plak 
dinleme saatleri düzenlerdi. Plak dinleyen öğrencilere 
müzik dersi verir, “Müzik sadece plaklardan öğrenil-
mez, onu incelemek, icra etmek ve yaşamak gerekir.” 
derdi. O sadece müzik bölümünün değil, tüm bölüm-
lerin müzik öğretmeniydi, tüm öğrenciler de onu sever 
ve sayarlardı.

Yılbaşı gecesi büyük sınıfta toplanılır, birlikte şarkı-
lar söylenir, birlikte eğlenilir ve yeni yıla girerken el ele 
tutuşarak bölümün bütün odaları tek tek dolaşılır ve 
yeni yıla umutlu şarkılarla girilirdi. Gazi Eğitim Enstitü-
sü, o zamanlarda adına layık bir eğitim yuvasıydı!

Prof. Zuckmayer diktiği gül bahçesini sonuna 
kadar bekledi…

Prof. Zuckmayer, 1960 öğrenci hareketlerini, 1968-
1970 dönemi sağ-sol çatışmalarını da yaşamıştı. O da-
ima öğrencilerini bu tür çatışmaların dışında tutmak, 
barışçı bir ortamda ders vermek istiyordu.

Yıl 1971 oldu. 12 Mart 1971’de ordu, Demirel Hükü-
meti’ne muhtıra vermiş ve Demirel başbakanlıktan 
uzaklaştırılmıştı. Fakat baskılar, baskınlar, sokağa 
çıkmalar, “Balyoz Harekâtı” adı verilen genel aramalar 
devam ediyordu. Bir gece Gazi Eğitim Enstitüsü, asker-
ler ve polis tarafından “anarşist” arama bahanesiyle 
basıldı. Her yer didik didik aranıyordu. Takım komuta-
nı, okul hademesi Satılmış Efendi’ye “Burada kim var? 
Şurada kim var?” diye soruyor. Askerler her yeri, her 
odayı arıyordu.

Sıra Zuckmayer’in kaldığı odaya gelmişti. Takım 
komutanı sordu: “Burada kim var?” Satılmış Efendi 
cevap verdi:

“Burada yaşlı bir Almancık var efendim, ama onun 
kimseye zararı yoktur!” dediyse de, emir demirden 
keskindi:

“Açın kapıyı!”
Kapı gürültüyle açıldığında, 82 yaşındaki Profesör 

Zuckmayer, karanlıkta yatağında yatıyordu. Gürül-
tüyle uyanır uyanmaz iki M-1 tüfeğinin namlularını 
kendine yöneltilmiş olduğunu gördü. Ne olduğunu 
anlayamadı! Neredeydi? Kimdi bunlar? Neden nam-
lular onun bağrına yöneltilmişti? Bunları düşünecek 
halde değildi. “Kimsin sen? Kalk ayağa! Ne arıyorsun 
burada?” sorularına cevap veremedi. “Ben diktiğim gül 
bahçesini bekliyorum!” diyemedi.

Kalbi korkulara dayanamadı! Hitler faşizminden 
kaçarak Türkiye’ye sığınmış, ömrünün 32 yılı müzik 
öğretmeni yetiştirmekle geçmiş; “Beni artık kendiniz-
den sayınız. Ben Türk halkını çok sevdim. Ömrümü ona 
hizmet etmeye adadım!” diyen Zuckmayer’in tertemiz 
kalbi, 12 Mart darbesinin silahlarının korkusuyla ağır 
hastalandı. Bir süre sonra sessizce vefat etti! Mezarı, 
Ankara’da Cebeci Mezarlığı’ndadır.

Esen rüzgârlar onun mezar taşını, mezarının üstün-
deki otları, çiçekleri okşadığında Dostluk şarkısının sesi 
yayılır Ankara’ya, Kırşehir’e, Anadolu’ya, Almanya’ya 
ve dünyanın dört bir yanına:

Dostluğun bir sevgisiyle
Toplandık her an burda
Bu sevgi bağı kopmaz hiç
Dağılsak bir gün yurda
 
Bu güzel günü andıkça
Çarpacak kalbim benim
Bu sevgiyle ebediyen
Uzanır sana elim.

Prof. 
Eduard 
Zuckmayer 
7.1.1965, 
Ankara, 
(Seniha 
Şen arşivi)

15



CAN ERSAL

16

HATIRA PERONU
SU'DA CAN BULAN RENKLER



YAŞAR SEYMAN

Barış, insan yaşamına anlam katan sözcüklerin şahıdır. O nedenle barış 
sözcüğünü ağız dolusu söylerim. Fırat’ımın adı gibi… Barış uğruna 
yaşam adayanları, kaleminin ucunda barış dökülenleri çok severim. 

Yazarların yapıtlarında barış gönüllere taht kurarken, savaş yerlerde 
sürünür. Tolstoy’un “Savaş ve Barış” romanı büyük bir destan olsa da savaşın 
yıkımlarını okuyanlar barışa sevdalanır... 

Barış, suyun öte yakasındaki Yannis Ritsos’un kaleminden edebiyata bir 
çağlayan gibi akar: “Çocuğun gördüğü düştür barış./Ananın gördüğü düştür 
barış./Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış” 

İşte barış bu şiirdir desem diğer şairleri incitmem mi?
Barış her şairin yüreğinde susmayan kuş, bir umut çiçeği, hep yanan bir 

özlem meşalesi, bir kardeşlik, özgürlük türküsü desem de Can Yücel daha 
alıcı ses veriyor: “Koyunlar keçiler ve koçlar için/Ne kadar bayramsa Kurban 
Bayramı/Bu barış var ya, bu barış/Cephedekiler için o kadar barış.”

 Ya Gülten Akın’ın kadın duyarlılığıyla seslenişine ne demeli: “Dağlar 
bildiğince yüksek olsun/Gözden uzak tutamam sizi durun/Yaşamak küçük 
aldanışlarla güzel/Ölümü alın götürün.” 

 Barış yazan şairleri okudukça nasıl da savaşların egemen olduğu 
dünyada aşktaki barışa uzak oluşları, hep savaşın kahredici acılarını 
anlatıyorlar. 

Oysa barış her alanda ne kadar zordur. Nasıl büyük bir istek, düş, emek 
ister. Barışseverlerin ödediği bedel her çağda ne kadar da ağır… O nedenle 
Birleşmiş Milletler, UNESCO barışın öğretilen bir kavram oluşu üzerinden 
özenle duruyor ve barış eğitimine yoğunlaşıyor. ‘Nobel Barış Ödülü’ başından 
beri dünya barışa katkı koyan insanları onurlandırıp barışa dikkat çekiyor… 

Ahmed Arif, barışa duyarlı bir şair yürek, dizeleri derinden geliyor: 
“Genciz, namlu gibi,/Ve çatal yürek,/Barışa, bayrama hasret/Uykulara, derin, 
kaygısız, rahat,/Otuziki dişimizle gülmeğe,/Doyasıya sevişmeğe, yemeğe…/

Kaç yol, ağlamaklı olmuşum geceleri,/Asıl, bizim aramızda güzeldir hasret/Ve 
asıl biz biliriz kederi.”

Bu dünyaya dizelerini bırakıp göçen Refik Durbaş da; “Barış koyun 
çocukların adını” diyor. O da biliyor ki çocuklara ‘Savaş’ adı daha çok 
konuyor. Oktay Rifat ne de güzel Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Yurtta 
barış, dünyada barış!” temennisini şiirine alarak barışı taçlandırıyor: “İnsan 
dediğin nedir/Abur cubur/Olsa da olur/Olmasa da olur/Maksat barış/Yurtta 
barış cihanda barış/Kendi savaş/Adı barış/Ama yanarmış yıkılırmış/Boş ver/
Maksat barış” diyor. 

 Tek güzel savaş, ülkelerin bağımsızlık savaşı olsa da savaş sözcüğü bana 
hep soğuk, itici, ölümler, dramlar, kaybolan yaşamlar, yok edilen değerleri 
anımsatıyor. Bağımsızlık savaşı veren liderler barışı toplumlara sunarak 
yaşamlarından oluyorlar. Barışa sevdalı kalemler, şiir, deneme, öykü, roman 
türleri değişse de barış nakış nakış işliyorlar. 

Melih Cevdet Anday, yüreğimin sesi oluyor: “O gün gelsin neşemiz 
tazelensin de gör/Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör/Seyreyle deli ozanı/
Baştanbaşa sevda, baştanbaşa tutku/Dili baldan tatlı”

Dilinde barış, şiirinde barış ama barışı görmeden bu dünyadan göçen 
Adnan Yücel’in barış dizeleri: “Barış dedik bunca yıl/Kardeşlik dedik-sevgi 
dedik/Yepyeni umutlar doğurduk umut tacirlerinden/Düştük peşlerine 
korkusuz/Aç-susuz/Ve en dikenli yollarda yalınayak/Gelecekleri kapkara/
Dilleri yumuşak/Yalanları güzel ve ak/Girdiler dünyamıza alkışlanarak.”

Şair yüreğine barış güvercinleri konar… Dizelerde barış var olur, şiir barışı 
ne unutur ne de unutturur... 

Nâzım Hikmet şiiri yazımı noktalasın.
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
  bu hasret bizim.”
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“Kimi zaman bana öyle geliyor ki
O kanlı savaşlarda düşen canlar
Orada toprakta yatmıyorlar da
Bir beyaz turna olup uçmuşlar”

Bu dizeler  Resul Hamzatov tarafından, 1965’te Hiroşima’yı ziyareti 
sırasında,  annesinin ölüm haberinin gelmesiyle ziyareti yarıda 
bırakmak zorunda kalıp ülkesine dönerken yolda yazıldı. Onu 

bu denli etkileyen Barış Parkı’nda heykeli bulunan bir kız çocuğunun 
hikâyesiydi.  Heykelde “Bu bizim çığlığımız. Bu bizim duamız. Dünyada 
barış” yazıyordu…

“Hiroşima’da öleli,
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.”
Bu dizeler büyük şair Nâzım Hikmet tarafından kaleme alındı. Resul 

Hamzatov’a “Juravli” şiirini yazdıran kızın hikâyesi dünya şairimiz Nâzım 
Hikmet’e de “Kız Çocuğu” şiirini yazdırmıştı. 

1945’te Hiroşima’da güneşi gölgede bırakan bir parlaklık şehri yuttu. 
Saniyeler içinde şehirdeki insanların gölgelerini savaşın resmi yaptı. 
Duvarlarda, sokaklarda hikayesi bilinmeyen insan gölgeleri sonsuzlukta 
yerini aldı. Bomba Misasa Köprüsü’ne çok yakın bir yerde infilak etti. 
O tarihe geçmiş en dehşet verici anda mantarsı bulut yükselirken 
gökyüzüne, Sadako Sasaki henüz iki yaşında bir kız çocuğuydu.  Sadako o 
gün hayatta kaldı...

Hiroşima hayalet şehre döndü. Toprağı yeşili, çiçeği kabul etmiyordu 
artık. İlk başta ölmedikleri için kendini şanslı gören ruhlar, çok kısa bir 
süre sonra bir şeylerin yanlış gittiğini anlamaya başladı. Hayatta kalarak 
insanlık tarihinin en büyük kitlesel deneyi olmuşlardı. Ölümler normal 

değildi, doğumlar normal değildi. Adını, nedenini bilmedikleri, daha 
önce kimsenin görmediği, duymadığı şekillerde hastalanıyorlar, bir çare 
bulamıyorlardı. Çok geçmeden bütün bu anlamsız rahatsızlıkların tek bir 
adı oldu. “Atom Bombası Hastalığı”…

Atom Bombası Hastalığı; bomba patladıktan tam 9 yıl sonra Sadako 
Sasaki’de de belirtilerini gösterdi. Kulaklarının arkası ve boynunda 
şişlikler meydana gelmeye başladı. Yapılan incelemede kanındaki akyuvar 
sayısının normal bir çocuktan katbekat fazla olduğu tespit edildi. Teşhis, 
Lenf Bezi Lösemisi’ydi ve doktorları en fazla bir yıl hayatta kalabileceğini 
söylemişlerdi…

Eski bir Japon inancına göre kâğıttan 1000 turna kuşu yaparsan bir 
dilek hakkın vardır. Sadako hastanede tedavi altında olduğu süre boyunca 
ilaç kutularından, gazetelerden, eline geçirdiği her kâğıtla turna kuşu 
yapmaya başladı. 1000 turna tamamlanacak ve o dilek hakkını iyileşmek 
için kullanacaktı. İyileşeceğine o kadar inandı ki kâğıdı olsa, imkânı el 
verse bir günde katlayacaktı. Hayata ve inancına öyle bağlanmıştı ki bitkin 
düştüğünde bile vazgeçmedi. Bazen turnalar elinde uyuyakalıyor, bazen 
turnaları katlamak için uyanıyordu…

Sadako’nun son gününde sol bacağı şişti ve mor bir renk aldı. Ailesi 
yemek için onu çağırdığında çaylı pirinç istedi. Yemeğini yedi ve “Lezzetli. 
Teşekkür ederim” dedi. Bu onun son sözleri oldu. Sadako Sasaki 25 Ekim 
1955’te hayata gözlerini yumdu. Ağabeyi, yazdığı  kitapta kardeşinin her 
ne kadar turnaların tamamını hatta daha fazlasını katladığını söylese 
de Sadako’nun sadece 644 turna katladığı ve geri kalanının ilkokul 
arkadaşları tarafından tamamlandığı en yaygın inanış oldu…

Origami turnalarını kim katladı, ne kadar katladı ne önemi var ki. 
Öldü Sadako Sasaki… Bir çocuk inancıyla, bir çocuk düşüyle, bir çocuk 
umuduyla öldü. Bugün barışın en büyük simgesi Sadako ve kâğıttan 
turnaları. Bugün dünyanın dört bir yanından çocukların elleriyle katlanmış 
rengarenk turnalar uçuyorlar Sadako’yla.
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AYŞEN ŞAHİN

Eylülü hep sararmış yapraklar, yer yer 
kapayan güneş, sepya tonlarla eşleriz. Güz 
başlangıcı…

Oysa beyaz olmalıydı rengi zira barışa adan-
mıştır.

Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği gün olan 
1 Eylül tarihini, bu yıkıcı savaşın ardından barışa 
adadı Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üye 
ülkeleri.

1981 yılında BM, eylül ayının üçüncü salılarını 
Barış Günü ilan etmiş, 2001 yılında da bu tarih 21 
Eylül olarak değiştirilmişti.

2001’de Birleşmiş Milletler’in aldığı bu karar-
da İngiliz yönetmen Jeremy Gilley’nin başlattığı 
“Peace One Day” kampanyasının büyük etkisi 
var.

İşimdeyim gücümdeyim demeyen Gilley, 
kendine dert etmiş barışı.

Dünyadaki savaşların yılda bir gün olsun 
durmasını, yılda bir gün bari çocukların öldü-
rülmediği bir dünyada yaşamayı hedefleyen 
kampanyası için dünya liderlerine yazmış, rande-
vular talep etmiş, ünlü isimlerle kampanyasını 
duyurmuş, görünür kılmış ve sonunda dönemin 
BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ı ikna etmeyi 
başarmış.

İki “Barış Günü” var, ikisi de eylüldedir.
Peki günümüzde barış nerededir?
Dünyanın her yerinde, şuracığımızda, sağı-

mızda solumuzda, yöremizde patlayan bomba-
lar, sıkılan silahlar, tanklar tüfekler...

Bugün başına bomba düşmeyen, şarapnelle 
yüz yüze gelmeyen diyebilir mi barış içindeyim?

Peki savaş, illa her yerde top tüfekle midir?
Hayatta kalmak için hayatın kendisiyle bir 

nevi savaş değil midir yaşadığımız?
Peki o zaman barış nedir?
Uzlaşıdan öte, silahların susmasından öte, 

aynada kendi gözlerimizin içine rahat bakabil-
mek de bir barış değil mi?

Geceleri uykudan önce kalbimizde bizi sıkıştı-
ran hiçbir şeyin kalmamış olması, öylece uykuya 
dalabilmek ve bir uyanma heyecanı hissetmek 
yeni doğan güne?

Hakkında hiçbir şey bilmeye ihtiyaç duyma-
dan, sebepsiz selamlar verebilmek sokaktaki in-
sana, günün hiçbir saatinde tırnaklarının avcuna 
battığını hissetmemek, dişlerini sıkmamak öf-
keden, kornaların çalmadığı, sirenlerin ötmediği 
bir sokakta herhangi bir saatte yürüyebilmek 
ölümden endişe etmeden, ihtiyaç duymadı-
ğından unutmak “varınca haber et” cümlesi 
kurmayı, bunlar da dâhil değil mi barışa? Dinle-
meyi öğrenebilmek ve hatta sevebilmek, sabırla 
anlatmaktan gocunmamak, ikna edilmeye açık 
olmak, haklı çıkmaktan ziyade doğruyu bulmak 
amacıyla tartışabilmek, bilmiyorum diyebilmek, 
öğrenmeyi isteyebilmek, farklılıklardan nefret 
değil de uyum devşirebilmek, böyle bir şey değil 
mi toplumsal barış?

Toplumun değer yargılarına, başkalarının 

beklentilerine, iktidarın emirlerine, kapitalizmin 
kurallarına uymaya çalışarak, hata yapmak-
tan korkup hiçbir şey yapmamayı yeğleyerek, 
istediğini değil uygun görüleni giyerek, canının 
çektiğini değil paranın yettiğini yiyerek, hayal-
lerini her gün birer birer öldürerek barışabilir mi 
insan kendisiyle, varoluşuyla? 

Hayatta olmak yaşadığımız anlamına gelir 
mi?

Barış, koca bir kavram. Bir evrensel değer, gü-
zel ve karşılıklı bir şey. Bir savaşta karşı tarafı yok 
edince gelen zaferin adı barış olmuyor, eldeki her 
şeyi kaybedip esir düştüğünde de.

Barış “benim kazandığım bir düzlemde 
olsun” temennisiyle gelmiyor, tüm tarafların bir 
adım geri gitmesiyle kurulabiliyor.

Kendinle barışmak için yanlışlarını reddetmek 
ya da bahaneler yaratmak değil, hataları açık-
lıkla kabul etmek, daha iyi olmaya niyet etmek, 
öfkeyi dizginleyebilmek, intikam değil adalet 
isteyebilmek gerekiyor.

Toplumsal barış için tahammül gerekiyor, ya-
radılan-yaradan ilişkisinden dolayı değil, insanlık 
onuruna saygıdan, değişime inançla insanı sev-
mek gerekiyor. Dinleme ve anlatma çabası, bir 
sıcak merhaba, samimi özür, gerçek pişmanlık, 
içtenlik icap ediyor.

Sıra ancak ondan sonra dünyada barış 
talebine geliyor. Zira aksi durum; yapamadığını 
başkasından beklemek konforu olur.

Barışa yazılmış en bilinen şarkı The Beatles’ın 
“Give Peace A Chance” parçası: “Barışa Bir Şans 
Verin”.

Ülkelerin, dinin, mülkün yani uğruna 
öldürülecek ya da ölecek herhangi bir şeyin 
olmadığı, sadece barış içinde yaşayan, tüm 
dünyayı paylaşan insanların olduğu bir ütopya 
hayaliyle Imagine’ı yazdığında John Lennon, 
daha 30 yaşındaydı. 40’ında vurularak öldürül-
dü. Barışı hayal etmenin bile ölümle dans etmek 

olduğu bir dünya burası.
Sadece istemekle, devletlerden beklemekle, 

uluslararası kurumlardan ummakla, yani askerin 
karşısına çıkarılan başka askerlerle gelmiyor.

İnsan önce kendi hayatında barış için adım 
atmadan olmuyor. Savaş çok daha bulaşıcı, çok 
daha kolay sıçrıyor, insanın yoluna çıkıveriyor. 
Barış o yüzden bir güvercin, kıpır kıpır kanatları, 
elde tutmak zor oluyor. 

Bob Marley de “War” (Savaş) şarkısıyla ses-
lenmişti tüm dünyaya.

“Bir ırkı üstün yapan 
Ve diğerlerini 
Ezik kılan zihniyet 
Sonunda 
Ve kalıcı olarak 
Sarsılana ve 
Terk edilene kadar 
Her yerde savaş var- 
Demedi deme”
1976 yılında “Smile Jamaica” konseri için Ja-

maika’ya giden Marley, iktidara aday iki partiden 
de uzak olduğunu ve konserin bağımsız olmasını 
istediğini söylemesine rağmen, bu konserin 
duyuruları bir seçim kampanyasına dönüştürül-
mek istenmişti. Aldığı tehditler gerçek oldu ve 
konsere iki gün kala kaldığı ev silahla tarandı. 
Eşi Rita başından, menajeri 5 yerinden, kendisi 
de kolundan vuruldu. Yine de iki gün sonra o 
konsere çıktı. 80.000 Jamaikalıya tarihe geçen 
şu sözleri söylemek için:

“The people who are trying to make this world 
worse aren’t taking a day off. How can I?” (Bu 
dünyayı her gün daha beter yapmak isteyenler bir 
gün bile durmazken ben nasıl durabilirim?)

Lennon’ın;
“Bana hayalperest diyebilirsin 

Ama bil ki yalnız değilim 
Umuyorum ki bir gün sen de bize katılırsın 
Ve dünya tek yürek olarak yaşar” sözlerini hatırla-
tarak, barışa her an emek verebilme gücü, azmi 
de diliyorum hepimiz için.

Gücüm bitti diyenler Bob Marley’e bir kez 
daha kulak versinler:

“Evet belki de haklısın, sıfırın gücü yoktur. Ama 
unutma ki, sıfırın kaybedecek bir şeyi de yoktur.”

Kutlu olsun dünyanın adı en güzel günü.
Barışa adadığın çabana sağlık Jeremy.
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HAYDAR ERGÜLEN

Mehmet Güreli: “Atlet Komple”
Ortaköy Meydanı’nda 1988 yılbaşı gecesinde 

şarkı söylüyor Güreli, başında fötrü elinde 
gitarıyla. Siyah-beyaz bir fotoğraf, Cumhuriyet’te 
yayımlanmış 2 Ocak 1988’de. O geceyi değil ama 
Ayşe Tütüncü, Ümit Kıvanç, Bülent Somay, Timuçin 
Gürer, Saruhan Erim, Tahsin Ünüvar’dan oluşan 
Mozaik grubunu hatırlıyorum. Arnavutköy’de 
sahilde şimdi belediyenin sosyal tesisleri olan 
Kedi’de çalarlardı, dinlemeye giderdim. Mehmet 
Güreli de aynı yerde Kömür adlı grubuyla çalardı. 
Orda ve daha sonra Beyoğlu’nda da dinleyecektim 
onu.

Tanışıklığımız daha eski. Vapurlar kadar, hatta 
onlardan da eski… diyerek onun 1986 yapımı kısa 
metraj filmine ve Vapurlar/Blues adıyla yayımlanan, 
Ayşe Tütüncü, Tahsin Ünüvar, İlkin Deniz’le birlikte 
çaldıkları kasete gönderme yapayım!

