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ÂŞIK VEYSEL
"Gemi bekliyor limanda 
Gideceğim bir ummanda 
Gözüm kalmadı cihanda 
Gelmez yola gidiyorum "

ADALET AĞAOĞLU
"Sen insanları seviyor musun?  
Kim, durup dururken, evet, ben insanları seviyorum, diyebilir…  
Hepimiz pekiyi biliriz ki, her birimiz en yakınlarımızdan bile ne 
kadar uzağız."

"Can çekişmek nasıl bir şey bilir misin Olric? 
Hayır efendimiz, nasıl bir şey.? 
Ona söyleyebileceğin o kadar şey varken susmaktır Olric."

URSULA K. LE GUIN
“Bir nesil, bilginin cezalandırıldığı ve cehaletin 
saadet olduğunu öğrenerek yetişiyor. Bir 
sonraki nesil, cahil olduklarını bile bilmeyecek; 
çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecekler.”

OĞUZ ATAY
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KÜRŞAT BAŞAR

Ortaokul birinci sınıfa başladığımda 
babamdan bana bir bateri almasını 
istedim. 

İlkokuldan beri elime ne geçerse (tabure, tepsi, 
sahan) çalan şarkılara ritim tutmaya bayılırdım. 

Babam da bana müzikle uğraşmak istiyorsam 
önce doğru dürüst müzik öğrenmem gerektiğini, 
sonra istediğim enstrümanı seçmemi önerdi. 

Aslında çoktan bana sormadan bir piyano hocası 
bulmuştu bile. Bir tanıdığının kızı, ileri düzeyde 
piyano çalan bir resital piyanistiydi. Doğrusu ilk 
ders çok da hoşuma gitmedi. Klasik Beyer metodu 
ve ilk kez karşılaştığım notalar bana oldukça karışık 
gelmişti. 

O yıllarda ritim de çalan orglar yeni çıkmıştı. Ben 
de nerede birini bulsam oturup kafama göre bir 
şeyler çalıyordum. Tabii kulaktan…

Klasik piyano hiç öyle bir şey değildi. Matematiği 
hiç sevmezdim ama aslında müzik de biraz 
matematik gibiydi. Hocam bir saat dersin sonunda 
ayrıldığında ben piyanoya oturup sevdiğim şarkıları 
kendi kendime çalmaya başlıyordum. Ama verilen 
ödevleri pek yapmıyordum. 

Sonunda bir gün hanımefendi, babama, “kulağı 
çok iyi ama klasik eğitime alışamıyor, daha doğrusu 
çalışmıyor.” deyip derslere son verdi. 

Kadıncağız haklı, yerin de kulağı var ama 
müzisyen olmuyor. 

Ama ben inat ettim. Birkaç yıl sonra bir 
arkadaşımın sayesinde davul çalmaya başladım. 
Sonra bir rastlantıyla pek çok ünlü davulcuyu 
yetiştiren Burhan Tonguç’la tanıştım. Ondan 
dersler aldım. Tonguç tıpkı Whiplash filmindeki 
hocaya benziyordu. İki arkadaş ona derse 
gittiğimizde hangimiz daha önce fırça yeriz diye 
iddiaya girerdik. Ve genellikle ikimiz de yerdik. 

Müziğe meraklı ve çok iyi müzikler dinleyen 
çocuklar hep onları taklit etmeye çalışır. O yüzden 
de sıfırdan başlamaktan hoşlanmaz. 

O sıralar, The Beatles, Rolling Stones, Led 
Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull gibi topluluklar 
bizim gözdemizdi. 

Bizim evdeyse ya Türk Sanat Müziği ya da 
müzikaller, Frank Sinatra, Nat King Cole, Enrico 
Macias gibi isimlerin plakları vardı. 

O büyük ahşap müzik dolaplarını hatırlarsınız. 
Gerçekten de dolap ismine layıktı bunlar. Yalnızca 
plak çalmaz aynı zamanda salonun en güzel 
yerinde bir mobilya görevi görürdü. 

Evimize Müzeyyen Senar, Selahattin İçli gibi 
ünlü isimler de zaman zaman konuk olur ve bizim o 
zamanlar hiç anlamadığımız ve sevmediğimiz gayet 
ağır şarkılar okurlardı. 

Aradan zaman geçti. Üniversiteye girdiğim 
sıralardı. Bir arkadaşımın babası vefat etmiş, onu 

ziyarete gittim. Bir kasa dolusu (yaklaşık 50, 60 
tane) plak kalmıştı babasından. 

“Ben bunlardan anlamıyorum, Amerika’da 
yaşarken toplamış, istersen sana vereyim.” dedi. 

Baktım caz albümleri ama hiçbirinin ismini bile 
bilmiyorum. 

Aldım geldim eve. Dışarda deli gibi yağmur 
yağıyordu. Kasvetli bir sonbahar günüydü. Kahvemi 
aldım. 

İçlerinden birini öylesine seçip pikaba koydum. 
Ne garip. 
O andan sonra her zaman hayranı olacağım 

birinin plağıydı bu. Üstelik çok bilinen bir plağı da 
değil.

Saksofonun gelmiş geçmiş en büyük 
ustalarından ve müziği başka yönlerde değiştirmiş 
öncü bir isim: John Coltrane.

Üstelik albümde yine bir başka dev saksofoncu 
Cannonball Adderley de vardı. 

İlk dinlediğimde neye uğradığımı şaşırdım. 
Evet bazı caz parçaları dinlemiştim ama böyle 

bir şey ilk kez dinliyordum. 
İşte caza ve saksofona olan aşkım o öğleden 

sonra böyle garip bir rastlantıyla başladı. 
Ama kendime bir saksofon almam uzun 

yıllar gerektirdi. Evde hâlâ davulum vardı ve 
ara ara çalıyordum. Ama artık aklım bu yeni 
enstrümandaydı. 

Bir gün bir arkadaşımla Tünel’e gittik. O da 
müzisyen. Bir şeyler bakarken bir saksofon gördüm. 
Eski püskü, neredeyse kararmış… Fiyatını sordum. 
O kadar param yok. Arkadaşım gerisini tamamladı. 
Borç harç saksofonu alıp eve geldim. 

Geldim ama aletten doğru dürüst ses 
çıkartamıyorum. Moralim bozuldu. Borazan gibi 
sesler çıkıyor. 

Ne yapsam, ne etsem? 
Türkiye’de caz müziğinin ilk temsilcilerinden, 

saksofoncu, orkestra şefi İsmet Sıral, Amerika’dan 
yeni dönmüş. Tanışıklığımız var. Yüzümü kızarttım 
kalkıp evine gittim. Saksofonu aldı, evirdi, çevirdi, 
biraz üfledi. “Git bunu denize at.” dedi. 

Canım sıkıldı ama atmadım tabii. Gittim belki 
birkaç hafta sürekli çaldım. Komşuların intiharına 
sebep olacak kadar çok. Neyse ki birkaç şikâyetle 
atlattık. Sonra yeniden gittim İsmet Ağabey’e, 
çaldım. “Sen bu aletle ses çıkartabiliyosan iyi.” 
dedi, birkaç kez buluştuk ama ne yazık ömrü vefa 
etmedi, kısa süre sonra kendisini kaybettik. 

Hep yıllar içinde dersler alarak, kendi kendime 
çalışarak hayatımın bir yerinde bu güzel saz 
benimle oldu. Çoğu zaman bir yerde unutuldu, 
aylarca çalınmadığı oldu. 

Ama o yıllarda gün gelip saksofonla sahneye 
çıkacağımı, çok değerli müzisyenlerle çalacağımı, 
albümler yapacağımı aklımın ucundan bile 
geçirmezdim. 

Benim için müzik yalnızca hobiydi. 
On yıldan fazla oldu. Kendi orkestramla yüzlerce 

konserde çaldım. 
O yağmurun camlarda ritim tuttuğu kasvetli 

sonbahar günü elli plağın içinden o çok özel plağı 
çekip alışımı her konserde yeniden hatırlıyorum 
şimdi. 

Hayat ve rastlantılar…
Elbette o güzel plak hâlâ benimle…
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DILEK NEŞE AÇIKER

Akşamın erken çökmesinin insan 
bakışı üzerinde tuhaf bir tesiri vardır. 
Yazın yalancı rehavetinin ardından 

dünyanın bütün yükünü göz bebekleri sırtlar 
sanki. Gökyüzüyle azalan irtibatın yeni adresi 
kaldırımlardır artık. Soğuk yavaş yavaş siner 
buğulu camlara. Yıldızlar hiç var olmamış gibi 
hayatımızdan çıkıp kaybolur. Şarkılar değişir, 
kitaplar değişir, filmler değişir, yüzler değişir. 

Yüzsüz aynı yüzsüzdür, o ayrı.
Sıcak günlerin dalkavuk kuyruğu eylül ayı 

daha ne olduğunu anlamadan geçip gitmiştir. 
Yakıcı güneşin aklı bile kör etmeye muktedir 
parlaklığı tükenir, hayatın ve insanların hakiki 
yüzü yeniden görünür olur. Düzeninden 
kopamayanlar limanlarına bağlanırken 
dört mevsimin delileri aynı tas aynı hamam 
yaşamaya devam eder; biçilen kalıba 
uymamanın tatlı yalnızlığında kâh gözyaşı 
kâh kahkahayla serseriliklerinden zerre ödün 
vermezler.

Bir de içine kapanıkları vardır bunların, o ayrı.
Ekimi hem severim hem sevmem. 

Sonbaharın ortada sıçanı, namı diğer 
birinci teşrin bal olsa yenmez bir 
sinamekidir, bahane bulucunun önde 
gideni bir müşkülpesenttir, ne istediğini 
bilmez havasıyla iç bunaltıcının tekidir. 
Enikonu bozar insanın dengesini. Olanca 
kararsızlığıyla karanlığa köprü kurarken 
tarihle kuvvetli bağından gelen kibrini takınıp 
zamanı dilediğince oyalar. Hakikatten de 
diğer ayları kıskandıracak kadar bezenmiştir 
resmi tarihle. 

Resmi olmayanı arada bir şiirlerde ararım, 
o ayrı.

“ve bu benim
yalnız bir kadın
soğuk bir mevsimin eşiğinde”
(Furuğ Ferruhzad)
Şiir bitiyor. Aydınlığın hayrını görmeden 

şehre çöküveriyor namert karanlık. 
Tembelliğe teşne edişini takdir etmiyor 
değilim. Gülsuyu kokulu pelte gibi yayılıp 
koltuğun köşesine filmlere kumanda ederken 
buluyorum kendimi. Başlat, durdur, uyuyakal, 
başa sar. Filmleri de ismine bakıp seçiyorum. 
Çoğunu başında, birazını ortasında 
bırakıyorum. Kalan sağlar benimdir. 

Boşa geçen vakitlere yanıyorum, o ayrı. 
İsminden seçiyorum dedim ya! Ekim 

Düşü filmini de öyle seçtim. Pek ahım 
şahım bulduğumu söyleyemem. Üstüne 
üstlük başkahraman Homer Hickam 
– ki kendisi gerçek bir kişi olur - beni 
fevkalade öfkelendirdi. Öğretmeni Bayan 
Riley ufuk çizgisinin ötesini göstermese 
Homer’ın bir hayali bile olmayacaktı 
belki ya da annesi hayaline koşması için 
düzen yıkıcı rolünü üstlenmese indiği 
madenden hiç çıkamayacaktı. O çitin 
yıkılması boşuna değildi. Annesi kırık dökük 
tahta parçalarının arasında sonsuzluğu 
keşfederken Homer’in sırtı dönüktü. 
Kadınlar hayatı değiştirmeye karar vermişti. 
Ama gökyüzüne roket fırlatan Homer ne 
yaptı sonunda? Altından kayacak diye ödü 
koptuğu kurulu düzene yapışmış, sosyal ikna 
timinin başı dik neferi babasını kahramanı 
ilan etti. Hakiki mücadelesinin roketlerle 
değil de oğullarını uçsuz bucaksız dünyaya 
yakıştıramayıp madenlere ait olduğunu 
düşünen John Hickam ve benzerleriyle 
olduğunu göremedi. Görüp işine gelmemiş 
olması da ihtimal dahilinde pek tabii. 
Kendini herkese sevdirmek için akla 

ziyan hallere düşmek de vardır insanın 
tıynetinde. 

Bazen ne yaparsan yap 
sevdiremezsin, o ayrı. 

Son kuş da göçüp gitti işte 
semadan kasıma kalmadan. 

Gökyüzü hiçlikle donandı. Bu 
Ekim’de bir garabet var; tasası ağır, 
sevinci yekpare, dünyanın yarısı 
çığlık çığlığa, bir o kadarı da sağır. 
Şuracıkta bir ateş yanıyor. Bir köz 

parçası kalbimin sol köşesinde. Buz 
kesmiş parmaklarımla tarıyorum saçlarımı. 
Eylülden ekime cümleler yazıyor, tel tel 
hayaller kuruyorum.

Buralarda hayalleri sevmezler, o ayrı.
Yine şiirle sarınıyorum. Şiir geri dönüyor.
Mevsimlerin sırrını biliyorum ben
Ve anların sözünü anlıyorum...
Ah Furuğ! 
Ah Masha! 
Ah Hadis!
Ah!..
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NURTEN GEROĞLU

İstanbul’un en güzel göründüğü zamandır 
belki güneşin batışı. İnsan bu kızıl elmasa 
bakınca mutlu oluyor. Nasıl mutlu olmasın? 

Erken bitmiş işler elimde kahvem, kafamda 
gezinen düşünceler ve manzaraya eşlik eden 
harika müzikler.. Şehirle bir süre baş başa 
kaldıktan sonra Nazım’ı da davet etmek istedim 
ve kütüphaneme uzanarak bütün eserlerinin yer 
aldığı kitabı çektim. ‘Bugünün şansına hangi şiir 
çıkacak’ diyerek kitabı rastgele açtım..

“Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız :
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yârimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen…”

Nâzım’la kadınımızın yüzlerce yıl hayata 
sığamayışına, sonra gökyüzüne, sonra şehre 
ve kendime baktım. Şiirin dehşete düşüren 
gerçekliğiyle yüzleştim. Sofradaki yerimize,  
sadece doğurganlıkla bezenmiş sıfatlarımıza, 
yorgunluğumuza, hayat ve hayatta kalma 
mücadelemize uzun bir bakıştı. Ve bugün 
‘kişi’den sayılabilmemizin de ilk adımlarını atan 
yine kadınlarımızdı.

Bir şiirle onca düşünce yolunu aydınlatmışken 
sehpanın üstüne  açık bir şekilde  bıraktığım 
kitabın sayfalarından gelen sesi duyunca 
şaşkınlıkla kitaba doğru baktım. Kitabın 
yanımda olmadığını anlayınca da hemen 
sağıma- soluma bakınmaya başladım. Usulca 
yanımdan kitabı alıp sayfaları çeviren İlham 
Perisi’ydi. “Sen ne zaman geldin?” diye sordum. 
“Şunu bir dinlesene”  dedi ve 

“Gün ağardı ağaracak.
Kokusu tütmeğe başladı :
Anadolu toprağı uyanıyor.
Ve bu anda, kalbi bir şahin gibi göklere salıp
ve pırıltılar görüp
ve çok uzak
çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak
bir müthiş ve mukaddes macerada,
ön safta, en ön sırada,
şahlanıp ölesi geliyordu insanın.”

İlham Perisi şiiri okumayı bitirince “Yerimi 
karıştırdın. Ben daha bitirmemiştim.” diye sitem 
ettim. Kitabı kapadı ve hızlı adımlarla yanıma 
gelip oturdu. “O kadınlardan birini görmek 
ister misin?” diye sordu. Heyecanla yerimden 

fırladım. ‘Evet’ bile diyemedim. Ağzımdan çıkan 
tüm kelimeler hece hece ve yarım kalıyordu. 
İlham Perisi “Tamam, tamam sakin ol. Bir 
nefeslen ilk önce.” dedi. O sırada net bir şekilde 
ağzımdan dökülen tek kelime “Hazırım!” oldu…

Alabildiğine mavi, alabildiğine boşluk... Siyah 
bir geminin güverteye bakan üst katında demir 
korkuluklarına yaslanmış bir vaziyette gözlerimi 
açtım. “Peri bu yoksa...” sorumu soramadan 
sözümü kesti ve “Hayır hayır! Bandırma’da 
değiliz. Bu Bandırma’nın hikâyesini tamamlayan 
kahramanlardan birini Samsun’a götüren 
Gülcemal Vapuru.” dedi.  Ve gözüyle vapurun 
güverte yolcularını uzun uzun süzdükten 
sonra “Bak işte orada!” diyerek simsiyah bir 
abaya giymiş, peçeden sadece gözleri görünen, 
gözlerini ufka dikmiş bir kadını gösterdi. Tam 
kadının kim olduğunu soracaktım ki yanındaki 
kadınlardan biri “Fatma Seher Bacı’m su alır 
mısın?” diyerek toprak testi uzattı. O anda 
yüreğimin çarpıntı sesini duyuyordum. Biraz 
sakinledikten sonra İlham Perisi’ne “Şu an 
nereye gidiyor?” diye sordum. İlham Perisi 
“Önce Samsun’a oradan Sivas’a geçmek 

niyetinde.” diye cevap verdi…
Bu şehrin sokakları yılgın. Yolları tozlu ve 

ufku alabildiğine boşluk.  Issız sokaklarından 
kent meydanına doğru yürüdük. Meydana 
ilerledikçe kalabalık insan sesleri kulağımıza 
çalınmaya başladı. İnsanlar birinin etrafında 
kümelenmiş herkes onunla konuşmak istiyordu. 
Perime “İnsanların yüzlerine bak Peri. Bu 
heyecan, umut, ateş  bu çağda karanlıkta 
kalmışların ışık yolculuğunun ilk adımları. 
Onca yokluğa, imkânsızlığa rağmen hayal 
kurabilmenin gücü.” dedim. İlham Perisi 
gülümseyerek “Onca yolculukta hep ilhamın 
peşinden gittik seninle. Kâh gökyüzünde olduk, 
kâh ovada keklik peşinde. Şimdi bir fikrin 
ilhamına şahit oluyoruz.” dedi ve kolumdan 
tutup kalabalığın içine sürükledi beni. Az sonra 
kalabalığın önünde  mavi gözleriyle  insanların 
gözlerini parıldatan Paşa’nın önüne atıldı Fatma 
Seher. Peçesini indirdi ve “Bana yetki ver Paşa’m. 
At binerim, silah kuşanırım.” dedi. O anda 
herkesin nefesi kesildi. Paşa şaşkınlıkla kadına 
kim olduğunu sordu. “Fatma Seher.” dedi. 
Paşa toptan tüfekten korkup korkmayacağını 
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sordu, Fatma Seher “Kokmam!” dedi.  Paşa, 
önce etrafındakilerin yüzlerine tek tek baktı. 
Herkes ne diyeceğini merakla bekliyordu. Sonra 
tebessümle Fatma Seher’in sırtına hafifçe 
vurarak “Keşke bütün kadınlar senin gibi olsa 
Kara Fatma!” dedi…

Güzel İzmir’in seması dumanlı.  İs kokusu 
sarsa da her yeri tüm hanelerin camları 
bayraklı. Kordon boyunda halk ve nihayet 
İzmir’e koşup gelen asker iç içe. Onca heyecan, 
mutluluk gözyaşı, kalabalık içinde İlham Perisi 
tozu dumana katıp Karşıyaka’ya giren süvari 
birliğini gösterdi. En önde simsiyah çizmeleri, 
simsiyah tüfeği, yanık teni ve simsiyah atıyla 
Kara Fatma’nın olduğu 300 kişilik birliğiydi 
gelen.  Kendi kızının da içlerinde olduğu çoğu 
kadın süvari birliğini gören kadınların sevinçleri 
daha da katlandı. Fatma Seher’in o keskin 
bakışları tomurcuklanan gözleriyle buğulandı. 
İlham Perisi’ne “Dumlupınar’da, Sakarya’da 
savaştı. At sırtında çeteleri kovaladı, yaralandı, 
yakalandı esir düştü, kaçıp tekrar mücadelesine 
devam etti. Onca şeyde ah demeyen gözler ilk 
defa buğulandı.” dedim. İlham Perisi “Çünkü o 

sadece cephede düşmanla savaşmadığını biliyor. 
O, bugün kadınlar için bir umut doğduğunun 
farkında olduğu için bu kadar heyecanlı.” dedi. 
Onun halkla kucaklaşmasını izledik bir süre 
daha. Sonra İlham Perisi “Kapat gözlerini.” 
dedi…

Gözlerimi açtığımda İstanbul’un Boğaz’ına 
mehtap düşmüştü. Fatma Seher Bacı, namıdiğer 
Kara Fatma… Cumhuriyet’le özgürleşen 
kadınımızın ilhamlarından Kara Fatma. Artık 
soframızda yeri öküzümüzden sonra gelen 
değil; sofrayı kuran, zenginleştiren, sadece 
doğurganlığın getirdiği sıfatlarla değil geleceği 
inşa eden eldir kadınımız. Ve Cumhuriyet’le 
gelmiş bu kazanımları canını ortaya koyarak 
hak edendir kadınımız. Ekim ayı Cumhuriyet 
ayı. Bayrakları asacağız, şenliklerle, büyük 
konserlerle asırlık yaşına bir kala kutlayacağız 
cumhuriyeti. Ve tabii hatırlayarak; Fatma 
Seher’i, Şerife’yi, demiryolu kazan, siper oyan, 
mermi sırtlayan, yara saran, aş yetiştiren diğer 
tüm bacıları. Herkesin Cumhuriyet Bayramı 
kutlu olsun. Cumhuriyet hep karanlığımıza 
doğan güneş olsun…

Onun için buraya 
zindana geldik 
naralar ve zafer çığlıklarıyla 
gece vakti 
ona kapıyı açalım diye. 
Bizim için ödüyor.