Film 18 dakikaydı. Kasetteki “Blues” adınıysa 
“hem hüznü hem de mavilikleri çağrıştırsın” diye 
koymuştu.

1984’te Serdar Işın’la birlikte edebiyat dergisi 
olarak başladıkları, sonra Güreli’nin sinema 
dergisine dönüştürerek uzun süre yayımladığı 
Nisan dergisiyle tanıdım onu. Derginin 2. sayısında 
bir şiirim var. Nisan’ın tüm sayılarını sakladım, 
şimdi sinemayla ilgilenen kızım Nar’a vereceğim, 
henüz haberi yok kendisini nasıl bir hazinenin 
beklediğinden!

Nisan Yayınları’nda da Yeni Dalga’dan film 
senaryoları, polisiye romanlar, Ray Bradbury 
kitapları ve başka keşiflerin yanı sıra, öykülerini 
topladığı ilk kitabı Sıcak Bir Göz’ü(1985) 
yayımlıyordu. Kısacık, şaşırtıcı ve ürpertici öykülerdi 
bunlar. Güreli’nin okumalarından da izler taşıyan 
öyküler. Dergideki çizgi genişleyerek yayınevinde de 
sürüyordu.

Güreli sonra başka belgeseller ve filmler de 
çekti. Şehir Tiyatroları’nın tam 71 yıl sahnede 
kalmış, oyunlar yönetmiş, yüzlerce oyunda rol 
almış, unutulmaz oyuncusu Necdet Mahfi Ayral’ın 
belgeseli bunlardan biridir. Peyami Safa’nın Server 
Bedi mahlasıyla yazdığı Selma ile Gölgesi’nden 
uyarladığı Gölge’yi 2008’de, dayısı olan, çok 
sevdiğim ve Türkçenin tartışmasız en önde gelen 
denemecisi, şairimiz Salah Birsel’in tek romanı 
Dört Köşeli Üçgen’i(1961) 2018’de filme çekti. Esinini 
Leyla Erbil’in Gecede(1968) kitabındaki “Vapur” 
öyküsünden alan, güzel Vapurlar belgeseliyle 
başlayan sinemacılığında, bence bu iki ayrıksı film 
Güreli’ye özgü işler olarak çok değerli. Benim de 
çok sevdiğim filmler, özellikle de… Üçgen. 

Fransızların atletizmin her dalında yarışanlar 
için kullandığı terimle, “Atlet Komple” dedim 
Güreli için. 50’lerden 80’lere kadar getirdiği 4 
ciltlik şahane Sazlı Cazlı Sözlük’ün 80’li yılları 
yazdığı Yaprak Döker Bir Yanımız’da (YKY, Aralık 
2019) Derya Bengi, Güreli’nin o yıllarda sanatın 
‘dekatloncusu’ olarak tanımlandığını söylüyor.

1980’lerin Hürriyet’inde yazdığı, galiba onun 
Dış Haberler Servisi’nde de çalışıyordu, müzik 
ve sinema yazıları, belgeseli, sinemacılığı, 

müzisyenliği, öyküleri, yayıncılığı, kitapçılığı, 
Robinson Cruose’nun ilk halinde, Beyoğlu’ndaki 
ilk yerinde, dergiciliğiyle hakkaten tek başına bir 
senfoni orkestrası gibi çalıyor, çalışıyordu. Doğrusu 
o yıllarda resim yaptığını bilmiyordum. Sonra sonra 
90’larda açmaya başladığı sergileriyle haberim 
oldu, çok şaşırmadım. Resimleri çok sade, yalın, 
duru, renk kullanımı da, sanki kenardaki, artmış, 
kimsenin ilgilenmediği renkleri alıp kullanmış gibi 
bir izlenim veriyordu, süsüne kaçılmadığı gibi, 
kadınların büyük gözleri dışında da hiçbir şeyde 
aşırıya kaçılmamıştı!

Bir bakıma bunca yapıta en son eklenen, eh 
Salah’ın yeğeni olsun o kadar, denemeleriyle de 
benzersiz bir toplama ulaşan Güreli’nin hemen 
her şeyde minimalist davrandığını düşünüyorum. 
Bedufi’nin Nefesi’ndeki(2015) denemeleriyle Salah 
Bey’i çok sevindirmiş olmalı. Son yapıtı Şehirli 
Karınca(2020) ise öykü olarak anılıyor ama bana 
kalırsa Güreli denemeyle öyküyü birleştiren bir 
yazıya varmış.

Kuşkusuz sanatın özerkliği kapsamında tüm 
edebiyat türleri ve sanat dallarının bağımsızlığı, 
kendine özgü oluşları var ama disiplinlerarası 
dediğimiz gerçekliği gürültü çıkarmadan uygulayan 
ve ortaya çıkaranlar da var, Güreli onların elebaşı.

İlk 45’liğini 1970’te Mephisto adıyla yayımlıyor ve 
yerli müzisyenleri sıkı denetleyen TRT, İngilizce diye 
basıyor onayı! Şarkılardan biri ilginç, Ezra Pound’un 
şiirinden bestelediği “The Beatiful Toilet”.

“Kimse Bilmez” dedi, hayli albüm yaptı, 

Odamda Yolculuk belki de onu, yaşamını, günlerini 
en iyi anlatan başlık. Uzun uzun yürümeyi ve uzun 
uzun konuşmayı çok seven bir adam o. Ağabeyi 
de çizgiroman ustası Talat Güreli, bilemiyorum 
belki o taraklarda da bezi vardır. Uzun süredir 
paylaştırıyor biriktirdiklerini, sözcükler, renkler, 
notalar, duyuşlar, deyişler, boşluklar, tınılar, 
suskunluklar, mırıldanmalar halinde. Ama hangi 
şarkısını dinlerseniz dinleyin, sanki bir barda, 
meydanda, konser salonunda değil de evinin 
arkaodasında babasının neler pahasına aldığı ya 
da abisinden kalan gitarı tıngırdatan, Bob Dylan 
filan dinleyen, belki ona özenen bir yeniyetmenin 
hevesini duyacaksınız onda. Şiirlerini de kimseye 
göstermemiş şarkılarına saklamış olmalı. Çünkü 
içindeki pencereyle evinin penceresi arasında 
nerdeyse fark olmayan çocuklar, birden değil yavaş 
yavaş açılırlar, içlerini usulca dökerler de Kimse 
Bilmez!  

Mithat Körler: Es Es Es Ses Ses Ses!
Mithat Körler, müziğe olduğu kadar 

Eskişehirspor’a da tutkulu. ‘Bu konuda yarışırız’ 
demenin gereksiz olduğu taraftarlardan. Yarışacak 
ne var tabii de, bazı durumlarda gerekiyor, özellikle 
de gözbebeğimiz, efsanemiz, Eskişehirspor’umuz, 
namı diğer ve değer Es Es’imiz üçüncü, yani mahalli 
kümeye kadar düşmüşken!

Şiir yazmak, yazı yazmak, şarkı yazmak, 
söylemek, ben de yaptım bazılarını, Mithat 
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Körler zaten yapıyor, sağolsun Tuna Kiremitçi de 
yaptı. Bunlar hiç kuşkusuz 1965’ten beri süren 
efsanenin varlığını korumasına yarıyor, ilgi, 
sempati uyandırıyor, fakat ne yazık ki futbolun, 
artık bir endüstri olan bu spor dalının, para, hem 
de çok para gereksinimini karşılamaya yetmiyor! 
Cümle komik oldu, yetmiyor ne kelime, yanından 
geçemiyor!

Es Es’i desteklemeye devam, valla tam 
taraftar ağzıyla yazacağım, “pazara kadar değil, 
mezara kadar!” Babam Kel Hasan da öyleydi, 
kurulduğu günden beri “Siyah Kırmızı/Anadolu 
Yıldızı”nın en koyu taraftarlarındandı. 2003 
yılında kaybettiğimizde, cenaze arabasını Eskişehir 
Atatürk Stadyumu’nun önünden geçirdik, biraz 
da yavaşlattık ki vedalaşsın! “Ey Es Es, en vefalı 
taraftarın sana veda ediyor!” dedik bir de!

Sezai Karakoç’un dizesindeki gibi, “Biz seni 
işte böyle seviyoruz Leyla!” Mithat Körler’le aynı 
kuşaktanız, o benden 1 yaş büyük, 1955’li. Efsanenin 
en görkemli yıllarına, Kırmızı Şimşekler’in başta Üç 
Büyükler, tüm takımlar üzerinde çaktığı o büyülü 
zamanlara tanığız. O da bunun hakkını veriyor ve Es 
Es için şarkılar yapıyor. 

“Güneşimi Kaybettim” şarkısı diğer şarkılarına 
göre daha çok sevildi sanıyorum: “Güneşimi 
kaybettim, gözlerini görmem gerek/yaşamaya 
dönmem için, hep yanında olmam gerek”. 

Taşrada yetişen pek çok şarkıcı gibi düğünlerde, 
sinemalarda, kimi davetlerde sahneye çıkan 
sanatçılardan. Eskişehir’den Saim’i anımsıyorum 

70’li yıllardan, bir de Kılıçoğlu Sineması’nda 
cumartesi günleri 12 matinesinden önce çıkıp 
Anadolu Rock tarzında müzik yapan gençleri.

Körler, Eskişehirspor için “İşte Taraftar İşte 
Şampiyon” ve “Eskişehir Marşı”nı yazdı, söyledi 
tribünlerle beraber: “Siyah Kırmızı renklerimiz/
ölümüne Es Es’liyiz/Yağmur çamur dinlemeyiz/biz 
her hafta tribünlerdeyiz”. Eskişehir’i de unutmadı 
elbette, böyle bir kent unutulur mu? “Eskişehir Sen 
Bizim Her Şeyimizsin” dedi.

Eskişehir’le anılmak, Eskişehirli şarkıcı, Eskişehir 
şarkıcısı diye anılmak da bence çok güzel bir şey. 
Şimdilerde ünlenen herkes memleketi geçtim 
dünya çapında tanınmak, izlenmek istiyor. İyi de 
bırakın bir şehri, bir semt için bile bir şeyler yapmak, 
onunla anılmak az şey midir?

Mithat Körler bunu başarmış adamdır. 
Eskişehir deyince akla ilk gelen şarkıcıdır. Üstelik 
Eskişehirspor aşkını, kara değil siyah kırmızı 
bir sevda olarak da sürdürmektedir, 8-9 kadar 
şarkı ve marş yapmıştır Es Es için, eh bunlar 
da onu kuşaklarboyu yaşatacak, anılmasına, 
unutulmamasına yetecek sayıda ve değerde 
çalışmalardır.

Ben de bir Eskişehir sevdalısı ve Eskişehirspor 
fanatiği olarak Mithat Körler’e ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Çok yaşa Mithat, çok yaz, çok söyle, 
Eskişehir de, Es Es de! Biz de Es Es Es Ses Ses Ses 
diye destekleyelim seni, Eskişehir ve Es Es’in sesi 
olduğun için! 

Nükhet Duru: Bir Carmen gibi 
İspanyol şarkıcısı gibi gelir bana. Ses renginden 

de olabilir kendi renginden de, hissettirdiği renkten 
de. Bakışından, saçlarını toplayışı biçiminden 
ve İspanyolların ağızlarında şeker varmış gibi 
konuşmalarına benzer konuşmasından, şarkı 
söylemesinden. Hep ‘ş’ sesi çıkarırmış gibidir. Bir de, 
şu ‘hissettiğin yaştasın’ modasının anımsattığı şeyle 
düşünürüm onu: yaşı boşverin de, rengi yabana 
atmayalım derim. Babam esmer bir adamdı ama 
ben onu hep mavi diye düşünürüm. Mavi de saf 
renk değil elbette, içinde çok renk var.

Nükhet Duru: kırmızıdır, karanfil kırmızısı 
özellikle de, bordoya çalan bir yoğunlukta. 
Bunları düşünüp yazarken Carmen olduğunu 
unutmuşum onun! Öyleyse ona dair bilinen bir 
şeyi yineliyormuşum deyip biraz daha yineleyeyim 
dedim. Carmen’i herkes bilir, oyun, müzikal, film, 
önce roman. Sevilla’da özgür ruhlu, ‘sanki kendi 
içer gibi’, fabrikada tütün saran bir kızken, genç bir 
çavuşla aşk yaşamaya başlar, özgür ruhu bir boğa 
güreşçisine kaçınca da, çavuş bıçaklayarak öldürür 
onu. Kırmızı Pazartesi’nin başka türlüsü. 

1984’te Şan Tiyatrosu’nda Başar Sabuncu’nun 
yönetiminde Karmen olacaktır Nükhet Duru. 
İyi bir sınav verecek ama “Kan ve Gül-Karmen” 
tutmayacaktır. O yılların müzikallerinde 
kadroludur, o tutmadıysa tutulan başka yapıtlarda 
adı vardır. Fakat Carmen de belki en çok ona 
yakışmıştır, görüntüsüyle, sesiyle, içinde tek de 
olsa sanki çokmuş gibi gelen ‘ş’nin baygınlaştırdığı 
‘işve’siyle.

Türk sinemasının kadın oyuncularından oluşan, 
Türkan Şoray-Hülya Koçyiğit- Fatma Girik-Filiz 
Akın kare asının, Türkçe sözlü hafif müzikteki 
kadrosunda Ajda Pekkan- Nilüfer-Sezen Aksu ve 
Nükhet Duru vardır bence. Bu kadroda Carmen’i 
kimin oynayabileceği de ilk bakışta belli olmuyor 
mu? 

Kuşkusuz o ‘yanık kırmızı’ sesi pek çok şarkısına 
rengini vermiş ve aynı şarkıyı yorumlayan başka 
şarkıcılardan da ayırmıştır onu. Daha da güzeli, 
Sabahattin Ali’nin romanları, özellikle de Kürk 

Mantolu Madonna’sından(1943) ve hikâyelerinden 
önce şiirleriyle tanınmasını yaygınlaştırmıştır o 
Duru ses. Kabul, tam olarak Duru değil, yanık, 
şekerli, hatta biraz da süslü bir söyleyişi de var. 
Bazen gözyaşının sesi nasıl müziğe dökülür, 
dönüşür denilse, herhalde örnek olarak dinletilecek 
birkaç sesten biridir Nükhet Duru’nun sesi. 

Murat Meriç Hayat Dudaklarda Mey-1’de( 
Overteam Y., 2019) Ece Temelkuran’ın Nükhet 
Duru’nun sesi ve tavrıyla ilgili sözlerini anımsatıyor: 
“Sanki neye dokunsa onu şekerle kaplıyor gibi”. 
Bu şekerli hâl de doğal olarak onun ‘süslü’ 
sevmesine yol açıyor. Şarkılarını da onun şekerli hali 
süslemiyor mu?

Görsel bir ses diyelim. Başlangıcını, kaynağını, 
izlerini, yaralarını, yolculuğunu, mekânını, anılarını, 
dününü ve şimdisini o anda duymakla kalmıyor, 
görüyorsunuz. Sabahattin Ali şiiri olan ve Ali 
Kocatepe’nin bestelediği “Melankoli”yi(1978) 
söylerken değil yalnızca, fıkır fıkır bir şarkı olan, 
Soner Olgun’un yazıp bestelediği “Mahmure”yi 
söylerken de görsel bir zenginlik taşıyor sesi. Ve 
klişeyi tekrarlama pahasına yazıyorum, ‘kırmızı 
yalnızca kırmızıdan ibaret değildir’ duygusuyla sesi 
bir yelpaze gibi açılıyor, ara renkleri, başka renkleri 
de alarak genişlemeyi sürdürüyor. Sesindeki işvede 
yalnızca şekerin ‘ş’si yok, oyun da var. Üstelik 
yabancılaştırmayla yapıyor bunu, belki müzikal 
oyunculuğundan gelen bir etkiyle. Başar Sabuncu, 
Kan ve Gül-Karmen oyuncularına Engels’in Ailenin, 
Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni’ni okutmuş, 
herhalde mülkiyet, sahiplenme, kıskançlık 
mevzuları için. Belki başka müzikli oyunlarda da 
Brecht okutan bir yönetmen çıkmış, bu da Nükhet 
Duru’nun şarkı söyleme biçimine yansımış ve 
yaramıştır!

Sabahattin Ali’nin şiirlerinden yapılan besteleri 
pek çok şarkıcıdan dinledik, çoğunu sevdik, fakat 
“Melankoli” gibi, üşütücü bir duygunun Duru’nun 
sıcacık sesiyle buluşmasındaki etkiyi başka bir 
yorumda bulamadığımı söylemeliyim. Yine 
Sabahattin Ali şiiri olan “Çakır”ı oyuncu sesiyle 
söylerken, adeta arkada oturak âleminde dönerek 
oynayan Çakır’ı görürüz. 

Çok bilinmez ama, şahane işlerinden biri de 
“Türkan Şoray’ın Gözleri” için söylediği şarkıdır. 
Daha çok alternatif müziğe ve sanatçılara özgü 
böyle bir şarkının arkasında yine alternatif isimler 
vardır, sözleri, bana göre söz yazarı değil şair 
olan Mete Özgencil’e, bestesi ise Yeni Türkü’nün 
kurucularından, solisti Derya Köroğlu’na ait bu 
şarkıyı söylediği için de kutlanmalı Nükhet Duru: 
“Esmer salkım gibi/lütuf gibi/ öksüz gibi gözler/san 
ki durur durur dalgın dalı gözler” diye başlar, “dağ 
gibi yapayalnız/dağlanıp da yaş almışız/yaz gelir bize 
gelseniz o gözleriniz ve siz/asi ürkek/Türkan Şoray” 
sözleriyle de herkesi o gözlerdeki yaza davet ederek 
biter.

Komünizm propagandası yaptıkları için başka 
şarkıcılar ve oyuncularla birlikte sorgulandıkları 
“Harp ve Sulh”, Nükhet Duru’nun sesindeki 
coşkudan payını alan bir şarkı. Çocuklar, kan, ateş, 
yoksulluk, ölüm panoraması çizer önce, ikinci 
bölümde umut, güzellik, gül bahçesi, barıştan söz 
eder, sonunda da kıssadan hisseli bir soruyla bitirir: 
“Kimler için savaşır/birbirini sevenler?” 

“Beni Benimle Bırak”, “Bir Nefes Gibi”, “Ben Sana 
Vurgunum”, Lale Müldür şiiri “Destina”, “Cambaz”, 
“Benimsin Diyemediğim”, “Harp ve Sulh”... Mehmet 
Teoman’ın sözlerini yazdığı “Bir Nefes Gibi”de sanki 
Nükhet Duru’yu buluruz biraz da, kendi sesini ve 
şarkılarını tarif eder gibidir: “Bir mektup yazdım 
sana, ellerim, gözlerim/bir de şarkımız var içinde...” 

Nükhet Duru’nun her şarkısının içinde bir 
mektup vardır.
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AYLİN ÜNAL

Kim bilir kimindi, neler görüp neler geçirmişti. Bir önemi 
var mıydı? Yoktu. İzinsiz de olsa el değiştirmişti. Önce 
bahçesine çıkardı, yeniden elden geçirdi. Zincirini yağladı, 

gidonunu parlattı. Hatta umuyorum rengini de değiştirmiştir, 
çünkü çocukluğumdan beri o sarı tonundan pek hoşlanmam. Şöyle 
söylemeliyim o halde, rengini bile değiştirdi. Sepetini biz de sonradan 
takmıştık ama olsun onu da değiştirdi. Artık minik bir zili ve farları da 
var. Emin değilim hâlâ tek parça olduğundan ama şu an eski halinden 
de güzel.

Serin bir günde ya da sıcak bir günün serin vaktinde yerleşti 
selesine. Sıkı sıkı tutundu. Malum ona alışmamıştı daha bisikletin 
ruhu. Bırakmıştır diye umuyorum at gibi şahlanıp arabalara saldırma 
huyunu. Öyle de birkaç anı vardı minik sepetinde. Ama korkuya yer 
yok, çünkü sonbaharın sakin günleri yeni yolculuklara birer davetiye 
uzatıyor. Biz de bir yolcuya uzattık atımızı motor kilidiyle olduğu yere 
bağlamadığımız için. 

Ona ve kendime sözüm vardı. Beraber dinleyeceğimiz ve dinlerken 

rüzgâra meydan okuyacağımız şarkıları hâlâ bekletiyorum. Kendim 
sürmeyi öğrenmeden önce önünde gittiğim zamanları hatırlıyorum. 
Canımı acıtırdı ama en güzeli de oydu. Hem o zamanlar şahlanma gibi 
huyları da yoktu. Bu yeni sahibini biraz korkuttu.

Derin bir nefes aldı. Önce dengeyi tutturdu, sonra rotasını. Asıldı 
pedala var gücüyle, dumana kattı arkasını. Sakin yerlerden geçti, 
yapraksız ağaçlara vardı. Önce soluğunu topladı sonra zihnini. 
Yaşaması ve frenlerine sıkıca tutunduğu bu canavara yaşatması 
gereken emanet yolculuğu düşündü. Belirledi son durakları. 
Akşamsefası kokan yollara girdi, birkaç yaşlı teyzeye selam verdi. 
Parçalı bulutlara baktı, önce burnunun sol kanadına, sonra sağ 
elmacık kemiğine gökten iki tokat çaktı. Bu yolculuk bitene kadar 
yağmur onu defalarca dövecekti belki de. Devam etti yine de. 
Döndürdü pedalları. Kusursuz bir yolculuk borçluydu bisiklete. 
Bilmiyorum hangi parçası nerede, yandı gitti mi, alan kişi bir kez 
olsun bindi mi? İnsan bazen merak ediyor. Ama bu hikâyedeki demir 
atımız en güzel duraklarda bekliyor.
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NAZIM ALPMAN

12 Eylül askeri darbesi biz solcular 
tarafından hiçbir zaman takdir edilmedi. 
Hep eleştirildi, yerildi, protesto edildi:

Faşist askeri darbe denildi.
İşkenceci paşalar denildi.
Darbe lideri Kenan Evren’in “Asmayalım da 

besleyelim mi?” cümlesiyle tavana vuran bir 
öldürme edebiyatının baş tacı edildiği dönem 
olduğu söylendi.

Fabrikalarda işçileri, işverenlerin kölesi haline 
getiren düzen oluşturduğu ifade edildi.

12 Eylül devlete karşı olan solcularla birlikte, 
devletin yanında olduklarını ilan eden ülkücüleri de 
hücrelere tıktı.

İlk idamlar için bir “sol”dan, bir “sağ”dan modeli 
seçilerek paşaların tarafsızlığı idam sehpaları 
üzerinden kanıtlanmaya çalışıldı.

Bunların hepsinin doğruluğu nasıl inkar 
edilemezse, 12 Eylül'ün iyi yanlarının olduğu da 
kabul edilmelidir.

Örneğin, 12 Eylül 1980 cuma gününe kadar, 
düzenli biçimde artan şehirlerdeki insan öldürmeler 

Kenan Evren'in televizyonlaran duyulan sesiyle 
birlikte "şıp" diye bitmiştir. Böylece istendiğinde 
askerlerin terörü bitirebilme yetenekleri ortaya 
çıkmıştır.

Sonra iş hayatını mahfeden grevlerle birlikte 
toplu sözleşme düzeni de ortadan kaldırılmış, 
işverenlere sahici "hür teşebbüs" olma imkanı 
sağlanmıştır. İşverenler Sendikası Başkanı Halit 
Narin o dönemdeki mutluluklarını şöyle açıklamıştır:

-20 yıldır onlar(işçiler) güldü biz ağladık. Şimdi 
sıra bizde...

O zamana kadar büyük sorun teşkil eden 
taksilere 12 Eylül döneminde taksimetre 
takılmıştır. Aziz Nesin her ne kadar "taksilere 
taksimetre takılmak için darbe yapılmaz ki" 
desede, darbe yapılmış ve taksilere de taksimetre 
takılmıştır.

12 Eylül'e kadar uluslararası alanda büyük 
sorun olan Yunanistan'ın NATO'ya dönüşündeki 
Türkiye'nin veto hakkı, darbeci paşalar tarafından 
anında kaldırılmış, komşumuz 13 yıl sonra NATO'ya 
dönmüştür. Bu başarı da 12 Eylül'ün ve paşaların 

hanesine yazılmıştır.
Ankara'daki CIA'nın istasyon şefi Paul Hanze, 

Amerika'daki amirlerine 12 Eylül Askeri Darbesi'ni 
sevinç içinde "Bizim çocuklar başardılar" 
sözleriyle iletmiştir. Böylece o dönemdeki komuta 
kadememizin Amerika tarafından ne kadar 
"genç" görüldüğü ve "çok sevildiğini" herkes 
tarafından gayet iyi anlaşılmıştır. Atmış yaşını 
geçmiş generaller "Amerikalıların çocukları" olarak 
beğenilip takdir edilmeleri de yabana atılacak 
cinsten değildir.

Darbe lideri Kenan Evren, 1980'den bu ölene 
kadar "12 Eylül'ün faydalarını" anlattı. Buna karşın 
Evren'i hâlâ anlamayanlar vardırKenan Paşa 
12 Eylül'de Kuran'dan ayetler okuyarak laiklik 
mücadelesi yapmıştır. Bu nedenle dini referans alan 
siyasi yapıların ona şükran borçları bulunmaktadır.

12 Eylül'ün simgesi Kenan Evren, "askeri darbe" 
yerine tuvaline "fırça darbeleriyle" resim yapar hale 
geldiğini görmeliyiz.

En kör gözleri bile açtığı için de 12 Eylül'ü 
sevmeliyiz!
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Müzisyen, tiyatro yönetmeni ve profesörü 
Víctor Jara…

28 Eylül 1932’de Şili’nin küçük bir 
köyü olan Lonquen’de yoksul bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya gelir. Annesi Amanda düğünler-
de, cenazelerde, çeşitli etkinliklerde gitar çalıp 
şarkı söyler. Jara’nın müziğe ve gitara olan ilgisi 
de böyle başlar. İlerleyen yıllarda müzik hayatı 
olacak, son nefesini şarkı söylerken verecektir.

Şili kültür ve müziğinde son derece önemli 
etkileri olmuş bir sanatçıdır, Víctor Jara. 1956’da 
tiyatro okuluna kaydolur, çalışkanlığı ve azmiyle 
kendini geliştirir ve herkesin saygısını kaza-
nır. Daha sonra eşi olacak olan Joan ile burada 
tanışırlar. 1957 yılında “Cuncumén” isimli bir 
folk müzik grubuyla birlikte şarkı söylemeye 
başlar. Ancak bu yıllarda ilgisi asıl olarak tiyatro 
üzerinde yoğunlaşır; müzik, hayatında ikinci 
planda kalır. Tiyatro yönetmenliği okumaya 
başlar. Ardından yönetmeni olduğu Şili Üniver-
sitesi Tiyatro Enstitüsü’nde Brecht’in burjuva 
toplumu eleştiren eserlerini sahneler. 1960 
yılında Küba’ya gider. Küba Devrimi’nden hemen 
sonra orada bulunan Víctor Jara, olup bitenleri 
yakından gözlemler.

1960’lı yılların ortalarına gelindiğinde Şili’de 
gerici hükümet politikalarına karşı hareketler 
ve grevler yükselmeye başlar. Jara’nın besteleri 
bu yıllarda toplumsal sorunlardan bahseder. 
Şarkıları gericiliğin saldırılarına ve toplumdaki 
haksızlıklara karşıdır. Şarkılarında Şili’nin ezilen 
halklarından, onların acılarından bahseder ve 
değiştirme arzusunu dile getirir.

Gericiliğe karşı 1970 seçimlerinde Salvador 
Allende’nin temsil ettiği “Halk Birliği Cephesi”ne 
destek verir. Seçimden önce konserler, gösteriler 
düzenlenir. Bu gösterilerde “Inti Illimani” ve 

“Quilapayun” gibi gruplarla şarkı söyler. Jara’nın 
devrimci şarkıları hep bir ağızdan söylenir. 
Şarkılarının günlük yaşamda mücadele içinde 
karşılığını görmek ona heyecan verir. Daha sonra 
Halk Birliği’nin marşı haline gelen “Vencere-
mos”un kampanyada kullanılan ilk sözleri de 
Víctor Jara tarafından yazılır. 1970 seçimlerini 
Allende kazanır.

11 Eylül 1973 sabahı, ABD desteğindeki Gene-
ral Pinochet’nin askeri darbesiyle başkanlık sara-
yı bombalanır. Allende, bir CIA ajanı tarafından 
öldürülür.

Allende’nin son konuşmalarını radyodan 
dinleyen Jara, bir şeyler yapabilmek umuduyla 
sokağa çıkar. Kendisi gibi binlerce insanla birlik-
te götürüldükleri Şili Stadyumu’nda türlü işken-
celere maruz kalır. Burada da Jara yoldaşlarına 
moral vermek, dirençlerini sağlam tutmak için 
şarkılar söyler. Faşistlerin direncin ve devrimin 
bu sesine tahammülü yoktur. Gitar çalmasını 
engellemek için Jara’nın parmaklarını kırarlar. 
O, âşık olduğu gitarı ile çalmaya devam eder. Bu 
sesi susturamayacaklarını anlayan askerler tara-
fından Şili Stadyumu’nda -sonraki yıllarda “Víc-
tor Jara Stadyumu” olacaktır- kurşuna dizilir.

Jara’nın cesedi üç gün sonra mezarlıkta 
bulunmuş, bedeninde 44 kurşun deliği tespit 
edilmiştir.

Şili’deki Pravda muhabiri Vladimir Çernisev, 
Jara’nın son anlarını şöyle anlatmıştır:

“Víctor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu 
yanından hiç ayırmadığı yoldaşı, gitarıyla birlikte 
stadyuma getirdiler. Ve şarkı söylemeye başladı. 
Öbür tutuklular, gardiyanların ateş açma tehdidi-
ne rağmen melodiye eşlik etmeye başladılar. Son-
ra bir subayın emri ile askerler Víctor’un ellerini 
kırdılar. Artık gitar çalmıyordu, ama zayıf bir sesle 

şarkı söylemeyi sürdürdü. Bir dipçikle kafasını 
parçaladılar ve diğer tutuklulara ibret olsun diye 
ellerini kesip tribünlerin önüne astılar.”

Yıllar yıllar sonra…
Şili’nin devrimci müzisyeni Víctor Jara’nın 

askeri darbenin ardından gözaltına alınarak öl-
dürülmesine ilişkin 8 eski askere açılan davada, 
onu katleden askerlere 15 yıl hapis cezası verilir.

Bir şarkısında (Canto libre) “tüm insanlığa 
birlikte şarkı söylemeyi sürdürelim” diyordu 
Jara, çünkü şarkılar güvercindi ve kanatlarını 
açıp uçarlardı.

“Ne türkü söyleme aşkımdan ne de sesimi
Dinletmek için değil bunca türkü söylemem.
Benim namuslu gitarımın sesi
Hem duygulu hem de haklıdır.
Dünyanın yüreğinden çıkar
Bir güvercin gibi kanatlı
Kutsal su gibi şefkatli,
Okşar gitarım öleni ve yiğidi.
Şarkım amacına kavuşur
Violetta’nın dediği gibi.
Pırıl pırıl coşkulu durmak bilmez
Ve bahar kokan bir işçidir!
Gitarım ne zenginlerin gitarıdır,
Ne de başka bir şeyin.
Şarkım bir yapı iskelesidir
Eriştirir bizi yıldızlara.
Katıksız gerçekleri şarkısında
Söylerken bir insan ölmek pahasına,
Anlamını bulur o şarkı
Damarlarında atarken.
Şarkım ne gelip geçici övgüler düzer
Ne de başkalarına ün katar,
Yoksul ülkemin
Kök salmıştır toprağına” *

* Manifiesto- Víctor JARA

Víctor Jara
ELLERİ GİTARININ TELİNDE, ŞARKISI AĞZINDA,  

KAZANACAĞINI HAYKIRARAK ÖLDÜ:
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İlk türküyü ne zaman dinledim, ne zaman 
anladım, ne zaman söylenen bir türküye eşlik 
ettim, ne zaman sesime soluğuma bakmadan 

türkü söylemeye başladım, bilmek mümkün değil. 
Her şey sonsuz bir bozkırda başladı, sadece bunu 
söyleyebilirim.

Yakın çevrem türkü, şarkı, özellikle halkların 
müziği başta olmak üzere, müzik tutkumu çok 
iyi bilir. Neredeyse bir delilik halinde yaşanan bir 
tutkudur bu. Bir varoluş ayinidir. Çok söyledim, 
yazdım, şiirimin içine doğduğu, içinden dünyaya 
doğduğu bir kültürel ana rahmidir benim için 
türküler.

Yıllardır arkadaşlarım bir türkü seçkisi 
hazırlamamı söyler dururlar. Çok cazip gelse 
de yarı tembelliğimden, yarı korkumdan elim 
varmadı. Ben, halk şiirimizi, türkülerimizi, onların 
yaratıcılarını, bu şiirlerin, ezgilerin var olduğu 
kültürel hazineyi birazcık bilsem de, bir halk bilimci 
değilim. Derlemeci değilim. Türkü yorumcusu 
değilim. Hiçbir müzik aletini çalamadım. Ancak 
şunu içtenlikle söyleyebilirim; her gerçek müzik 
dinleyicisi gibi, türkünün sözlerinin, müziğinin en 
derinine, deyim yerindeyse kılcal damarlarına kadar 
inerek dinleyen biriyim. Anlamın vardığı yerlerin 
sonsuzluğu; insan sesinin, yerlerin ve göklerin 
yedi katına nasıl bir güzellikle, acıyla, tevazuuyla, 
büyüklükle inip çıktığı, her defasında beni tanrısal 
bir cezbe içine sürükler. 

Bir türkünün sözleri içinde, bütün bir türküyü 
taşıyan, o sözlerin bir anlamda belkemiğini 
oluşturan, şiirsel yükü en fazla olan, diğer bütün 
dizelerin sanki onu söylemek için söylenmiş 
olduğu bir-iki dize, bir dörtlük vardır. Diğer dizeler 
de elbette çok güzeldir ama o dize söylenmemiş 
olsaydı, türkü değerinden yitirecekti, duygusunu 
yaşadığımız bir “şah” dizedir, dörtlüktür o. Sesin 
kendini tamamlaması, çavlanlar çizerek akması o 
dize olduğu içindir sanki. Halkın yaratıcı dehasının 
billurlaştığı dizelerdir onlar.

“Ayrılık derdine doyamadığım; Dünya dedikleri bir 
gölgeliktir; Her açan insan bir güldür / Solmamaya 
çare mi var; Yâr zülfünde arş-ı rahman eğlenir; Yâr 
ağzın gül kokuyor / İçerin bahçe midir; Kandan izler 
gördüm yeşil yaprakta; Meğer bu dünyanın sonu 
yoğ imiş; Ben bülbülüm dersin gülün var mıdır” 
bunlardan birkaçıdır. 

Çalışma, neredeyse coğrafyanın bütününe 
yayılmış 322 türküden alınan dizelerden, 
dörtlüklerden oluşan bir toplama ulaştı. Burada 
bunun sadece 20 örneği sunulmaktadır. Okurlar, 
umarım yakın zamanda bütününü okuma olanağı 
bulur. İnsanın hücrelerine kadar yalnızlaştığı, 
yabancılaştığı bu zamanda, buna çok ihtiyacımız 
olduğuna inanıyorum. Bir de şunu bilmeye: “Kim 
var imiş biz burada yoğ iken.”

••••

TÜRKÜLERDEN ŞAH DİZELER
•

Meğer bu dünyanın sonu yoğ imiş.
KARAC’OĞLAN

•
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

KÜTAHYA / HİSARLI AHMET
•

Söyleyin şu bülbüle dertli dertli ötmesin
Gülünü gülşad edip evini terk etmesin
Herkesin bir sevdiği var karşısından gitmesin
Ben yandım ateşine sevdiğim yanmasın

URFA / BAKIR YURTSEVER
•

Merhamete gel de bir sıla eyle
Ben de eller gibi kâkül düşürem

EĞİN
•

Coşkun sel gibiydim yoruldum gayrı
Çok bulanık aktım duruldum gayrı
Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı
Hakikatte gönül bir imiş meğer

NEŞET ERTAŞ
•

Bu sabah kondu dala
Bülbül mü serçe midir
Yâr ağzın gül kokuyor
İçerin bahçe midir

ÇANKIRI / ÇERKEŞ
•

Suluk başında zeytin ağacı
Bu ayrılık bize ölümden acı
Vay vay sürmelim vay
Siyah da kaşlar ela gözler
Üveyik de gözlerine ben yandım
Sürmelim vay ela gözlüm vay

BURSA
•

Gesi bağlarında kaynar kum idim
Fenerler içinde yanan mum idim
Evvel Allah sonra sensin umudum
Gel otur yanıma başımın tacı
Ayrılık ekmeği zehirden acı

KAYSERİ
•

Yine bir gariplik düştü serime
Ben de bilmem ya nic’olur halımız
At sürüp bu ellerden gitmek isterim
Belki tuz ekmektir bağlar yolumuz

ÇUKUROVA / KUL HALİL
•

Kırlangıç yapar yuvayı
Çamur sıvayı sıvayı
Bana İnce Memed derler
Zalim beylerden dolayı

AYDIN
•

Açtım perdeyi de turnamı gördüm
Dost yüzünden artıyor efkârım derdim
Yaradan aşkına bir selam verdim
Turnam ben mahkûmum avcı değilim

HACI TAŞAN
•

Derdi yüreğinde olan sızılar
Ağlama gözlerim Mevla’m kerimdir

PİR SULTAN ABDAL
•

Yalancı dünyaya gelmişe döndüm
Emanet urbayı giymişe döndüm
Sahibi çok imiş elimden aldı
Virane beklemiş baykuşa döndüm

YOZGAT
•

Kıratımı ben bağladım demire
Yeşil gözler dönüvermiş kömüre
Fadime’yle bir gecelik yatmanın
Faydası var yedi sene ömüre

EMİRDAĞ
•

Şu dünyada üç nesneden korkarım
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Hiçbirinden asla gönül hoş değil
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

ADANA / AZİZ ŞENSES
•

Harman yeri yaş yeri
Usul bas yavaş yürü
Koynundaki turuncun
Birini ver boş yürü

NİĞDE
•

Dertli’ye tükenmez bunca dert verdin
Ne çekmeye takat ne gayret verdin
Ne saltanat verdin ne devlet verdin
Ya niçin getirdin dünyaya beni

BOLU / DERTLİ
•

Aman da karanfili saksılarda kuruttum
Suyunu da billurlarda durulttum
Aman da ben yârimi görmeyeli unuttum

Aman da aman yaylada bülbül ötmesin
Benim de yârim gurbetlere gitmesin

MUĞLA
•

Dolan gözler
Dolukur dolan gözler
Bana derler ağlama
Durur mu dolan gözler

ELAZIĞ                                                 
•

Gam tüccarı oldum dert iratlıyım
Âşık derdi gamdan sermayelidir

SİVAS / ÂGÂHİ

ŞÜKRÜ ERBAŞ
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Çoğu kez çocuklukta başlar, okulda sürer, 
en halisane ifadesini gençlikte bulur, zira 
gençlik can feda ruhudur! Aşka da, yola 

da, ülkeye de, yoldaşlığa da. Gençlik hepimizin 
yoldaşıdır gerçi, belki de en çok o zaman iki 
kişi birden oluruz, yani biri “yaşamak hey, ne 
güzel şey’” diyenimizdir içimizdeki, diğeri “dost 
olsun, canım feda olsun!” diye kendinden, 
candan geçenimizdir, serdengeçtimizdir.

Geçti gitti… Geçti gitti de, giden bazen bir 
yolculuk bırakır şehirde bazen de unutulmaz 
anlar, hatıralar, izler… Sarp, engebeli, eğimli, 
kıvrımlı, düz yollarda süren, zamanla sınanan, 
dünyayla denenen arkadaşlıklar. Hele bu 
arkadaşlıkla başlayan yakınlık, yoldaşlık 
mertebesine eriştiyse ve o çoktan başlı başına 
bir film olması gereken yolun yolcuları Vâ-Nû 
ile Nâzım Hikmet’se!

Tanıştıklarında ‘aynı yolun yolcusu’ 
değillerdi. Nâzım Hikmet 1902’de, o yıllarda 
Osmanlı kenti olan Selanik’te doğmuş bir 
paşa torunuydu, adını aldığı Nâzım Paşa’nın. 
Adını sonradan “Vâ –Nû” olarak kısaltacak 
Vâlâ Nureddin ise, yine bir Osmanlı kenti olan 
Beyrut’ta 1901’de dünyaya gelir. Babası son 
Beyrut Valisi Nureddin Bey’dir.

Sınıfsal olarak başlangıçtaki benzerlikleri 
pek uzun sürmez. Vâ-Nû’nun pederi 1911’de 
vefat edince sıkıntıya düşerler. Nâzım 
Hikmet’in dedesi de paşadır ama devlet-i 
al-i osman zayıfladıkça onların da maaşı 
zayıflar, nihayet perişan olmasalar da hayli 
yoksullaşırlar. Allahtan o zaman Mekteb-i 
Sultânî olarak anılan Galatasaray Lisesi vardır 
ve bu iki eski soylu, biri vali oğlu biri paşa 
torunu, orada tanışmışlardır. 

İkisi de şiire, edebiyata düşkündü zamanın 
diğer mektepli çocukları, gençleri gibi. Şiir 
yazıyorlardı. Nâzım Hikmet, Çanakkale’de şehit 
düşen subay dayısının anısına tüm şehitler için 
şiir yazmıştı, sonradan İstanbul’u İngilizler işgal 
ettiği zaman da yazacaktı. Mevlevi meşrep 
dedesinden etkilenerek yazdığı şiirde de, 
“kalbden temizlendim huzura geldim/ben de 
müridinim işte Mevlana” diyecekti. Vâ-Nû’dan 

hatırlanansa “Gül tacını giydi, diken kuşandı” 
dizesidir.

Nâzım ile Vâlâ’nın Galatasaray’da başlayan 
arkadaşlığı, tam 10 yıl sonra, 1921’de yoldaşlığa 
dönüşecekti. Dostluk zor zamanlarda belli 
olur denildiği gibi, yoldaşlık da yolda belli 
olurdu. Hele bu yoldaşlık, tıpkı yasak yayınlar 
okumanın hazzı gibi kaçak bir yolculuktaysa! 
Ve bir ülkenin kurtuluşu söz konusuysa!

1920’nin sonunda İstanbul’dan Ankara’ya 
gidecekler, Kuvayımilliye’ye katılıp ülkenin 
kurtuluşu için savaşacaklardı. Bunu 
Cevat Çapan’ın güzel kitabının adıyla 
söylersek, “Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan 
Çıkmaz” diyecekleri bir yolculuk olarak 
hatırlayacaklardı sonra da. 

Güzelle aynı anlamı taşıyan pek çok sözcük 
ve kavram vardır, anlamlı da bunlardan biridir. 
Hececi şairlerden Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz 
Çamlıbel de olacaktır onlarla birlikte, fakat 
‘millici’ kuvvetler küçücük, tarih öncesi kadar 
eski “Yeni Dünya” vapuruna yalnızca ikisinin 
binmesine izin verirler.

Kurtuluş mücadelesine katılmak için 
çıktıkları bu anlamlı yolculukta sosyalizmle 
de tanışırlar. Onlar gibi Anadolu’ya geçen ve 
Berlin’de mühendislik okuyan Türk öğrenciler 
“Spartakistler” diye bilinen bir örgütten 
etkilenmişlerdir, yol boyunca sosyalizmi 
anlatmışlardır Vâlâ ile Nâzım’a. Kendini 
sonradan “mavi gözlü dev” olarak adlandıracak 
şairin saçları da kızılmış, kafasının kızıl olması 
da o günlerde başlamış. Giderek kıpkızıl bir 
akıl, fikir ve ruh olarak yazmış, eylemiş, itiraz 
etmiş, şiiriyle de Türkçenin 20. yüzyıldaki en 
büyük temsilcisi olmuş bir şair o.

Uzun, dalgalı, fırtınalı yolculuktan sonra 
vapur onları İnebolu’ya bırakır, oradan 
da Ankara’ya gidecekler, İstanbul’da 
işgale direnmeyen Vahdettin hükümetine 
karşı, Mustafa Kemal’in önderliğinde, 
emperyalistlere direnen Anadolu hükümetinin 
yanında yer almak ve çalışmak isteyeceklerdir.

Kışın ortasıdır, 1921’in Ocak ayıdır, iki 
arkadaş İnebolu’dan Ankara’ya gitmek için 

yayan yapıldak düşerler yola. Bazen at ve 
katır sırtında gittikleri de olur ama gençliğin 
diriliği, mücadelenin çağrısı ve ulusal kurtuluş 
gibi haklı bir davaya katılma arzusu her şeyin 
üstündedir, ne dağlara vurup düşe kalka 
yürümek ne de gecenin soğuğunda ve türlü 
tehlikelere açık biçimde arazide yatmak yıldırır 
onları.

Zira yoldaşlık, buluşturan yol kadar o yolda 
buluşan arkadaşlarla da sıcak, güçlü, taze 
ve her zaman gepgenç bir duygudur! Hatta o 
kadar genç olmayanları da buluşturup, yoldaş 
kılan, onlara bunun bir gençlik aşkı kadar 
kıymetli olduğunu hatırlatan da bu duygudur.