Açılan her kapı 
bir başka kapıyı kapar hep.

Naralar ve zafer çığlıkları, 
tavus kuşlarının matem çığlıkları 
oynatmaz bir dağı yerinden, 
ne de aslan böğürmeleri 
gece boyu. 
Elleri kızgın alınları 
serinletse ne yarar, 
ekmeğini kuşlarla, 
giysilerini serserilerle 
paylaşsan, neye yarar.

Açılan her kapı 
bir başka kapıyı kapar hep.

Onun için orada zindanda olan 
defneler getirin, çelenk örelim, 
gece vakti ayak uçlarımıza basarak gidelim 
tan ağarırken 
dalgalara giydirelim diye. 
Bizim için ödüyor.

Kapılar
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Dünyayla yaralı, Cemal Süreya’nın 
Zelda’sı, kadın edebiyatçımızdı Nilgün 
Marmara…

Türk edebiyatının kırılgan ve melankolik 
şairlerinden Nilgün Marmara, Balkan göçmeni 
bir ailenin iki kızından biri olarak, 13 Şubat 1958 
tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseyi Kadıköy 
Maarif Koleji’nde okudu. Üniversite hayatına 
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünden başladı ancak siyasi sebeplerle 
burada devam edemeyip tekrar sınava girdi ve 
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümünü kazandı. 12 Eylül 1980 Darbesi, 
Marmara’nın hayatına etki eden dönemlerden 
biri oldu. Üniversitenin kırmızı salonundaki 
edebiyat, şiir tartışmaları sona ermiş; yerini 
gizli ev toplantılarına bırakmıştı. Bu dönemde 
şiir yazmaya başladı ama yazdıklarını kimseye 
göstermedi.

Okulu “Sylvia Plath’in Şairliğinin İntiharı 
Bağlamında Analizi” tezi ile 1985’te bitirdi. 
Mezun olduktan sonra Marmaris’te bir tatil 
köyünde çalışmaya başladı. 1982’de, arkadaş 
ortamında tanıştığı endüstri mühendisi Kağan 
Önal ile evlendi. Kızıltoprak’ta bir ev kurdular. 
Evleri; Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, 
Tomris Uyar, İlhan Berk, küçük İskender, Cezmi 
Ersöz, Orhan Alkaya gibi ustaların uğrak yeri 
oldu. Bütün edebiyatçılar, ev toplantılarında bir 
araya geliyor ve şiir konuşuyorlardı. Usta şair 
Cemal Süreya ise Nilgün Marmara’yı Amerikalı 
yazar F. Scott Fitzgerald’ın karısı Zelda’ya 
benzetir ve ona “Çılgın Zelda” derdi.

Nilgün Marmara yaşadığı devrin 
sosyal, kültürel ve siyasi olumsuzluklarını 
kabullenemeyip topluma yabancılaşan bir 
şairdi. Şiirlerinde, her ne kadar bireysel 
düşüncelerini ve hislerini ifade eder gibi görünse 
de aslında topluma dair duyduğu derin kaygı ve 
huzursuzluğu da yansıtırdı. 

Varoluş kavramını insanoğlu, var olduğu 
günden beri sorgulamasına rağmen varoluş 
bilincini taşıyan insana seyrek rastlanır. 
İnsanların büyük bir kesimi dikkatini, 
mutluluğun koşullarını oluşturan dünya 
nesneleri üzerine toplar. Marmara da 
varoluşunun sancılarını çok derinden yaşayan, 
radikal, nihilist bir şairdi.

“Canın Sıkıntı Sınırı” adlı yazısında “Ülkem 
yok, cinsim yok, soyum yok, ırkım yok ve bunlara 
mal ettirici biricik güç, inancım yok.” diyerek 
yaşamı “hiçlik”te özgürleşmekle bir tutar.

“Su Kaplumbağaları ve Komşumuz Hiçlik” 
şiirinde ise “Bir şey kalmaz, / Genlerin uçucu 
dil bilgisinden başkaca / ve hiçliğin kutsal 
komşuluğunda yaşarız” der. “Kuğu Ezgisi” 
şiirinde de hayata tutunmakta ne denli 
zorlandığı görülebilir:

“Kuğuların ölüm öncesi ezgileri şiirlerim,
Yalpalayan hayatımın kara çarşaflı bekçi gizleri.”
Şiirinin merkezine kendi benliğini yerleştiren 

Marmara, birçok dizede insan psikolojisinin 
sürekli parçalanmışlığını yansıtır. Bitmez bir 
varoluş sorgusu ve ızdırabı diğer hayatına 
eşlik eder. Bu durumun başlıca nedeni; şairin, 
genç denilebilecek yaşta insanoğlunun çektiği 

acıları çok iyi anlamış olmasıdır. Fakat erken 
bilinçlenme herkeste aynı etkiyi yapmaz. Şaire 
göre, insanoğlunun başlıca sorunu, kendi 
yarattığı dünyaya kendini gizlemesi ve sevgiyi 
paylaşmamasıdır.

Marmara’nın şiirlerinde aşk ve sevgi, 
imkânsızı ifade eder. Şair, geçmişte yaşadığı 
bir aşk deneyiminin kırgınlığını hayatı boyunca 
yüreğinde taşımıştır ve çocuksu yüreğindeki 
huzursuzluğu hep hissetmiştir. Her ne 
olduysa olmuştur ve onun kalbi kırılmıştır. 
Farklı yazılarında birkaç kez tekrar ettiği bir 
aşağılanma durumunun da acısını artırdığı 
anlaşılmaktadır.

“Üzgünüm aşağıladınız demekten, / 
hüznümü silebilecek birkaç sözcüğü nasıl da 
esirgediniz / diye sormaktan, bu bilinçli ya da 
bilinçsiz seçiminizin / suskunluğu hızlandırıcı ve 
bütünleştiriciliğinin bana / umulmaz rahatsızlıklar 
verdiğini yadsıyamamaktan üzgünüm”

Nilgün Marmara, manik-depresif hastasıydı. 
Sonbaharın gelmesiyle manik atakları daha 
da arttı. Düşüncelerini siyahlaştıran, yaşama 
umutlarını çürüten bu hastalık günden güne 
devam etti. Depresif, melankolik halleriyle 
kabuğuna çekildi ve 13 Ekim 1987’de 5. kattaki 
evinin yatak odasının genelde açmadıkları 
penceresinden atlayarak, tıpkı 31 yaşında gaz 
fırınına kafasını sokarak kendini öldüren manik 
depresif şair Sylvia gibi, yaşamına son verdi.

“Biliyorum, bir gün dayanamayacak küçük 
kalbim. Arkamı dönüp güvendiğim ve inandığım 
her şeye veda edeceğim.”

8



MAHMUT TEMIZYÜREK

Komet de göçtü. Seksen bir yıllık ömrünün 
ardında sayısız resim, birkaç kitap 
dolusu şiir bırakarak... Uğrunda türlü 

cefa yüklenerek sürdürdüğü resim sanatına 
unutulmaz bir imza nakşederek gitti. 

Büyülenircesine tutulduğu çocukluk hevesine 
sadık kalmıştı, ilkokul kitaplarında görüp de 
tutulduğu resim hevesine. Ama resmin yanında 
şiire olan tutkusunu yakın arkadaşlarından başka 
bilen yoktu. Şairliğini ispatlayana kadar şiir 
yazıyorum demek her dönemde zordur. Komet 
de yazmayı gizli gizli sürdürmüş, geç yaşta da 
olsa, “ısrar üzerine” yayımlamıştı nihayet (İlk 
kitabı “Olabilir, Olabilir” 2007’de çıktı). 

Tanıyanlar bilir, en sık kullandığı 
sözcüklerden biriydi: “acayip!” Bir şiiri şöyle 
başlar: “(hay! Acayip iş.)/ İçini dışına çıkarmış 
bir meselede/ Akıyordum derelerden derelere/ 
Organlarım dolaştırıyordu beni”…) Hem 
resimde hem şiirde “acayiplik” ne demekse 
onun peşinde bir ressam-şair oldu. “Komik 
unsur önemli benim için. Her şey komik aslında, 
acayip yani. Benim için bir ontoloji bu.” diyordu. 
Bir konuşmasında söylediği gibi “bu uğurda 
bir soytarı gibi yaşadım” diyebilecek kadar da 
içtendi. Acayip içten!

Ressamlığı tartışılmazdı ama şairliği uzun 
süre usta şairlerin sofra şakasıydı. Anılarını hiç 
sakınmadan anlatacak kadar da açıktır.  Gençlik 
yıllarında yaşadığı bir olayı anar Komet: Sahne, 
Çiçek Pasajı’nda sanatçılar masası: Komet bir 
ara masanın üstüne çıkmış şiir okuyor. “Kimi 
‘üstad’ ‘indirin şunu şurdan’ derken, kimileri 
de onları kızdırmak için ‘oku Komet oku’ diye 
bana destek verirlerdi. (…) Edip Cansever hiç 
beğenmez kızardı; Ece Ayhan, uzun şiirlerimi 
kasap gibi kese kese çizer, sonunda geriye hiçbir 
şey kalmazdı.” Komet bu itirafın ardından şunu 
ekleyecektir: “Ama bırakmadım işte!”

Neydi Komet’te arkadaşlarının tanık olduğu 
bu “acayip” şiir tutkusu? Neydi seksen bir yıl 
boyu terk etmediği ontolojik macera? Çocuklarda 
gördüğü o büyülü güce ulaşabilmek için diyordu, 
sorulunca kendisine. Nietzsche’nin Zerdüşt’ünde 
betimlediği “deve-aslan-çocuk” meselini 
sahiplenmişti. Şöyle anlatır: “Nietzsche’nin 
Zerdüşt’ünde insanın üç hâli diye bir bölüm 
vardır. İlk hâli “deve” hâlidir. Devenin her 
santimetrekaresinde “sen yapmalısın” diye yazar 
ve deve sonsuz çölde yola koyulur. Sonunda deve 
isyan eder, ikinci hâli “aslan”a dönüşür. Aslan 
hâli uzun sürmez, “çocuğa” dönüşür. Çocuk, 
ilk kendinden harekettir, her şeyi sorar ilk defa 
görüyormuş gibi. İşte tam da böyleydi Komet: 
Çocuklaşmış bilge.

Kendisi de güçlü bir ressam ve şair olan Necmi 
Zeka, arkadaşı Komet’in şiirinde gördüğü, 
bulduğu şeyler hakkında şunu yazar: “Matrak, 
neşeli, keyifli görünen şiirleri birdenbire 
irkiltici, düşündürücü, kışkırtıcı bulabilir, bunu 
bir provokasyon olarak değerlendirebilirsiniz. 
(…) Düşünce ile hasbihâl edilebileceğini; 
düşüncenin hep bir ‘öteki’ni gerektirdiğini 
öğrenebilirsiniz.(…) Şaşırmak öğrenilmez ama 
en azından şaşırmanın özgürleştirici gücünü 

hissedebilirsiniz. Çocuklara, akıl hastalarına 
atfedilen içten şaşırma yetisinin ya da zıpırlık, 
zevzeklik, maskaralık etmenin, yüksek bilgi ile 
derin içgörü ile güçlü duygulanımlar ile çelişmesi 
gerekmediğini görebilirsiniz.”

Çocuklarda ve delilerde görülen o saf 
duygu nedir? Bir şeyi ilk defa görüyormuş 
gibi şaşırarak yaşamak. Gerçekten 
şaşırıyorsa çocuk o şeyi başka bir gözle ilk 
defa görüyordur. Zor şeydir bu başka gözü 
sürekli barındırmak. En başta, her şeyden 
önce bin bir yükle gidip gelen bir deve 
olacaksın. Bu demek, Çorum-İstanbul-
Paris arasında mekik dokuyacaksın. Resim 
atölyelerinde ustalar ne diyorsa acayip bir 
merakla duyacak dinleyeceksin; bu yetmez, 
uygulayacaksın. Kuşağın 68’liler sokakta 
cıvıl cıvıl. İstanbul’da, resmin başkenti 
diye gittiğin Paris’te, o gençlere coşkuyla 
katılacaksın. Onlarla birlikte sonsuza doğru 
acayip bir heves ve denetimsiz bir heyecanla 
koşacaksın. Her teorinin hem de eylemin 
birlikte yarattığı heyecanla. “Çağdaş bir ŞEY 
olmak” isteyeceksin, diyordu, kendi kendine. 
Peki nedir bu? Mesela sanatında iyi olmak için 
kendine karşı “zalim olmak” isteyeceksin. 
Ama nasıl? Alışkanlıklarına, kalıplaşmış 
yanıtlarına, kökleşmiş yargılarına karşı hasım 
bir bilinçle yaşayacaksın. Ama peki bunların 
yerine neyi koyabilirsin? Bildiğinden öte 
bilmediğine merakı koyabilir, onu daima diri 
tutabilirsin (Arkadaşı Orhan Koçak, onun 
kadar çok kitap okuyan bir ressam daha 
görmedim diyordu).

Bir gün şu duyguyla yola düşeceksin. 

“Ağzımda hain karıncaların reçelli bacakları/ 
Düşünüyordum acayip fanilerin halini.” Var 
olmak ya da yok olmak; ama nasıl? “Kendini 
acuna acayip bir cevap” olarak tasarlayacaksın. 
“Sürüngenlerin en içlisi” bir ressam, bir şair 
olmak tutkunu asla yitirmeyeceksin. Peki 
kendisinden başka kimler gibi? Resimlerinde 
büyük ustaları hatırlatan etkilerden 
kaçınmadan ama kendisi olmanın bir yolunu 
mutlaka bularak ve sonuçta kendine benzeyen 
bir Komet olacaksın. (Asıl adın Mehmet Gürkan 
Coşkun’dur). Daima o belirsiz korkuyu, her an 
insanlığın başına gelebilecek bir felaketi, bu 
içleşmiş endişeyi ve tabii dinmez bir heyecanı 
da içeren “acayip” bir neşeyi de es geçmeden 
yaşayacaksın. Şiirlerinden derlemiştir bu sözler.

Komet’in “asla bırakmadım” diyecek kadar 
tutkuyla şiir yazdığını hep merak etmiştim. 
Onca kuvvetli resimleri varken neden çocuksu, 
dalgacı, hınzır, şakacı, ironik şiirler? Resimlerine 
bakarken buldum yanıtımı: Komet, resmin 
sessizliği içinde yarattığı görünümü, ne yapmak 
istediğini şiirin dilsel tadıyla da vurgulamak 
istemiş olmalı. Resimlerinde tasvir ettiği, 
anlarda yoğunlaşmış acayip görüngüleri 
(fenomenleri) dilde de canlandırmak istemiş 
olmalı. Hangi resmindeydi, var mıydı öyle 
bir resmi görmedim ama işte şöyle resimsel 
bir sahneyi betimliyor: “Hopa’da 1969’da bir 
gün/ Yanlışlıkla buldum kendimi/ Bir derenin 
2,5 metre sağında./ Çıkardım kilotumu 
utanmadan/ Bir tablonun ortasında/ İçimdeki 
tenekeyle/ O hendekten bu hendeğe.”

Komet de göçtü. Ardında yüzlerce ölümsüz 
resim ve bir avuç neşeli şiir...
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AYŞEN ŞAHIN

Çocukluğumun bazı dönemleri bir Ege köyünde 
geçti. Çiftçiydi dedem. Bağları vardı. 

Bağbozumu zamanı gün doğmadan 
kalkardı tüm köy. Öğlen sıcağına kadar verimli 
çalışabilmek için. Bir gün öncesinden tüm işçilerin 
yiyebileceği kadar yemek büyük kazanlarda pişirilir, 
bostandan domates-salatalık toplanır çuvallanır, 
odun ateşine konan sacda yufka ekmekler çevrilir, 
ayran yapılmak üzere yoğurt mayalanırdı. Bu sefer-
berlik hâli koca bir şenlik gibi gelirdi bana.

Erkenden düşülürdü yola. Kimler hangi sırayı 
alacak, kimler kelterci, kimler bandırmacı olacak, 
belirlenirdi. Ve başlanırdı üzümler toplanmaya. 
Bağ sahibi kurardı yemek sofrasını incir ağaçları 
gölgesine.

Türküler söylenir, gülüşenlerden şakayı yüksek 
sesle anlatması istenir, kahkahalar yayılırdı sıra sıra. 

Üstümüz başımız ter ve tozla kaplı, üzümden 
yapış yapış elimiz yüzümüzle, yorgun ama 
mesut dönerdik köy evine. Ocakta kazanda su 
kaynatılır, önce çocuklardan başlanıp leğende 
yıkanılır, giysiler çitilenip asılırdı. Sonra bahçede 
oturur, günbatımında asmalardan topladığımız 
taze filizleri soyup tuza banıp yerken halamlarla 
birbirimizin saçını tarar, türkü söylerdik. İlk 
ezberlediğim türküler; “Domdom Kurşunu” ve “Oy 
oy Emine”.

Pestil ve pekmez faaliyetleri de uzun süren işler-
di, yan yana kurulurdu kazanlar, hep birlikte sohbet 
şamata, çalgı-çengi, neşeli günlerdi. Taze asma 
yapraklarını kürek yapar, pekmez köpüğünden alır 
ağzımıza atardık.  Bir daha da tadamadım o lezzeti.

Bugünden bakınca görüyorum ki Diony-
sos’tan beri sürdürüyormuşuz o geleneği. 
Ağzımızın tadı varmış bir nevi. Binlerce yıllık 
gelenek varken nasıl başardık tarımla aramızı 
açmayı son 20 yılda?

Sahi hiç işten çıkınca şarkı söyleyebilen gör-
dünüz mü son zamanlarda? Ne güzeldi Ezginin 
Günlüğü’nden “Sabah Türküsü”; “Ağzımda bal gibi 
tatlı gibi bir türkü, kazanırım çocuklarıma ekmek 
parası…”

Ekmek bunca aslan ağzında değilken daha bir 
güzeldi her şey.

Tarım bir memleketin bolluğu bereketi, kıtlığa 
karşı koruması. Toprak, insanın emeğine hızlı ve 
kolay karşılık veren alan. İklimin sürprizlerine hazır 
olursan, gübrene, ilacına, emeğine güvenirsen 
fiziksel yorgunlukla başını yastığa koymanın huzuru 
kıyaslanamaz bile kentli insanın bugünkü ekmek 
kavgasıyla. 

Bu eylül biri Elâzığ’da biri Denizli’de iki bağ 
bozumuna gittim. Dalında üzümü avuçlamayı çok 
özlemişim. Şarapçılarla gezdim bağları ve çok şey 
öğrendim.

1870’lerde Osmanlı’da şarabın sadece ihracat 
miktarı bile 300 milyon litre. Şu an tüm ülkede 
üretilen şarap 70 milyon kalmış. 

Merak ettim Avrupa ne üretiyor diye, araştırdım.
Dünyada şarap ihracat şampiyonu Fransa, geçen 

sene 10 milyar dolarlık ihracat yapmış. Şarap mik-
tarı 13-14 milyon hektolitre! Bu kadar şarabı toplam 
835 bin hektar bağdan üretiyorlar.

Bizimse son 10 yılda kaybettiğimiz tarım arazisi 
dahi 2,5 milyon hektarı geçiyor.

Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda; Lidya, 
Frigya, Asur, Hitit, Sümer, Urartu, Yunan, Bizans… 
bütün medeniyetler şu şarabı başardı da biz, bir 
avuç bu işe gönül vermiş şarap markasının özveri-
siyle 70 milyon litreye sıkışmış kalmışız.

Üreticiler bu işi büyük bir cengaverlikle 
üstlenmiş. İklim krizine karşı damla sulamadan, 
sürdürülebilir tarım için sıfır atığa, kompostla 
gübre üretimine, çiftçi bağ sökmesin diye ihtiyaç 
üzeri üzüm alımıyla zararı göğüslemeye, karsız 
ama şarap için gerekli üzümü kendi bağlarında 
üretmekten kazanılanla bölgeyi kalkındırmaya, 
tarımda kadın emeğini, yevmiyede eşitliği ve 
sigortalı çalışmayı desteklemekten yaygın şarap 
eğitimleriyle sektöre insan yetiştirmeye, üniversite 
kazanan bölge gençlerine burs vermekten dünyaya 
Anadolu ve Mezopotamya’ya ait üzümleri anlata-
bilmeye kadar her şeyi üzerlerine almışlar, üzümle-
rimizi, bağlarımızı, tarımı ve şarabı savunuyorlar.

Elâzığ’da şarap fabrikası içinde ilk Tekel binası 
duruyor tüm azametiyle. 1944’te kurulmuş. Yeni bir 
cumhuriyet var, bir yanda da İkinci Dünya Savaşı. 
Ama güç üretimden gelir, üretim tarımda. O yok-

lukta Elâzığ’a Tekel Şarap Fabrikası açmaktır işte 
devrimci bir kalkınma.

Bir zamanlar sadece İstanbul’da 200’den fazla 
şaraplık üzüm varken şu an tüm Türkiye’de 30’u 
geçmiyor. Onların da adını, tadını ezberletemedik 
dünyaya. 

Sayınca fark ettim İstanbul’un semtlerini; Bağcı-
lar, Bağlarbaşı, Gülbağ, Validebağ... Nasıl bir bağlar 
bahçeler cennetinin üzerine dikmişiz o plazaları, 
çirkin toplu konutları?

Tarımda bereket, bereket için devlet teşviki, 
köylerde eğitim, gençleri tatmin eden bir sosyal 
hayat olsaydı, 16 milyon sığışmaya kalkmazdı 
İstanbul›a

Türkiye’nin en büyük içki markalarından birinin 
genel müdüründen bir anı dinledim. Mardin’de bir 
gençle tanışmış, ne iş yaptığını sormuş. “Süryani 
şarabı üretiyoruz.” yanıtı alınca; biz de üreticiyiz, 
soracağın, yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa 
söyle demiş. Aldığı yanıt “Biz şarabı 5000 yıldır 
üretiyoruz, asıl sizin öğrenmek istediğiniz varsa biz 
yardımcı olalım.” olmuş.