Sabahları sanki konforlu bir yerde rahat bir 
uyku çekmişler gibi kalkıp neşeyle yola düşerler 
ve hem kendilerine hem de birbirlerine destek 
olmak için okuyacakları bir şiir yazarlar. Adı 
“Yol Türküsü”dür, ilk bölümü Nâzım Hikmet, 
ikinci bölümü Vâ-Nû yazmıştır. Vâ-Nû, “güçlü 
olan ilk kupleyi Nâzım, ikincisini ben yazdım.” 
der. “Bu Dünyadan Nâzım Geçti” kitabında: 
“Alnımızda yanar gençliğin tacı/Yorgunluğun 
anasını satarız/ Elimizde neşemizin kırbacı/
Ufukları önümüze katarız/.../ Göğsümüz 
kuvvetli, gönlümüz temiz/Tükenmez yolları 
tüketiriz biz/Ne saray ne hamam ne han isteriz/
Nerede gün batarsa orda yatarız”. Yazdıkları 
şiiri gür sesle, coşkulu bir marşa uyarlayarak 
söylerler birlikte.

Uzun, renkli, heyecanlı, rüya gibi, eh öyle 
olunca da direnmenin, sevinmenin, üzülmenin 
hayal kırıklıklarının, dargınlıkların, ayrılıkların, 
yol ayrımlarının da bol olduğu bir yoldaşlık 
öyküsü bu. Biri bugün Türk şiiri deyince 
ilk, belki de akla gelen tek isim. Neruda, 
Mayakovski, Alberti gibi şairlerle birlikte anılan 
ve Türkçenin hem en politik hem de en şahane 
aşk ve ayrılık şiirlerini yazan şairi. Bir tanemiz, 
gözbebeğimiz, şairimiz Nâzım Hikmet. Yoldaşı 
ise Kurtuluş Savaşı ve Sosyalizmi yerinde 
görmek, yaşamak için Moskova yolunda en 
yakını olan, yolları sonradan ayrılsa da şairin 
büyüklüğünü hep dile getiren gazeteci ve 
düşünce insanı Vâ-Nû’dur. 
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ŞEYHMUS DİKEN

Hepimiz / Hepiniz Yılmaz Güney’i 
sinemacı (oyuncu, rejisör, senarist, 
yönetmen) olarak tanıdık, bildik. 

Doğru tabii ki. Ama ötesi var. O aslında bir 
yazar. Nitekim ilk mahkûmiyeti de yazar 
kimliğinden kaynaklı.

Bakın buna vurguyu bir soruya verdiği 
yanıtta nasıl ifade ediyor: “Ben ve 
dinleyicilerim arasında, açıkça bir şey 
söylemesem bile ne demek istediğimi 
anlayacakları şekilde ortak bir dil oluştu…” 
işte belki de Yılmaz Güney’i Yılmaz Güney 
yapan asıl bu detay. Onun filmlerini 
seyredenleri klasik izleyici formunda 
görmemek! İzleyicilikten öte bağımlı, 
şimdilerin moda kavramı ile “fan” olarak 
görmek.

Bu gücü elbette ki edebiyata olan bağımlı 
kişiliğinden aldığı adeta bir Yılmaz Güney 
gerçekliği. Bu edebi ve edepli bağımlılık 
yapısallığı onun salt toplumcu gerçekçi sanat 
filmlerinde yok. “Avantür” ya da “Western” 
diye tabir edilen vurdulu-kırdılı filmlerinde de 
var. Tabii bu, gören gözler için!

Bu yazıyı yazma arifesinde hafızam beni 
yanıltmasın diye Güney’in kendi tabiriyle 
“piyasa” için yaptığı birkaç avantür filmini 
daha önce defalarca izlemiş olmama rağmen 
bir daha izledim. Onlardan biri olan; “Bir 
Çirkin Adam”dan söz edeceğim size.

Filmde hep siyahlar giyen bir kiralık katildir 
ve adı Bino. Gazinolardan haraç tahsil eden 
mafya babası Abbas’ın adamları sırasıyla 
gazinoları ziyaret edip haraç tahsilatını 
yaparlar. Son gazinoya girdiklerinde Bino 
rolünde oynayan Güney birkaç adamıyla 
birlikte rakı masasında demleniyordur. Kendisi 
de bir edebiyatçı olan oyuncu Nihat Ziyalan, 
Süleyman Turan ve bir de haraç tahsildarı 
Necabettin Yal masaya doğru yürürken anlık 
bir perde görüntüsü duvarda görünür geçer. 
Kamera görür ve geçer perdedeki flu yazıyı: 
“Tabağımda Bulut Kadehimde Gökyüzü” 

yazılıdır. Bunu ancak edebiyat tutkunu olup 
Güney’in piyasa filmlerini de izleyen dikkatli 
okur-izleyici fark eder.

Oktay Rifat’ın “Kadeh” şiirinden son iki 
dizedir perdeye yazılan:

“Burası dalyan kahvesi
  Ortalık süt mavisi
  Apostol bu ne biçim meyhane
  Tabağımda bir bulut
  Kadehimde gökyüzü”
Üstelik şaire, edebiyat dersi verircesine 

“tabağımda bir bulut” dizesindeki 
“bir” atılmıştır. Bir, de, da, ve’nin yersiz 
kullanımının safra olacağını bilerek.

Ve aynı sahnenin sekansında rakı 
masasında ayakta genç bir sanatçı “Sevda 
Yüklü Kervanlar” türküsünü okumaktadır. 
Sevda Yüklü Kervanlar o yıllarda (1969) 
Müslüm Gürses tarafından okunduğu ve 
onun sesinden çok parladığı halde gencecik 
bir sanatçı olan Diyarbekir Ermenisi Bedri 
Ayseli’ye okutulur. Neden mi, işte hikâyesi…

Abdullah Nail Bayşu besteci, şarkı 
sözü yazarı adeta altmışlı-yetmişli yılların 
popüler “müzik filozofu”dur. Bedri Ayseli 
genç bir sanatçı olarak Bayşu’nun ofisinde 
oturuyordur. 

Birden kapıdan Yılmaz Güney içeri girer ve 
selam verip Bayşu’nun ofisine geçer. Onlar 
içerde konuşurken Bedri Ayseli salonda sazla 
bir türkü çalıp söyler. Yılmaz Güney duyar 
ve içeriye çağırtır Ayseli’yi. Tanımak ister. 
Diyarbakırlı olduğunu öğrenir ve “Yarın film 
setine gel.” der. 

O gece Arif Sağ ve Orhan Gencebay’ın 
da katılımıyla keyifli bir meşk yaparlar. İşte 
o Sevda Yüklü Kervanlar’ın filmde okunma 
sahnesi böyle vuku bulur.

Bir yanında Kürd(e)vari eda hep fark edilir 
Yılmaz Güney’in, özellikle de Diyarbakır 
ilişkilerinde. “Sevgili Muhafızım” filminde 
Silvan Mehmet’tir, “Belanın Yedi Türlüsü”nde 
Zaza Şeyhmus.

Bir yandan da; “Türkiye’de çektiğim tüm 
filmlerde, tek bir düşüncemi bile istediğim 
şekilde ifade edemedim. Bırakın Kürt sorunu 
gibi, işçi sınıfı gibi önemli bir meseleyi, 
toplumumuzda var olan temel adalet ve 
adaletsizlik sorunlarını bile ancak kısmen ve 
dolaylı olarak ele alabildim.” der ölümünden 
çok kısa bir süre önce verdiği röportajda.

Bu vurgusunu da şu çarpıcı örnekle açıklar: 
Kör bir adam silah kullanmayı öğrenir; 
etrafına bir sürü çan koyarak ateş etmek için 
kendi kendini eğitir ve bu çanların sesinden 
hedefini belirleyip ateş etmeyi başarır. Kör 
bir adam direnmeyi böyle öğrenir. Halkım bu 
sahneden şunu anladı, “Yılmaz Güney bize 
bütün imkânlarımızın boşa çıkabileceğini, 
tüm silahlarımızın elimizden alınabileceğini 
ama yine de her zaman direnmek için yeni 
yollar bulmanın mümkün olduğunu söylüyor. 
Yeni çözümler asla tükenmez, her zaman 
bir yol olmalı.” Dışarıdan bakıldığında film, 
Western’i andıran mütevazı bir eser. Ama işin 
aslı öyle değil tabii ki! Filmlerinde ezop dilini 
kullanmanın özgün bir örneğidir bu aslında.

Bir sentez dener sanki! Bir yanıyla seyircinin 
bilincine ve beklentilerine hitap ederken, 
diğer yandan da seyirciye kendi gerçekliklerini 
aktarmaya çalışır.

Vefa adamıdır dedik ya; yeniliğe hasret 
olan yetenekli genç insanlarla ve aynı 
zamanda sektörde “işsiz” kalan yaşlılarla 
işbirliği yapmayı ilke edinir. Danyal Topatan, 
Hayati Hamzaoğlu, Enver Dönmez, Nihat 
Ziyalan, Tuncel Kurtiz gibi karakter rollerinin 
vazgeçilmezleri onun filmlerinde hep var 
olurlar.

Siverek’in Takoran Vadisi’ndeki Desman 
köyünden Adana’ya göç etmiş bir ailenin 
çocuğudur. Adana bıçkınlığı yürüyüşünde, 
Kürt kimliği ise konuşması ve tavır alışında her 
daim baskındır. 

Bu dünyadan Yılmaz Güney geçip gitti ve 
hâlâ yeri doldurulamadı…
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“Yurtta sulh  
cihanda sulh!”

Mustafa Kemal Atatürk
Gandi Bernard Shaw

Martin Luther King

John Lennon

Emma Goldman

Yasar Kemal
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Heykelinden mahrum kalmış 
kaidenin yanından geçerek güneşin 
batışına yürüyenlere bakarken 

üşengeçliğinde azalma yoktu. Sırf bu 
yüzden turuncunun tonlarına bürünmüş 
muhteşem gökyüzüne sırtını verdiği 
bir fotoğrafı olmayacaktı. Omuz 
silkti. Aklı başka yerlerdeydi. Neden 
eskimeye yüz tutmuş bir teknenin 
yelken direğinden gelen ritmik sesi 
dinliyorum, diye sordu kendine. Neden 
şimdi? Bir eşek arısı başının üstünde dönüp 
durmaktaydı. Eşek arısının cüssesi elindeki eriğin 
yarısı kadardı.

Dünyayı on iki metre uzunluğa sığdırıp 
sonsuzluğu bir halat ucunda bulmadan önce 
hatırladığı son şey en sevdiği filmdeki otobüs 
sahnesiydi. 

Sonsuzluk ve Bir Gün’ü izlerken dürtmüştü 
şeytanları kolunu. Otobüsün camından görünen 
geminin ışıklarındaki çağrıyı belki de sadece o 
duymuştu. Diriliş Meydanı’ndan yükselen seslere 
karışan çağrı geleceğe ve geleceksizliğe tek bilet 
satmaktaydı. 

“Hoşça kal.”
“Benimle kal.”
Kimseyle kalmadı yolcu. En sevdiği filmin en 

sevdiği sahnesinde, dünyanın en güzel müziğini 
çalan otobüs müzisyenleri gibi sırra kadem 
bastı. Yolcuyu kimse aramadı. 

Rüzgârla yarenlik eden yelkenlerin 
akşamüstleri baş gösteren fütursuzluğuna 
öykünürdü ruhu. Arada bir dolup taşar, gergin 
gövdesini cesaretle ileri atardı. Bazense ne 
yapacağını bilmemenin hınzır belirsizliğinde 
salınır, yaprak kıpırdatan melteme üfürüp güç 
verirdi. 

Kıçtankara yanaştığı teknenin gıcırdayan 
halatlarına diş bileyen kedilerden daha yalnız 
oluşuna gocunmuyordu. Kenarları tuz beyazı 
burun deliklerine çektiği iyotlu havanın 
içine karışan karada olma hissini ne yapsa 
kovamamıştı. 

Gecenin sessizliğinin üstünden geçen 
tekerlek gürültüsü aklına Dönüş romanının 
kahramanı Fabris’i getirmişti. Yolcu bir kez daha 
otobüsteydi. Alberto Manguel’in karakterinden 
beter bir vicdan muhasebesinin içine düşmüştü 

üstelik. Hâlbuki ne Fabris gibi uzakları 
mesken tutmuş ne kimseyi geride bırakmıştı. 
Sanrısal hüznün girdaplı yollarında ilerlerken 
tanıdık yüzler aradı. Profesör Grossman’ın 
kullandığı otobüste yolcuyu tanıyan kimse 
yoktu. Aniden kaçak yapan hava yüzünden 
sallanmaya başladığında gerçeğe döndü. 
Geçmişte bıraktığının kendi olduğunu anlamıştı. 
Fabris’le hiçbir ortak noktası yoktu. Roman 
onu bir an için denizden karaya savurmuş, 
sarsmış ve yenilemişti. Otobüs geçmişiyle 
bugünü arasındaki çelişkilerin taşıyıcısıydı 
sadece. Hesaplaşmasını karayelin ardından 
sakinleşeceğini bildiği denizin tezatlarla dolu 
aynasında yapacaktı. 

İskele tarafından bir tirhandil yaklaşıyordu. 
Hayal mi gerçek mi olduğunu idrak edemediği 
teknenin yanaşmasını izledi. Güvertesinde 
insana dair tek bir iz dahi göremedi. Bir arayış 
ve varış hikâyesinin yarım kalmış son cümlesine 
bakıyordu sanki. 

Yolcu şimdi Asiler Otobüsü’nde* cam kenarına 
oturmuş, romanın kahramanları arasındaki 
çatışmaya şahitlik ediyordu. Otobüs birbirine 
benzemez karakterlerin toplandığı bir fanusa 
benzemekteydi. İlerleyen ama daracık kalmaya 
devam eden dünyada bütün kusurlar kolayca 
ortaya çıkıyor, zorunlu bir arada oluşun yarattığı 

gerilim elle tutulur hale geliyordu. Otobüsteki 
son kişi de kendi yoluna gittiğinde yolcu karışmış 
bir halatın gamını almaktaydı. Hangi limana 
yanaşacaktı? Onun için son bir liman var mıydı? 

Geleceğin vaat ettiklerine doğru ilerlemek 
istediğinden emin değildi. Tekneden dışarı 
adımını attı. Sola yatık iskelede dengesini 
kaybetmeden yürüdü. Umumi tuvaletlerin 
bildik kokusunda onu tasaya sevk eden bir 
ağırlık vardı. Parlak ışığın rahatsız edici tesiriyle 
kapadığı gözlerini açtığında kendini başka bir 
ülkede bulmaktan korkuyordu. Öteki olmanın 
yafta yemeye müsait habitatında benlik ve 
kimlik arasına sıkışmak istemiyordu. Otobüs* 
filmini izlemekte zorlanmasının başta gelen 
sebebi buydu belki de. İçinde kabarıp köpüklenen 
kaygının nesnel yanını görmezden gelmeye 
çalıştı. Aitlik duygusunu kaybetmişti. 

Bir yelken direğinin tepesinde yanan ışığı 
kuzey yıldızıyla karıştıracak kadar dağılmış 
aklı kulağına çalınan şarkıyla toparlandı. Eğri 
iskeleden tekneye doğru ilerlerken “Benim 
sadece bir gecem var” repliğini yüksek sesle 
söyledi. Sonsuzluk ve Bir Gün’e geri dönmüştü. 
Denizde bir ferahlık vardı. 

*Asiler Otobüsü (The Wayward Bus), John 
Steinbeck, 1947

*Otobüs, Tunç Okan, 1974
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NASUH MAHRUKİ

Canlılar doğaları gereği rekabetçidir 
çünkü en iyiyi, en güçlüyü, en uyumluyu 
seçmeye programlı doğa bir rekabet 

ortamıdır, fakat işbirliği de yaygındır. 
Amiplerden fillere kadar çeşitli canlılar, 
çoğunlukla gruplar halinde yaşarlar, çünkü 
bunun avantajları vardır. Güvenlik, savunma, 
saklanma, avlanma, besin bulma, ısınma, yavru 
bakımı gibi günlük yaşamsal aktivitelerde 
işbirliği hayatı kolaylaştırır.

İnsan toplulukları, doğada var olan işbirliğini 
muazzam ölçülere ulaştırmıştır ve bu büyük 
sinerjiden oluşan güçle doğayı değiştirmeyi, 
dönüştürmeyi bile başarmıştır. İnsanları bu 
konuda özel kılan şey, çok kalabalık kitleler 
halinde esnek bir şekilde işbirliği yapabilme 
yeteneğidir. İşbirliğinin ön şartı ise anlaşma, 
uzlaşma ve barış içinde olmaktır.

Atatürk’ün dediği gibi, “Büyük işler, 
önemli girişimler ancak birlikte çalışma ile 
elde edilebilir.” İnsanlığın uzay macerası, 
okyanusların en derin yerlerinin keşfi, elektrikli 
araçların fosil yakıtlı araçların yerini alıyor 
olması, küresel iklim değişikliğiyle ilgili 
farkındalığımız, küresel barışın anahtarları 
uluslararası oluşumların tamamı gibi tüm 
proje, hedef ve çalışmalar, muazzam ölçekte 
iş birliktelikleridir. Bir ulusu yenilmez denilen 
işgalci düşmanlardan kurtarmak, zorlu bir dağ 
tırmanışını başarmak, tehlikeli bir kurtarma 

operasyonunu başarıyla sonuçlandırmak, 
bilinmeyen uzak bir coğrafyayı keşfetmek, 
yeni bir bilimsel atılım yapmak, bir sivil toplum 
kuruluşu kurmak, büyütmek, dünya çapında 
bir marka haline getirmek ve benzeri tüm 
karmaşık, belirsiz ve tehlikeli süreçler ileri 
düzeyde işbirliği gerektirir. Bu tür hedefler ve 
projeler ancak farklı yeteneklerdeki insanların 
uyum, eşgüdüm, verimlilik ve sinerji içinde 
çalışmasıyla başarılır. 

Sürdürülebilir refah, mutluluk, çağdaşlık ve 
kalkınma ancak barış ortamında başarılabilir. 
Hem yurtta hem de dünyada barış O’nun 
en büyük özlemidir. Bu iş birlikteliklerinin 
kurulabilmesi, korunması ve geliştirilmesi ise 
güven ortamına bağlıdır. Stephen Covey’in 
dediği gibi; “Güven, insan motivasyonunun 
en yüksek biçimidir. İnsanların doğasında var 
olan iyi ve güzeli ortaya koymalarına olanak 
verir.” Güven / adalet ortamı olmadan, işbirliği 
olmaz, işbirliği olmadan da sürdürülebilir 
gelişim olmaz. Büyük insan toplulukları 
halinde varlığını sürdüren devletler, küresel 
barışın sürekliliği ve sürdürülebilirliği için, 
kendi içlerinde ve birbirleri arasında, her 
seviyede işbirliği yapmak zorundadır. Barışın 
anahtarı işbirliğidir. Barış ilerleme demektir 
ve küresel barış, küresel ilerleme demektir. 
Küresel ilerleme, işbirliği sürecindeki gibi 
adaletli paylaşılırsa, bireyin, toplumların ve 
devletlerin yaşamını olumlu yönde geliştirir, 
refahını artırır, güvenliğini geliştirir ve 
bekasını sağlar, herkes kazanır.

Atatürk, tarihin gördüğü en büyük 

savaşçılardan biridir. Ancak savaşlarını 
ve zaferlerini kazandıktan sonra, “Yurtta 
Sulh Cihanda Sulh” diyen dünyanın en 
büyük barışçılarından da biridir. Atatürk, 
insanlığın gerçekten özgürlüğüne ve barışa 
kavuşabilmesi, yeni bir uyum ve işbirliği 
çağının kurulabilmesi için emperyalizmin, 
sömürgeciliğin son bulması gerektiğine 
yürekten inanmıştır. “İstilacı ve saldırgan 
devletler, yerküresini kendilerinin malı, 
insanlığı kendi hırslarını tatmin için çalışmaya 
mahkûm esirler saymaktadır. Bunların amacı 
zulüm ve baskı olduğu için onları lanetle 
anmakta kendimizi haklı görüyoruz.” demiştir.

Atatürk, emperyalizmin barış kavramının 
arkasına gizlenen sinsi planlarının da 
farkındadır. Şöyle demiştir: “İnsanları mutlu 
edeceğim diye, onları birbirine boğazlatmak, 
insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir 
yöntemdir. İnsanları mutlu edecek biricik araç, 
onları birbirine yaklaştırarak, onlara birbirlerini 
sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi 
gereksinimlerini karşılayan hareket ve enerjidir. 
Dünya barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, 
ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve 
başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.”

UNESCO’nun, Atatürk’ün doğumunun 100. 
yılı anısına, 27 Kasım 1978 tarihli kararında 
Atatürk’ten, ‘sürekli barışın öncüsü’, 
‘insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı 
gözetmeyen bir işbirliği çağının doğacağına 
inanan birisi’, her zaman barış, uluslararası 
anlayış ve insana saygı yönünde eylemlerde 
bulunan bir kişi’ olarak söz edilmiştir.
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NEBİL ÖZGENTÜRK

Bizim sinemalarımızın en güzel gülümseyen 
aktörüydü Tarık Abi. Sevgiyle, güllerle, 
şiirlerle, şarkılarla ve yüreklerimizden 

fışkıran iyi sözlerle ve tabii ki gözyaşıyla uğurladık 
onu yıllar önce… Tarık ağabeyin yiğit, onurlu ve 
emektar geçmişine yakışacak anlarla… Gönlünden 
geçenlerle… Binbir renkten filminden etkilenen, dik 
duruşuna saygı duyan, ülkenin dört bir yanından 
milyonlarca seveni de (eminim ki) en samimisinden 
sevgi göndererek, anarak selam durmuştu, salon 
filmlerinin yakışıklı prensine. Memleketten insan 
portrelerini-manzaralarını en görkemlisinden 
sinemaya aksettiren büyük aktöre...  

İşte, bir ölüm yıldönümü daha gelip çattı. 2016-
2022… 

Tarık Akan, Türkiye’nin aktörüydü evet… 
80’li yılların başında İzmir sokaklarında 

rehberlik etmişliğim vardı Tarık Ağabey’e. 
Şahidiyim. Alsancak’ta yolunu sıklıkla kesen 
kızlı-erkekli, genç-yaşlı insanların, “şöhretten” öte 
saygıya ve yeteneğe gözleri parlayarak koştuklarını 
hiç unutmadım (Ali Özgentürk’ün Nâzım’a adadığı 
“Su da Yanar” filmi çekiliyordu İzmir’de, başroldeki 
Tarık Ağabey’in sahnesinin olmadığı bir günde, 
Kordon’da geziye çıkmıştık birkaç saatliğine. İmza-
foto değil, sinemadaki dönüşüme dair ayaküstü 
sorular soruluyordu Akan’a). O saygı, sevgi ki 
aslında Ferit ve Murat’tan Köylü Seyit Ali ve İşçi 
Nurettin yaratan bir aktöreydi. Ve o saygı hem 
Ferit’e, hem de Seyit Ali’yeydi elbette. O günlerde 
“Yol” da çekilmişti, “Sürü” de “Maden” de...  Ve 12 
Eylül hiç de uzak geçmiş bir zamanda kalmamıştı. 
O gün de bugün de hep şunu düşünmüşümdür: 
Geçmiş sinema macerasını küçümsemeden 
değişen bir aktördü Tarık Akan. “Solan Bir Yaprak 
Gibi”deki Murat’ı da seviyordu, “Sürü”deki Şivan 
da gönlünden çıkmıyordu. Ve kanımca dün, 
bugün, basılısı, görüntülüsü, dijitali ve sosyali, tüm 
medyada Tarık Akan etrafında muhteşem bir sevgi 
halesi oluşmuşsa bir nedeni de bu değişimi ince 
zarif bir biçimde yapabilmiş olmasındandır.  