Bu anıdan yola çıkıp bir öykü yazacaktım, 
sonra diledim ki biz yakın zamanda bir tarım 
devriminin öyküsünü hep birlikte yazalım. Ha-
yaller kuralım; tarım arazisinin elimizden kayıp 
gitmesini durdurmuşuz, tarıma uygun hazine 
arazileri özerk üniversitelerin ziraat fakülteleri-
ne, sürdürülebilir tarım, ata tohum, alternatif 
sulama, geri dönüşümlü gübre ve kaybolan 
üzüm çeşitlerinin AR&GE’si için tahsis edilmiş. 
Kooperatifler kurulmuş. 

Dünya markalarının fason üretimine ucuz 
işgücü değilmişiz de dünyaca bilinen markalarımıza 
Boğazkere, Öküzgözü, Kalecik Karası da eklenmiş 
mesela. 

Ta Edirne’den Şırnak’a rotalarımız varmış çeşit 
çeşit. Öyle Ortadoğu’nun hunharca tüketmek iste-
yen varsılına, icabında Peri Bacaları’nı bile yıka yıka 
varaklı beş yıldızlı oteller açarak değil de bağbozu-
mu şenlikleri, tadım turlarıyla nam salmışız dünya 
turizmine.

Üniversitelerin ek kampüsleri, araştırma-
geliştirme tesisleri Anadolu›ya yayılmış, her biri 
alanında dünya sıralamasında. 

Dionysos, medeniyetin destekçisi, barışın aşığı 
diye de tanımlanır mitolojide.

Bir hayal kuralım istedim hala bağlar bozulmaya 
devam ederken bu ekim ayında, içinde medeniyet, 
barış, bolluk, bereket ve şenlik olsun.

Bağdan dönüşte güneşten kızarmış gülen yü-
züm, beyaz sabun kokulu saçlarım, ağzımda koruk 
ve filiz tadı, camı tıklarken evin önündeki meyve 
ağaçlarının dalları, bedenimin yorgun ama sağlam, 
ruhumun dingin daldığım o uykuları hatırladım. Bir 
daha hiç öyle deliksiz ve mutlu uyumadım.

Ayağı toprağa sağlam basan bir memlekette, 
yastığa rahat koyardık başımızı.

İçinde şarap geçen kısacık bir öykü yerine 
bunu yazmak istedim: tarım devrimiyle bir tarih 
yazabilme ümidimi…
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CAN ERSAL

Bu yazımda Cumhuriyet'in önemini uzun uzun 
anlatmak istedim. Ancak, Can Yücel'in bu 
şiirinin Cumhuriyet'e dair fikirlerimi özetlediğini 
düşünerek sizlerle paylaşmak istedim. 
Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

11

SU
'D

A 
CA

N 
BU

LA
N 

RE
NK

LE
R



NEBAHAT AYHAN

“Elimden tut yoksa düşeceğim
Yoksa bir bir yıldızlar düşecek!”

Attilâ İLHAN 1925’te İzmir’de doğmuş; 
Cumhuriyet döneminin dramlarını, 
heyecanlarını yaşamış; hayal kırıklıklarına 

tanık olmuş; Türk edebiyat ve sanatını şiir, roman, 
senaryo ve fikirleriyle mavileştirmiş bir sanatçıdır.

Babası Muharrem Bedrettin Bey, İstanbul’da 
Mekteb-i Hukuk’u bitirmiş, İzmir Menemen’de 
savcılık yapmış bir hukukçudur.

İLHAN, eğitimine 1932’de Karşıyaka’da 
Cumhuriyet İlkokulu’nda başlar; ortaokula 
Karşıyaka Atatürk Ortaokulu’nda başlar; 
sonra da Balıkesir’de yatılı devam eder ve yine 
Karşıyaka’da tamamlar. 

1941 Şubat’ında,  İzmir Atatürk Lisesi’nde 16 
yaşında “aşk mektupları” nedeniyle yargılanır; 
tutuklanır; iki ay hapis yatar. Genç âşık sevdiği kıza 
yazdığı mektuplarda Nâzım HİKMET şiirlerine 
yer vermiştir.  Türkiye’de hiçbir okulda eğitim 
görmemesi şartıyla serbest kalmış; 1944’te 
Danıştay kararıyla eğitim hakkını tekrar kazanmış 
ve İstanbul Işık Lisesi’ne, oradan da İstanbul 
Hukuk Fakültesi’ne kaydolmuştur.

“İnsanı ancak kendisi tamamlar.” dizelerini 
doğrularcasına buradaki eğitimini de yarıda bırakıp 
kendini kendiyle tamamlamaya koyulmuştur.

1948’de Nâzım HİKMET’i Kurtarma Hareketi 
için Paris’e gittiğinde sakal bıraktığı için  “KAPTAN” 
denilmiştir. Türkiye’ye döndüğünde başı polisle 
derde girer ve birkaç kez gözaltına alınır.

“Bir eskimişlik duygusu nereye baksan 
Gücü yetmez kimsenin kimseyi kurtarmaya.” der.

Şairlerin görünmez mezarlığı olan zamanda şiir 
söyleyerek dolaşır her köşe başında öpüşülen bir 
bulvardan yalnızlık yüklenerek. 

“Gerçek” gazetesinde 1951’de yayımlanan 
bir yazısı nedeniyle kovuşturmaya uğrar. 
Sonra Paris... Marksizm… Siyasi fikirlerinin 
eserlerinde yer alması…

“Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü, 
isyan haktır.”

 1 Kasım 1952’de Ankara’da bir grup lise 
öğrencisi tarafından yayımlanan “Mavi” 
adlı dergide yazar. Şiirin, zengin ve kapalı 
bir anlatımının olması gerektiğini vurgular. 
Eserlerinde Anadolu’yu tüm yönleriyle yansıtmaya 
çalışarak halk şiirini savunur ve “Mavi Akımı”nı 
destekler.

Kaleminden yağmur bereketiyle akşamlar 
çökebilir ve yıldızlar düşebilirdi. Evet, şairler de 
korkar karanlıktan, düşmekten, yalnızlıktan ve 
aşktan…

Ve sevmelere âşık olurlar ki “Böyle bir sevmek 
görülmemiştir”e dönüşür suskunlukları. İster ki 
sevdiceği herkes gibi yaşasın, işine gücüne baksın; 
evlensin, çocukları olsun. 

Yalvarmak aşklanmaktır ya biraz da şair de 
yalvarandır dünyasında.

“Beni koyup koyup gitme, n’olursun!”
Şenlik dağılır, bir acı yel kalır sevdalısıyla 

ağlaşırken. Neylemeli, bir avuç yıldız tozu gibi 
savrulur rayından çıkarken yaşamak.

Uyku arasında ağlayarak çağrılan çocukluk sesi 
dağ başları kadar yalnızlığından mor kıvılcımlarla 
geçer; vücudunda yanık sızıları ay ışığına batmış 
karabiber ağaçları gümüş tozu oluverir. Tedirgin, 
sımsıcak bakışları ve suç ortağı kaçamak gülüşleri 
sanki ateşten bir tebessümdür zehir zemberek aşkı.

“Bekleme yapmayın! ‘Aşk’ını alan ‘acı’ ya doğru 
ilerlesin.”

Uzak yalnızlık limanlarının aykırı yolcusu 
sanatını arayışlar çerçevesinde geliştirmiş; şiir 
yazmaya başladığı ilk dönemde halk edebiyatı 
etkisinde kalmış; sonraki yıllarda şehir hayatını, 
bireysel konuları, isyanları ve toplumsal sorunları 
eserlerine konu edinmiştir.

1946’da CHP Şiir Armağanı’nda “Cebbaroğlu 
Mehemmed” le ikinciliği, 1974’te “Tutuklunun 
Günlüğü’’yle TDK Şiir Ödülü’nü; 1975’te “Sırtlan 
Payı’’ adlı romanıyla Yunus Nadi Roman 
Armağanı’nı kazanan şair, 1968’de Türk sinema 
yapımcısı ve yönetmeni Biket İLHAN ile evlenmiş, 
1984’e kadar bu birlikteliği sürdürmüştür.

2005… Sararan yapraklar…  Özüne çekilen 
ağaçlar… Sonbahar… El değmemiş bir gökyüzü 
ve derken “An Gelir” daimîlik aktarılıverir; beden 
Aşiyan’a öz maviliğe yükselir.

Aydınlık neyin oluyor senin? 
Özleminmiş, öğrendik. 
Gökyüzüyle masmavi bir kardeşliğin varmış, 

Öğrendik. 
Ve tabii ki ayrılıklar da sevdaya dâhil. “Ayrılık 

kapımızı çaldı sonunda senden son dileğim 
unutma beni.” demiştin ya, UNUTMADIK…
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ZÜLFÜ LIVANELI

Son zamanlarda duyduğum en güzel yorum, 
bir Cumhuriyet Bayramı mesajındaydı. 
“Cumhuriyet’in temeli kültürdür. Cumhur 

kültürlü olmalı ki cumhuriyet yaşayabilsin.” 
Bunu en iyi bilen insan Gazi’ydi. Yeni Cumhuriyet’i 

kültür temeli üzerine oturtmak istemişti. Bir edebiyat, 
kültür ve eğitim şölenine dönen akşam sofralarında 
hiç askerlik anıları anlatmıyor, sürekli olarak kültür 
konuşuyordu. Kafasını kurcalayan konular genellikle 
kültür ve eğitim konularıydı. Çünkü cumhuriyet’in 
yeni bir insan tipi yaratarak ayakta kalabileceğini çok 
iyi biliyordu. Nasıl, etkisinde kaldığı Fransız İhtilali 
yeni Fransız yurttaşını ortaya çıkarmışsa, kendi 
devrimi de “Cumhuriyet yurttaşı” kavramını yaratacaktı. Bu amaçla köy 
enstitüleri kuruldu, halkevleri açıldı, Paul Hindemith gibi büyük besteciler 
müzik eğitiminin temellerini attı, üniversiteler dünya çapındaki Alman 
hocalarla çağı yakalamaya çalıştı. Tercüme büroları kuruldu, Maarif 
Vekaleti dünya kültürünü aktaran kitaplar, dergiler yayınlamaya başladı. 
Dil ve tarih kurumları çalışmaya başladı. Tiyatrolar, operalar, senfoni 
orkestraları kuruldu. Çok kısa zamana sığan bu yoğun, baş döndürücü kültür 
çalışmalarında yapılan her şey yüzde yüz doğru muydu? Elbette hayır. Devrim 

heyecanı içinde zaman zaman aşırılıklar yapıldı, ölçünün 
elden kaçırıldığı zamanlar oldu. Ama bunlar kaçınılmaz 
hatalardı. Zamanla hepsi yerli yerine oturacak ve bir 
dengeye kavuşacaktı. Ne yazık ki kültür insanı Atatürk’ün 
ölümünden sonra bu kampanyalar hızını kaybetti, kültür 
ve “yeni yurttaş” oluşturma gayreti unutuldu. Atatürk’ün 
attığı temeller zaman içinde serpilip boy atacağına, 
biçimsel ritüellere, içi boş gösterilere dönüştü. Bu 
arada cumhuriyet karşıtı çevreler kendi muhalefetlerini 
oluşturmak için eğitim çalışmalarına devam ettiler. 
Devrimlerden nefret eden, Atatürk adına tahammül 
edemeyen kuşaklar yetiştirdiler. 

Atatürk, “Cumhuriyet’in temeli kültürdür.” derken 
sadece güzel bir söz söylememiş, en derindeki gerçeği işaret etmişti. 
Çünkü Namık Kemallerle, Tevfik Fikretlerle büyüyen bir neslin, bu 
etkiyle neler başarabileceğini bizzat kendi hayatında görmüştü. Ama 
bunun farkında olmayan, Atatürk’ün kültür boyutunu kavrayamayan 
ve kendilerine haksız bir biçimde “Kemalist” adını yakıştıran asker-
sivil yöneticiler, devrimin içini boşalttılar, yeni cumhuriyetçi kuşaklar 
yetiştirmediler ve statükoyla çarpışan büyük devrimciyi asık suratlı bir 
büst olarak tanıttılar. Bence Atatürk’e yapılan en büyük haksızlık budur.
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Devlet adamı ve tarihçi Şakir Paşa’nın 
oğlu, Robert Kolej, Oxford Üniversite-
si mezunu, Latince, Grekçe, İngilizce, 

Fransızca, İtalyanca, Almanca ve daha birçok 
dile egemen olan, babasını öldürme suçuyla tu-
tuklanıp 18 yıl hapse mahkûm edilen, ancak bir 
süre sonra aftan yararlanıp serbest kalan, yerli 
ve yabancı dergilere yazarak geçimini sağla-
yan Cevat Şakir, acaba günün birinde “Halikar-
nas Balıkçısı” olacağını biliyor muydu? 

Daha doğrusu, sürgün edilmesine neden 
olan, o kaderini değiştirecek yazıyı yazmasay-
dı “Halikarnas Balıkçısı” olur muydu? Bence, 
elbet olurdu. Halikarnas’ın değilse de Ana-
dolu’nun başka bir köşesinin balıkçısı ya da 
bahçıvanı olurdu. 

O yazı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, 
asker kaçaklarının yargılanmadan kurşuna 
dizildiklerini anlatan bir öyküydü. “Resim-
li Hafta” dergisinde yayımlanmıştı. Halkı 
kışkırttığı gerekçesiyle, İstiklal Mahkemesi’n-
ce sürgüne mahkûm edildi. Bodrum’a... Yıl 
1924’tü ve Bodrum, Ege’nin en uzak, en çorak, 
en unutulmuş köşesiydi.  

Cevat Şakir’i herkes yakından tanısın 
istiyorum. Sadece adını bilmekle yetinmesin. 
Hem usta yazarlığını hem de çevreciliğini 
bilsin. Bodrum Yarımadası’nı yeniden nasıl 
yarattığını kavrasın! Tüm eserlerini okusun! 
Ne müthiş bir edebiyatçı olduğunu görsün!

İçinde yaşadığımız bu acımasız vahşi yalan 
dolan, hoyratlık döneminde onun gibi ilk 
çevrecilere, doğa, deniz ve insan sevgisiyle 
donanmış olanlara ihtiyacımız var. 

İnsan, doğa tutkunluğu, bahçıvanlığı, ba-
lıkçılığının yanı sıra asıl uzmanlık alanı olan 
antikçağ ve Anadolu uygarlığını incelemekten 
asla geri kalmadı. Batı uygarlığının, Anado-
lu’dan kaynaklandığına inanıyordu. Ömür 
boyu bunu savundu. 

İnsanı sevmek için, doğayı, denizi, ağacı 
sevmek için, Anadolu’yu sevmek için onu 
tanımalı, onu okumalıyız. 

•••
Halikarnas Balıkçısı’yla iki kez karşılaştım. 

Çocuktum. İzmir’deydik. İlkinde “misafirlik-
teydik”. İkincisinde evimize gelmişti... Ben 
altı, o altmışlı yaşlarındaydı. 

İlk karşılaşmadan belleğimde kalan ça-
tallı, pürüzlü, tutkulu, devasa bir ses... Bizi 
görünce öyle bir kocaman “Merhaba!” çekti 
ki benim ödüm koptu! Birkaç gün sonra bizim 
evde bir telaş bir telaş... Cevat Şakir Kabaa-
ğaçlı, “Merhaba” dediğinde yeri göğü inleten 
o yazar bize geliyormuş. 

Geldi. Kapıyı ben açtım. Elim, kocaman eli, 
ince uzun parmakları arasında kayboldu. (Çok 
yıllar sonra Sevgili Azra Erhat, bana o ellerin, 
yeryüzünün en güzel elleri olduğunu anlatacak-
tı!) Başköşeye oturdu. Ve gürül gürül anlatmaya 
başladı. Hiç susmadı! Şimdi bugün bile gözümün 
önünde: Elleriyle ve kocaman açtığı kollarıyla 
anlatıyordu. Ha bire oturup kalkarak, havalara 
fırlayarak anlatıyordu. En çok Bodrum’u, Bod-
rum’un denizini, doğasını, Bodrum’un insanları-
nı anlatıyordu. Herkes onu dinliyordu. 

Ben daha o güne dek böyle bir adam gör-
memiştim. Ak düşmüş saçları çok uzun, çok 
isyankâr, çok darmadağınıktı. Üzerine çok bol 
gelen pantolonu, her ayağa kalkışta düşüyor-
du. Sık sık havaya saçılan o uzun parmaklar, 
pantolonun kemersiz beline yapışıyordu. Her 
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fırlayışta, gömlek de isyan ediyor, 
her seferinde pantolonun içine 
sokuşturmaya çalışıyor-
du. Bol bol küfür ederek 
konuşuyordu. Çok 
geçmeden biz çocuk-
lar “hadi odanıza” diye 
kışkışlandık... Kapı 
aralığından, rüzgârlar-
la, dalgalarla yarışan 
o ses bana ulaşıyordu. 
Üstelik anlattığı o ilginç 
şeylerden çok, sadece 
küfürleri ve ayıp sözcükleri 
duyar ve seçer olmuştum! 

•••
O günlerde elbet henüz bilmiyordum 

onun ne denli önemli bir yazar olduğunu…  
Edebiyata sesi, kokuyu ve ışığı, aydınlığı kat-
tığını da, o engin kültürünü de bilmiyordum. 
Zaman içinde kitaplarını okuyarak öğrendim.

Bana soracak olursanız: Bir yazarı tanıma-
nın en iyi yolu, onun tüm eserlerini okumak-
tır...

“Ege Kıyılarından”, “Merhaba Akdeniz”, 

“Ege’nin Dibi”, “Yaşasın De-
niz”, “Gülen Ada”, öykü 

kitapları; “Aganta 
Burina Burinata”, 

“Ötelerin Çocu-
ğu” romanla-
rı; “Anadolu Efsa-
neleri”, “Anadolu 
Tanrıları” adlı in-
celeme kitapları, 
hep 40’lı ve 50’li 

yılların ürünleriydi. 
Öykü, roman 

ya da deneme ince-
leme... Tümünde dolu 

dolu, coşkulu bir anlatımı 
var. Bu anlatımı yerel renklerle 

köpürtüyor. Şiirsel ve destansı bir dil kulla-
nıyor. Engin bilgi ve kültür birikimi, anlattığı 
ne olursa olsun, hem çok geniş bir ölçekten, 
dünya ölçeğinden o konuyu ele almasını 
sağlıyor, hem de okyanusun sonsuzluğunda 
bir su damlası, bir kum zerresinin içtenliğini, 
yalınlığını ortaya koyuyor. 

“Uluç Reis”, “Turgut Reis”, “Deniz Gurbetçi-

leri” romanları, “Mavi Sürgün” adıyla topla-
dığı sürgün anıları 60’lı yılların; “Anadolu’nun 
Sesi”, “Hey Koca Yurt”, “Gençlik Denizlerin-
de” 70’li yılların ürünleriydi.

Edebiyata sadece coşkuyu değil, sesi, ışığı, 
kokuyu da kattığını görüyoruz...

Balıkçı’nın “Merhaba” öyküsü çok ünlüdür. 
Merhaba öyküsünü, Balıkçı şöyle anlatıyor:

“Çook eski zamanlarda uzun yolda kar-
şılaşan iki seyyah, diğerine zarar vermeyi 
düşünmediğini düşmanca bir niyeti olmadığını 
anlatmak için, yaylarını gerip, oklarını uzağa 
atar ve ‘Mir heba’ yani ‘Okum boşa gitsin’ der-
lermiş. Zaman içinde bu söz, ‘Merhaba’ olarak 
girmiş konuşma dilimize...”

Balıkçı’ya göre, merhaba demek “Benden 
size kötülük gelmez.” demektir. Ayrıca “Sabah 
şerifleri”, “akşam şerifleri”, “Allahaısmar-
ladık” gibi sözcükleri de sevmez. “Bunların 
yerine basarım merhabayı, olur biter.” der... 

Bir de “merhaba” sözcüğü eski harflerle 
yazıldığında yelkene benzer. Merhabayı sev-
mesinde bunun da etkisi vardır!

•••
Yıl 1967. Bodrum ortaokul çocukları, has-

talanıp İstanbul’a giden Balıkçı’ya mektup 
yazar, sorular sorar. İşte Balıkçı’nın verdiği 
kimi yanıtlar: (Bunların tümü 23 Ocak 1979 
tarihli Cumhuriyet’te yayımlanmıştır).

Deniz sevgisi ne zaman başladı? 
“Saburluk durup dururken yedi metre bo-

yunda çiçek açar. ‘Saburluk bu çiçeği açmasını 
ne zaman aklına koydu’ diye sorulur mu hiç! 
Ben mi denizi, deniz mi beni ne zaman seçtiğini 
vallahi bilmiyorum...”

Turunçgilleri yayarken karşılaştığı güçlükler? 
Ziraat Bakanlığı, gümrük, ormancılarla 

mücadelesini anlattıktan sonra en acı anını 
söyler: “İstanköy’den Bodrum’da çok güzel 
olacak bir çeşit yaseminden bir saksı çiçek getir-
dim; şehadetnamesi yok diye, merasimle saksıyı 
denize attılar. Yahu kurak yerde bir yaprak getir-
memişlerin saksıyı denizde öldürürken gözümün 
önüne idam sehpası geldi. Gözlerim yaşardı. 
Ama kıramadılar gönlümü. Çabam hız aldı.” (Bu 
yanıtta günümüzü düşünmeden edemedim!)