80’ler, 90’lar ve 2000’ler değişime değişim 
katarak geçti. Hep memleket meselesi aradı 
önüne uzatılan her senaryoda ve hep memleket 
meselesine daldı ülkenin her döneminde. Barış 
Davası’nda, sansür yürüyüşlerinde, Gezi’de, Gazi 

anmalarında, Nâzım’a selam toplantılarında, 
Nâzım Vakfı’nın her kararında, cezaevi mağdurları 
için Silivri önlerinde...

Tarık Ağabey’i son görüşüm, hastane odasındaydı! 
Hayat arkadaşı Acun, oğlu Barış ve kızları, bir de 
Nâzım Vakfı yönetimindeki can arkadaşları (Rutkay 
Aziz, Arif Keskiner, Günay Çapan ve Kıymet Coşkun) 
kaç zamandır üzerine titremişler, yoğun ilgiyle adım 
adım takip etmişlerdi hastalık seyrini. Evet, yorgun 
görünüyordu elbette Tarık Ağabey ama o yüzündeki 
ifadeyi de unutmam mümkün değil. Sağlam duran, 
korkmayan, yaşama sarılan... Ki Bakırköy’den, 
mahalleden bin yıllık arkadaşları vardı odada, yarı 
şaka yarı ciddi seslendi onlara: “Ne bakıyorsunuz 
ölecekmişim gibi yahu! Toparlayın kendinizi. Ya da 
birkaç söz edin. Susarak beni sinirlendirmeyin.” 
Sonra, bilindiği gibi oldu her şey. 

Bir hafta sonra kaybettik Tarık Ağabey’i…
Kazandırdıkları o kadar çoktu ki oysa. Bilin 

ki seyir defteri tek tek açılıp okunduğunda çok 
şey bulunacak o el emeğiyle yazılmış satırlarda. 
İlmek ilmek örülmüş bir hayatı, dünya sinema 

tarihine geçecek mesleki dönüşümün ipuçlarını 
ve bükülmemiş bir eli görecekler. Nasıl bir sinema 
geçmişi, nasıl bir hayat sahi onunkisi… 

•••
Emin olduğum bir durum şu: Bizim toprakların 

kalabalığının insanı şaşırtan bir sağduyusu ve vefası 
var ki “Ferit’ten Seyit Ali’ye uzanan bir yol çizmiş, 
yolundan şaşmamış, yolundan dönmemiş Tarık 
Akan’ı, adını, filmlerini bin yıl yaşatacak! 

Tarık Akan öldüğünde kalandır çünkü…
Şöhrete değil, kalıcı olmaya gönül verendir. 

20’li yaşlarında dahi, yani kendi yaşıtlarının 
“şöhrete giden yol”u aralamaya heyecanla çalıştığı 
zamanlarda; en yakışıklı, en yeşil gözlü, en güzel 
bakışlı, en uzun boylu oluşuna aldırmayandır. Ki bir 
arkadaşının ısrarı ve gizli eliyle “artist yarışması”na 
kattığı delikanlıdır.

Ama fiziğini ve yeteneğini çiçeği burnundayken 
kanıtlayandır. Üçüncü filminde rakipsiz 
“Yeşilçam’ın prensi” olandır.

On, bilemediniz on beşinci filminde, 
(kapakların, manşetlerin pop figürü olduğu bir 

Tarık Akan
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dönemde) içi içine ve kabına sığmayıp, komşu 
gezegene sıçramaya çalışandır. Ki sonsuz inandığı 
yönetmenine, Ertem Eğilmez’e ısrar üstüne 
ısrar ederek, dönemin mimli ve namlı sosyalist 
yazarı Rıfat Ilgaz’ın Hababam eserinin sinemaya 
taşınmasını sağlayandır.

Aynı yönetmene iki yıl sonra “Eyvallah, bana 
yine yol göründü.” diyendir. Ve işsiz kalmayı, parasız 
kalmayı, şöhretinin biteceği o riskli yola giren, 
deyim yerindeyse bembeyaz, süslü püslü salonlara 
veda edip yerin dibinde film çekendir… “Delikanlım 
yıldızlara iyi bak, bir daha onları göremezsin” 
dizelerini heybesinde “Maden”den çıkıp “Sürü”nün 
önüne atılandır…

Kurallarıyla nam salan Yeşilçam büyüklerine 
inat, kural dışılığıyla ünlü Yılmaz Güney’e 
kardeş olmayı seçendir. Yılmaz Abi’sini büyüğü 
saymaktır. Ülkede kan gövdeyi götürürken, kurşun 
adres sormazken, namlular körken, filmlerinin 
oynadığı salonlar bombalanırken “Yol”undan yine 
dönmeyendir…  

Ve yurtdışında olduğu bir haftada, ülke bir 
darbenin orta yerinde can çekişirken, fırsat bu 
ya dönmemek varken, kendinden emin, ülkesine 
gelip aylar süren sorgu odalarına tıkılmaktır. Ve 
gözü dönmüş 12 Eylül zalimlerine “tek bir dostunu 
şikâyet ve eyvallah etmeyip” kendi doğrularına 
devam edendir.

O 12 Eylül zalimliği ki yazana-çizene göz 
açtırmazken, çokçaları göz açıp ses etmezken 
çok sevdiği ülkesinin bahar yarınlar görmesi için, 
acılardan, baskılardan aydınlığa uzanması için 
cesur yürekli dostlarıyla bir dilekçeyi gözü kapalı 
imzalayandır. Bir kez daha sorgu odasına girmeyi, 
yargılanmayı göze alandır. Ve yıllar yılı o zalimleri, 
o darbecileri meydanlarda, salonlarda, yazdığı 
kitaplarda teşhir edendir. Sonraki kuşaklara 
darbenin ibret belgesini bırakandır…

Evet… Tarık Akan... 
Yine yol yakınken, yine şöhretinin 

doruğundayken, yine eski konforlu zamanlarına 
dönmek varken, Ferit’lerden ve Murat’lardan, 
aldığı ödüller koltuğunun altındayken, Şivan’a 
ve Seyit Ali’ye ve Mustafa Ünal’a yol arkadaşlığı 
yapmaya devam edendir. Şivan rollerinin olamadığı 
zamanlarda taksiciliğe soyunan ve bir başka Seyit 
Ali’nin gelişini bekleyendir.

Taksilerinden, “Taş” gibi bir “Mektep” çıkarandır… 
Taş Mektep’ten pırıl pırıl çocuklar yetiştirendir.

Çocukluğunda gizlice okuduğu Nâzım’a önce 
filmleriyle, ardından vakıfla gönül verendir. Gönül 
verdiği Nâzım Vakfı’na gelir sağlamak için hiç 
hesapta yokken belgesel yönetmeni olandır. O 
belgesellerin ki sponsoru olan, üretilen DVD’lerin 
satışı için de dosta-arkadaşa telefon üstüne telefon 
edip vakfın hesabını işaret edendir.

Tüm bu çabanın ortasında, en baba 
zamanlarında, tüm bu sivil ve sosyal sorumluluk 
telaşının içinde Barış’ına, Özgür’üne, Özlem’ine 
“babaların en güzeli” olmaktır...

Gazi’nin ilkelerine sıkı sıkıya sadık olduğunu 
haykırarak barışı arzulayandır, Gezi’de selam 
durandır, 2005-2007 yılının FETÖ kumpaslarından 
Silivri’ye atılan mağdurlarla dayanışma 
gösterendir.

Bin yılın yakışıklısı, bin yılın şöhreti, bin yılın 

aktörü namına aldırmadan kalabalığın arasında 
panzere, dipçiğe, copa göğüs gerendir… Beyaz 
saçlarını çeken ve omuzdan asılan hadsizlere içeri 
girmeyi göze alıp “utanın!” diyendir.

Tarık Akan… Bildiğini okuyan, bildiğinden 
şaşmayan, inandıklarını savunmaya devam eden, 
dik duruşlu, sağlam iradeli bir Türkiye aktörüdür…

Yıllar var ki en çiçeğinden bir köşede, en 
sakininden bir atmosferde, en tevazulusundan 
oturmayı çok sevendir… “Aziz” dostlarıyla, hayat 
ve kıymetli yol arkadaşlarıyla yarenlik etmeyi 
özleyendir. Arif olanın anlayacağı bir muhabbet 
sofrasında bazen kahkahalara boğulan, bazen 
gözyaşı döken, bazen çocuk olandır.

Ve hayat damarlarından birine saplanan iblis bir 
tümöre, sevdiği kadın Acun’un, taptığı çocuklarının 
ve o muhabbet sofrasındaki can dostlarının telkin 
ve dayanışmasıyla da az biraz kendi kozası içinde 
adım adım mücadele verendir.

Mücadele ederken, kemoterapi yorgunuyken 
hiç yaygara yapmayan, aksine “inadına yaşamak” 
diyen Nâzım için, Gazi için, Cumhuriyet için yine 
yollara düşendir.

Ve o yolun bir köşesinde en hüznünden hayata 
veda edendir.

Hayatı terk etmesinin ardından ışığıyla, 
biriktirdiği sevgiyle kalanlara umut verendir.

Tarık Akan, öldüğünde kalandır…
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Ölüm bir gece toplantıya 
Çağırdı Genelkurmayını 
Kıtlığı, depremi 
Savaşı, hastalığı...

Dedi, neler oluyor 
İnsanların dünyasında? 
Ölüm oranı 
Gitgide azalmada...

Ağıt yerine türkü sesleri 
Yükseliyor evlerden 
Ne oluyor? 
Nedir olup biten?

Kıtlık dedi, “Efendim 
Bir şey gelmiyor elimden 
Suluyorlar tarlalarını 
Yağmura gereksinmeden

Büyük havuzlar yapmışlar 
Suyu biriktirmek için 
İsterlerse değiştiriyorlar 
Yönünü nehirlerin...”

Hastalık dedi, “Efendim 
Doğrusu bunaldım… 
Karınları tok, sırtları pek 
Şaşırdım kaldım... 

 
Hasta olduklarında da 
Etkili yöntemleri var 
Çok sürmüyor 
İyileşiyorlar...

Deprem dedi, “Efendim, 
Yapıları pek sağlam 
Yıkamıyorum 
Ne kadar abansam...”

Yangın, kaza, su baskını… 
Tüm öteki kötülükler... 
Aşağı yukarı 
Aynı şeyleri söylediler...

Savaşa dönerek 
Gürledi ölüm birden: 
“Peki ya, ne güne 
Duruyorsun sen…”

Savaş dedi, “Efendim 
Zaten sorun da bu: 
Barış diye bir şey 
İcat olundu...

Savaşta ölmek 
Bitti böylece 
Çoluk çocuk 
Yok olmak topluca...

Ve silah yapımına 
Harcanmayan para 
Ömür ve sağlık 
Oluyor insana...”
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ZAFER KÖSE

Ben Ece’nin ablasıyım. Gerçek ablası değil 
de öyle sayılırmışım. Benden küçük ya, o 
nedenle ablasıymışım onun. Ama okuma 

yazmayı öğrendi Ece. Çoktan öğrendi, artık ikinci 
sınıfa bile gidiyor. Hatta iki basamaklı toplama 
işlemlerini yapabiliyor. Küçük olduğu için, biraz 
yavaş yapıyor. Bir de, ara sıra bazı ödevlerinde 
yanlışları çıkıyor. Ben ona yardım etmeliymişim.

Öyle dedi annem ama biliyorum, aslında beni 
buraya Ece’ye yardım edeyim diye getirmedi. 
Babamla bir yere gideceklermiş, üç-dört saat sonra 
döneceklermiş, ben evde yalnız kalamazmışım. 
Büyümüşüm aslında, gerekirse yalnız 
kalabilirmişim, ama Ece’ye derslerinde yardım 
etmem daha iyi olurmuş.

Ödevine başlamadan önce Ece’yle biraz 
oynamaya karar verdik. Daha oyunumuz bitmeden, 
babası Ece’nin odasına geldi. Cumartesi olduğu için 
işten erken çıkmış. Elinde büyükçe bir zarf vardı. 
“Aferin kızım.” diyerek Ece’ye uzattı. “Yarışmayı 
kazanmışsın, bak!”

Ben hemen, Ece’den önce okudum, zarfın 
üstünde bizim mahalledeki çocuk kulübünün adı 
yazıyordu. O kulübü biliyordum, gezmeye giden 
anne-babalar çocuklarını oraya bırakıyorlardı. 
Beni de bir kere oraya bırakmıştı annem. Ama 
gezmeye gidecekleri zaman beni genellikle dedeme 
bırakıyorlar. Ece’nin dedesi uzakta oturduğu 
için, onu bazen bize getiriyorlar, bazen de onu 
çocuk kulübüne bırakıyorlar. Ece oraya gitmeyi 
sevmiyor. Annesi, babası gezmeye giderken onlarla 
gidecekmiş artık. Ama çocukların götürülmediği bir 
yere giderlerse de bize gelecekmiş. 

Zarfı hemen açtı Ece. İçinden bir başarı belgesi 
çıktı. “Sevgili Öğrencimiz Ece” yazıyordu başlığında. 
“Resim yarışmasını kazandı.” yazılı satırın yanında, 
dikdörtgen bir bölme içinde bir resim görünüyordu.

“Kedi kedi miyav.” dedi Ece, parmağıyla o resmi 
göstererek. Ama babası bakmadı, mutfağa gitti, 
misafirler gelecek diye hazırlık yapacaklarmış. 
Ece, sevinçle anlattı bana. Geçen hafta sonu 
gittiği kulüpte, “Hadi bakalım, en güzel resmi kim 
yapacak?” demişler çocuklara. Herkes masasına 
geçip, neşeyle resim yapmış. İşte, Ece’nin yaptığı 
kedi resminin fotoğrafıymış, bu başarı belgesinde 
görülen.

Odanın içinde zıp zıplamaya başladı. Bir 
yandan da “Kedi kedi miyav.” diyerek koşuyordu. 
Koşuşurken başarı belgesini birbirimizin elinden 
kapmaya çalışıyorduk. Ben bazen mahsusçuktan 
ona kaptırıyordum belgeyi.

“Miyav.”
“Gel buraya kedicik!”
“Kedi kedi miyav.”
“Miyav miyav kedi.”

Yatağın üstünde yuvarlanıp diğer tarafa 
geçiyor, odada hoplayıp zıplıyorduk. O sırada 
annesi içeri girdi. Herhalde çok gürültü yaptık diye 
kızmıştı, ama kızdığını hiç belli etmedi. “Yavaş 
olun afacanlar.” dedi. “Bir yerinizi acıtacaksınız.” 
Başarı belgesini Ece’den aldı, “Bunu saklayalım 
da buruşmasın.” diyerek dolabının üstüne 
koydu. “Akşam misafirlerimiz gelince, onlara da 
gösterelim, sana aferin desinler.”

Ben anladım hemen, biz yetişemeyelim diye 
belgeyi dolabın üstüne koymuştu. E, haklıydı 
tabii, kızı bir yarışma kazanmıştı, belgeye bir 
zarar gelmemeliydi. Bir de çok işi vardı, misafirler 
gelecekti, hemencecik mutfağa döndü.

Ece sevinmeye devam ediyordu. “Aferin 
diyecekler bana!” diye yeniden zıp zıplamaya 
başladı. “Herkes aferin diyecek, babam beni 
daha çok sevecek!” Ama bu sefer sessiz hareket 
ediyordu. Alt kata ses gitmesin diye dikkat etmesi 
gerektiğini hatırlatmıştı annesi.

“Herkes beni sevecek!” Etrafında dönüyor, 
miyavlıyor, “En güzel ben resim yapıyormuşum.” 
diyerek gülüyordu. “Kedi kedi miyav.”

Yine unutup çok zıplamaya başladı. Onu 
uyarmam gerekiyordu, ablasıydım çünkü ben, 
ama mahsus uyarmadım. Sevinsindi. Öyle zıp 
zıp sevinsindi. Ben de dönüp dolabın üstündeki 
belgeye tekrar baktım. Bir anda yere düşmüş gibi 
hissettim kendimi! Sanki neşeyle koşarken ayağım 
bir taşa takılmıştı. Dizim kanamış gibi, çok canım 
yanmış gibi…

“Yaptığı kuzu resmiyle, birincilik ödülünü 
kazandı.” yazıyordu belgede.

Nasıl olurdu böyle bir şey? Ece, kedi resmi 
yaptığını söylüyordu! Daha ne çizdiğini bile 
anlayamamışlarsa, onun en güzel resim olduğunu 
söylemelerinin ne anlamı kalırdı? Yoksa o gün 
resim yapan herkese, çabuk çabuk hazırladıkları 
böyle birer belge mi göndermişlerdi? Benim 
gittiğim hafta da bana bir zarf gelmişti çünkü en 
güzel tokayı yapma yarışmasını kazanmışım diye. 
Nasıl da seviniyordu kızcağız. Kardeşim benim! 

Ne olacaktı akşam? Annesi misafirlerine bu başarı 
belgesini gösterirken, bu şapşik böyle miyav miyav 
derse, durum ortaya çıkacaktı.

Benim böyle durgunlaşmam da iyi değildi. 
Şimdi ne olduğunu soracaktı bana. Hemen yeniden 
neşeli bir tavırla, “Boş ver, yarışmak da neymiş.” 
dedim. Beni duymadı bile. “Resim yarışması mı 
olurmuş, kim karar verecekmiş hangisinin en güzel 
olduğuna?” diyecektim, diyemedim. “Kuzu kuzu 
meeee!” dedim.

Daha da çok gülmeye başladı. “Kedi kedi miyav.”
Bir abla olarak, konuyu değiştirmem gerektiğini 

düşündüm. “Hadi, geç olmadan ödevini bitirelim, 
bak, akşam misafirleriniz gelecekmiş.”

Öyle demeseydim keşke. Tersine, misafirler 
gelene kadar ödevini bitiremese daha iyi olmaz 
mıydı? Bitirmek için mecburen odasında kalırdı, 
misafirlerle pek karşılaşmazdı. O zaman da 
üzülürdü. Olsun, daha az üzülürdü. Annesi de belki 
unuturdu başarı belgesini onlara göstermeyi. Ah, 
yok, unutmazdı annesi, kızım yarışmayı kazandı 
diye herkese o belgeyi gösterirdi.

Ödevini yaparken, birden kalkıp “Kedi kedi 
miyav.” diye bağırdı. Komik kızdı Ece. Bir de, biraz 
tatlı. Aslında çok tatlıydı. Hiç “otur” demedim 
ona, ödevine devam etmesi için uyarmadım. Ama 
oturup devam etti. Durmadan gülüyordu, ödevine 
sürekli ara veriyordu. “Kedi kedi miyav.”

Caddeden geçen çöp arabasının sesini duydum. 
“Kuzu kuzu meeee!” diyerek yerimden fırladım, 
dolabın üstenden başarı belgesini aldım. Zıplayınca 
yetişebildim ona. Ben abla kuzuydum artık.

Ece beni izleyip gülüyordu. “Kuzu kuzu meeee!” 
Koşup pencereyi açtım. “Çöpçü amca!” diye 
bağırarak yırttığım ve buruşturduğum belgeyi 
aşağıya attım.

Döndüğümde, Ece gözlerini kocaman açmış, 
bana bakıyordu. “Kuzu kuzu meeee!” dedim, ama 
hiç gülmedi. Çöpçü amca da bana kızmıştı zaten. 
Ece’nin annesi de kızacaktı, biliyorum, hem de 
anneme şikâyet edecekti. Sonra da annem çok 
kızacaktı bana. Olsun, olsun.
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BİRCAN USALLI SİLAN

“ELIMDE SIHIRLI BIR DEĞNEK OLSAYDI 
ŞIDDETI ‘AŞK’A DÖNÜŞTÜRÜRDÜM.”

Ece Uslu…
Severim Ece’yi… 
Küçük kız kardeşim gibi... Ne dese yanında, 

arkasında durmak isterim; çoğu zaman 
dediklerine katılırım… Bir kere İzmirli ve de 
şehrinin kurtuluş günü olan 9 Eylül doğumlu. 
Ona kanımın kaynamasının, adını andığımda 
gülümsememin başlıca nedenlerinden biri 
bu. Bir de asla yalan söylemeyeceğini, yalan 
bakmayacağını düşündüğüm yeşil gözleri…

Ağaçlara, annesine, babasına, çok sevdiği 
birine sarılı gibi sarılmasına, oradan aldığı 
enerjiyi kendine kullandığı yetmezmiş gibi, 
ihtiyacı olan herkese dağıtmasına…

 Küçük bir kız çocuğu gibi köpeklerle 
oynamalarını, kedileri boynunda, kalbinde, 
omuzlarında dolaştırmalarını, avatarını, 
dostluklardaki samimiyetini, iş arkadaşlarına 
olan övgüdeki cömertliğini, güzelliğin yürekten 
akan duyguyla ruhundaki aç boşluğun 
doymuşluğunu seviyorum.

İçindeki küçük kızı hiç büyütmemesini çok 
seviyorum bir de… Çünkü gerçekten inanıyorum 
ki çocukluğumuz anavatanımız… Ece de bunu 
en iyi bilenlerden, çocukluğunu kadife kutulara, 
pamuklara sarıp sarmalamasından belli.

Evet, tren yolculuğunun ve tüm zamanların 
en güzel mevsimine girdik bile; sonbahara…

Yaşasın, ne de güzel yağmur yağıyor. 
İsterseniz, bir an sessiz durmayı başarırsanız, 
yağmurun o güzelim sesini siz de duyabilirsiniz. 
Hatta yanımızdaki denizin dalga sesleri eminim 
size de ulaşıyordur şu an.

Kendinize bir iyilik yapın ve bu sesi de 
duymaya çalışın.

Ağaçların yaprakları bordo, mor ve 
kahverengiye dönüşmek üzere. Ağaçların yalın 
yalnızlığı başlamak üzere.

Ece’nin duru oyunculuğuyla uyumu ne 
şahane bu zamanın… Dingin, nefes aldıran, 
insana yaşadığını hissettiren gerçekçi…

Vagon konuğumla kalplerimizin 
gülümsemesine, hayatın şerefine deyip 
başlıyoruz sohbetimize.
n Önce çocukluğunu sormak istiyorum 

sana Ece… Çocukluk deyince aklına ilk ne 
geliyor? Çocukluğumuz yaşamımızın bayram 
zamanı gibi geliyor bana. Sen nasıl tarif 
edersin?