En sevinçli anı? 
“Bütün Bodrum benim için çok sevinçli bir 

anıdır.” dedikten sonra bir de örnek verir: Bod-
rum’da “Carmen” eserini Türkçeye çevirirken 
İspanyol güzelinin saçlarına mimoza taktığını 
okur. Neden Bodrumlu kızlar da takmasın diye-
rek Paris’ten mimoza tohumu getirtip her yere 
eker. Günün birinde iki Bodrumlu kızın saçlarına 
mimoza taktığını görünce en büyük sevinci olur! 

Mosoleum’un British Museum’da bulunma-
sına çok kızan Balıkçı, bir gün İngiliz Kraliçe-
si’ne mektup yazar:

“Mosoleum’un derhal ait olduğu yere, Hali-
karnas’a geri yollayın. O ancak Arşipel mavisi-
nin önünde güzeldir.” 

Mektubuna kısa sürede yanıt gelir: “Geri 
yollamamız imkânsız. Ancak bulunduğu yeri 
Arşipel mavisine boyadık.”

İyi ki bu topraklara ve hayatımıza dokun-
dun Halikarnas Balıkçısı!

İlk karşılaşmadan 
belleğimde kalan 

çatallı, pürüzlü, 
tutkulu, devasa bir 
ses... Bizi görünce 
öyle bir kocaman 

“Merhaba!” çekti ki 
benim ödüm koptu!
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AYLIN ÜNAL

Güneş batmak üzere, hava yakın 
kararmaya. Yakın benim gibi kara 
ve uğursuz olmaya. Ekimin sonuna 

doğru benim günümü kutlarsanız diye 
gideceğim birkaç mum yakmaya. Ama 
gitmeden evvel kolaçan edeceğim etrafı. 
Gözlerimi sizin göremediklerinize dikeceğim. 
Mahallenin güvenliğini tehdit eden bir iki 
fare olursa bulup kafasını ezeceğim. Avcıyım 
ama elimi bulamadım hiç kana. Farelerle de 
oyun oynuyoruz aslında. 

Geçen gün sokağın başında 
uyukluyorum. Hava sıcak mı soğuk mu 
onu da anlamıyorum. Hem gelene-gidene 
bakıyorum hem de köpek avlıyorum. 
Benden büyük olmasın üç tanesi daha 
beni görmeden kaçtı o gün. Akşam 
ezanına kalmadan sessizliğini temin 
ettim mahallenin. Hem görmediklerine 
bakıyorum bakkal dedenin, hem de bekçilik 
yapıyorum her gün.

Vefalıyım, atiğim hani yakışıyor da bana 
tel bıyıklarım. Bilmem kaç yıl öncesinin 

hikâyeleriymiş, ölülerin ruhunu çalan bir 
kara kediymiş, her kimden çıkıyorsa bu 
laflar, bilsin ki kırılıyorum. Yahu bir yumak 
ip bulsam cadde boyunca yuvarlıyorum. 
Bazen diyorum kendime, bırak koşsun 
köpecikler arabaların peşinde, yesin fareler 
duvarlarınızı. Ama anında dikkatimi 
dağıtıyor kanat çırpan sineklerin vızıltısı. 
Hem adı bende kalsın biri var mahallede, 
ona da artistlik yapıyorum bu bahaneyle.

Birkaç gün önce üçüncü katın çamaşır 
telinden düşen bir çorap buldum, onu çaldım 
iki sokak öteye gittim oynadım parçaladım. 
Hangi rahmetlinin ruhuna benzer bir yırtık 
çorap? Nereden gelir bu uğursuz lakap? 
Karanlıktan korkan ışığını yaksın. Şeytandan 
korkan aynaya baksın. Olur da biri bana 
“pist” derse, ilk paçalarını kollasın.

Gün geçti. Şimdi gece vakti. Çağırıyor 
mahallenin uğultusu bekçiyi. Biraz takılırım 
buralarda, sabaha karşı da evime dönerim 
içim rahat. Giderken de elim boş gitmem, 
bekler beni Sebahat.
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Çoğu kimse şu şarkıyı duyunca gülümser, 
çocuklar için yazıldığını düşünür 
ve “Ankara Ankara güzel Ankara”yı 

küçümser. Neresi güzel der, ruhsuz, karanlık, 
sıkıcı bulur. Bir kenti güzelleştiren şeylerin 
yapıları, parkları, bahçeleri, denizi, suyu, doğası 
olduğu düşüncesinin yanlış değilse de eksik 
olduğunu da aklına getirmez. Oysa bir kent 
önce insanlarıyla güzeldir. Onlardan bazılarının 
varlığı bile oraya çok şey katar, çok değer, çok 
anlam, çok farklılık, çok iyilik...

Bazı insanlar bazı kentlere çok yakışır. 
Nasıl Yahya Kemal, Sait Faik, Orhan Veli 
İstanbul’a yakıştıysa ve kent bugün onların 
şiirlerinden, öykülerinden, farklı, bambaşka 
bir gözle okunuyorsa, Ankara da Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysal, 
Şükran Yiğit, Bilge Karasu, Vüsat O. Bener’in 
öykü ve romanlarında öyle okunur. 

En iyi demek istemem ama bir kenti her 
şeyiyle en kapsamlı, en derin biçimde ağırlayan, 
bir bakıma onu unutulmaz kılan da şiirdir! 
Ankara’nın şiiri, Ankara’nın şairleri. Hasan 
Hüseyin hiç kuşkusuz Ankara deyince akla 
ilk gelen şairdir. Ankara deyince “yabana mı 
atıyorum yani seni” diye anılması gereken bir 
başka şair de Cemal Süreya’dır ki, “ey iyi kalpli 
üvey ana” dizesi bile yeter bunun için. Ali 
Cengizkan’ın "Ankara Ankara Güzel Ankara"sı da 
kentin şiir belleğine unutulmaz bir armağandır, 
“Ankara bir düşler kentidir” diye başlar.

İşte Ali’nin de yaşadığı o düşler kentinde çok 
koyu, kopkoyu, demli arkadaşlıklar yaşanmıştı 
bir zamanlar. Öyle çok eski zamanlar değil ama, 
o arkadaşlığa o demi veren, arkadaşlığın rengi 
bu kadar mı güzel olur dedirten arkadaşlar artık 
burada olmadığı için, çooook uzak zamanlarmış 
gibi şimdi!

Behçet ile Ahmet de arkadaşlığın deminden 
nasibini almakla kalmamış, onun her zaman 
sıcak kalmasını da sağlamış ve şiir gibi yakın 
olmuş iki şair. ‘Onların olayı’ da 70’lerde 
başlıyor.

Behçet Aysan, Ankara doğumlu. Kuleli Askerî 
Lisesi’nden sonra Kara Harp Okulu’na askeri 
tıp öğrencisi olarak giriyor, yıl 1968. Dünyada 
ve Türkiye’de öğrencilerin, gençlerin isyan 
başlattığı yıl. İnsanın isyan hali. İnsan isyandır 
duygusunun havalandığı güzel zamanlar.

Behçet’in haksızlığa, adaletsizliğe, 
eşitsizliğe ve zulme katlanamayan yapısı, onu 
kısa süre içinde düzene karşı savaşan siyasal 
örgütlenmelerin içine çeker. Başkaldırıyı 
bastırmak isteyen egemen güçlerin ordu eliyle 
gerçekleştirdiği 12 Mart 1971 muhtırasıyla da 

memlekette insan avına çıkılır. Pek çok öğrenci, 
aydın, sendikacı, yazar, gazeteci gibi ordu 
içindeki demokrat, yurtsever asker ve subaylar 
da bundan payını alır. Behçet de tutuklanır, 
orduyla ilişiği kesilir. Mahpusluk yılları başlar.

Ahmet Erhan 1958 doğumludur. Behçet’ten 
9 yaş küçüktür, o mahpustayken Ahmet 13-14 
yaşlarındadır. Fakat Türkiye herkesi erkenden 
büyütür. Karamsar yapar, umutsuz yapar, şair 
yapar...

Yine de ‘enseyi karartmamak lazım’dır. 
Kısa süreli ama yoğun etkili darbe, üç fidanın 
asılması, gençlik önderlerinin öldürülmesiyle, 
kendi deyimiyle ‘mıntıka temizliği’ yapmıştır. 
Halkın da buna tepkisi ilk kez sosyal demokrat 
bir partiyi, CHP’yi, Ecevit önderliğinde iktidara 
getirmek olur. Bahar gelmiştir, arkası yazdır... 

Herkes öyle sanır, göğe bir perde gibi çekilmiş 
karanlık aralanmaya, gök açık maviden göz 
kırpmaya başlamıştır çünkü, fakat mavi bahar 
kısa sürer, Türkiye yeniden kararır, ‘kara çocuk’ 
Ahmet Erhan da kararmaya başlar usuldan. 
Ülkesi için kaygılanır, kara kara düşünür, 
karanlık demeye de dili varmaz böyle renkli mi 
renkli bir coğrafyaya, her biri bir alem insanlarla 
dolu Anadolu’ya, "Alacakaranlıktaki Ülke" (1981) 
diye şiirini yazar: “Sana nasıl anlatayım, her gün/
ölüme gider gibi ayrılıyorum evden”.

Behçet Aysan da mahpustan çıkmış, içeri 
düşünce yarım kalan tıp eğitimini tamamlamış, 
psikiyatr olarak çalışmaya başlamıştır. İlk şiir 
kitabı "Karşı Gece"yi 1983'te yayımlar. Kırgındır, 
saçılmış bir nar gibi hissetmektedir kendini.

Adnan Azar, Hüseyin Ferhad, Akif Kurtuluş, 
Haydar Ergülen, Doktor Ercan ya da Ercan Kesal, 
Şükrü Erbaş gibi o yıllarda Ankara’da yaşayan, 
okuyan gençlerden, şairlerden oluşan arkadaş 
adlarının arasında onlar da vardır, Ahmet Erhan, 
Behçet Aysan. Ahmet Telli işkenceye dayanan 
kararlılığı gibi tıpkı, zamana direnen şiirler 
yazmaktadır. Çok sevdikleri abileri Metin Altıok 
çoktur Bingöl’dedir, yakışıklı bir Gezgin’den 
yoksun bırakmıştır Ankara’yı.

Çatışmalar, saldırılar, siyasi cinayetlerle 
dolu Milliyetçi Cephe yıllarının baskısı, sıkıntısı 
onları birbirlerine iyice yakınlaştırırken, Ahmet 
Erhan’ın kentte mekan tuttuğu içkievlerine 
gidişi sıklaşmaktadır. Zaman zaman Hayati Baki, 
Salih Bolat’ın da uğradığı bu mekanlar arasında 
en ünlüsü, Ahmet’in bir şiirine de konu olacak 
exprestir, “Büyük Express Kuşağı” der Ahmet. 

O kuşak aynı zamanda 80’ler şiirinin açılışını 
yapan Ahmet Erhan’la da anılacaktır ve onu 
koyunun lacivert tonunda iki arkadaş olarak 
Behçet’le birlikte ağırlayacaktır. Hepsi de 
kendilerinden çok birbirlerine yakındır ama 
Ahmet’le Behçet’in dostluklarının arasından 
hiçbir şey sızmayacaktır. Şiirlerinin renginden 
mahcubiyetlerine, tavırlarından duruşlarına, 
elbette siyasal tutumlarından şiir anlayışlarına, 
birbirlerine yıllar sonra kavuşmuş iki kardeş 
görünümü vereceklerdir Ankara’da ve her yerde.

12 Eylül 1980 darbesi, çok değil birkaç yıl 
içinde Ankara’yı boşaltırken, ikisi de güzel bir 
ısrar içinde Ankara’yı bekleyeceklerdir, ‘herkes 
gitmemiş’tir daha, bazıları gitmeyecektir! 
Gerici ve faşistlerin 2 Temmuz 1993 Madımak 
Katliamı'nda 35 canla birlikte kıydığı Behçet 
Aysan’ın acısı Ahmet’in gözünü, gönlünü, 
kalbini yakacaktır. Behçet daha 44 yaşındadır.

Ankara Ankara, “Güzel Ankara” değildir 
artık, Metin Altıok yoktur, Behçet yoktur, 
Ahmet "Ankara-İstanbul Karatreni"ni yazar, 
İstanbul’a taşınır. Kimsesiz kalmış gibidir. Acısı 
derinleşir. Hastalığa dönüşür. 4 Ağustos 2013'te, 
55 yaşında, acılarıyla birlikte Ankara’nın bağrına 
gömülür. Sanki o şiiri toprak anaya yazmış 
gibidir, “anne ben geldim, oğlun, hayırsızın”.

Aynı günün akşamı Adnan Azar, Haydar 
Ergülen, Behçet’in kızı Eren Aysan, Büyük 
Express’te Ahmet’i, Behçet’i ve gidenleri anmak 
için buluşurlar. Adnan, "Ahmet, Behçet’in 
acısına dayanamadı." der. Aradan 5 ay geçmiş 
geçmemiştir, Adnan Azar da onların acısına 
dayanamayarak 10 Ocak 2014’te, 58 yaşındayken 
çok sevdiği Ankara toprağına döner...
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BARIŞ INCE

İşte böyle Savaş… O gün bizi arabadan atan bu çember sakallıların 
nasıl mağdur ilan edilip de iktidara getirildiğini kaçırdım. Destek 
bulduranların kimler olduğunu ise hatırladım. 90’ların sonunda 

başlayan “kaynaştırma”, o dönemlerde ünlenen “küçük ünlüler” 
sayesinde oldu. Kim mi bu “küçük ünlüler”? Yıllarca büyük ünlü 
uyumunu bozup bozup senin, benim ve Şahap abinin içini deşenler. 
90’lar veya 2000’lerin başı… Savaş mı çıktı? Patlatırlar tumturaklı bir 
arabesk… Çocuklar mı katledildi? Direnmeye gerek yok; yazarlar acılı 
bir yazı, cümlelerin sonunda da bozarlar ünlü uyumunu… “Ağlar gibi 
mesela... Öğürür gibi yani…” Bak; “mesela”! Nedir? “E ve a.” Bak; “yani”! 
Nedir? “A ve i.” A, i, a, i… 

Dilimizdeki büyük ünlü uyumunu halk bozmadı. Şu senin küçük 
ünlüler... Aralarındaki küçük ünlü uyumunu bozmak işlerine 
gelmiyordu. Birbirlerine yumuşak dokunuşlarda bulunmak daha 
faydalı olurdu. Tam da bu noktada küçük ünlüler bir arada durdular, 
uyumlu bir şekilde kafada kurup güzel Türkçemizdeki büyük ünlü 
uyumunu bozdular! Böylece halkı ağlatarak para kazanmanın da yolunu 
yordamını buldular. Biz sert ünsüzler ise… Biz kim miyiz? Sen, 
ben ve Fıstıkçı Şahap işte… O dönemlerde küçük ünlülere 
meftunduk ya? Bu da bizim biraz yumuşamamıza neden 
olmuştu. Ünsüz yumuşaması! 

Hayata karşı direncimiz azaldı. Onlar bizi ağlattıkça 
daha bir sevdik onları… Onlar en kötü günümüzde 
bizim yanımızda olacak nazik, güzel dostlarımızdı. 
Gözleri hep buğuluydu. Bu kadar duygusal adamlardan 
ve kadınlardan zarar gelmezdi, gelemezdi. Bizi hep 
seveceklerdi. Koyunlarına aldılar, yumuşak elleriyle 
okşadılar; “b, c, d ve g/ğ’ye” dönüştürüverdiler bizi. 

Her şeyin en iyisini bilirlerdi. Asla onlardan zarar 
gelmezdi. Yanlış yapmazlardı. Başkaları hata yapardı, onlar da yumuk 
parmaklarıyla ya da kadife sesleriyle ince göndermelerde bulunurlardı. 
Kavga-dövüşten hoşlanmazlar; çok renkli, çok sesli, bol gıdıklamalı bir 

dünyayı savunurlardı. Bizim gibi kaba ve sert ünsüzler, özellikle Şahap 
Abi gibiler, fıstıkçı dükkânının borçları yüzünden ayağa kalkıp hayata 
“atarlandığında” mesela (e ve a), küçük ünlüler hafifçe yuvalarından 
başlarını kaldırıp alaycı gülümsemeleriyle haddimizi bildirirlerdi. 

Aralarında muazzam bir uyum vardı küçük ünlülerin. Asla birbirlerini 
açıktan eleştirmezlerdi. Sen de buna bayılırdın, onları örnek almamız 
gerektiğini söylerdin. Şahap Abi bir gün küçük ünlülerin aslında 
birbirlerini pek de sevmediklerini, numara yaptıklarını söylemiş, sen ona 
karşı çıktığında sinirlenmiş, gözüne yumruğu indirmişti. Küçük ünlünün 
deyimiyle “işte bu çok kötü”ydü. Şahap Abi’nin henüz yumuşamayan 
yönleri vardı. Biz o gün anlamıştık ki Şahap Abi “küt”tü ve tek heceli 
sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması olmazdı. 

İşte sen o gün Şahap Abi’yi sattın oğlum! Kaç yıllık mahalle dostumuzu 
sattın lan. Küçük ünlülerin hep yanında olacağını sandın. Onlar konsantre 
bilgileriyle, yumuşak elleriyle, ağlak yazılarıyla hep seni koruyup 
kollayacaklar sandın. Seni pamuklara sarıp sarmalayacaklar sandın. Kara 
tren geciktiğinde, belki de hiç gelmediğinde, Üçkuyular’dan cebine para 

koyup Hakiki Seferihisar Turizm’e bindirip seni yine Gizem’in 
yanına gönderecekler sandın. Şahap Abi yoktu artık 

hayatında… 
Gördüğün gibi ben de senin gibi bir cıvıkla takıla takıla, 

belki biraz da sana tepki olarak Şahap abiye yanaştım ve 
ünsüz sertleşmesi yaşadım! Sert ünsüzle biten kelimeler 
“b, c, d, g” ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında, ekin 
bu ilk ünsüzü sertleşerek “p, ç, t, k” ünsüzlerinden 
birine dönüşür. Tıpkı Şahap Abi gibi… Evet… Bira içerken 

çaktırmadan götürdüğün o güzelim tuzlu fıstıkların küçük 
perakendecisi Şahap Abi… O neyse ben de oydum artık.

İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında 
ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer. “Bağrım yandı”, “böğrüm ağrıdı”, 
“genzim acıdı” gibi. Sana da “gönlüm” kırıldı, bak! Ünlü düşmesi… Ünlü 
düşerken yanında da epey bir ünsüz götürmesi…

Onlar konsantre 
bilgileriyle, yumuşak 

elleriyle, ağlak 
yazılarıyla hep seni 

koruyup kollayacaklar 
sandın. Seni 

pamuklara sarıp 
sarmalayacaklar 

sandın.
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“Ekmek, tuz, kitap ve şekere saygı
Saygı, halkın gücüne ve hünerine
Önce ekmeğe saygım:
Tarlaya ve tohuma
Dökülen tere, değirmene
Unu kepekten ayıran eleğin aklına
Mayanın unu çoğaltan gücüne
Önce ekmeğe saygım
Emeğe!”

12 Haziran 1943’te Eskişehir’de doğan 
Sezer, okula başlamadan okuma-
yazma öğrenir. Bu nedenle 7 yaşında, 

ilkokul üçüncü sınıftadır. 1943 yılında, 1959’da 
maddi imkânsızlıklar nedeniyle İstanbul Kız 
Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrılarak Haliç’teki 
Taşkızak Tersanesi’nde vasıfsız işçi olarak 
çalışmaya başlar. Bu tecrübeleri onun, çok 
erken bir dönemde örgütlü olarak işçi sınıfının 
bağımsızlık ve emek savaşıyla tanışmasını 
sağlar. Bu nedenle Sennur Sezer’in şiirini dünya 
görüşünden ayrı düşünmemek gerekir.

1967’de yazar Adnan Özyalçıner’le evlenen 
Sezer, politik kimliğini elden bırakmadan 
yayınladığı şiir kitapları, yazıları ve basın 
emekçiliğiyle Türkiye’nin sorumluluk sahibi 
aydınları arasında en ön saflarda yer alır. 

Sennur Sezer’in şiirinin, halk deyişiyle 
özü sözü birdir. Sevincini, acısını, umudunu, 
kavgasını yazdığı emekçi insanla yakın bir dili 
konuşur. Diyalektik bir yaklaşım ile halk şiirine 
yakın bir anlatım dili kullanır. Toplumcu gerçekçi 

şiir anlayışının temelinde yatan anlaşılabilirdik 
isteği Sennur Sezer’in şiirlerinde yalın bir dil 
kullanmasını, toplumsal konulara eğilirken 
somut imge anlayışından beslenmesini 
sağlamıştır. Köylüleri, işçileri ve gecekondu 
hayatını konu edinirken yoksulların duygu 
dünyasını yansıtmaya çalışır. 

Toplumsal bir sorun olarak kadın meselesi, 
Sennur Sezer’in ideolojik görüşüyle iç içe 
genişler şiirlerinde.

Sennur Sezer, vefat etmeden önceki son 
röportajlarından birinde bu durumu şöyle 
anlatıyordu: 

“Annem çok erken babasız kaldığı için 
evde çalışma iş olayı da var. Kadın emeği o 
yüzden dikkatimi çekti. Bizim cumhuriyet 
ile ilgili bilmediğimiz küçük bir ayrıntı da 
dikkatimi çekti. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Eytam yani Yetimler Bankası diye bir banka 
varmış. Kadınların da herhalde yaşına ya da 
durumlarına göre çocuklarına vasilik hakkı 
yokmuş. Ki neden bilmiyorum, benim annemin, 
dayımın vasisi banka olmuş. Banka vasisi olunca 
maaşı da vermiyor. Böylece onlar da yaşlarını 
büyüterek maaşlarını almışlar. Bu maaşla çorap 
makinası almışlar ve evde parça başı çorap 
yapmışlar. Teyzem de doğrudan gidip çalışmış. 
Kadınların Reji denen tütün fabrikalarında 
çalışma hikâyelerini, o zamanlar dilberler 
denen büyük kotaj fabrikalarının hikâyelerini 
dinleyerek büyüdüm. Evlendikten sonra da 
eşimin halasından Birinci dünya savaşında 

elinden dikiş gelen kadınların dikim evlerine 
götürülme hikâyelerini dinledim. Bu hikâyede 
gece kadınların sokağa çıkmaları alışılmış 
bir şey olmadığı için askerler evlerinden alıp 
evlerine bırakıyormuş. Benim kayınvalidem de 
bu kadınların arasındaymış. Onu kumaş biçme 
işine vermişler. Yaptıkları bir iş karşılığında ilk 
defa oradan para almışlar. Zaten kocası genç 
yaşta Çanakkale’de ölmüş. Sonrasında kendi 
kayınvalidesi de onunla beraber götürülmeye 
başlanmış. Düşünün, gencecik yaşında bir iş 
karşılığı para alıyor. Birinci Dünya Savaşı bu 
bakımdan çok önemlidir.”

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde ve Çağdaş 
Türk şiirinde de birçok şair “su” imgesine sıklıkla 
başvurur. Sennur Sezer, ilk kitabından son kitabına 
dek “su” imgesine şiirlerinde yer verir. Kimi zaman 
suyu gerçek anlamıyla kimi zaman değişimin 
kendisi olarak kullanır. Toplumcu gerçekçi sanat 
anlayışına sahip olan Sezer, “su” imgesine 
şiirlerinde bu çerçevede yer vermesinin yanı sıra 
yer yer felsefi boyutlarda da anlam kazanmasını 
sağlar. Şiirlerinde sözünü etmekten vazgeçmediği; 
emeği, barışı, sevgiyi, özgürlüğü su ile anlatır.

7 Ekim 2015’te kaybettiğimiz şair, yazar 
Sennur Sezer, aynı zamanda 1970’lerde yazmış 
olduğu sergi eleştirileriyle de politik mücadele 
içinde sanatın konumlanabileceğini gösteren bir 
tavır sergilemişti.

Sennur Sezer yaşıyor; bazen bir mahkeme 
önünde, bazen kadınların hak arama 
mücadelesinde çıkıyor karşımıza…
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HAYDAR ERGÜLEN

Salâh Birsel okurken… Bu girişi 
açıklamalıyım, ama zaten içinde açık 
geçtiği için de açık etmiş sayılırım ki, 

Salâh Birsel bizim evde hep açık durur! Açık yani 
apaçık. Orda burda, masanın üstünde, koltuğun 
kenarında, yatağın yanında, bahçenin ortasında, 
mutfak tezgahının üstünde... “Okunacak en 
güzel kitap insandır.” sözünü biz sanırım biraz 
abarttık, belki biraz da yanlış anladık, eh yanlış 
anlamak ve anlaşılmak da hem aşka hem 
de şiire özgü olduğu için buna üzüldüğümü 
söyleyemem, ‘okunacak en güzel yazar Salâh 
Birsel’dir.’ diye yorumlayarak bu sözü açıp, 
bakıp, gülüp, üzülüp, durak büküp, göz kırpıp, 
el sallayıp, kaş çatıp, göz süzüp, sevinip, üzülüp, 
şaşırıp, kaşınıp, karıştırıp, kızıp, çizip, kıvırıp, 
konuşup, susup, zıplayıp, tartışıp, barışıp, dalga 
geçip okumaktayız!

Bunu niye yazdım çünkü o açıkaçık apaçık 
duran kitaplarından birinde ‘Salâh şöyle 
buyurur’: “Okuma bir yaşam biçimi olmadıkça 
gerçek okuma değildir.” Bizimki yukarıdaki 
örnekte de görüldüğü gibi, yaşam biçimini geçti, 
adeta ‘Salâh Birsel girmeyen eve başka kitaplar 
girse ne yazar ki?’ durumuna geldi. Ne yazar ki 
kim okur ki?

Nâzım Hikmet o keşke daha yüzlerce yazaydı 
diye esef ettiğim rubailerinden birinde, yok 
yanlış yazmışım, Piraye’ye yazdığı Çankırı 

Hapisanesinden Mektuplar’da der ki: “Bir 
akşamüstü/oturup/hapisane kapısında/rubailer 
okuduk Gazali’den:/”Gece:/büyük laciverdi 
bahçe./Altın pırıltılarla devranı rakkaselerin./
Ve tahta kutularda upuzun yatan ölüler/.../Bir 
gün eğer,/benden uzak/karanlık bir yağmur gibi/
canını sıkarsa yaşamak/tekrar Gazali’yi oku.” 

Devamını siz okuyun, rubailerle, 
kederle, aşkla, geceyle, ıtırla, su 
sesiyle, avluyla, yıldızlarla, 
lacivertle, semayla ve 
tabiatıyla bu kabil 
süslerle şehrayine mi 
desem kederayine mi 
dönüşmüş bir şiiri, daha 
doğrusu mektubu yarım 
bırakmak olmaz. Ben 
Nâzım Hikmet’in öğüdünü 
tutmadım, Gazali’yi yeniden 
okumadım, yerini tutar 
tutmaz başka şeyler okudum. 
Salâh Birsel’i tabii ilk kitabından 
başlayarak okumaya yaşım tutmuyordu 
ama gençliğimden başlayarak yayımladığı 
deneme, günlük, şiir ne yayımladıysa anında 
okudum. Ki sonradan tekrar okuyabileyim. Öyle 
de oldu. Açık kitap olarak durduğu için evde, 
kimi yazılarını, günlük parçalarını, şiirlerini kaç 
kez okuduğumu unuttum! 

Acaba bunda Salâh Bey’in ‘kedi insanı’ 
oluşunun da payı var mıdır...diye düşünmeden 
de edemiyorum. Bildiğiniz gibi kediler üstüne en 
çok yazanların başında gelir, “Kediler”in(1988) 
kitabını da yazmıştır. Kediler üzerinde hakkı 
vardır yani! Hem kendi kedi sevgisinden söz 
eder, “Kediler karşılaştırmalı edebiyat okumuş, 

felsefe öğrenimi görmüş, kültürlü 
varlıklardır.” diyerek onların 

yüzünü güldürür, hem de yine 
kedicil yazarlardan Colette’in 

sözleriyle kedinin seçkin 
bir yurttaş olduğunun 
altını çizer: “Sıradan kedi 
yoktur.” der Colette, 
“Bahtsız, ikiyüzlülük 
yapmak zorunda kalmış, 
iyi anlaşılmamış kedi 

vardır.”
‘Kedi İnsanı’ deyimine 

tutuldum Salâh Birsel’in, yalnız 
kaç kediye kadar geçerli bilemedim. 

Neden mi? Çünkü artık kendimi kedilerin 
insanı olarak görüyorum da ondan! Vallahi bu 
yazıyı yazarken Cano, Safo, Bibi, Zuzu, Maya 
ve daha 1 aylık karaoğlanımız İncir, 6 kediden 
mürekkep bir hanehalkı var, İdil, Nar ve benim 
dışımda. Allah’ın hakkı üçtür, bizimki yedi, 
mutlaka o da gelir katılır haneye! Şimdi bu 

“Tarih kocaman bir 
hoşaf soğutucusu, 

bir Nuh’un 
Gemisi’dir. Onun 

içine bir kez girdin 
mi, seni bir daha 

kimse çıkaramaz!”
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durumda herhalde kedilerin insanları da biz 
oluyoruz sanırım!

Tekrar okumaya dönelim. Salâh Birsel 
çok okuyup çok yazdığı için doğal olarak 
başka yazarlardan da bunu bekliyor. Ve aynı 
konuya yeniden dönüyor, konu dediğime 
bakmayın, okuma hiç konu olur mu, her şeyin 
kendisi, başlangıcı, kaynağı ve sonu değil 
sonsuzluğu: “Yaşamın boyunca binlerce kitap 
devirmedinse hiçbir şey okumamış sayılırsın.” 
O zamanlar yoktu ama, belki de Salâh Bey’in 
bu cümlesinden sonra çıktı “Ölmeden önce 
mutlaka okunması gereken 1001 kitap!” Aslında 
1000 kitap da ben, borç bini aştı ama kitap da 
aştı demek için 1001 yazdım! Gerçi çok yakında, 
kitap fiyatlarına bakılırsa, borcun bini aşması 
sözü de tarihe karışacak ya, neyse!

Orası burası, borcu, kitabı, bini, kedisi, canısı, 
insanı filan derken, Salâh Bey, “Ee kardeşim 
sözde beni yazıyorsun ama hiç benim sözlerden 
filan dem vurmuyorsun!” der mi demez mi? 
İlahi Salâh Bey, hangisinden söz edeyim hepsi 
de birbirinden cancanlı lafların, tarihe ‘hoşaf 
soğutucusu’ demek de sizden başka kimin aklına 
gelir ki? “Tarih kocaman bir hoşaf soğutucusu, 
bir Nuh’un Gemisi’dir. Onun içine bir kez girdin 
mi, seni bir daha kimse çıkaramaz!” 

Hakkaten son 20 yılda, yani 2000’den 
sonra ahkam kesen tarihçilere bakınca ‘hoşaf 
soğutucusu’ demek bile iltifat sayılır onlara! 
Fakat biz Salâh Bey gibi, ne denir bilmediğimiz 
için bu ara soğuklarla yetinelim derim! Yetinelim 
yetinmesine de kendimizi de alar sabahla 
aldatmayalım ama! Alar Sabah mı o da ne 
demeyin, Salâh Bey’i dinleyin: Şafak sökmeden 
evvelki yalancı aydınlıkmış!

Değinmediği konu, anmadığı insan yok 
gibidir. Neden bilmem ne zaman ansam, 
aklıma Şeyh Bedreddin’i düşüren Beşir Fuad da 
rasatındadır, gözerimindedir Salâh Bey’in. Enis 
Batur’un “Beşir Fuad yanlış kardeşim benim” 
dediği, ilk pozitivist, ilk materyalist olarak da 
anılan felsefeci Beşir Fuad bilimsel bir deney 
yapar gibi bileklerini keserek canına kıymıştır. 
Özkıyıcı diyecektir ona Salâh Birsel, ‘yaralı kuş’ 
diye de ekleyecektir: “Bu anlattıklarımız çığlık 
kuşlarıdır!”

Çağşak. Duydunuz mu hiç? Salâh Birsel 
okuyunca ilk kez rastlayacağınız binlerce 
sözcük, kavram ve deyimden biridir, Türkçesi 
özdür: “Akarsu yataklarında, kıyılarında ve 
genellikle de pınarların içinde bulunan, aşınarak 
bilye gibi olmuş küçük taş”lara Çağşak denir.

Bakın hani şu yatmadan önce, uykum gelsin 
diye okuyanlar, Salâh Birsel okuduklarınızı 
kitaptan saymıyor, ona göre! Ne mi diyor, 
duymak istemezsiniz ama madem merak 
ettiniz, yazayım: “Aralık aralık, yasak savmak, 
bir toplulukta utançlı duruma düşmemek ya 
da geceleri uykuyu egavlamak için fıştıklanan 
kitaplar, okuma sınırı içine girmez”miş!

Salâh Birsel’in bu son cümlesinden de 
egavlamak ve fıştıklamak fillerini öğrendikten 
sonra, gönül rahatlığıyla bu yazıyı bitirebilir, 
kitapları fıştıklamak için uykuyu egavlamaya 
gidebiliriz, değil mi? Şiir: Louis Aragon 

Çeviri: Cemal Süreya
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YAŞAR SEYMAN

“İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim” 
türküsüne inat, seni akıl cebime alıp şehir 
şehir gezdirdim. Rukiye öyküsünü sevgiyle, 

gönenerek anlattım.  
Cumhuriyet ve kadınlar konusundaki kazanım-

lar denince akla hemen ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ 
geliyor, eril söylem; “Atatürk kadınlara haklarını 
tepeden verdi,” demeyi 99 yıldır sürdürüyorlar.

Oysa kurtuluş ve kuruluş mücadelesine katkı 
koyan mücadele arkadaşı kadınlara, Atatürk, 
haklarını teslim etti. 

Cumhuriyet’in kazanımları denilince, aklıma, 
emekçi ruh iklimimle gönül meclisime aldığım 
İzmir İktisat Kongresi’nde kadın işçiler adına 
konuşan Rukiye geliyor.

Rukiye’nin sözcük anlamı ne diye araştırırken: 
Büyüleyici, sihirleyici, sanki efsun sözcükleri-
ni buldum. Bir ismin anlamı bu kadar güzellik 
barındırırsa etkileyici ve beğenilen isimlerden 
olur. İsimler de kuşaklarla anılır. O kuşağın kız 
çocuklarına konan Rukiye adı dilimizin güzel 
isimlerinden hiç kuşkusuz. 

Rukiye beni bir işçi kadını olarak büyüledi…
Rukiye’nin öyküsünü duyduğum günden itiba-

ren efsunlandım sanki…
Rukiye, İzmir’de bir işçi kadın…
Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’ni 

toplamaya karar verdiğinde ekonomik sorunların 
tartışılacağı bu kongrede İzmirli işçi kadın Rukiye 
ve birkaç işçi kadını kongreye çağırır. 

İzmir çeşitli iş kollarında çalışan kadınların çok 
olduğu bir kenttir.

İzmir’in kendi gibi kızları da güzel ve 
çalışkandır. Fabrikalarında kadın işçiler el 
emeklerine şarkılar, türküler ekleyerek çalışırlar.

Rukiye İzmirli midir? Yoksa başka şehirden mi 
İzmir’e gelmiştir, bilmiyorum. Bildiğim yurtsever 
bir işçi kadın olduğudur. Ve her İzmir’e gidişim 
bana Rukiye’yi anımsatır. 

Herkesin bir Rukiye’si olmalı diye içimden 
geçer. 

Büyüleyici Rukiye, Mustafa Kemal Paşa’yla 
nasıl tanışmış bilinmez. Tarih kadınların mücade-
lesini ne yazık ki üstünkörü yazıyor.

İşçi Rukiye, benim dünyama belki sendikacı 
olmasam girmezdi. Az sayıda insanın bildiği bir 
öykü olarak kalırdı. Rukiye doksan dokuz yıl 
sonra kalemimin bereketini çoğaltarak, Cumhu-
riyet’in kadınları arasındaki yerini alarak yüzüncü 
yıla yürüyor.

Yediden yetmişe bu öyküyü duyduğum günden 
bu yana her seslenişimde dile getiriyor, biraz da 
tadımlık yazıyordum. Bu yazımda biraz daha 
detaylandıracağım…

Rukiye belli ki İzmir’in kurtuluşu günlerinde 
göze çarpan bir güzel, cerbezeli, yiğit işçi kadındı.

Ülke öyle bir ölüm-kalım savaşından çıkmıştı 
ki anlatılmaz yaşanır, yaşayanlardan kalanlardan 
bir güzel okunur, dinlenir, ders çıkarılırdı.

Atatürk’ün İzmir’de toplamaya karar verdiği 1. 
İzmir İktisat Kongresi toplandığı yıllarda sendika-
cı kadın yoktu. Mustafa Kemal öngörülü bir lider 
olduğundan çalışma yaşamını çok iyi bilmekteydi. 

Savaştan çıkan her ülkede kadın nüfus sayısı 
çoktur. Mustafa Kemal işçi kadın Rukiye’ye, 

“Yarın yapılacak İzmir İktisat Kongresi’ne birkaç 
kadın işçiyle gelin ve katılın.” der.  Rukiye için, 
Mustafa Kemal Paşa’dan, bu ülkeyi, İzmir’i bah-
şeden bir liderden çağrı almanın sevinci, coşkusu 
bir yana onunla tanışmak, konuşmak başlı başına 
heyecanların, coşkuların, sevinçlerin en büyü-
ğüdür. Bir de çağrı almak, Rukiye’nin değil her 
yurttaşımızın ayaklarını yerden kesmeye yeter de 
artar bile…

Onlarca yıl öncesinin Rukiye’si olmak istiyorum.
Rukiye, “Peki Paşa’m, ben yarın kongreye 

gelirim, geliriz.” der ve hemen fabrikanın yolunu 
tutar. 

İzmir’in imbatı mı, meltemi mi, efil efil esen 
rüzgârları mı bilinmez, Rukiye fabrikaya işçi 
olduktan sonra hep sevinçli gitmiştir. Çünkü ona 
öğretilen, hangi işi yaparsan yap ekmek teknene 
sevgiyle bak olmuştur. Ekmek teknesi çok 
önemlidir. Hele savaştan çıkan bir ülkenin ekmek 
teknesinde olmak bambaşka bir sorumluluk ve 
onur yükler insana...

Rukiye, “Birkaç arkadaşınla gel.” diyen Paşa’sı-
na “Tamam.” der.  Ama düşünür; “Paşam her-
halde çok az kadın getirebileceğim için mahcup 
olmayım diye birkaç kadın getir.” dedi. 

Mustafa Kemal Paşa’dan ayrıldıktan sonra fab-
rikaya öyle yürür ki, sanki sokaklar hareketlenir. 
Fabrikaya geldiğinde alı al, moru mordur. 

“Arkadaşları ne oldu? Bu ne coşku ne sevinç?” 
diye sorarlar. 

Rukiye “Arkadaşlar, Toplanın! Sizinle konuşa-
caklarım var.” der. 

Arkadaşları kaygılı bir ses tonuyla:
“Ne oldu? İşten mi çıkarılıyoruz?” derler.
Rukiye, “Hayır!” der. 
“Toplanın! Anlatacağım, kadınlar toplanın!”
 Rukiye bir sandalyenin üstüne çıkar!
Bilmiyorum ki sandalyeye çıkan Rukiye sen 

toplu musun, çiroz muşu, orta mı, uzun boylu 
musun, bilmiyorum. Kimselerde yazmıyor. Olsun 
sen koca yürekli bir emekçi kadınsın.

O sandalye üstünde Rukiye öyle ateşli bir 
konuşma yapar ki çalışan kadınların Cumhuri-
yet devrimleri sonrası en önemli etkinlikleri, 17 
Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan 1. 
İzmir İktisat Kongresi’ne, kendileri için ayrılan altı 
dinleyici sırasına yüzlerce kadınla katılırlar.

Bir de “Sokaklara Dökülen Kongre” var... 
İzmir İktisat Kongresi İşçi Kadınlar Delegesi 

İzmirli Rukiye Hanım’ın heyecanlı konuşması, 
23 Şubat 1923 tarihli Tevhid’i Efkâr gazetesinde 
bakın nasıl yer alır: Gazete bu haberi ‘Sokağa 
Dökülen Kongre’ başlığı ile duyuruyor, Rukiye’nin 
kongreye seslenişinden bir bölümü veriyor.

1. İzmir İktisat Kongresi’ne çeşitli iş yerlerinden 
altı kadın çağrılır. Hayriye (Elif), Emine, Müni-
re, Nigar, Şefika ve Rukiye’dir. Mustafa Kemal 
Paşa’nın kongreye çağırdığı Rukiye, kadın işçiler 
adına kongrede konuşma yapar.

“Badehu işçi kadınlar murahhası Rukiye 
Hanım (İzmir) söz alarak bervech-i ati nutku irad 
etmiştir:

Rukiye’nin konuşması
“Kardeşler!
Milli inkılabımız memleketimizde mevcut bü-

tün müstahsillerin murahhaslarından mürekkebe 
bu muazzam kongrenin toplanmasını mümkün 
kılmıştır. Bugünlere erişirken, biz kadın işçilerini 
de fevkalade bir sahada görüyoruz. Bizleri bu 
kongreye davet eden Büyük Millet Meclisi Hükü-
meti erkânına ve bilhassa reisimiz Gazi Mustafa 
Kemal Paşa hazretlerine biz kadınlar samimi 
teşekkürlerimizi takdim ederiz. 

Türkiye’de “Memleket işlerine” kadınların da 
iştirak etmesi ilk defa vuku buluyor. Bu şere-
fin bize müyesser olması kalplerimizi ferah ve 
gurur hisleriyle doldurdu. Kongre, iktisadımızın 
temelini teşkil eden işçi sınıfının meşru haklarını 
tanıdı. Bu netice kadın işçileri namına şayanı şük-
randır. Diğer grupların da aynı sadakatle iktisadi 
kurtuluşumuza çalışacaklarına emin bulunuyo-
ruz. Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun 
hükümeti, Yaşasın Türk İşçi ve köylüleri, yaşasın 
çalışkan Türk işçi kadınlığı!”

9 Mayıs 2004 yılında yapılan 2. İzmir İktisat 
Kongresi’nde kadın sendikacılar yoktu. İzmirli İşçi 
Kadınlar Delegesi Rukiye Hanım’ın koltuğunda; 
IMF Başkanvekili Anne Kruger oturuyordu!

Rukiye’yi anlatırken konuşma mı hep bir soru 
sorarak noktalarım:

Rukiye olmaya var mısınız? 
Yaşasın işçi kadınlar!
Yaşasın İzmir’in dağlarında çiçek olan Rukiye!
Mücadelesine saygıyla.
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NAZIM ALPMAN

Yıllar önce eski Türkçe bilen bir arkadaşımla 
Cumhuriyet gazetesi arşivinde Yunus 
Nadi’nin “Yeni Gün” koleksiyonlarını 

inceliyorduk. 30 Ekim 1923 tarihli gazetenin sekiz 
sütuna çektiği manşet şöyleydi:

“Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu 
kutlandı.”

Peki ya “Cumhuriyet’in ilanı” haberi?
O da vardı. İki sütunluk küçük bir kutu içinde 

iki kelime ile okurlara bildiriliyordu:
“Cumhuriyet ilan olundu!”
Kars’ın işgalden kurtulma kutlaması yanında 

pek fazla önemli olmayan bir gelişme olarak yer 
almıştı.