Öncelikle bu güzel düşüncelerin için teşekkür 
ederim. Çocukluk, bence bizlere kocaman bir 
hediye paketi sunulan dünyayı, o saf halimizle, 
merakla, şaşkınlıkla, heyecanla algılamaya 
çalıştığımız bir bayram yeri gibi. Evet, evet 
bayram yeri gibi :) Daha sonra matruşkalar gibi 
açıldıkça sanki içinden çıkan iyi, kötü, doğru, 
yanlış, sevindirici, üzücü her yeni şeyi, anlamaya 
ve algılamaya çalışarak sürdürdüğümüz 
sürprizlerle dolu bir yolculukmuşçasına devam 
eden bir serüven. Bize sunulan ve öğretilenlerle, 
içinde biz olarak şekillendiğimiz bir hayata 
dönüşmeye başlıyor. Sanki hiç büyümüyoruz da 
deneyimlerimizle olgunlaşıyoruz, olgunlaşmaya 
çalışıyoruz ve hâlâ her anında kendimizi 
aradığımız harika, bazen de çok acımasız bir 
yolda, varoluşumuzu sürdürdüğümüz renkli 
bir oyunun içinde gibiyiz. Geldiğimiz noktada, 

hayat hâlâ korku tünellerine benzeyen 
belirsizliklerle dolu bir lunapark gibi sanki. 
Çokbilmiş konuştuğum zamanlar olmuştur 
mutlaka, bilmiyorum; ama gerçekten şu an 
olduğum yerden baktığımda, doğruya en yakın 
hissettiğim şey Sokrates’in “Bildiğim bir şey 
var, o da hiçbir şey bilmediğimdir.” sözüyle 
tamamlanabilir. Doğduğum günden bu yana 
ben hâlâ kendimce bu noktadaysam, big 
bang’den bu yanayı düşünmek ve dünyanın 
geldiği bu nokta insanı şaşırtacak derecede.
n Oyunculuk senin yaşamının tümü dersem 

yanlış mı olur bilmiyorum ama bendeki 
duygusu bu. Oyunculuğun senin için ne ifade 
ettiğini sormak istiyorum. On dört yaşında 
Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na devam 
etme fikrin ve eylemin bana çok kıymetli 
geliyor. Ferhan Şensoy sanat dünyasında 
benim tanıdığım en zeki, en duygusal 
isimlerden biridir. Sen onun tiyatrosunda da 
çalıştın. Hep mi hayallerinin peşinde koştun?

Benim hayat yolcuğum beni oyuncu 
olmaya teşvik etti, evet ve çok küçük yaşlarda 
başladım oyunculuğa. Hem annemle beraber 
büyüdük hem de oyunculukla beraber yol 
aldım serüvenimde. Büyük mücadelelerimizin 
arasında çıkış yolu ararken karşımıza 
güzel bir sürpriz olarak çıktı da denebilir. 
Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum şeyler 
hep spor, resim ve müzik ağırlıklıydı. Bir de 
hep hayaller kurardım. Hayal kurduğumu 
da ancak hayalimin içinden çıktığımda fark 
ederdim. İlk önce Ferhan Şensoy’un Nöbetçi 
Tiyatrosu sınavlarına girip kazandım. Bir 
sene boyunca “Bizim Sınıf” adlı bir oyuna 
çalıştık ama sahneleyemedik. Çok kıymetli 
hocam Ferhan Şensoy ile karşılaştığımızda 
kendisi bana şakayla karışık sitem ederdi. 
“Ah be Ece, senin yüzünden oyunumuzu bile 
sahneleyemedik.” derdi, ben de ciddi ciddi 
“Hocam benim yüzümden değil, annem-babam 
ayrılmıştı ben ne yapabilirdim.” diye cevap 
vermemle son bulurdu, gülüşür geçerdik. 
Evet bir süre maalesef (13-15 yaş arası) İzmir-
İstanbul arası mekik dokudum. Dolayısıyla ben 
ve annem için karışık ve zor günlerdi. Daha 
sonra iki sene Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları 
çalışmalarına devam ettim. Şahika hocamın 
ve Ferhan hocamın bende yerleri çok ayrıdır. 
O kadar değerli iki tiyatro insanıyla zaman 
geçirmiş olmam, oyunculuk yolunda karşıma 
çıkmış en önemli imkânlardı. Oyunculuk 
benim için insanın kendini keşfetme yolculuğu, 

36

yıldızlar kompartmanı



ancak ben bu yolda sürekliliği her zaman 
yakalayamadığımı düşünüyorum. Malum, 
dizi setleri hepimizin hayatından fazlasıyla 
zaman alıyor. Dar zamanda büyük yoğunluk, 
koşturmaca, zamana karşı yarışma, dolayısıyla 
ağır sorumluluklar altında akıyor zaman. Çok 
güzel projelerin içinde çok değerli insanlarla 
bulundum. İyi ki de oldu, ama geriye dönüp 
baktığımda birçok proje birbirinin tekrarı 
gibiydi. Fazlasıyla deneyim kazandım ama 
çok farklı karakterlerin içinde yer aldığımı 
söyleyemiyorum. Zorlasam da, dirensem de 
olamadı. Televizyon mecrası bu konuda çok 
acımasız davranabiliyor. Mesela bana hep 
sorarlar “Neden bir komedi projesinde yer 
almıyorsun?” Oysa komedi de oynadım ama 
ancak tiyatro sahnesinde komedi oynama 
fırsatı bulabildim. Ben, bana gelen projelerin 
içinde elimden geldiğince en iyilerini seçme 
gayretinde bulundum. Gerisi beni aşıyordu.
n Sanatçılar bence kanaat önderleridir. Bu 

fikrime katılıyor musun? Yoksa sanatçılar da 
sıradan insanlardır, hayatlarını istedikleri gibi 
yaşarlar, icra ettikleri sanat sadece işleridir mi?

Elbette katılıyorum ama ben nasıl insanı 
kadın-erkek diye ayırmaktan hoşlanmıyorsam 
sanatçıyı da bireyden ayırmaktan 
hoşlanmıyorum. Hepimizin kendince bir duruşu 
var ve ister istemez duruşumuzla da kendimizi 
belli ediyoruz aslında. Sadece benim tavrım ve 
tarzım belki biraz farklı. Sözüm olduğunda yeri 
gelince duruşumu belli ederim ama durduk yere 
ortaya laf atmaktan da hiç hoşlanmam. Ben 
hiçbir zaman boşlukları doldurmak için kendimi 
öne atan biri olmadım. Her şeyin yeri ve zamanı 
olduğunu düşünenlerdenim.
n Oyuncunun yaşı var mı sence? Ve elbette 

kadınlığın… Aşkın yaşı var mı?
Aşkın yaşı yoktur. Seneler geçtikçe 

bakış açılarımız da değişir, duyduğumuz 
heyecanlarımız da… Aynı şekilde kadınlığın 
da yaşı yoktur hatta yıllandıkça, olgunlaştıkça 
daha da güzelleşir kadın… Hele oyunculuğun 
yaşı hiç yoktur ve olmamalıdır da. 
Oyunculuk; duyguları karşı tarafa olduğu gibi 

aktarabilmektir. Ne kadar deneyim, olgunluk 
ve yaşanmışlık, o kadar iyi oyunculuk diye de 
bakılabilinir.
n Yüreğin en son ne zaman ağzında atar 

gibi oldu?
Yüreğim uzun zamandır çok kısa kısa 

heyecanlar yaşıyor ve hemen sönüveriyor. 
Yüreğimin ağzımda atacağı anı sabırsızlıkla 
bekliyorum. Umudumu yitirmedim hâlâ. 
Yorulmadım da ama bezginlik var mı, var :) 
n Bir insanı insan yapan en değerli 

kavramlar nelerdir?
İnsan en başta kendini sevebilmeli… 

Hatalarıyla ve olduğu gibi kendini kabul 
edebilmeli… Karşılıksız severek, empati kurarak, 
doğaya ve hayvanlara olan hassasiyetiyle, 
evrensel düşünebilme yetisine sahip olarak, 
barışçıl bir mizaçla yolunda gidebiliyorsa ne 
âlâ... İnsan olabilmek en zor şeylerden biri. Yüz 
yıllardır üstüne düşünülen ve hâlâ tartışmaları 
devam eden bir mesele insan olmak. Başta 
dediklerimden (öğrendiklerimizden) ziyade, 
içsel yolcuğumuzda kendimize ne kadar dürüst 
olabilirsek, etrafımıza da o kadar dürüst olmuş 
oluruz. İçten, samimi olarak ve çıkar gütmeden 
yaptığımız her şey insancadır. Her şeyin enerji, 
frekans ve titreşim olduğunu düşünürsek, 
yansımalarının da o şekilde olacağını var 
sayabiliriz. 
n Kadına diye ayırmak istemiyorum ama 

insana ve doğaya şiddet konusunda elinde olsa 
neler yapmak istersin?

Şiddet konusu çoğumuzun da olduğu 
gibi benim de en hassas noktalarımdan biri. 
Bildiğimiz gibi şiddet illa fiziksel değildir. Hele 
bu günümüzde şiddet, kafamızı çevirdiğimiz her 
yerde çeşitleriyle karşımıza çıkıp duruyor. Büyük 
bir kaosun içinde olduğumuzu düşünüyorum. 
Elimde sihirli bir değnek olsaydı şiddeti “Aşk”a 
dönüştürürdüm. Ama aşkın yerine yine bir 
şey koymak gerekirdi ;) Hiçbir şey hiçbir şeyin 
yerine geçemez ya… Haksızlık, hırsızlık olur 
gibisinden…
n Kadın hikâyelerinde sene en çok etkileyen 

nedir?

Kadın hikâyelerinde beni etkileyen çok şey 
var. Hatta kadın değil de farklı farklı hayatların, 
insanların yaşamlarında, beni etkileyen 
fazlasıyla hikâye var... Hangisini saysam 
bilemedim. Mesela özel insanların bu hayatta 
yaşadığı zorluklar… Tek tip bir insan ve hayat 
varmışçasına yaşıyoruz bu hayatı. Ayrımcılık 
bana en dokunan şeylerden biri. Bu algıya ben 
de ve hepimiz de düşüyoruz çoğu zaman. Tek 
bir doğruyla yaşamaya alıştırılmışız çünkü. 
Çoğunluğa göre yaşadıkça, paylaşmaktan 
daha da uzaklaşıyoruz ve dünya çekilmez 
bir hal alıyor. Elimde olsa elimden geleni 
yapmak isterdim ama artık her şeyi olduğu gibi 
kabullenmeye alıştırmaya çalışıyorum kendimi. 
Benim son zamanlarda yaptığım sadece (arada 
delirmelerim hariç :)) seyir halinde kalmak 
sanırım. 
n 40’lı yaşlar insanın kendini sorgulamaya, 

kim olduğunu anlamaya en yakın olduğu 
yaşlardır. Hayatın en güzel yaşları hatta… Sen 
ne düşünüyorsun?

40’lı yaşlar evet, hem en güzel hem 
kendini bulmaya başladığın zamanlarmış 
gerçekten de. İşte ben de 40’ların sonlarına 
yaklaşıyorum ve dedim ya; seyir halindeyim. 
Yapabileceğim en güzel şeyin bu olduğuna 
karar vermiş gibiyim bu aralar. Hiçbir şeyi 
tek başıma değiştiremeyeceğimin idrakine 
yavaş yavaş yaklaşmışım sanki. Değişimin 
kendinden başlayacağını biliyordum da, pratiğe 
geçirememişim meğer :) İşte bu idrakler ile 
dans etmekten keyif aldığım, yalnızlığım ile baş 
başa kalmanın tekrar tekrar keyfine vararak, 
serüvenime devam ediyorum. Acılarımdan 
da çok büyük keyif alıyorum yaşadıktan bir 
müddet sonra. Öğreniyorum çünkü. Geç de olsa 
öğreniyorum. “Geç kaldım, erken kavradım” 
gibi dertlere takılmadan yaşamayı seviyorum. 
Yarışmak için değil, yaşamak için geldim. Hem 
canım hiç acımasa, nasıl mutlu olabilirdim? 🙃
n Seni bir polisiye işin içinde hayal 

ediyorum… Sen?
Polisiye mi? 😃 Daha neler neler var(dı) 

benim düşlerimde Bircan Hanım bir bilseniz…
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Nursel Duruel siz öyküler, incelemeler 
(Cemal Süreya, Şairin Hayatı Şiire Dahil, 
1995), “Güvercin Curnatası (Cemal 

Süreya ile konuşmalar, 1997)” yazdınız, 
ansiklopedilerde çalıştınız, reklam metni 
yazarlığı yaptınız. İstanbul Radyosu’nda 
eşsiz programlar yaptınız. Tiryakisi olduğum 
TRT2’deki “Okudukça” programında öykü 
değerlendirmeleriniz bir daha yapılabilir 
mi, bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Radyo Televizyonu’nda yönetici 
olarak çalıştınız (1992). Sizin hakkınızda 
bilinmeyenleri ya da eklemek istediklerinizi 
öğrenmek isterim okurlarınızdan biri olarak.

Teşekkür etmek dışında ekleyeceğim fazla bir 
şey yok sevgili Halil İbrahim. 
n Günümüz öyküsünü izleyen, değerlendiren 

kişilerden birisiniz. Kendi öykülerinizde de 
eleştirilerinizi incelikle yaparsınız hep ya da 
ben öyle anlarım. Son dönem öykücülüğümüz 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Benim anlayışımca yazan kişinin ilk eleştirmeni 
kendisi olmalıdır. Üzerinde çalışmakta olduğu 
metin her ne ise onun hem yaratıcısı hem izleyicisi 
hem ilk okuru olma durumundadır çünkü. Yazarken 
hangi evrelerden geçtiğini, nerelerde takıldığını, 
sözcüklerin, cümlelerin nerelerde su gibi aktığını, 
nerelerde tıkandığını; düşüncesinin yeterli olup 
olmadığını öncelikle kendisi bilir çünkü ya da 
hisseder. Böyle söylüyorum ama bu, okurlardan, 
eleştirmenlerden gelecek sorulara, eleştirilere 
kapalı olmak anlamına gelmez elbette, gelmemeli. 
Tersine, sağlam bir eleştiri sadece o metne, o 
metnin yazarına yöneltilmiş değildir. Onu okuyacak 
olan herkesin yararlanmasına, tartışmasına açıktır. 
Eleştirisi olmayan edebiyatın güdük kalacağına 
inananlardan biri olduğumu söylemek isterim. 

Sorunuzun ikinci yarısına gelince… Geçen yaz 
YKY Kitap-lık Dergisi’nin editörü, aynı zamanda 
çok değerli bir öykücü olan Murat Yalçın, 
benimle zoom üzerinden bir söyleşi yapmıştı. 
Sorularından biri öykücülüğümüzle ilgiliydi, 
özellikle de öykücülüğümüzün en genç kuşağıyla 
ilgili bir soru: Yazılmakta olan öyküler, öykücüler 
hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istiyordu. 
O dergici olarak ben çeşitli öykü ödüllerinde seçici 
kurul üyesi olarak yazılmakta olan öykülerin pek 
çoğunu, kişisel ilgimizin ötesinde, işimizin gereği 
olarak da okuyorduk. Daha önce bu konuda 
ayrıntılı konuşmamıştık, konuştukça benzer 
saptamalarda bulunduğumuzu fark ettik. Öyküye 
ilgi duyan, öykü yazan gençlerin çoğalması 
doğal olarak ikimizi de memnun ediyordu. Bu 
olumlu gelişmeye karşın en genç kuşağın ortaya 
koyduğu öykülerde gerek tema, gerek anlatım 

özellikleri bakımından fazla yakınlaşma olduğunu 
saptamışız ikimiz de.

Bireysel bir yaratım alanı olan yazarlık söz 
konusu olduğunda pek de arzu edilir bir durum 
sayılamaz bu. Bir başka ortak saptamamız da 
küfür kullanımının artmış olmasıydı. Murat 
Yalçın’la konuşmamızdan bu yana geçen bir 
yıl içinde genel eğilimde fazla bir değişiklik 
görünmüyor. 
n Öykücülüğümüzde kadınların ayrı bir yeri 

olmuştur. Titizlik, ayrıntılara girerek koruyucu 
kavrayışlar… Düşünürüm de, insanın mutfakla 
olan ilişkilerinden çıkan öykü kahramanlarını 
merak ederim. Gerilim noktası gibi gelir bana 
hayatla olan ilişkide.

Sorunuzu okuyunca hayatımın çeşitli 
evrelerinde yaşadığım, konuk olduğum ya da şöyle 
bir görüp geçtiğim pek çok mutfak geçit yaptı 
belleğimde; çocukluğumdaki çeşitli mutfakları 
anımsadım: Ocaklı, tel dolaplı, kuzineli, sobalı, 
mangallı mutfaklardan buzdolaplı, fırınlı, 
doğalgazlı mutfaklara geçişin evreleri… O 
evrelerde yaşanan çeşitli hayatlar… Bu vesileyle 
yaşamım boyunca mutfakla ilişkimi gözden 
geçirme ihtiyacı hissettim. Aile yaşamının merkezi 
konumdaki mekânlarından biri olan mutfak, yazı-
hayat bağlamında da çok doğurgan bir mekândır 
elbette. Ocağın tüttüğü yerdir, çünkü yaşamın 
merkezidir. Ancak benim yazıyla, yazmayla 
ilişkimde birincil konuma sahip olmadı. Belki de 
ailemin en küçük kızı olmamdan kaynaklanmıştır 
bu. Doğayla ve kitaplarla ilişkim yaşamım boyunca 
mutfakla ilişkimden daha güçlü olmuştur. Bu 
övünülecek ya da yerinilecek bir şey değil bence. 
Gerçekliği olduğu gibi görmekle ilgili bir durum. 

Geleneksel yaşam düzeninde mutfağın 
finansörü olarak görünen kişi erkekti ama 

yöneticisi, işçisi, gizli finansörü kadındı. Yoktan 
var etme becerisi olan kadınlar… Bu ilişki düzeni 
bazı değişimlere uğramış olsa da tümüyle ortadan 
kalkmış değil. 

Sorunuza yeterli cevabı vermediğimin 
farkındayım, bağışlamanız dileğiyle şöyle 
noktalayayım bu konuyu: Kimi hayatlarda 
bolluğun bereketin mekânıdır mutfak, kimi 
hayatlarda yokluğun, açlığın, acıların…
n Boşluk ya da öykülerinizdeki susmalar… 

Bunları hayatın içindeki öfkenin içe doğru 
yönelmesi olarak değerlendiririm. Bitmiş gibi 
görünen cümlelerin okuyucuda bıraktığı büyük 
etkinin peşine düşmeyi severim. Yazmak sizde 
tamamlanma duygusu yaratıyor mu acaba?

Metinde bırakılan boşluklar ya da susmalar her 
okurun kendi meşrebince, algılarının açıklığınca 
tamamlayacağı ya da es geçeceği aralıklardır. 
Okurdan okura farklılık gösterebileceği gibi aynı 
okurun farklı zamanlardaki ruh durumuna, algı 
açıklığına göre de değişiklik gösterebilir. Metin ile okur 
arasında her zaman arzu edilen buluşma, çakışma 
gerçekleşmeyebilir. Bu yalnızca yazarın yeteneğine, 
becerisine bağlı değildir. Okurun beklentisi, algısı 
da aynı ölçüde önemlidir. Metin ile okur arasındaki 
buluşmada yazar her zaman amaçladığı etkiyi 
yaratamayabilir ya da metin ile okur arasında akış 
sağlanmayabilir. Elbette bunun tam tersi de olur; 
yazar ile okur arasında iki tarafı da besleyen mutlu 
buluşma gerçekleşir. Bazı geri dönüşler yazarın 
beklentisini aşarak ona yeni ufuklar açar.

Şimdi gelelim sorunuzun son bölümüne: Yazma 
eyleminin kendine özgü bir çekiciliği var kuşkusuz. 
Siz bunu “tamamlanma duygusu” olarak 
tanımlıyorsunuz. Evet, bir bakıma öyle; ama 
hemen ardında açlık bırakan bir tamamlanma bu. 
Yazmanın sonu yok çünkü okumanın da yok.

EDEBIYATIMIZIN DERIN  
IRMAKLARINDAN,  

KALBININ GÜZELLIĞI  
DILININ  

OLAĞANÜSTÜNLÜĞÜNE  
YANSIYAN YAZARIMIZ:
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KENAN BAŞARAN

Vaizler artıyor! Hayatın boşunalığını 
vaaz eden vaizler. Bize Dostoyevski’nin 
insanını öldürmemizi salık veriyorlar. 

İçinde iyiyi ve kötüyü; hatta çokça da kötüyü 
taşıyan o insanı.

Modern Batı’yı, hâlâ daha en az yarım asır 
geriden takip ediyoruz. Oralarda geçilmiş 
eşikler, bizde yeni yeni afişe oluyor.

İki hasta bakan psikiyatrlar, insanları 
iyileştirmekten önce zenginleşmeyi seçiyor. 
Hastalarının trajedilerini anonimleştirip 
satıyorlar; kitap diye, senaryo diye. Ve köşeyi 
dönüyorlar. Kendileri varlıklarıyla yedi düvelin 
7 asırlık maddi ihtiyaçlarını karşılayacak 
servetlere ulaşırken, sıradan insana bir lokma 
bir hırkayı övüyorlar. Ona sadeliği, kendinden 
vermeyi ve çekip gitmeyi reçete ediyorlar.

Kendileri hırs küpü olurken, sıradan 
insanın muma dönmesini; bir derviş olmasını 
öğütlüyorlar. Asgari ücretliye Ferrari’sini 
satmasını vaaz ediyor, bu insan guruları. 
Şeyhlerden, şıhlardan; hani o müridinin sırtına 
basarak son model cipine binenlerden pek 
farkları yok. Mürit, şol cennetler için kendini 
yoklukla terbiye ede dursun, şeyhleri cipiyle, 
jet ski’siyle yurdumun cennet koylarında 
fink atsın. “Kendin ol!”, “Kendini bul!” diyen 
modern hayat kitapları da esasen birer yeni 
‘kutsal yaşam rehberi’. Ha mürit, ha okur!

Hırsı aşağılayanların aksine birer hırs 
denizi. Bir yanıyla da üzgünüm ki hırs, yaşamın 

en büyük itici güçlerindendir. Gün boyu av 
peşinde koşan aslanın pençelerinden hırs 
akar. Zehir gibidir. Doyduğunda hırsı diner, 
fakat bu ertesi günkü ava kadardır. Bir ceylan 
da hırslıdır, aslana av olmamak için. Karın 
tokluğu veya hayatta kalmak... Hayvanın hırsı 
bundandır.