Cumhuriyet’in ilanını Mustafa Kemal Atatürk, 
Nutuk’ta şöyle anlatıyor:

“Efendiler Meclis’çe Cumhuriyeti kabul kararı 
29 Ekim 1923 gecesi saat: 20.30’da verildi. On beş 
dakika sonra yani 20.45’te cumhurbaşkanı seçimi 
yapıldı. Durum o gece bütün ülkeye bildirildi ve her 
yerde gece yarışından sonra yüz bir kez top atışı 
yapılarak halka duyuruldu.”

Cumhuriyet ilanı “biraz sıkıntılı” olmuştu. 
Sonraki yıllarda fener alaylarıyla kutlanacak olan 
Meclis kararı, ilk günlerde o coşkudan uzaktı. 
Atatürk, Nutuk’ta bu durumu da anlatıyor:

“Efendiler Cumhuriyetin ilanı, iki üç gazete 
ve İstanbul’da toplanan birtakım kişiler, genel 
sevince katılmaktan çekinip kaygıya düştüler. O 
günlerin gazetelerine bakmak yeterlidir.”

Muhalifler Cumhuriyet’in ilanını bir oldu-
bitti şeklinde yorumluyorlardı. Oysa 23 Nisan 
1920’den itibaren Türkiye fiilen cumhuriyet 
olarak idare ediliyordu.

O günlerin birinci tanığı gazeteci-milletvekili 
Falih Rıfkı Atay, “Çankaya” adlı kitabında 

alabildiğine detaylı olarak anlatıyordu.
Mesela Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 

Kazım Karabekir, gece yarısı top atışlarıyla 
uyanınca Trabzon Mevki Komutanı 
Kazım Paşa’ya “Nedir bu top 
atışları?” diye sorunca şu yanıtı 
alıyor:

“Cumhuriyet ilanı 
duyurmak için!”

“Neden bana sormadınız?”
“Sorsaydım top atmamamı 

mı emredecektiniz?”
“Hayır ama bunu 

konuşmamıştık!
Falih Rıfkı, cumhuriyet ilanı 

üzerine İstanbul gazetelerinde kıyamet 
koptu şeklinde not düşmüş. O havayı da 31 
Ekim 1923 tarihinde kendisine gelen mektuptan 
aktarıyor:

“Cumhuriyet’e diyecek yok. Fakat ilan tarzına 
bayıldık! Oyun pek mahirane tertiplenmiş. 
Devlet şeklinin belirlenmesinin bu şekilde 
yapılıvermesi kolaylıkla hazmedilecek bir şey 
değildir.”

 Kurtuluş Savaşı’nı İstanbul’da işgal güçlerinin 
himayesinde izleyenlerin Ankara’daki devrimleri 
anlaması elbette kolay olmayacaktı.

Cumhuriyet’in ilanını dakikası dakikasına 
olay mahallinde milletvekili olarak izleyen Falih 
Rıfkı Atay gelişmelerin bir gece önce 28 Ekim’de 
başladığını aktarıyor:

“Nihayet 1923 Ekim’inin son günleri gelip 
çatar. 28’i 29’a bağlayan gece Mustafa Kemal’in 
sofrasında bir toplantı olur. O gece yemekte 
bulunanların çoğu asker milletvekilleridir. 
Aralarında Hariciye Vekili İsmet Paşa da vardı. 

Mustafa Kemal ve arkadaşları sabaha doğru 
Ocak 1921 tarihli Anayasa’nın birinci maddesinin 
sonuna şu fıkranın eklenmesine karar verdiler:

“Türkiye devletinin şekli hükûmet-i 
cumhuriyedir.”

Atay, “Nihayet 29 Ekim 
Pazartesi Halk Fırkası Grubu 

İdare Heyeti Başkanı Ali 
Fethi Okyar başkanlığında 
toplandı.” diye anlatıyor: “Yeni 
kabine kurulması hakkında 

çetin tartışmalar oluyordu. 
İdare heyeti bir liste hazırlamıştı. 

İktisat vekilliğine aday gösterilen 
Celal Bayar, ‘ben kendimi iktisat 

vekilliğine layık görmüyorum.’ diyordu. 
Öğlenden sonra tartışmalar çok sertleşti. 
Sonunda Kemalettin Sami Paşa bir önerge verdi. 
Bu önergeye göre Mustafa Kemal Paşa buhrana 
çare bulması için davet edildi. O gün de dişi 
ağrıyordu. Toplantı salonuna girince hemen 
kürsüye çıktı:

-Bana bir saat müsaade ediniz. Bulacağım hal 
tarzını arz ederim!”

Mustafa Kemal’in bulduğu hal çaresi bir 
gece önce arkadaşlarıyla konuşup anlaşmaya 
vardıkları Anayasa değişikliğiydi.

Meclis’te tartışmalar yapıldı, gün 
uzadıkça uzuyordu. Sonunda saat 20.30’a 
geldiğinde oylama yapıldı. Değişiklik kabul 
edildi, Cumhuriyet yola çıktı. 20.45’te de 
Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Falih Rıfkı Atay’ın titiz gazeteciliği sayesinde 
yeni devletin ilk gün detaylarını öğreniyoruz:

-Cumhuriyet pazartesi günü ilan edildi!

Kurtuluş Savaşını 
İstanbul’da 

işgal güçlerinin 
himayesinde 
izleyenlerin 

Ankara’daki devrimleri 
anlaması elbette kolay 

olmayacaktı.
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ULAŞ GEROĞLU

Cumhuriyet üçüncü çeyreğini 
tamamladığında Ankara’da ilkokul 
öğrencisiydim. Hatırlıyorum, bir 

hatıra parası basılmıştı. Eski parayla Yüz 
Bin Türk Lirası’nda yetmiş beşinci yıl logosu 
yazı, kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk 
turaydı. Kalpağı ve üniformasıyla gördüğüm 
Atatürk, o yıllardan itibaren düş dünyamda 
önemli bir yer aldı. Atatürk’ün kafasında 
neden daha önce görmediğim bir şapka 
vardı? Öğretmenime sorduğumda Kuvayı 
Milliye’den Samsun’a, Dumlupınar’dan  
İzmir’e uzanan bir masal anlattı. Sonra 
kazanımları, devrimleri, ülkemizin değişimini 
ve elbette Cumhuriyet’i.. Öğretmenimin  
sıkılmadan bir öğle arası okul bahçesinde 
anlattıkları hayatımda dinlediğim en güzel 
masaldı…

Evet, cumhuriyet benim için gerçekleşmiş 
bir masaldır. İlke ve devrimlerle örülmüş 
ve ne şartta olursam olayım sahip çıkmam 
gereken milli bir mirastır. Yaşım ilerledikçe 
okuduklarım, öğrendiklerim derinleştikçe 
cumhuriyetin ardındaki fikri özümsemem 
de kaçınılmaz oldu. Dünya tarihinde 
cumhuriyet yönetiminin emeklediği, 
olgunlaştığı, başarısızlıklarla dolu girişimleri 
var. Tabii hepsini, demografik, coğrafi ve 
kültürel sebeplerle açıklasak da aslında 
cumhuriyet hep bir taraf olarak görülmüş. 
Ne yazık ki benim coğrafyamda da öyle. 
Özellikle cumhuriyet yönetim biçiminin 
binlerce yıldır var olduğu ve medeniyetlerin 
cumhuriyete sahip çıkmak, cumhuriyete 
kavuşmak için büyük bedeller ödediğinin 
farkında olmadan, cumhuriyetin doksan 
dokuz yıl önce icat olunduğunu düşünenler, 
cumhuriyeti benliklerine yapılmış bir saldırı 
olarak algılayanlar ve hatta komik ama 
cumhuriyeti reklam arası gibi görenler var 
canım coğrafyamda. Kesinlikle aynı fikirde 
olmasam da saygı duyuyorum, çünkü 
cumhuriyetin bana öğrettiği ilk temel ilkedir 
fikir özgürlüğü…

Cumhuriyetin doksan dokuzuncu yılında 
resmi tatil ve bayram şenlikleri dışında beni 
en çok heyecanlandıran şey asırlık yaşına 
şahit olabilme fırsatına bir adım kalması. 
Sanki bir yıl sonra sonsuzlaşacakmış 
gibi geliyor. Ama şunu da biliyorum; bu, 
aldığı yaşla değil, o yaşa kadar yetiştirdiği 

dimağların üstlendiği sorumluluk ve edindiği 
bilinçle mümkün olacak. Cumhuriyet’in 
varlığını sürdürebilmesi için bize; bizim de 
hak, hukuk ve adalet içinde yaşayabilmemiz 
için cumhuriyete ihtiyacımız olacak…

Doksan dokuz yıl önce 28 Ekim akşamı 
Mustafa Kemal Atatürk davetlilere 
“Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” 
dedi.  Bu yıl 29 Ekim’de bu cümleye 
çok rastlayacağız yine. Herkes özenle 
hazırlayacağı paylaşımların altına, üstüne, 
ortasına yazacak bu cümleyi. Bu cümlenin 
beni olumlu yönde etkileyen kısmı “İlan 
ediyoruz” olmuştur. Var olan, olgunlaşmış 
bir fikri ilan etmekten bahsediyordu Gazi 
Paşa. Öyle ya, işgal altında bir milletin 
temsilciler meclisi oluşturması, ne olursa 
olsun o meclisin bilgisi ve görüşlerine 
başvurmadan adım atılmaması, Polatlı’dan 
gelen top seslerine rağmen maarif kongresini 
iptal etmemesi ve ısrarla katılması, kadın 
hakları üstüne düşüncelerini hemen her 
yerde her fırsatta dile getirmesi, köylüye, 
emekçiye, işçiye verdiği değer ve iktisadi 
önemleri hakkında farkındalık oluşturması, 
henüz devlet kurmadan tüm organlarıyla 
işleyen TBMM’nin açılması, cumhuriyetin 
çok daha önceden emeklemeye başladığı 
gerçeğidir. Bir tarafı cephede, diğer tarafı 
inşa etmek istediği gelecekte olmak tahmin 
sınırlarının ötesinde bir azim ve kararlılık 
gerektiriyor. Gazi Paşa, işgal altında ve 
tüm olumsuzluklara rağmen cumhuriyeti 
kurarken bu azmi ve kararlılığı gösterdi. 
Cumhuriyeti korumamız ve yaşatmamız 
içinse her birimizin aynı azmi ve kararlılığı 
göstermemiz ne kadar zor olabilir? 

Mustafa Kemal Paşa “Benim en büyük 
eserim cumhuriyettir.” diyor. Bazen 
üniformasını çıkarıp sivil takım elbise 
giydiği Erzurum Kongresi’ndeki fotoğrafına 
bakıyorum. Sonra 1923’ten bir fotoğraf 
açıyorum. Bakışları değişmiyor insanın. 
Ama çizgiler öyle mi? Çizgiler unutturmuyor 
yaşadıklarımızı. İnsan dört kısa yılda 
nasıl asırlık yıpranır? Hepimiz zamana 
karşı savunmasız ve çaresiziz. Hepimiz 
yaşadıklarımızı elbet yüzümüze düşen 
çizgilerle hatırlayacağımızın bilincindeyiz. 
Kendimize çizgiler için bir zaman belirliyoruz. 
Elli mi? Altmış mı? Peki, ne belirliyor çizgileri. 
Zaman mı, kaygı mı? Onun çizgilerini çizen 
kırkına gelmeden düştüğü memleket telaşı, 
sabahlara kadar söndürmeden yaktığı gaz 
lambasıyla aydınlatılmaya çalıştığı geleceğin 
kaygısıydı. O yüzden “en büyük eserim 
cumhuriyet” diyor. O yüzden cumhuriyeti 
aydın fikirlere, gençlere, öğretmenlere, 
milletine emanet ediyor. 

Cumhuriyet, içinde olmaya cesaret bile 
edemeyeceğimiz bir karanlıkta doğdu. Onu 
yaşatmak o karanlığa tekrar saplanmamak 
için en önemli görevimiz. Hiç değilse 
yüzümüzdeki bir çizgimiz bize gerekeni 
yaptığımızı anlatsın. Herkesin Cumhuriyet 
Bayramı kutlu olsun…
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PELIN BATU

Başlık yanıltıcı olabilir. Cumhuriyet tarihi 
bizim için 1923’te başladığı için ilk ak-
lımıza gelen inkılap tarihimiz olacaktır 

ama bugün dünya tarihindeki ilk cumhuriyeti 
konu edeceğim için dümeni Doğu Roma’dan 
antik Roma’ya çeviriyorum; zira bildiğimiz ilk 
cumhuriyet, M.Ö. 509 yılında Roma halkının 
hükümdarlarını tahttan indirmesiyle kuruluyor. 
Tabii bu tarih mitler ve esatirlerle örülü olduğu 
için çok bilimsel verilere ve belgelere dayanmı-
yor. Virgilius gibi şairlerin şarabi hikâyelerine 
bakılırsa Roma’nın kuruluşu, Truva Savaşı’ndan 
kaçan Truvalıların Venüs’ün yardımıyla Ege’den 
sonraları Romalıların gölüne dönüşecek Akde-
niz’e geçip bildiğimiz İtalya yarımadasına ayak 
basmasına kadar geri gidiyor. Efsanevi Aene-
as’ın akrabaları, dişi kurt tarafından kurtarılan 
Remus ve Romulus adlı ikiz kardeşler, sonunda 
aynı Habil ve Kabil örneğinde olduğu gibi, birbir-
lerine düşüyor ve şehrin adından da anlaşıldığı 
üzere Romulus muzaffer olup şehri kuruyor. 
Mitoloji bize bunu söylüyor. Peki tarih?

Erken dönem Roma tarihini öğrenmek için 
bizler bu bahsedilen çağdan yüzlerce yıl sonra 
kâğıda dökülen tarih kitaplarından referans al-
mak durumunda kalıyoruz. Bildiğimiz şu: Roma 
M.Ö. 6. yüzyılda henüz küçük ama müteşebbis 
ve saldırgan bir şehir devleti, öyle sonradan bil-
diğimiz devasa emperyalist güce dönüşmemiş. 
Romalı tarihçi Livy’nin (M.Ö. 59-17) 142 ciltlik 
detaylı “Roma Tarihi” eserine göre cumhuriyetin 
ilan edilişine dair anlatılar tamamen kulaktan 
dolma efsanelere dayalı. Livy ve ondan sonra 
gelen vakanüvislere göre ilk Roma Cumhu-
riyeti’nin kurulması, on yılların mücadelesi 
sonucunda meydana geliyor. M.Ö 510-275 yılları 
arasında Romalılar art arda kazandıkları Regal-
lus, Pyrrhus savaşları gibi zaferlerin ardından 
İtalya’nın hâkimi oluyorlar. Fakat bu gücü sağ-
lamlaştırmak için gücü kontrol altına almanın 
önemini idrak ediyorlar, çünkü tek kişinin elin-
deki gücün zehirleyici olmanın ötesinde öldü-
rücü olduğunu anlıyorlar. Anlamak yetmiyor! 

Koltuklarına yapışanlara karşı güçler ayrılığı 
ilkesinin ilk nüveleri telaffuz edilmeye başlanı-
yor. İlk yapılan şey, Roma’nın kuruluşundan beri 
tahtta oturan (ve hayatlarının sonuna kadar 
hüküm süren) zatları zapt etmek oluyor. Bunun 
için son kralları Lucius Tarquinius Superbus’tan 
kurtulmaları gerekiyor (Yani, nam-ı diğer “ken-
dini beğenmiş” ya da “Gururlu Tarquin’den”). 
Tarquinius’un gücü oğlunun yaptığı saçmalıklar 
vasıtasıyla sonlanmış oluyor. 509 yılında oğlu 
Sextus Tarquinius, aristokrat bir kadın olan Luc-
retia’ya tecavüz edince kadın intihar ediyor. 
Bunun üzerine kadının eşi, Tarquini-
us’un akrabalarıyla işbirliği yapıp 
senatoyu ve orduyu mutlak 
lideri şehirden göndermeleri 
için ikna ediyor. Velhasıl yüz-
yıllar boyunca tek adamlar 
tarafından yönetilen Roma, 
tecavüzcü oğul sayesinde 
o tek adamı sürgün ediyor. 
Tabii hikâye burada bitmi-
yor. Senato, bu örnekten 
yola çıkarak krallık sistemini 
ortadan kaldırıyor. Kralın gücü 
bir seneliğine tayin edilen iki ayrı 
konsüle dağıtılıyor. Buna ilk eş başkanlık 
sistemi diyebiliriz. Daha evvelden alınan dersler 
işe yarıyor, bir konsül diğerinde bir zehirlenme 
emaresi sezerse onu uyarıyor. Ayrıca en kötü, 
bir sene sonra koltuklarını devretmek zorunda 
kaldıkları için çok fazla kibirlenme hastalığın-
dan muzdarip olamıyorlar. Şayet koltuğunda 
otururken haksızlık yapıp kendini beslerse diğer 
konsül onu veto edebiliyor, sonrasında da onu 
yargılatıp idama kadar götürebiliyorlar. Anlaşıl-
dığı üzere mutlak gücün ceremesini çekmiş olan 
Roma senatosu işleri garantiye alıyor. İlk iki 
konsül Gururlu Tarquin’i koltuğundan indiren 
yeğeni Lucius Junius Brutus ve Lucretia’nın eşi 
Lucius Tarquinius Collatinus olduğu için kimi 
yazarlara göre bu monarşiye karşı bir darbeden 
çok aile içindeki bir kavga. Ama sonuçta ne 

oluyor, tek adam dönemi bitmiş, cumhuriyet 
ilan edilmiş oluyor. 

Mutlak hükümdarlarından kurtulan Romalı-
lar, bu sefer patrici ya da patres denilen “baba-
ların,” kısaca, Roma’nın önde gelen ailelerinin 
fertleri tarafından hükmedilmeye başladılar. 
Konsüller ve senatörler bu aristokratlardan 
mürekkep. Bir süre sora Plebianlar ya da alt ta-
bakaya mensup halk da senatoda yerlerini alıp 
temsil ediliyor. Bu da M.Ö. 494’te Plebianların 
bir isyana imza atmasıyla oluyor: Halk, Ro-

ma’nın dışında işi gücü bırakıp grev yapıyor. 
Bu tarihin en belirleyici grevlerinden 

birisidir ve bu sayede halk sena-
toda temsil hakkı kazanıyor. 

Böylece bugün anladığımız 
“cumhuriyet” sistemine daha 
yakın bir sistem kuruluyor, 
artık hem halk hem kaymak 
tabakanın karar verdiği bir 
mekanizma devreye giriyor. 

Tarihteki ilk cumhuriye-
tin tarihi böylece M.Ö. 509 

yılında başlayıp M.Ö. 27 yılına 
kadar devam etti. Cumhuriyetten 

anladığımız eşit, demokratik temsil 
tabii ki yoktu. Mesela kadının esamesi 

okunmuyordu. Halka reva görülen kadınlara 
görülmüyordu. Ama Roma Cumhuriyeti’nin, 
tiranların ve tanrı-imparatorların hüküm sürdü-
ğü bir dünyada, kendi zamanına göre büyük bir 
açılım olduğu da yadsınamaz. M.Ö 27’de Roma 
İmparatorluğu ilan edilinceye kadar bu ilk 
cumhuriyet çağı, görülmemiş bir şeydi. Kendi-
lerinden önce gelen ve örnek aldıkları Greklerin 
başaramadığı bir şeydi. Romalılar için, Grekleri 
kopya eden bir topluluk denilir, hakikaten de 
panteonlarından tutun şehir yapılaşmalarına 
kadar pek çok şeyi antik Yunan’dan alıp devşir-
mişlerdir. Ama cumhuriyet mefhumuna gelince, 
o salt Romalı bir “icattı”. Kendinden sonra gelen 
cumhuriyetlere, tüm noksanlarına rağmen 
ilham verdiği de aşikâr. 

Tarihteki ilk 
cumhuriyetin tarihi 

böylece M.Ö. 509 yılında 
başlayıp M.Ö.27 

yılına kadar devam etti. 
Cumhuriyetten anladığımız 

eşit, demokratik temsil 
tabii ki yoktu. Mesela 

kadının esamesi 
okunmuyordu.
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ATAOL BEHRAMOĞLU

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun yüzüncü 
yılı yaklaşıyor.
Şiirimizin yaşı ise çok daha eskilere uzanır.

Şiirin doğuşu ile dilin doğuşu yaklaşık olarak 
aynı zamanlardadır.

Fakat o kadar eskilere gitmeyelim.
Cumhuriyet dönemi şiirimizin kaynaklarını 

sıralamakla yetinelim.
Benim aklıma öncelikle 13. yüzyılın Yunus Em-

re’siyle 17. yüzyılın Karacaoğlan’ı gelir.
Cemal Süreya, Yunus Emre’yi ve şiirini “Türk-

çenin süt dişleri” olarak tanımlıyor.
Türkçe şiirimizi Yunus Emre şiiriyle (ve 

bu güzel mecazla) başlatmak doğrudur ve 
kuşkusuz seçkin bir şaire yakışacak güzelliktedir.

Fakat süt dişleri dökülür. Yunus’un şiiri ise 
günümüzde de capcanlı yaşamını sürdürüyor.

Bu biraz da gerçek şiirin ölmezliğiyle ilgilidir.
Karacaoğlan’a gelince… Bence o, şiirinin 

sadeliğiyle, akıcılığıyla, eşsiz doğa betimleriyle, 
aşkı tanımlayışıyla ve yaşamın her alanını ku-
caklayışıyla, sadece kendi yüzyılının değil, bütün 
zamanların en seçkin şairleriyle boy ölçüşecek 
değerdedir.

Halk şiiri bütün zamanlarda yaratıcılığını 
sürdürmüş, Pir Sultan’ı, Dadalaoğlu’nu, daha 
nicelerini ve 20. yüzyılda da Veysel’i yaratmıştır.