İnsanın da temel hırsı budur: Hayatta 
kalmak. Ama nasıl? Kimisi karın tokluğuna 
eyvallah der, kimisi hep daha fazlasına tamah 
eder. Eyvallahçılar azınlıktır. Onların tevekkülü 
güçlerinin yetmemesindendir. Eyvallaha 
mecburdurlar. Çoğunluk aşırı hırslıdır. Çünkü 
insanın başa bela bir melekesi vardır: Akıl. O 
akıl ki ona sonsuz arzular düşletir. Buna da hırs 
lazımdır. Sonsuz arzunun peşinden koşmak da 
sonunda hırsı akla galebe çalar. Nice trajediler 
de işte böyle başlar.

Evet, insan hırsını dizginlesin. Zaten 
matematik de bunu şart koşar. Ne zamana 
ne mekâna sığıyor insanlığın hırsları. Bu 
dünya düzeninde hep birlikte mutluluk 
ütopyasına olanak yok. Piramit düzenindeyiz 
ey insanoğlu! Anla artık. Fakat anlayamaz. 
Suç da onda değildir. Zira düzen, aklına ipotek 
koymuştur. Düzen, ona hep almayı dayatıyor. 
Son raddede, almak için bedenini de pazara 
sürecektir.

İster dini ister seküler fark etmez, tüm 
vaizler 8 milyar insana vazgeçme çağrısı 
yapmaya devam edecek. Çok satanlarda 

yer kapanlar birer ‘modern peygamber’, 
kendilerine binlerce budala bulamayanlarsa 
‘meczup’a sayılacak.

8 milyarlık mutluluk da bir cennet vaadidir. 
Yoksa mümkünü var mıdır böylesi toplu bir 
doğaya dönüşün? Yeni kelama iman edilse, 
şehirler iflas edecek. Güzel. Ama hangi doğa 
8 milyar kulu, organik tadında? Elimizde 
kaldı mı bize inziva olacak böyle bir doğa, ey 
vaizler!

Formlar değişse de bir şey hep aynı kalıyor: 
İnsanın hayatı üzerinde karar verme iradesinin 
olmaması. Dünün köle insanı, bugün kendisini 
özgür sanan bir ahmaktan başka bir şey değildir. 
‘Modern peygamberler’, insanı kurtarmak 
istiyorsa, kitaplarını yönetenlere satmalı. Değil 
mi ki o eski çağlarda da kralın, şahın, hanın saf 
değiştirmesiyle gökten inen kitap daha çok 
öpülüyor, yakaranları daha çok oluyordu.

‘Çamurdan yaratılan’ Âdem’in arzusuna 
yenik düştüğü günden beri insan, yeryüzünde 
hırsla yaşıyor. Öylesine bir hırs ki ayağını 
uzaya da attı. Ve şimdi o, oralarda; yani Mars 
falan denilen o yerde çamura ruh üfleme 
hayali kuruyor. Çamurdan ilk insanın hırsıyla 
başlayan binlerce yıllık amansız yürüyüş, 
dünyanın kusmasıyla son bulacak.

O zamana kadar da kimse, hayatını satın 
almak zorunda kalan insana dervişlik hırkası 
pazarlamasın. Beyaz süt banyosu yapanlar, 
siyah sütlerini satmasın.
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BİLGE ÇOLAK

Barış, sunumunu hazırladı. Son kez gözden geçirdi ve evet, hazırdı! 
Okula gitmek için sabırsızlanıyordu. Atatürk’ün barışa verdiği önem 
ile ilgili bir sunum hazırlamıştı. Huzurla yorganının altına girdi. 

O sırada bir düşünce kapladı zihnini “Ya barış olmasaydı? Ne olurdu o 
zaman?” Bu düşünce zihnini kurcalarken göz kapakları ağırlaştı ve gözleri 
yavaş yavaş kapanmaya başladı. Yüksek bir ses duyunca açtı gözlerini, 
ikinci bir sesle birlikte kapaması bir oldu. Elini kulaklarına götürdü, 
çınlıyordu ses yüzünden. Seslerin kesildiğinden emin olduktan sonra açtı 
gözlerini. Kapkaranlık bir odadaydı. Evin her yeri tahtadandı. Dışarıdaki 
soğuk, aralardaki boşluklardan kolayca geçerek odayı dolduruyordu. 
Barış, üşüdüğünü hissetti. Bir çığlık duyuldu, bir çocuk çığlığı… Ardından 
da bir silah sesi… Barış, ayağa kalkıp tahtalarla kapatılmış pencereye 
doğru yürüdü. Arkasından biri seslendi: “Gitme.” Barış, emin olamadı: 
“Orada biri mi var?” diye soracaktı ki yine aynı ses: “Sessiz ol! Duyacaklar.” 
dedi sessiz bir ses tonu ile. Barış da düşürdü ses tonunu ve sordu: “Kim 
duyacak? Neler oluyor burada?” Bir kadın, sessiz adımlarla yanına geldi, 
koluna girip: “Burada anlatamam, gel benimle.” deyip kulübenin altına 
giden bir yolu gizlemek için yapılan kapağı kaldırdı ve merdivenlerden 
yavaşça aşağı indi: “Sen de in. İnerken kapağı kapatmayı unutma.” dedi. 
Barış, kapağı kapatıp aşağı indi. Kadın, onu takip etmesini söyledi. Barış, 
bir süre sonra gördüklerine inanamadı. Onlarca, belki de yüzlerce insan 
vardı burada. Kadın, anlatmaya başladı: “Aylardır burada saklanıyoruz. 
Aç, susuz, kimi zaman da uykusuz… Her an geleceklermiş gibi hep 
korkarak yaşıyoruz burada. Erzakımız da çok çabuk tükeniyor. Yiyecek 
kısıtlı, bunca insana yetirmeye çalışıyoruz.” Barış, inanamıyordu gözlerinin 
gördüklerine ve kulaklarının duyduklarına… Gidip kendi yaşlarındaki bir 
çocuğa sarıldı, çocuk da ona. Hem de sımsıkı… Gözlerinden yaşlar gelmeye 
başlamıştı. Bir anda, bambaşka bir yerde bulmuştu kendini. Şapka takan 
insanlar… Kocaman bir gülümseme kondu Barış’ın dudaklarına, “Şapka 
İnkılabı” yapılmıştı. Bu demek oluyor ki, barış zamanıydı yani savaş 
bitmişti. Arkadan gelen bağırış sesleriyle düştü yüzü. Gelen askerler, 
oldukça sert bir şekilde uyarmışlardı şapka takanları. İsyan edenlerin 
ise hızlıca koluna girmişlerdi ve alelacele uzaklaştırmışlardı. Diğer 
tarafa baktığında bir kara tahta gördü Barış. Harfler, yeni Türk alfabesi 
ve arkadan gelen bir marş: “Harfler Marşı” O kadar kısıktı ki sesi, zor 

duyuluyordu. Eli silahlı askerlerin ayak seslerini duymaya başlayınca 
tahtadaki yeni Türk alfabesinin harflerini sildi, marşı da kapattı öğretmen. 
İngilizce bir şeyler anlatmaya başladı. Şaşkındı Barış. Yürümeye başladı. O 
sırada bir asker, onu durdurdu. Dışarı çıkmak için bir izin belgesinin olup 
olmadığını sordu. Barış; anlamadığını ifade etmek isterken karşısındaki 
asker, elindeki kâğıdı işaret etti gözleriyle. Barış, yavaşça açtı kâğıdı. 
Asker, devam edebileceğini belirten bir şekilde kenara çekildi. Yürümeye 
devam etti Barış. Önünde bir kapı açıldı. Kocaman, tahta bir kapı… İçeri 
girdiğinde üzülsün mü, öfkelensin mi bilemedi. Annesi, babası, kardeşleri, 
teyzesi, amcası, kuzenleri… Bütün sevdikleri kan ter içinde kalmışlardı. 
Bir yandan yerleri siliyorlar, bir yandan sofrayı hazırlıyorlar, bir yandan 
da düşman askerlerin boşalan kadehlerini dolduruyorlardı. “Anne!” diye 
seslendi Barış. Düşman askerlerin kahkahası kesildi bir anda. Hepsi dönüp 
çatık kaşlarla baktılar Barış’a. Annesi koşarak yanına geldi ve sessizce 
konuşmaya başladı: “Barış! Bir daha böyle ani tepkiler verme. Hadi 
git, mutfaktan tabakları getir; biraz sonra sofraya oturacaklar.” Barış: 
“Ama anne; ne yapıyorsun, ne yapıyoruz burada?” diye sordu. Annesi, 
eliyle “sessiz ol” işareti yaptı ve ona mutfağı gösterdi. Barış, mutsuz bir 
şekilde girdi mutfağa. Fısıldaşmalar duydu yan odada. Temkinli yaklaştı 
önce. Konuşulanları dinlemeye başladı. “‘Biz barış istiyoruz!’ dediğimiz 
zaman ‘tam bağımsızlık istiyoruz!’ dediğimizi herkesin bilmesi lazımdır. 
Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır. On sene, yirmi sene sonra 
aşağılaşarak ölmekten ise şimdiden şeref ve haysiyetle ölmeyi üstün 
tutmalıyız.” Fal taşı gibi açıldı gözleri. Yoksa içerideki, Mustafa Kemal 
Atatürk müydü? İçeri girdi bir anda. Herkes ona bakıyordu. Asker selamı 
verdi Barış. Atatürk’ün yüzünde bir tebessüm belirdi. Barış da ona 
tebessüm etti, kocaman sarıldı. Annesinin “Günaydın!” sesiyle uyandı. 
Yatağındaydı, yastığına sımsıkı sarılmıştı. Kalkıp ilk iş pencereyi açtı. 
Derinden bir ses geldi sanki: “Bu gök, deniz nerede var; nerede bu dağlar, 
taşlar?” “Bugün, 29 Ekim… Cumhuriyet’imizin, tam bağımsızlığımızın yani 
özgürlüğümüzün bayramı.” diye düşündü Barış. Ne güzel cennet vatanı… 
Hele barış hâkim ise… Barış, odasına göz gezdirdi. Masasının üzerindeki 
Atatürk fotoğrafına ilişti gözü. Gidip eline aldı ve: “Teşekkür ederiz Ata’m, 
barış dolu bir ülke bıraktığın ve bu barış ortamını korumak için elinden 
geleni yaptığın için… Teşekkür ederiz…”
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Edebi Yaşamı
Yazın yaşamına askerdeyken 

şiirle başladı. İlk şiirleri Raşit 
Kemali imzasıyla “Yedigün” ve 
“Yeni Mecmua”da çıktı. Bunları, 
hapisteyken “Yeni Ses”, “Ses”, 
“Yürüyüş” dergilerinde yayımladıkları 
izledi. 

Nâzım Hikmet’in etkisiyle 
düzyazıya yöneldi. İlk düzyazısı, 
Baba Evi romanının bir bölümü 
olan “Balık” 1940’ta “Yeni Edebiyat” 
gazetesinde yayımlandı. 

İlk öykülerini ise Raşit Kemali 
ve Orhan Raşit imzalarıyla yine 
aynı gazetede yayımladı. Bunları, 
1942’de ve 1943’lerde, Orhan Kemal 
imzasıyla “Yürüyüş” ve “İkdam” 
gazeteleri ile “Yurt ve Dünya” 
dergisinde çıkan öyküleri izledi. 
Öyküleri “Varlık”, “Gün”, “Yığın”, 
“Seçilmiş Hikayeler”, “Yaprak”, “Yeni 
Başdan”, “Yeditepe”, “Beraber” gibi 
dergilerde yayımlanırken; birçok 
romanı da “Vatan”, “Dünya”, “Ulus”, 
“Son Havadis” ve “Cumhuriyet” 
gazetelerinde tefrika edildi.

Kardeş Payı ile 1958, Önce 
Ekmek’le de 1969 Sait Faik Hikaye 
Armağanı’nı; yine Önce Ekmek 
kitabıyla 1969 Türk Dil Kurumu Öykü 
Ödülü’nü kazandı.

Öykü ve romanlarının yanı sıra film 
senaryoları yazdı. 

72. Koğuş, Murtaza, Eskici 
Dükkânı, Kardeş Payı adlı yapıtlarını 
oyunlaştırdı. İspinozlar oyununu 
yazdı. Bu oyunları çeşitli tiyatrolar 
tarafından sahnelendi. 72. Koğuş 
oyunuyla 1967’de Ankara Sanat 
Severler Derneği’nce en iyi oyun 
yazarı seçildi.

Kaynak: www.orhankemal.org

Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan 
Kemal, 15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan 
ilçesinde doğdu. Babası, 1920-1923 döneminde 
birinci B.M.M.’de milletvekilliği, 3 Mayıs 1920’de 
Vekiller Heyeti’nde Adliye Bakanlığı yapan ve 
26 Eylül 1930’da Adana’da Ahali Cumhuriyet 
Fırkası’nı kuran Abdülkadir Kemali Bey’dir.

Partisinin kapatılması üzerine 1931’de Suriye’ye kaçan 
babasının yanına ailece gidince, orta son sınıftaki 

öğrenimini yarım bıraktı. Ailece Beyrut’a gittiler. 
Daha sonra burada bir basımevine işçi olarak girdi.

17 Temmuz 1968’de bu davadan beraat etti.
Bulgar Yazarlar Birliği’nin çağırısı üzerine gittiği 

Sofya’da, tedavi edilmekte olduğu hastanede  
2 Haziran 1970’te öldü.

17 Nisan 1951’de 
ailece İstanbul’a 

yerleştiler. 
İstanbul’da geçimini 

yazarlıkla sağladı. 
Kasım 1957 de 4. 

çocuğu Işık doğdu.
1940 yılı kışında Bursa Cezaevi’nde Nâzım Hik-

met’le tanıştı. Bu tanışma, onun sanat yaşamının 
belirginleşmesinde bir dönüm noktası oldu: “Be-

nimle inceden inceye uğraşıyordu. O kadar ki, 
‘yarı aydın’lığımdan, yahut ‘küçük burjuva’lığım-
dan gelen ‘vıdıvıdıcı’ tabiatımla, birtakım huy ve 

telakkilerime varana kadar her şeyimle..”

1945 yılı yazında Kilis’e giderek, kalan 35 günlük 
askerlik görevini tamamladı. Çorum’a sürgüne 
gönderildi. Babasının, dönemin başbakanı Recep 

Peker’e telgraf çekmesi üzerine, 26 Ekim 1946’da bı-
rakıldı. Adana’ya dönünce sebze nakliyeciliği, Verem 
Savaş Derneği’nde katiplik yaptı. Bir süre sonra işsiz 

kaldı. Aralık 1949`da 3. çocuğu Kemali doğdu.

Bir yıl kadar Suriye ve Lübnan’da kaldı. 1932’de 
Türkiye’ye dönünce, Adana’da çırçır fabrikalarında 
işçilik, dokumacılık, katiplik, ambar memurluğu 
yaptı. 5 Mayıs 1937’de evlendi. Nisan 1938’de kızı 
Yıldız doğdu. Aynı günlerde Niğde’de askerlik 
görevine başladı. Burada, “yabancı rejimler lehine 
propaganda ve isyana muharrik” suçundan 
yargılanarak, 27 Ocak 1939’da beş yıla hüküm giydi 
Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde yattı.

7 Mart 1966’da bir ihbar üzerine iki arkadaşıyla 
birlikte tutuklandı. “Hücre çalışması ve komünizm 
propagandası’ yaptıkları gerekçesiyle tevkif edilerek 
Sultanahmet Cezaevi’ne gönderildi. 7 Nisan’da 
Türk Edebiyatçılar Birliği, Gen-Ar Tiyatrosu’nda 30. 
sanat yılı nedeniyle bir jubile düzenledi. Toplantıda 
Melih Cevdet Anday, Yaşar Kemal ve James 
Baldwin birer konuşma yaptı. Bilirkişice verilen; “suç 
teşkil eden bir cihet bulunmadığı hususunda”ki rapor 
üzerine 13 Nisan 1966’da serbest bırakıldı.

26 Eylül 1943’te tahliye olunca Adana’ya dön-
dü. Karataş’ta toprak taşıma işinde bir ay ame-
lelik yaptı. 14 Nisan 1944’te Devlet Demiryolla-
rı’nda “muvakkat hamal” olarak çalıştı. Aynı yılın 
haziranın da Güzel İzmir Nakliyat Ambarı’nda 
iş buldu. Bir süre sonra bu işten de çıkarıldı. 13 
Temmuz 1944’te oğlu Nâzım doğdu.

Soldan Sağa: 
Sait Faik 

Mahmut Makal 
Orhan Kemal 
Yaşar Kemal
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DENİZ ÖZEN

Sarı safran bir ova kalmıştı aklında yıllarca. 
Şimdi rüzgârın kollarında bir rüyada 

sürüklenir gibiydi. Kıvrılarak giden yol boyu 
sarının yerini alan bir kahve-kızıl renk cümbüşü 
tüm görkemiyle kucaklıyordu gözlerini. Elleri 
geliyordu aklına babasının hep. Kocaman açılmış 
havada savrulan elleri. Büyük parmakları sonra. 
Anacığının yüzüne inen, her indiğinde ardı güne 
bıraktığı morluk. Sarı safran; mordu biraz da. Biri 
kolunu avuçladığında sürekli irkilmesi bundandı; 
kimse bilmez. Çok acısa da ses etmezdi ki hiç. 
Oncacık zamanlarda bile acının büyüklüğü 
karşısında küçük acıları umursamamayı 
öğretmişti yaşam. 

Safran sarısı güzeldi bazen. Tarlada annesiyle 
öğle vakti yemek yerkenki gülüşmeleri gibi. 
Eşeğin sırtından kayan heybeyle birlikte düşüşü 
gibi. Karşı tarladan köye kadar yaptıkları yarış 
gibi. Dalından topladıkları elmayı dişlemek gibi...

Sarı safran kederliydi bazen, akşam eve 
gidince kapıdan girer girmez yenilen dayak gibi. 
“Ah yalan Dünya”ydı, “Ya beni de götür ya sen de 
gitme”ydi, “Zahidem”di Neşet’ten biraz...

Gece yarısı bahçede usul sesle radyo 
dinlemekti tüm canavarlar uyurken. Annesi öyle 
derdi, “canavarlar uyudu, gel çökelek ekmek 
yiyelim.” 

Bahçe güzeldi sonra.
Eylül iki gün önce başlamış, tüm görkemiyle 

kucaklamıştı doğayı. Sonbahar nasıl da güzeldi. 
Ne üşütüyordu ne de yakıyordu. Gri gökyüzünün 
altında her şey kendi rengindeydi. Süsten, 
ışıltıdan ya da karanlıktan uzak. Dünyanın en 
saf hali. Hayranlıkla baktığı ağaç şekillerini 
kazıyordu aklına, ardı ardına yol boyu gittiği dağ 
yamaçlarını... Dağ başlarına kurulmuş minik 
evlerin kocaman bahçelerinde kızarmış nar 
ağaçlarını. 

Ne gereksizdi bir yandan! Kim bilir bir daha 
ne zaman gelecekti buralara. Anımsamak ister 
miydi ki?

Bu yaz halledecekti aslında, karar da 
almışlardı. Kurtulacaklardı kiradan da. 

Sımsıkı sarıldı kucağındaki sırt çantasına. 
Kalan tarlaları satıp bağlarını koparacaklardı. 
Dönmezdi de, anasına sözü vardı, satacaktı 
tarlaları. 

Hem şaşkınlık, hem tedirginlik, hem de 
tarifsiz bir coşku eşlik ediyordu kalbine yol 
boyu. Öğlene doğru varırdı nasılsa. Her şey 
aynıydı sanki. Bunca yıl asfalt bile olmamış bu 
yol içini ürpertiyordu yine de. Ay ışığının soluk 
gölgesinde ilerliyordu zaman. Yıldızlar göz 
kapaklarının üstünü örtse de, ‘kalk!’ diyordu Ay 
yukarıdan. ‘Kalk da bir bak çevrene.’

Kırk üç yıl önce geçmişti bu yoldan bir 
kamyon kasasında, eşyaların arasına sıkışmış. 
El kadar bir çocuktu henüz sekiz yaşında. 
Köyden eşya taşıyan bir kamyonun kasasına 
koyuvermişti annesi, sarılıp incecik bedenini. 
Hayatının en üzgün gecesinde annesinin 

boynuna bırakıverdiği burnunu, annesi ‘iniyoruz 
hadi!’ diyene kadar çıkarmamıştı hiç. 

Sarı safran ılık bir anne kokusuydu bu yüzden 
biraz da. 

Sonrası uzun süren onun bunun yanında 
kalmalardı. Nihayet minik anahtarı olan bir 
kulübeydi ortaokulda. Tuvaleti vardı ya! Ev evdir 
nihayetinde. Onlara aitti. Aslolan da buydu. 

Büyük bir evin müştemilatında kalan Hayriye 
Teyze’nin yardımcısı oluverince anneciği, evleri 
de oluvermişti işte. Müştemilatın kömürlüğünün 
anahtarıydı elinde üniversiteden mezun olana 
kadar sımsıkı tuttuğu. Kömürlükten devşirme 
o depoda yıllarca kalmışlar, daha iki yıl önce 
taşınabilmişlerdi. Ahtı vardı. İşe başladığı 
ay başka eve çıkacaklardı. Yaptı da. Elbette 
kendi evleri de olurdu bir gün. Ev önemliydi. 
Yıllarca çalışkan olmak dışında yapacak bir şeyi 
olmayanlar bilir, önce ev alınırdı. Hemşire çıkıp 
da işe başladığı ilk ay, başka bir muhitten ev 
bulup annesini de yerleştirmişti işte.

Rol yapamayacak kadar yorgundu şimdi. Onu 
neyin beklediğini bilmeden gidiyordu sarı safran 
ovada.

İnsan bir an durup açtığı sayfaları büyük bir 
gürültüyle kapatır ya, umursamaz olur hani 
dünyayı. Şubat ayından beri böyleydi. Annesi 
bir akşam uzandığı yerden kalkamamış, göçüp 
gitmişti bu dünyadan. “Yalan dünya” diye diye 
hem de. Kalp demişlerdi doktorlar. Ufacık 
bedenini toprak altına koyup da gelmişti ne 
hayallerle yerleştiği o eve. Hiç bilmezdi oysa 
annesizliği.

“Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide kurbanım hep bende kusur
Eğer anan seni bana verirse
Nemize yetmiyo’ el kadar hasır”
kısmında katıla katıla ağladıkları türküyü, 

Nazlı Öksüz’den döndüre döndüre dinlemişti 
gecelerce. 

Sonra dinmişti. Gözünün yağmuru dinince 
kilitleyip kapıyı yollara düşmüştü. “İnsanoğlu 
her şeye alışır.” kızım derdi annesi. Katılaşan 
kalbiyle birlikte alışmıştı da. Umursamaz 
olmuştu biraz da. 