•••       
Cumhuriyet şiirimizin ilk kuşak şairlerinin 

“hececi şairler” olarak anılması, birkaç yüz yıl 
süren Divan şiiri egemenliğinin kırılmasının 
sonucudur.

Gerçi bu egemenlik Mehmet Emin Yurda-
kul’un 1880’de yayımlanan “Türkçe Şiirler”iyle 
sarsılmaya başlamıştı.

Divan şiirimizi ve sonrasındaki Tanzimat-Ser-
vet-i Fünûn vb. akımlarının ürünlerini küçümse-
mek aklımın ucundan geçmez. Fakat bir halkın, bir 
milletin şiiri, eninde sonunda kendi diliyle yazılır….

•••
Halk şairleri bunu yapageldiler. Cumhuriyet 

döneminde ise kentli şairlerin bu edebiyatın 
farkına varması, yanı sıra Yahya Kemal’in büyük 
sentezi ve ardından Nâzım Hikmet devrimci atı-
lımı, 20.yüzyıl ve sonrasındaki çağdaş şiirimizin 
sağlam temellerini atmıştır.

Onların yanı sıra, benim çağdaş bir Yunus 
saydığım Orhan Veli başta olmak üzere Cumhuri-
yet dönemi şiirimiz, azımsanamayacak sayıda ve 
evrensel anlamda büyük ustalar yetiştirmiştir.

•••
Şiirimiz Doğu ve Batı şiiri arasında bir köprü 

gibidir.
Tıpkı ülkemiz gibi, kültürümüz gibi, çok yönlü 

arayışlara, sentezlere, yaratılara açıktır.
Her yeni kuşağın şairleri bu gerçeğin ve 

olanaklarının ayrımında oldukları ölçüde, 
dilimizi ve şiirimizi daha büyük aşamalara 
taşıyacaklardır…
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KEMAL YALÇIN/Almanya

Nazilerden kaçarak Türkiye’ye sığınmış 
olan antifaşist bir insandı.
Meslek hayatının 27 yılı Türkiye’de 

geçti.
Prof. Dr. Holzmeister, 1961 yılında TBMM’nin 

yapımını tamamladı. Çankaya Köşkü’nün, 
TBMM’nin, Güven Park Projesi’nin her yerinde 
Nazilerin görevden attığı antifaşist, ilerici, 
demokrat bir mimarın düşüncelerinden, 
ideallerinden, emeğinden izler vardır.

Prof. Dr. Clemens Holzmeister, 1927-1953 
yıllarında Ankara’yı, Başkent Ankara yapmış 
olan başmimardır. TBMM, Çankaya Köşkü, 
Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı, 
Kızılay Güvenlik Anıtı, Harp Okulu, Merkez 
Bankası Prof. Dr. Holzmeister’in başlıca 
eserlerindendir.

Prof. Dr. Holzmeister “Eserlerimin tacı” 
dediği Atatürk’ün ikametgâhı olan Çankaya 
Köşkü’nü 1932’de tamamlamıştı. Çankaya 
Köşkü’nün inşası için bizzat Mustafa Kemal ile 
konuşmuş, sözleşme imzalamıştı.  Çankaya 
Köşkü’nün inşaatını bitirdiği bir 
zamanda anti- faşist, ilerici 
düşüncelerinden dolayı 
Naziler tarafından 
1933’te Düsseldorf 
Güzel Sanatlar 
Akademisi’ndeki 
dekanlık görevinden 
atıldı.

Prof. Dr. 
Holzmeister 
Ankara 
Kızılay’daki 
Güven Park 

Projesi’ni gerçekleştirdi. “Türk Öğün, Çalış, 
Güven” yazılı büyük anıt, 1934 yılında bizzat 
Atatürk tarafından açıldı. Anıtın üstündeki 
ana heykeller Viyanalı Heykeltraş Anton Hanak 
tarafından yapılmıştı.

Prof. Dr. Clemens Holzmeister eğitimini 
Almanya ve Avusturya’da tamamladı. 
Almanya’nın tanınmış mimarlarındandı. 1927 
yılında Mustafa Kemal tarafından Ankara’yı 
başkent yapması için davet edildi.

Düsseldorf Güzel Sanatlar Akademisi Dekanı 
idi. 1933 yılında Naziler tarafından görevinden 
atıldı. 1933 sonrasında anavatanından ayrılmak, 
Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk vizyonu sayesinde, 
Nazilerden kaçan Holzmeister’e Türkiye kucak 
açtı. Prof. Dr. Clemens Holzmeister, 1927-1953 
yıllarında Ankara’yı, Başkent Ankara yapmış 
olan başmimardır. 

Prof. Holzmeister, Anıtkabir Proje 
Yarışması’na da katılmıştı. Anıtkabir’i Selçuklu-
Osmanlı-Türk mimari geleneğine uygun büyük 
bir türbe olarak tasarlamıştı. Büyük, yivli 
kubbenin ortası açık olacak, güneş buradan gelen 
ışıklarıyla Atatürk’ün mezarını aydınlatacaktı. 
Bu proje kabul görmedi, o zamanki İtalyan 
mimarisine uygun proje kabul edildi. 

1972 yılında Ankara’ya tekrar gelip Anıtkabir’i 
ziyaret etti, Türk hükümetine Boğaziçi’nde bir 
Atatürk Anıtı yapımını önerdi. Önerisi kabul 
görmedi.

Holzmeister’in hayatı…
Holzmeister, Almanya’da, 
Tiroller Bölgesi’nde 

büyük, başı karlı dağlar 
arasındaki Fulpmes/

Stubaital adlı küçük 
bir yerleşim yerinde 
27 Mart 1886 günü 
doğmuştu. Doğduğu 
ev dağın yamacında, 
kilisenin yanındaydı. 

Evlerinin bahçesinde 
ortasından su fışkıran 

bir havuz vardı. 
1940 yılında, İstanbul-

Tarabya’daki evinde, 
kendisi gibi Nazilerden 

kaçarak Türkiye’ye sığınmış 
olan Haymatlos Cornelius 

Bischoff’a hayatını şöyle 
anlatmıştı:

“Ben “Brezilyalı” denen bir babanın oğluyum. 
Benim baba soyumun kökleri 17. yüzyıla kadar 
gider. Dedem Fulpmes’te demirciymiş. Dedemin 
işleri, demir çelik sanayinin gelişmesiyle 
bozulmuş. Geçimini sağlamak, ailesine güvenli 
bir hayat sağlamak düşüncesiyle, yanına ninemi, 
yedi çocuğunu ve köylülerini alarak Brezilya’ya 
göç etmeye karar vermiş. Birkaç yüz kişilermiş 
gemide. Giderken yolcular arasında kolera salgını 
olmuş. Dedem yolda ölmüş. Diğer ölenlerle 
birlikte dedemi büyük okyanusa “gömmüşler”. 
Babaannem, yedi çocuğuyla Brezilya’ya ulaşmış. 
Babam yedi çocuktan en büyüğü imiş. 

Brezilya’da Tirollü akrabalarım var. Brezilya’da 
Rio de Janeiro Katedrali’ni yaptım.  Böylece 
babamlara, Tirollülere kucak açmış, onların 
hayatta kalmalarını sağlamış olan Brezilya’ya 
teşekkür borcumu ödemiş oldum.” 

Ankara’ya gelişi
Prof. Dr. Clemens Holzmeister, Viyana 

Teknik Üniversitesi’ni bitirdi. Babasının Brezilya 
vatandaşlığından dolayı Birinci Dünya Savaşı’na 
katılmadı. 1924 yılında Viyana Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde profesör oldu. 1920’li yıllardan 
itibaren özellikle sakral yapı tarzındaki ilk 
binalarını yapmaya başladı. 1925 yılında 
Viyana’da yapılan belediye binalarının yapımına 
katıldı. 1926’da ise Salzburg Festival Binası’nın 
yenilenmesinde görev aldı. Viyana ve Avrupa’da 
mimari yetenekleri ve eserleriyle tanındı.

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 
Ankara’yı modern bir başkent olarak inşa etmek 
istiyordu. 1920’li yıllarda Ankara’nın mimarisi 
Neoklasisizm etkisiyle üslup taklitçiliğine kaçan 
ve geçmişin elemanlarını gereksiz kullanan 
bir karaktere sahipti. Atatürk, bu dönemlerde 
Avrupa’nın mimarlık alanında kaydettiği 
gelişmeleri, teknikteki gelişmeleri, yeni buluşları 
yakından takip ediyordu. 

Ankara, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
olarak inşa edilirken Avrupa’daki mimari alandaki 
gelişmeleri özümlemiş, yetenekli bir mimara 
ihtiyaç duyuldu. Atatürk, 1927 yılında, Viyana 
Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’den 
böyle bir mimarı araştırmasını ve bulduğu ismi 
kendisine bildirmesini rica etti. Hamdullah Suphi, 
titiz araştırmalardan sonra o yıllarda Viyana 
Güzel Sanatlar Akademisi Rektörlüğü görevini 
başarıyla yürüten, açık fikirli ve Avrupa’nın 
tanınmış mimarlarından biri olan Prof. Clemens 
Holzmeister’in ismini Atatürk’e önerdi. 
Atatürk’ün onayını alarak Prof. Holzmeister’i 
Ankara’ya davet etti. 

Mustafa Kemal Atatürk ile 
görüşmesi

Prof. Dr. Clemens Holzmeister, Ankara’ya 
gelişini ve Mustafa Kemal ile görüşmelerini 
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anılarında şöyle anlatmıştı:
Beni Türkiye’ye Ankara’ya çağırdılar ve 

Atatürk’ün emriyle Başkenti kurmaya yardımcı 
olmam istendi. Bu enteresan görevde bir şeyi 
belirtmem gerek; Atatürk, Türklerin atası, o 
muazzam ve muhteşem şahsiyet, yeni Türkiye’nin 
kurucusu idi ve ağırlığı Anadolu’ya vermişti. 
Başkent olarak Ankara’yı seçmişti. Çünkü 
İstanbul çok kozmopolitti. Orada çok az Türk 
vardı. Ankara geniş bir çölün ortasındaydı ve 
Anadolu’nun merkeziydi. Atatürk’ün aklında 
yatan, ülkenin geniş zenginlikleri ile burasını 
canlandırmaktı.

Türkiye’ye 1928’de davet edilmiştim. O zaman 
Büyükelçi Abdülhalik Bey’di. Biraz çekinerek 
gittim. Çünkü Fransızcam zayıf, Türkçem de 
hiç yoktu. İstanbul’dan ayrıldım, penceremden 
muazzam bir yayladan başka bir şey 
göremiyordum. Ben şimdi orada ne yapacaktım? 
Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay 
Başkanlığı binalarının inşaatı söz konusuydu. 
Hemen kabul ettim. 

Bana verilen görev, iki müstakil ama 
muhteşem görünüşlü bina yapmaktı. Milli 
Savunma Bakanlığı binasını ortada bahçesi 
olan bir kare, Genel Kurmay Başkanlığı binasını 
da dışarıya doğru kanatlı bir tarzda çizdim, 
Generaller bunu çok beğendiler. Planı sonbaharda 
sundum ve binaları bir sene sonra teslim ettim.

Bana verilen işlerden en önemlisi Atatürk’ün 
oturduğu köşkü inşa etmekti. Atatürk o zamana 
kadar kendi erkânı ile eski bir evde oturuyor 
ve Türkiye’yi oradan idare ediyordu. Sonra, 

Kemal Yalçın Prof. Dr. Holzmeister’in kızı Barbara ile, Viyana, 17.4.2011Prof. Dr. Clemens Holzmeister, Tarabya’da, kızı Judith,  
karısı Gunda ile birlikte, 1944 (Barbara Holzmeister arşivi)

Atatürk’ün huzuruna çağırıldım. İlk sorduğu 
şey “Profesör, bu evi yıkıp köşkü onun yerine mi 
yapalım?” oldu. Ben kendisine “Aman Ekselans, 
siz yeni Türkiye’yi burada kurdunuz, bu bina bir 
abide olarak kalmalıdır.” dedim. 

“Öyle ise ne yapalım?” dedi. 
Ben de “Bu evin yanında güzel ve geniş bir 

arazi var, yeni köşkü orada yapalım, eskisi kalsın.” 
dedim. 

Bu fikir Atatürk’ün hoşuna gitti ve köşkü yapmak 
için dışarıdan ustalar getirme yetkisini bana verdi. 
Bir buçuk yıl sonunda köşkü teslim ettik. 

Atatürk köşkü çok beğendi. Fransız 
Büyükelçiliği’ni inşa eden mimara bir ekspertiz 
raporu düzenletti. Mimar, bu köşkün son yılların 
en güzel yapısı olduğunu raporunda belirtmişti. 
Atatürk bu raporu, çerçeveleterek duvara astı ve 
ziyarete gelenlere bu raporu okutuyordu. Ancak 
üzerinde herhangi bir tartışma kabul etmiyordu. 
Böyle bina sahibine can kurbandı.” (Haymatlos, 
Kemal Yalçın)

Prof. Holzmeister, Ankara’da 1927’den 
itibaren 1940’lı yılların sonuna kadar Savunma 
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Harp 
Okulu, Merkez Bankası, Emlak Bankası, Maliye 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Askeri Gazino, Danıştay gibi Ankara’yı Ankara 
yapan on bir devlet binasının mimari projelerini 
ve yapımını gerçekleştirdi. Bu binalar öngörülen 
sürede ve öngörülen maliyetle tamamlandı. 

1938 yılında ise, Viyana Güzel Sanatlar 
Akademisi’ndeki “Rector Magnificus” unvanıyla 
yürüttüğü işine de “modern mimarlık anlayışına 
sahip olduğu” için son verildi. Bunun üzerine 
Viyana’dan İstanbul’a taşındı. 1947’den 1954 
yılına kadar Ankara’da kaldı. 1954’de Ankara’dan 
Viyana’ya döndü.

Türkiye’de kaldığı süre içinde Anadolu’yu 
karısıyla birlikte adım adım gezip dolaştı. Bütün 
tarihi eserlerin, hanların, kervansarayların, 
türbelerin vb. fotoğraflarını çekti, resimlerini 
yaptı. Bu resim ve fotoğraflardan meydana 
gelen kitabı, eşi Gunda ve Rudolf Fahrner ile 
birlikte, iki dilli olarak “Bilder aus Anatolien” 
(Anadolu’dan Resimler) adıyla, 1954 yılında 
Viyana’da yayınladı.

Prof. Dr. Clemens Holzmeiter, 12 Haziran 1983 
tarihinde, Avusturya’da Hallein şehrinde vefat etti. 
Geriye Almanya, Avusturya, Brezilya ve Başkent 
Ankara’daki eserleri ve “Bilder aus Anatolien” 
(Anadolu’dan Resimler)  adlı kitabı kaldı.

Teşekkürler sana Clemens Holzmeister!
Ankara ve Türkiye sana minnettardır!
Mekânın Ankara’nın kalbidir!

Beni Türkiye’ye 
Ankara’ya çağırdılar 

ve Atatürk’ün 
emriyle Başkenti 

kurmaya yardımcı 
olmam istendi. 
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NASUH MAHRUKI

Koca bir milletin, şehitlerin ve gazilerin, 
öksüzlerin ve yetimlerin olağanüstü 
fedakârlıkları üzerine kurulan Cumhuriyet, 

geride kimseyi bırakmamaktır. Cumhuriyet 
için eğitimde feda edilecek birey yoktur, 
çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. 
Cumhuriyet Mardin’in köyünde doğan Aziz’in 
Nobel Ödülü’ne, Ispartalı çoban Süleyman’ın 
Cumhurbaşkanlığı’na, köy çocuğu Ahmet’in, 
Mehmet’in Genelkurmay Başkanlığı’na ve daha 
nice en yüksek mevki ve makamlara ulaşma 
hakkı, özgürlüğü, imkânı ve fırsatıdır. Cumhuriyet 
fırsat eşitliğidir, adil rekabettir, eşitliktir, 
gerçekçiliktir ve gerçektir. Potansiyellerin 
özgürleşmesi, gayretin sonuç alması, ehliyet ve 
liyakatin, gerçek başarının ödüllendirilmesidir. 

Atatürk; “Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan 
bir idaredir. Sultanlık, korku ve tehdide dayanan 
bir idaredir. Cumhuriyet idaresi namuslu insanlar 
yetiştirir. Sultanlık ise korkuya ve tehdide 
dayandığı için korkak, alçak, sefil ve rezil insanlar 
yetiştirir. Aradaki fark bunlardan ibarettir.” der.

Bu nedenle Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in 
kazanımları her şeyden önce ve ilk önce 
korunmalı ve kollanmalıdır. Çünkü Cumhuriyet, 
ilerleme, çağdaşlaşma ve kalkınma demektir. 
Devletin padişahın mülkü olmaktan kurtulup 
milletin olması, bireylerin de padişahın kulu 
olmaktan kurtulup Cumhuriyet’in eşit, özgür ve 

egemen yurttaşları olması demektir. Ümmetin 
millet olması demektir. Tebaa olmaktan 
kurtulup halk olması, birey olması, yurttaş 
olması, yurdunun sahibi olması demektir. Turgut 
Özakman’ın dediği gibi; “Bu bir Doğu ülkesi için 
hayal bile edilemez, emsalsiz, olağanüstü, mucize 
gibi bir devrimdir.”

Cumhuriyet yalnızca bedenlerin değil, 
düşüncelerin ve bilincin de özgürleşmesi 
demektir. Bunların sürdürülebilmesi ancak 
Cumhuriyet’in korunmasıyla ve geliştirilmesiyle 
sağlanabilir. Bunu başaracak yegâne güç ise Türk 
milletidir. Atatürk bu nedenle, yurttaşlar hangi 
etnisite veya mezhebe mensup olursa olsun, 
her yurttaşın kendini özgür ve egemen, Türk 
milletinin eşit bir parçası hissetmesine büyük 
önem vermiştir ve Türklüğü yüceltmiştir. Çünkü 
Atatürk’ün Cumhuriyet’inde halkı birleştiren ve 
millet yapan asli unsur, etnisite veya mezhepten 
bağımsız olarak Türk olmak, Türk hissetmek, 
Türklüğü benimsemek, Türk gibi yaşamak ve 
Türkçe konuşmaktır. Atatürk; “Yurttaşlarım! Az 
zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en 
büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 
kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir,” der. “Türk 
Milleti’nin karakterine en uygun yönetim şekli 
Cumhuriyet’ti.” der.

Atatürk’ün bize en büyük armağanı, Türk’ün 
en büyük gururu Türkiye Cumhuriyeti’miz, 29 

Ekim 1923’te ilan edilir. Atatürk büyük eseri 
NUTUK’u, müthiş Gençliğe Hitabesi’yle bitirir ve 
“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen; Türk İstiklâlini, 
Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektir.” diye başlayarak Türk gençliğine kutsal 
bir armağan, yaşamsal bir görev olarak bırakır. En 
kıymetli hazinesini, akıl ve bilimi tek yol gösterici 
kabul ederek yetiştirilen, yetiştirilecek olan Türk 
gençliğine emanet eder. Atatürk, “Bütün ümidim 
gençliktedir.” der. “Her kafanın anlamaktan 
aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.” der. 
Atatürk’ün bütün bunları yaparken tek güvencesi 
geleceği emanet ettiği Türk gençliğiydi. Türk 
gencinin geleceğe sahip çıkması gerektiğini 
sayısız kere dile getirmişti. Türk gencini; 
devrimleri korumak, Cumhuriyet’i yaşatmak 
ve yükseltmekle görevlendirmişti. “Sizler, yani 
yeni Türkiye’nin genç evlatları. Yorulsanız dahi 
beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere 
yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. 
Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize 
durmadan, yorulmadan yürüyecektir.” der...

Cumhuriyet’imizin 100. yılına 1 kala çok zor 
ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama Türkiye’nin 
Atatürkçü ve Atatürk’ün değerini her geçen 
gün daha iyi anlayan büyük çoğunluğu, bu zorlu 
demokrasi sınavını da başarıyla geçecek ve biricik 
Cumhuriyet’imizi yine kuruluş ayarlarına geri 
döndürecektir.

Cumhuriyet’imizin 99. Yılı
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Ara Usta ile 70’lerindeyken tanışmıştım. 
Güler, o günden bugüne fotoğraf çekti 
hep. 90’ıncı yaşını kutladı. Hatta, 

Bomontiada’da yaş gününde açılan “Ara Güler 
Müzesi”nde bir kez daha 90’ıncı yaş mumunu 
söndürdü. Ödüllere boğulmuş, bu ödülleri 
koyacak yer bulamamıştı. Yılların yorgunluğuyla 
anılarına ve sinirle bugüne bakıp “Eyyy hayat, 
görevimi layıkıyla yaptım,” demenin gururuyla 
dolaşıyordu. 

Ve…
17 Ekim 2018 akşam saatlerinde... Ara Güler’i 

kaybettiğimizin haberini aldık...
Ülkenin dört bir yanından, İstanbul’un 

her köşesinden gelip Ara Usta’nın en sevdiği 
meydanlardan birinde toplandı on binler... 
Türkiye’nin gerçek evlatlarından birini, bir 
ağabeyi, bir baba yarısı insanı ve evrensel bir 
sanat adamını uğurladılar o meydandan... O 
meydanda, kaybedilen evlatlarını arayan acılı 
anaları da kadrajına almıştı Ara Abi. Kendi 
kanından, canından bir çocuğu yoktu belki ama 
milyonlarca çocuğa sahipti, ülkenin her bir 

köyü ya da sokağında fotoğraflayıp dünyaya 
yansıttığı, anlattığı milyonlarca çocuk... Ve 
işte o meydanda toplanan bizler ve daha 
uzak-yakın diyarlarda yüz binler, milyonlar 
onun manevi evladıyız. Çünkü Ara Güler 
Türkiye’ydi... Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’yle 
yaşıt bir Cumhuriyet insanıydı. Ortak sevgi 
insanımız, ortak vicdanımız, ortak değerimiz ve 
anıtlarımızdan biriydi… 

Ara Güler... Dünyayı da tabii ki ama daha 
çok Türkiye’yi, 70 yıl boyunca panoramik olarak 
fotoğraflayıp durmuştu. O kadrajlara; her 
renkten, her dilden, her inançtan insan sığdırdı. 