Tam oradaydı bu yıl. Anlam başka kelimelere 

yapışsa da, dün önem atfettiği birçok şey 
kıymetini yitiriyordu şimdilerde.

Yıllarca canavar dedikleri babası ve halası 
haberdar olmuşlardı gideceğinden. Annesinden 
kalan toprakları satıp dönecekti.

Güneş usuldan ağarttı ovayı. 
Gece yok oldu düşüncelerle. Pırıltılı ışıklarla 

yemyeşil ağaçlar neşe saçıyordu güne. 
Bir yandan durağı gözettiği yol bitmek 

üzereydi artık. Hızlı gelmişlerdi.
Heyecanına engel olamadığı anda muavin 

bağırdı, “Pazarbaşıı kalmasıın!”
Doğrulup koltuğun yukarısına yerleştirdiği 

sırt çantasını indirdi. Büyük bir toz bulutu 
yaratan otobüsün merdivenlerinden inerken 
karşıda yaşlı bir adam ona doğru bir adım atıp 
“Zahide! Gızım?” dedi. Kocaman elleri havada 
savrulurken parmaklarını açmış kısık bir sesle 
sesleniyordu: “Hoş geldin gızım!”
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

Hayır, 1800’lü yıllarda değiliz!
Fransız işgalinin asilzadeler üzerindeki etkisi de değil 

konumuz.
Ve ben Tolstoy’un tırnağı olamam.
Ünlü Rus yazar Lev Tolstoy’un “Savaş ve Barış” romanından yola 

çıkarak bu başlığı uygun gördüm yazıma. 
Savaş ne çok dönüyor etrafımızda umarsızca… Ne de güzel 

kullanılıyor insanlar, başka insanlar uğruna… Başka ölümlere ne de 
çok seviniliyor! Kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda, güneyimizde ve 
daha da uzaklarda kaç çocuk ağlıyor? Ve kaç çocuk daha boğulacak, 
top mermisinden kaçarken güneşli bir sahilde? O çocuğun suçu mu bu 
savaş dedikleri? 

Bir tiyatronun bombalanması mı sizi mutlu eden? Anaokuluna 
düşen mermi mi çözecek sorun ettiğiniz meselelerinizi? 

Barış içinde yaşayan insanlar anlayamaz savaşın vahşetini. Uzaktan 
bir hikâye gibidir çoğu zaman başa düşmedikçe ölüm!

Ne milattan öncedeyiz ilk gördüğümüz kabileyi yok etmeye 
çalışalım ne Orta Çağ’dayız düşünme yetimizi kullanmayalım, ne de 
1800’lü yıllardayız yalnızca aristokratlarımızı koruyalım. İnsanız ve 
var olmalıyız. Medeni, birbirinin hakkına, hukukuna saygılı, adaletli, 
huzurlu bir dünya var etmeliyiz. Ve bunun için BARIŞMALIYIZ!

Önce barışmalı ve sonra savaşmalıyız!
Daha güzel bir dünya için savaşmalıyız,
Mutlu, güler yüzlü çocuklar için savaşmalıyız, 
Cehaletle savaşmalıyız,
Sağlık için savaşmalıyız,
Bilim için savaşmalıyız.
Daha saygılı, sevgi dolu bir dünya için savaşmalıyız…
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AYKUT ARSLAN YILDIZ

Oysa ne çok severdi okumayı… 
Gözlerini satırlar üzerinde 
gezdirirken ormanlık alanda salınan 

bir uçak gibi keyif alır, bıkmadan, usanmadan 
büyük bir açlıkla okurdu. Onun için yemek 
kadar, içmek kadar gerekli bir şeydi kitap. 
Bundan dolayı her riski almaya değerdi. Her 
gün babasından gizlice eve getirdiği kitapları 
sedirin arkasına saklar, üzerine annesinin 
baba yadigârı çam kakmalı rahlesini koydu 
mu kimsecikler anlamazdı orada olduklarını. 
Çünkü babası oldum olası sevmezdi “şeytan 
icadı” diye yaftaladığı kitapları. Hele bir 
defasında Şâkirdan’ın yasaklar listesindeki 
kitabı görünce çileden çıkmış; “Hepimizi 
kellesinden edecek bu kız.” diye söylenmişti. 
Kır düşmüş sakallarını sıvazlayarak “Bir 
an evvel evlendirmeli yoksa yolu yol 
değil.” demişti bön bön ne yapacağını 
bilmeden kendisine bakan karısına. O da 
razı olunca esnaftan Sadullah Efendi’ye 
layık görmüşlerdi daha on beşine girmemiş 
kızlarını. Sadullah Efendi ellisini geçmiş olsa 
da varlıklı adamdı. Kolu uzundu. Şâkirdan’ın 
has adamlarındandı. Onun kanatları altına 
girmek herkese nasip olmazdı. Ayşe’yi görür 
görmez sevmiş, “Başına devlet kuşu kondu 
Cavit Efendi, kızınız benim dördüncü refikam 
olsa da en değerlim olacak haberiniz olsun.” 
demişti, kızını yağlı kapıya gönderdiğini 
düşünen babaya. 

Evleneceğini duyan Ayşe’nin dünyası 
başına yıkılmıştı. Odasına kapanıp saatlerce 
ağladı. Sonunun böyle olacağını biliyordu 
aslında. İlkokula kadar okuma hakkı tanınan 
her kadın gibi kendi makus kaderinin de 
aynı olacağı belliydi. İnsanların doğacağı 
yeri ve ailesini seçememesinin ne kadar 
acı olduğunu düşündü. İşte o an anladı; bir 
şeyi seçebilmenin, tercih yapma hakkının 
olmasının ne kadar büyük bir lütuf olduğunu. 
Belki başka bir yerde doğsa o çok sevdiği 
kitaplarını doya doya okur, öğretmen 
olurdu. Sonra ileri gittiğini düşünüp okumak 
bile yeter dedi ancak vazgeçti. Hayal değil 
miydi sonuçta? Hiç olmazsa burada sınırlar 
olmamalıydı. Evet öğretmen olur, önüne 
gelen kız, erkek her çocuğa okumayı öğretir, 
kafalarında bağnazlığa dair ne kadar 
düğüm varsa bir bir çözerdi. Pes etmemeye 
karar verdi, mutlaka bir yolunu bulacak, 
kendini nimetten sayan o kart horoza teslim 
olmayacaktı. 

Sadullah Efendi müstakbel zevcesinden 
memnun, etrafında fır dönüyor ama Ayşe’den 
yüz bulamıyordu. Değil babası, dedesi olacak 
yaşta bir adama eş olma fikri Ayşe’ye uyku 
uyutmuyor; uyuduğundaysa karabasanla 
uyanıyordu. Ne yapmalı, diye günlerce kafa 
yordu. Kaçmanın en makul çözüm olduğunu 
bilse de sorun nereye kaçacağı konusunda 
başlıyordu. Konu komşu, akrabalardan 
fayda yoktu. Ona kucak açacak, saklayacak, 
derdine ortak olacak kimsecikler yoktu. 

Şâkirdan herkesin gözünü korkuttuğundan 
kimse bu meselelere yanaşmak istemezdi. 
Asıl kıyametse kaçmasının duyulmasıyla 
kopacak, başta Sadullah Efendi olmak 
üzere Şâkirdan her yerde onu arayacaktı. 
Yakalanırsa sonu ya taşlanarak öldürülmek 
ya da idam edilmek olacaktı. Dünyaya daha 
doyamamışken, hayallerinin damağına 
çaldığı tat henüz lezzetini hissettirmemişken 
her şey bitecekti. Günlerce bu gelgitle 
yaşadı. Taptaze dimağında her gün yeni 
bir fikir filizleniyor, güneşin batışıyla 
yerini karamsarlığa bırakarak ortadan 
kayboluyordu. 

Kafasına koyduğunu yapma cesareti 
Sadullah Efendi’yle nikâhlanmaya 
götürülürken geldi. Onu almaya gelen 
arabanın bir kapısından girmiş, mal 
gibi pazarladığı kızının kınasının nasıl 
yakılacağının derdine düşmüş annesinin 
yanından süzülüp taşlı kaldırımlara kendini 
bırakıvermişti. “Gelin kaçıyor!” diyen 
taksiciyi, “Bu kız beni öldürecek.” diyen 
annesini umursamadan koşmuştu. O an 
kendini bir kuş gibi özgür hissetti. Uçsuz 
bucaksız gökyüzünde uçuyordu. İlk önce 

başındaki türbanıyla peçesi düştü. Sarının 
en güzel tonu saçları dalga dalga yayıldı. 
Düşünmeden, arkasına bakmadan koşmaya 
devam etti. Hemen ilk sokaktan girip 
köşede bulduğu rögar kapağını kaldırdı. 
Kanalizasyona girip orada olduğunu 
anlamasınlar diye kapağı yeniden çekti. 
Şimdi her yer karanlıktı. Korktu. İliklerine 
kadar ürperdi. Kardeşleri tarafından kuyuya 
atılan Yusuf Peygamber aklına geldi. O nasıl 
kardeşleri tarafından ihanete uğramışsa 
kendisi de anne-babası tarafından ihanete 
uğramamış mıydı? “Kaderimiz aynıymış.” 
dedi kendinin bile ürktüğü ses tonuyla. 
Sonra gözünün bir nebze alıştığı karanlıkta 
yürümeye başladı. Lağım kokan, farelerin 
cirit attığı delikte ilerlemeye devam etti. 
Bir süre nereye gittiğini bilmeden gitti. 
Sonunda ümidini kaybederek duvara 
yaslandı. Ağlamaya başladı. Arkasına 
yaslanınca duvardaki tuğlaların oynadığını 
hissetti. Dönerek el yordamıyla yokladı. 
Bazı tuğlalar yerinden çıkabiliyordu. Kalbi 
hızla çarparken bir bir tuğlaları yerinden 
çıkarttı. Az sonra bir insanın geçebileceği 
büyüklükte bir delik açıldı. Hemen buradan 
içeri girdi. Delik bir odaya açılıyordu. Hiçbir 
pencere olmadığından bir şey görmek 
mümkün olmasa da ortadaki masada bir gaz 
lambasıyla kibrit olduğunu fark edebildi. 
Yaktığında köşede köhne bir yatak, yanında 
raflarını tahtakurularının delik deşik ettiği 
bir kitaplık ve Latin harfleriyle yazılmış ne 
olduğunu anlamadığı birçok kitap vardı. 
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Masanın az ilerisinde yukarıya çıkan ahşap 
bir merdiven duruyordu. Merdivenin sonuna 
bakınca yukarıya açılan kapağı gördü. 
Gıcırdayan basamaklardan tek tek çıkıp 
kapağı itti. Kapak açıldığında gördüğü 
aydınlık gözünü aldı. Gözlerini kırpıştırarak 
dışarıya bakmaya çalıştı. İlk başta zorlansa 
da ancak Grim Masalları’ndan fırlamış kadar 
tatlılıkta pos bıyıklı tonton bir ihtiyarın, 
burnunun üstüne indirdiği yakın gözlüğüyle 
saat tamir etmekte olduğunu gördü. İşte 
o anda göz göze geldiler. İhtiyar bir anda 
dükkânının orta yerinde açılan kapağa ve 
içinden çıkan kıza şaşkınlıkla bakarken 
Ayşe, Alice’in tavşan deliğinin diğer tarafını 
bulduğundaki heyecanı yaşıyordu. Burası bir 
saatçiydi. Duvarlar, vitrin, gözünün alabildiği 
her yer boy boy saatlerle donatılmıştı. 
Birbirine giren saat sesleri doyumsuz bir 
harmoni oluşturuyordu. Saatini kapatan 
ihtiyar “Sen de kimsin?” dedi şaşkınlıkla. 
Ayşe titrek ama kibar bir tonla “Efendim, 
her şeyi anlatacağım ne olur yardım edin.” 
dedi. Adam elindeki saati tezgâha bırakıp 
gözlüğünü çıkardı ve dükkânına gelen 
davetsiz misafire tabure uzatıp oturmasını 
işaret etti. Dükkânın kapısını kapattı ve uyarı 
levhasının Arap harfleriyle “Kapalı” yazan 
tarafını çevirdi. Perdeleri de indirdikten 
sonra kendisini soluk soluğa izleyen gizemli 
misafirine döndü. “Seni bu şekilde görürlerse 
öldürürler!” dedi, Şâkirdan’ı kast ederek. 
Kız, adamın açık saçlarını kastettiğini anladı. 
Babacan ihtiyar gülümsedi. “Şimdi anlat 

bakalım seni buraya hangi rüzgâr attı?” 
Adamın insanı rahatlatan bakışı Ayşe’yi 
gevşetti ve adından başlayarak başına 
gelenleri olduğu gibi tek tek anlattı.

Ayşe anlattıkça ihtiyar hüzünlendi. Yüz 
hatları gerginleşti. “Bunlar hep o Şâkirdan 
denilen mendeburların yüzünden.” dedi 
geriye doğru kaykılıp duvardaki Anadolu 
haritasına bakarak. Tarih film şeridi 
gibi gözünün önüne geldi. Yaşamasa 
da okumuştu, görmese de duymuştu. 
Dedesinin ve babasının hatıralarını dinlemek 
çocukluğunun en vazgeçilmezlerindendi. 

Pandora’nın kutusunu açan Birinci 
Dünya Savaşı olmuştu. Çanakkale’yi geçen 
İngilizler İstanbul’u işgal etmiş; Sultan 
Reşat tahttan indirilerek yerine Sultan 
Vahdettin getirilip Osmanlı’yı müstemleke 
bir devlete dönüştürmeye çalışmışlardı. 
Anadolu toprakları İtilaf Devletleri arasında 
pay edilmişti. Devrimin ardından Rusya, 
Erzurum’a kadar geldiği Anadolu’dan 
çekilmek zorunda kalmış burada Erzurumlu 
Hoca Sadık adı verilen bir tarikat lideri 
“Şakirt” adını verdiği talebeleriyle “Şâkirdan 
İslam Devleti” adında sözde devlet 
kurmuştu. Hoca Sadık’tan sonra yerine gelen 
Hoca Rüstem, İkinci Dünya Savaşı’yla beraber 
İngilizlerin geri çekilmesinden faydalanarak 
Osmanlı hanedanını katledip bütün 
Anadolu’da kontrolü ele geçirdi. Zamanla 
kurdukları kanlı düzen oturdu. Devlet, on bir 
imamdan oluşan “Divan” adını verdikleri bir 
konsey tarafından yönetiliyordu. İçlerinden 
biri Hoca unvanını alarak devlet başkanı 
oluyordu. Seçim yoktu. Basın, Şâkirdan’ın 
kontrolündeydi. Adalet, Divan tarafından 
atanan kadılarla yürütülüyordu. Kadınların 
ilkokulu okumalarına kadar izin veriliyor, 
dışarıya yanında eşi ya da babası olmadan 

çıkmasına izin vermiyorlardı. Bir erkek dört 
eşle evlenebilme hakkına sahipti. Rejim 
karşıtları hunharca katledilerek idam 
ediliyorlardı. Bütün bunları düşününce 
ihtiyarın gözünden süzülen bir damla yaş 
bıyığının üzerine doğru sızdı. “Karnın aç mı?” 
dedi baba şefkatiyle. Ayşe utanarak başını 
önüne eğince anladı, bu soruyu sorarak 
gaf yaptığını. Hemen dükkânın ev olarak 
kullandığı arka kısmına geçip ekmek, peynir, 
zeytin ne bulduysa getirerek Ayşe’nin önüne 
koydu. 

Az sonra karnı doyan Ayşe dükkânı 
incelemeye koyuldu. Haritanın hemen 
yanında yakışıklı bir delikanlının vesikalık 
fotoğrafı duruyordu. “Kim bu?” dedi 
ihtiyara. Gözleri bir anda kızarıp dolu 
dolu olan adam “O benim oğlum.” dedi 
sesi titreyerek. Sonra öfkeyle devam etti. 
“Şakirdan’a muhalifti. Bizi yönetecekleri 
biz seçmeliyiz diyordu. Hakkında yakalama 
kararı çıkarıp idam hükmü verdiler. Tam üç 
sene senin de gördüğün o delikte sakladım 
onu. Sonra bir gün bunaldığını, çıkıp biraz 
hava almak istediğini söyledi. Çıkmaması 
için yalvardım, dinletemedim. Görünce 
hemen ihbar edip enselemişler. Sonrasını 
bilirsin işte, gözü dönmüş bir kalabalığın 
önünde darağacında sallandırdılar kokusuna 
doyamadığım ciğerparemi.” Ayşe de 
duygulanmıştı. “Aşağıda gördüğüm Latin 
harfleriyle basılmış kitaplar onun mu?” 
İhtiyar başını salladı. “Onun ya… Çok 
severdi okumayı. Tam iki dil bilirdi. Her 
zaman okurdu. Okuyarak aydınlanacak bu 
ülke derdi ya, hani nerede okuyan? Kuran’ı 
dilinden düşürmeyen şu softaların acaba kaç 
tanesi bir surenin mealini, gerçek anlamını 
bilir? Kuran’ı anlamadan okuyup duran 
binlerce cahil yok mu?” Ayşe’nin gözüne 
bu defa da haritanın hemen altında duran 
camekan içindeki köstekli saat çarptı. “Bu 
saat neden camekanla kaplanmış?” dedi 
işaret parmağını küçük çocuklara özgü 
merakla kaldırarak. İhtiyar bu defa tebessüm 
etti. “O bana dedemden yadigârdır. Dedem 
Çanakkale Harbi’ne katılmış. Orada gözünü 
budaktan esirgemeyen bir komutanın 
yaveriymiş. Bak onun da resmi olacak,” dedi. 
Ayşe ihtiyarın işaret ettiği yana bakınca 
sararmış siyah beyaz bir fotoğraf gördü. 
Fotoğrafta ayaklarına çizme giymiş bir eli 
arkasında dimdik duran bir subay vardı. 
İhtiyar anlatmaya devam etti. “Yarbay 
Mustafa Kemal… Dedem onu çok severdi. 
Bu saat de ondan kalan bir hatıra. Şehit 
olduğu günün sabahı saatini bulamamış, 
dedem o gittikten sonra saati yattığı 
yerdeki esvapların arasında bulmuş. Alıp 
vermek istediyse de savaşın şiddetinden 
ulaştırabilmek kısmet olmamış. Mustafa 
Kemal o gün düşman mevzilerinden gelen bir 
şarapnelle şehit olmuş.” dedi ağlamaklı bir 
ses tonuyla. Dolmuş gözlerle Ayşe’ye baktı. 
“Kim bilir, belki o orada şehit olmasaydı 
bugün çok daha farklı olurdu…”
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Son günlerde sıklıkla olduğu gibi uyanır uyanmaz yine 
alnımı hatıralara çarptım. Hayatta batmaz diye övülen 

bir transatlantikti sırrım. Buzdağına şiddetle kafa atınca, 
her fani gibi ziyan olmuş bir ömrün galeyanına kapıldım.  
Benim genç hayatım ve tahminlerle çok zorlanmadan 
kurguladığım etrafımı çevreleyen insanların ilk gençlikleri, 
zihnimdeki derin kılıç yarasının arasında saklanan 
metrelerce tozlu filmi gün ışığına çıkarıp hiçlik sinemasında 
oynattı. Filme şöyle bir baktım da, tıpkı diğer kuşakların 
hatırladıkları sahnelerde olduğu gibi kendimizi çok güzel 
zannetmişiz. Bu zannedişe sığınarak berbat günleri bir 
nebze cilalı geçirmişiz. Hafızamda gezinen çoktan çürümüş 
tazelik hissi beni perişan etmiş. Yas tutmaya başlamışım 
yolun yarısındayken. Zaman, mırıldandığım otuz senelik 
şarkılara alaycı ıslıkların rüzgârıyla eşlik ederken.

Neler yok ki hatıramda… Adeta hiçbir hurdanın birbirine benzeşip bir 
araya gelemediği uçsuz bucaksız, anlamlı bir çöplük. Hayata karşı 

ahlaklı, kendini ifade ederken utanmaz olanlar. Köy düğünlerinde kollarını 
çok açmadan birbirlerinin kulağına eğilip az sonra yapacakları figürü 
fısıltılarla kararlaştıran nişanlı kızlar. Yazdığınızı söylediğinizde paniğe 
kapılarak bir zamanlar kendilerinin de yazmak istemiş olabilecekleri 
üzerine tereddütle konuşan insanlar. Gördüğü her serseriye Falkonetti, 
siyahiye Kunta Kinte, buruşuk pardösülüye Kolombo, kötü yürekliye Ceyar 
demekte hâlâ ısrarcı olan amcalar. Ve insanlara paye verip sonradan onların 
da kusurları olduğunu anlayarak hayal kırıklığıyla hesap soranlar. Ertesi 
gün unutulacak tıkız zaferler uğruna, barbar tutkuların koynuna girip 
mütemadiyen kalp kıranlar.

DERYA ERKENCİ

Tıkız zaferler uğruna

Hayatın tuhaflıkları hiç değişmiyor. Kendisine berberde 
rastladım. Çorabında sigara paketi taşıyan adam hâlâ 

var. Tıraş oldu. Berber fırçayla üzerini silkelerken eğilip 
paketine uzandı. Bir sigara yaktı. Paketi yalayıp tekrar 
çorabına yerleştirdi. Parayı ödedi ve gitti. Bütün bunları 
yaparken kendinden emin ve sakindi. Saçımı kestirirken 
uzun uzun düşündüm, çorabında sigara paketi taşıyan 
adamı. Belki sigarayı bırakmamış olsaydım ben de aynı şeyi 
yapabilirdim. Sağ ayak bileğimin dibinden bütün bedenime 
doğru şimdiye kadar hiç tatmadığım bir özgüven hissi 
yükselirdi belki. Ceketimi giyerken yerde düzensiz, dağınık 
duran saçlarıma baktım. Başka birinin saçları gibiydiler. Artık 
benim parçam değildiler.

Neyse ki hafızamız hâlâ kuvvetli çok şükür. Babil Kitaplığı’nı okur, Hisar 

İskelesi’nde öğlen uykuları uyur, akşamüstü kendimizi Asmalımescit 

Refik’te bulurduk. Pazartesi akşamları sofrayı kurar Bir Demet Tiyatro’ya 

bakıp dururduk. Serbestliğe, sanata kalpten inanır, güç bela da olsa fakir 

hanemizin kirasını ödeyecek parayı bulurduk. Bu sınırlı imkânlar şimdinin 

dijital sınırsızlığının yanında beyzadelikti. Kaderin ağlarının yenine sosyal 

ağlar, karanlık algoritmalar, ruhsuz yazılımlar geçti. Başkalarının çok 

güvendiği şeyler soylu heveslerimizi yok etti. Karanlık mahallelerde, zifiri 

sokakları hanımeli kokan sahil beldelerinde el feneri kullanırdık. Eskiden 

herkesin bir el feneri vardı. Feneri gecenin sadece bir parçasına doğru 

tutarken sanki bilmediğimiz bir geleceği de aydınlatırdık.
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