Aile albümlerimizi de çekti. O albümlerde 
kırgınlıklar da vardı, uzaklaşmalar, barışmalar, 
kızgınlıklar da… Her bir fotoğraf, bir mesele, 
bir duygu… İnsanlık acıları, ülkenin kanayan 
yaraları ve talihsiz zamanları…  

Zor zamanları, insanlık dramları gibi insana 
ait bir daha yaşanması istenmeyecek ibretlik 
anları kadrajına sığdırdı. Her bir fotoğraf, bir 
mesele, bir duygu ya da bir sevgi ifade ediyordu. 

İşte… Her biri on yılların tanığı, her biri sanat 

şaheseri fotoğrafları da onun çocuklarıydı. Öyle 
ya anların arasını hayatı boyunca ıskalamayan 
bir fotoğraf ustası, bir fotoğraf sihirbazı bir 
Türkiye yıldızı, bir dünya yıldızıydı Ara Güler… 
Fotoğraftaki ustalığıyla dünyaya meydan 
okurcasına özgüveni vardı. Ara Güler tüm 
ustalık ve titizliğiyle gerçek bir sanatçıydı, foto 
muhabiriydi!  

Ara Güler’i yaptığı çalışmalardaki 
görkemli yeteneğiyle de insanı, manzaralarını 
aksettirmekteki duygusallığıyla da ironik ve 
nüktedanlığıyla da hatırlamalıyız. Bize film 
şeridi gibi geçen ömrümüzü fotoğraflayarak 
miras bırakan Ara Güler bir değerdir, bir 
fotoğraf sanatçısıdır.

Ve kaybettik… Işıklar içinde uyusun… Ondan 
çok öğrendi kuşaktan kuşağa insanlık, eserleri 
kalacak. 

Işıklar içinde uyu Ara Abi...
Emeğine saygı ile…

* Fotoğraflarına dair gülümseten “uyarı notu” 
üzerine kaleme aldığım bir yazıdır. 
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

Salgınların, savaşların ya da başka 
büyük toplumsal felaketlerin hayatı 
kuşattığı zamanlarda, yazarın / 

şairin yaratım süreci öncesinde ve yaratım 
sürecinde hayatla kurduğu bağ, geçici bir 
süre için de olsa kopmaya başlar, askıya 
alınır. Ne kadar haklı nedenlerle olursa 
olsun, edebiyatçıyla birlikte bütün bir 
toplum bir kapanmaya doğru gider. Hayatın 
olağan ve kaotik akışının dışında kalır. 
Bizim de bir süredir yaşadığımız, bir sağlık 
sorunu olarak başlayan kapanma, sürecin 
ağırlığına, uzunluğuna ve uygulamaya 
konulan yasaklara bağlı olarak, usul usul 
bir ekonomik soruna, sosyal ve kültürel 
bir soruna, eğitim ve hukuk sorununa, bir 
siyasal soruna ve tüm bunları içeren bir 
özgürlükler sorununa dönüşmüş durumdadır. 
Albert Camus’ye kulak verelim: “Şehrimizin 
insanları geleceği, gidiş gelişleri, tartışmaları 
yok eden bir veba salgınını nereden 
akıllarına getirebilirlerdi? Kendilerini özgür 
sanıyorlardı; oysa felaketler oldukça, kimse 
özgür değildir!”

Şu kısacık sürede, hayatın her alanında, 
ağır ya da hafif yaşadığımız,  böyle bir 
özgürlükler sorunudur. İnsanların, olabildiği 
kadar birbirinden uzak durmalarını sağlayan 
bir yalnızlaştırma sorunudur. Uzaktan 
çalışmaydı, kısmi çalışmaydı, tam zamanlı 
kapanmaydı, yarı zamanlı kapanmaydı, 
demokratik talepler üzerindeki baskıydı, 
yasaklardı; müzikten kitaba, sergiden 
konsere, hemen her şeye internet üzerinden 
ulaşma ‘olanağıydı’, önceki yaşama biçimine 
karşı bir yabancılaşmaya sürüklemeye 
başlamıştır toplumu. İnsanlar, varlığıyla 
yokluğu arasında fark olmayan bir sanal 
ortamda, bütün insani teması yitirmiş bir 
iletişimle yaşamaya başlamıştır. Yazarın 
/ şairin elinde, kendi gözlemlerine dayalı 
olmayan, beş duyusuyla algılayamadığı, 
ona görsel ve yazılı medya üzerinden 
iletilen, devletin, iktidarın manipüle ettiği 
bir hileli gerçeklik kalmaktadır. Dünya ile 
kurulan bu yıkıcı, plastik, sanal ilişkinin 
edebiyata dönüşmesi, yansıması nasıl olacak, 
birlikte göreceğiz. Sanırım geleceğe ilişkin 
kaygılarımız tam buradan doğmaktadır. 

•••
Bu süreç içindeki edebi yaratımla ilgili olarak, 

Şeref Bilsel’in, gelecekteki edebiyatın ipuçlarını 
da taşıyan şu değerlendirmesini paylaşmakta 
yarar var: “Salgın sürecinde yazar değil de 
‘yazan’lardan oluşan, matbu olanla arasına 
mesafe koyan, böylelikle nitelikli okur olma 
şansını da yitiren çok sayıda insan yazıyla 
yeniden tanıştı. Şiirde en büyük sınanma yeri 
olan sokak boşaltıldı, sessiz bırakıldı. Elektronik 
ortamda ortaya konan metinler ‘yazı’ dilinden 
ziyade ‘konuşma’ diline yaslandığı için, hızla 
tüketilebilecek yavan metinler çoğaldı. Bu 
yeni tüketme biçimi derinliksiz ve köksüz bir 
zemini getirdi beraberinde. Hazırlıksız, hızla, 
tedbirsiz, kontrolsüz, koşturarak… Yazıya / 
yazmaya dönük bu alışkanlıkların aşılması 
zaman alacaktır. Bir yazarın eserini okuyarak 
onunla iletişime geçen okur, internet ortamında 
‘yazarak’ iletişim kurmaya başladı. Böylece 
şair / yazar imgesi de tarihsel ve toplumsal 
değerinden uzaklaşmaya, yerini yeni ‘sosyal 
medya yazarlarıyla’ paylaşmaya başladı. Okur, 
‘tanıdığı, yazıştığı’ birinin eserine yönelmeye 
başladı. Eserden şaire / yazara değil de şairden 
/ yazardan esere doğru bir ilgi yoğunlaşması 
oluştu.”

•••

Bu süreçte yaşanılan ve sonraki zamanlar 
için kendini açıkça hissettiren iki büyük 
kaygıya değinmeden olmaz. Bu iki kaygı da 
edebiyatın yaratım süreciyle doğrudan ilgili 
görünmese de gidip o sürece eklenmektedir. 
İlki, kitap yayını açısından yaşanılan sıkıntıdır. 
Bütün kitapçıların uzun süre kapalı kalması 
ya da sınırlı saatlerde açık olması, insanların 
endişeyle kalabalık mekânlara gitmemesi 
nedeniyle, yayınevleri yıl içinde yayımladıkları 
kitap çeşidini ve bunların baskı sayılarını 
önemli ölçüde düşürdüler. Bu düşüşler ve 
basılması düşünülen dosyaların / kitapların 
ertelenmesi, yazarın / şairin yazmasını 
etkileyecek duruma gelmiştir. Yayınevleri, 
“büyük” indirimlerle internet satışlarına 
yüklenerek ve yerel yönetimler ve başka 
kurumlar üzerinden çeşitli kampanyalarla bu 
sorunu azaltmaya çalışsa da bu, biraz daha 
zamana dayanmaktan öte gidememektedir. 

İkinci büyük sorun da şudur: Eve kapanan 
yazarın / şairin ve okurun yolunun, 
edebiyat etkinliklerinden, okul-öğrenci 
buluşmalarından, kitap fuarlarından, 
çeşitli kültür-sanat kurumlarının ve kitle 
örgütlerinin edebiyat faaliyetlerinden, daha 
da önemlisi kitapçılardan uzağa düşmesi; 
kitapla, okurla ve yazarla ilişkinin, ruhsuz bir 
sosyal medya buluşmasına dönüşmesidir ki 
bunun giderek kalıcı olacağı gözlenmektedir. 
Bu durumla ilgili kaygıları ve gerekçelerini 
biraz daha açmakta yarar var.
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ZAFER KÖSE

Semih’in kıpır kıpır hareketleri çoğalınca 
ineceğimiz durağa yaklaştığımızı 
anladım. Eve erken gittiği için annesinin 

nasıl da sevineceğini anlatıp duruyordu. 
Mutluyken hep böyle çok konuşurdu.

Öğretmenimizin hastalanmasına üzüldük, 
ama müdür beyin servis aracını çağırıp 
öğrencileri bir saat erken göndermesi iyi 
oldu. Semih beni de ders çalışmaya çağırdı. 
Normalde okul çıkışında dedeme gidiyordum, 
annem işten dönerken beni oradan alıyordu. 
O gün bir saat erken çıktığımız için, dedem 
evde değilmiş. Müdür beyle telefonda 
konuştular. “Tamam.” dedi dedem, 
telefondaki sesini duydum, “Semihlerden 
alırım ben Yeşim’i, bir iki saat sonra.” 
Yaşasın, okulda beklememe gerek kalmadı!

Semih, annesine bir an önce kavuşmak 
istiyordu. Her zamankinden erken kapıyı çalıp 
sürpriz yapacağı için de sabırsızlanıyordu. 
Servisten inince eve kadar koştuk. Burası 
şehrin bizim eve biraz uzak tarafıydı. Evler 
genellikle müstakildi. Küçük bahçeden de 
koşarak geçtik ve Semih kapıyı hemen çaldı. 
Annesinin boynuna sarılmayı beklerken 
yerinde duramıyordu. Peş peşe çaldığı halde 
kapı açılmayınca da neşesini bozmadı. Annesi 
biraz sonra gelirdi, müdür bey onu da arayıp 
bilgi vermişti. Şu anda evde olmayışı belki 
daha iyiydi. Bu arada sokağın başındaki 
tarlaya gidip çiçek toplayabilirdi. Bunu 
düşününce iyice sevinçle doldu. Bana, “Hadi!” 
diyerek, bu sefer de o tarafa koşmaya başladı.

Semih’in annesi normalde evinden 
çalışıyormuş. Bilgisayarda yapıyormuş 

işlerini. Ama bazen, toplantı falan olunca, 
işyerine gidiyormuş. Müdür bey onu arayınca 
hemen yola çıkmıştır diye anlatıyordu Semih, 
“Sevinçle geliyordur.”

Tarlada koşuştukça Semih’in elindeki çiçek 
demeti büyüyordu. Nefes nefese kaldığı için 
durdu. Ben de yardım etmek için topladığım 
birkaç papatyayı ona verdim. Annesinin 
gelmiş olabileceğini söyledi. “Hadi!” Tekrar 
eve doğru koşmaya başladık.

Tam yola çıkınca, tarlanın bir köşesini 
sulayan amcaya gözü takıldı. O tarafta 
annesinin en sevdiği çiçeklerden vardı. Öyle 
dedi Semih. Gidip iki tane koparsa, çiçekçi 
amca kızar mıydı? O çiçeklerden birkaçını 
elindeki demete katsa ne güzel olurdu. 
Annesi çok sevinirdi. Bir de dün gece oğlunu 
üzdüğü için pişman olurdu. İşte böyle sarılırdı. 
Kollarıyla kendini sararak bana gösteriyordu 
Semih. Neşeli neşeli anlatıyordu.

Bana “Sen burada bekle.” diyerek o tarafa 
yöneldi, aceleyle iki çiçek kopardı. “Bırak 
onları, çiçekler benim!” Bağırarak Semih’in 
üzerine su sıkan amcanın şaka yaptığını 
hemen anladım. Semih önce geri koşmaya 
başlamıştı, ama sonra o da gülerek tekrar 
döndü, bir tane daha kopardı. Kıkır kıkır 
gülerek kaçtı. Amca başka tarafa bakarken 
Semih tekrar çiçeklere yöneldi. Yine su, 
gülüşmeler… Çok güzel bir oyundu bu. Ben de 
onlara doğru ilerliyordum ama Semih oyunu 
bıraktı, bir an önce eve gitmek istediğini 
söyledi. “Annem gelmiştir.” Onun için eve 
gitmek, orada oynamaktan daha güzeldi.

Amcaya el sallayarak eve doğru hızlı hızlı 

yürümeye başladık. Yürürken çiçeklerini 
çantasına sakladı. Annesine sürpriz yapacaktı 
ya, çiçekleri eve girdikten sonra çıkaracaktı.

Fakat kapıyı açan annesinin yüzünde birden 
öfke belirdi. Ayakkabıları çamurlu, üzeri ıslak 
olduğu için ona kızdı annesi. Semih, sanırım 
konuyu değiştirmek için benden söz etti: 
“Yeşim bize geldi biraz. Ders çalışmaya.”

Ama annesi, “Bak, arkadaşının 
ayakkabılarında çamur yok.” diye 
söylenmeye devam etti. “Aynı yolda 
yürümediniz mi siz?”

Sonra bilgisayarının başına geçti annesi. 
Acele bitirmesi gereken bir işi varmış. 
Biz Semih’in odasına yöneldik. Okuldan 
çıktığımızdan beri hiç susmayan Semih, 
bir süre konuşmadı. Sonra, ödevlerimizi 
yaparken tekrar normale döndü.

Daha ödevlerimizi bitirmemiştik, kapının 
çalındığını duyduk. Gelen dedemdi. Semih’in 
annesiyle kapıda biraz konuştular. Annesi, 
“Keşke biraz daha geç gelseydiniz, şimdi 
çocuklara yemek yedirecektim.” dedi. “İşim 
yeni bitti.” İşlerin yoğunluğundan söz ettiler. 
Bizler için çalışıyorlarmış sonuçta, öyle dedi 
Semih’in annesi.

Dedem bana seslenince, kalktım, çantamı 
topladım. Semih de kendi çantasından 
çiçek demetini çıkardı, bana verdi. Anneme 
götürmemi söyledi. Güzel bir sürpriz 
yapmamı önerdi.

Arkadaşımın yüzüne bakmadan aldım 
çiçekleri. Dışarı çıkınca, evin önündeki 
çöp kutusuna attım. Mahsus attım oraya, 
arkamızdan el sallayan annesi görsün diye.
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BIRCAN USALLI SILAN

Ahu Sungur’u on yılı aşkın süredir 
tanıyorum. Bana göre Türkiye’nin 
aydınlık, gülümseyen yüzlerinden biri o. 

Oyunculuğunun yanı sıra Ahu’nun en sevdiğim 
yanlarından biri aile kavramına, insan haklarına 
olan inancı ve bu konudaki fikirlerini korkusuzca 
dile getirmesi. Evet, Ahu’nun hayatındaki en 
kıymetli kişi, benim de olduğu gibi, biricik oğlu 
Ege… Ege basketbolcu, 17 yaşında genç bir 
adam. Ahu’nun Ege’ye olan düşkünlüğünün 
elbette tüm annelere örnek olması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü annelik kavramı, ülkenin 
geleceği açısından çok kıymetli. Kadına şiddet 
uygulayan erkekleri de biz anneler yetiştiriyoruz 
sonuçta… 

Ahu Sungur’un, Mustafa Kemal Atatürk’e, 
Cumhuriyet’e, laikliğe, eşitliğe, dayanışmaya, 
hakka, hukuka, adalete karşı gösterdiği 
duyarlılığı, aslında örnek alınası.  Keşke herkes 
aynı duyarlılığı gösterse ve bu değerlere asla el 
sürülemeyecek olduğunun farkına varsa…

Ekim ayı, benim sevdiğim ay. Benim 
doğduğum, oğlumun doğduğu ay ve sonbahar. 
En sevdiğim mevsim. Ahu ile trende vagon 
yolculuğumuzu yaparken bize yine biraz yağmur, 
biraz rüzgâr, biraz kırmızı mor yapraklar, biraz 
hüzün, biraz sevinç, biraz oyun, biraz filmler ve 
elbette hayat eşlik ediyor. 

n Hayat senin için ne ifade ediyor Ahu?
O kadar derin bir soru ki bu… Cevabı 

aslında hiç kolay değil. Hayatın ne anlam 
ifade ettiğini yaşamın boyunca arayabilirsin. 
Şöyle ifade etmeye çalışayım. Hayat; yaşam 
demektir. Doğum ile ölüm arasındaki o 
zaman dilimi. Yaşam ise; o zaman dilimini 
nasıl değerlendirdiğin... İşte hayatın, kişiye 
bir anlam ifade ettiği nokta orada başlıyor 
bence. Yani yaşam biçimin. İnsan, öldüğünde, 
o kişi için ‘hayatını kaybetti’ diyoruz. Çünkü 
insan hayatını kaybedebilir. Fakat yaşamını 
kaybetmez. Yaptığımız seçimler sonucunda, 
dokunduğumuz hayatlar da, yaptığımız 
iyilikler de, sevdiklerimiz de, bizi sevenlerin 
hatıraları da, gösterdiğimiz özen ve yarattığımız 
farkındalık boyunca yaşamaya devam ederiz. 
Bizi sadece bir organizmadan ayıran şey; yani 
sadece canlı bir varlığı oluşturan organlar 
bütünü olmaktan ve herhangi bir canlı 
olmamızın ötesindeki şey; (varsa) bilincimiz, 
(yetiyorsa) aklımız, (en kıymetlisi) vicdanımız, 
yaptıklarımız, yapamadıklarımız, seçimlerimiz, 
sevgimiz, acılarımız, hayal kırıklıklarımız, 
varlık gösterdiğimiz disiplinlerdeki yarattığımız 

farklardır. Picasso ‘sanat’ , Dostoyevski 
‘cehennem’, Nietzsche ‘güç’, Sokrates ‘ıstırap’ 
diyor hayata... Belki hepsi, belki hiçbiri... Benim 
şu ana kadar bulabildiğim anlam; ‘sevgi’… Ve 
benim için sevgi; en başta oğlumu ifade ediyor. 
Kurduğum ailemi… Ve anneliğimi... Bedeninin 
içinde oluşan ve bedeninden çıkan fakat aslında 
kendi uzantın olmayan, karşılık beklemeden 
seveceğin, asla sahibi olmadığın fakat duygu 
olarak en derin ve en güçlü duyguya seni sahip 
yapan ‘Evlat’. Yani Ege… Lütfen evladımla 
sınanmayayım diye dua ettiğin fakat bence; 
kişinin hayatı boyunca eğer başarabilirse 
özellikle en büyük en güçlü duvarlarını yıkacağı, 
bencilliğinden kurtulacağı, en büyük öz eleştiriyi 
vereceği, en sert, en farkındalıklı ve en büyük 
sınavı ebeveyn olmak.

n Her şeyden vazgeçsen neden vazgeçmek 
istemezdin?

Her şeyden vazgeçemezsiniz, bu mümkün 
değil... Bu, bence yaşamın sonu olur. Büyük bir 
umutsuzluk bu. Dostoyevski, “Suç ve Ceza”da 
umutsuz insanlara; “Bir iple intihar da edebilirsin, 
salıncak da kurabilirsin. Hayatın ipleri senin 
elinde.” diyor. Düşünsenize; ‘vaz’ ve ‘geçmek’. Bu 
iki kelime anlamlarını yitirdikleri için bir araya 
geliyor ve anlamca kaynaşıyorlar. Biz insanlar 
kelimelerin çok ötesindeyiz. Bir şeyler bizim için 
anlamını yitirdiği noktada dahi hayatla kaynaşıp 
bir şekilde devam etmeliyiz. Rahmetli babamın 
bana hep öğrettiği gibi; yarın yeni bir gün.

n Günümüzde ülkemizde ya da dünyada 
düzeltmek istediğin neler var? Fırsatın olsa, 
bir alanda bir yönetici olsan, neler yapmak 
istersin, neleri öncelik olarak düzeltmek 
istersin?

Ahhhh ahhh… Önce çocuklar… Çocukları 
koruyabilmeyi o kadar isterim ki. Kıllarına zarar 
gelmeyecek hale getirmek isterim tüm düzeni… 
Çocukları istismar eden insanların yok olmalarını 
istiyorum bu dünyadan. Deli ve kötü kavramı 
çok karıştı birbirine günümüzde. Çocukları 
istismar edenlerin ruh hallerine gerçekten empati 
yapacak durumda değilim ben. Toplumdan tecrit 
edilmeliler bence. Sonra, şiddet gören kadınlar… 
Hemcinslerim… Kız kardeşlerim… Onlar için 
ne yapabiliyorsam gücüm yettiğince yapmak 
isterdim. Ve hayvan dostlarımız için… Mesela, biri 
geliyor ve kediler köpekler için hazırlanmış bir su 
kabını, mama kabını deviriyor, parçalıyor. Nasıl 
yaparsın? Hiç mi vicdanın yok? Hayvanlardan 
korkuyor olabilirsin fakat onların hayatlarını 
idame ettirmek için hazırlanan alanı nasıl talan 
edersin? İnsan mısın? Değilsin! Sadece nefes alıp 
veren bir organizmasın benim gözümde o kadar. 
Çocuklar, kadınlar, hayvanlar… Yasalar var fakat 
yaptırımlarda problem var. Sen bir kadını sadece 

artık seninle olmak istemediği için katlediyorsun 
ve sonra takım elbise giyip iyi halli mi oluyorsun? 
Bir çocuğu istismar edip, “şehvet uyandırdı” 
diyorsun! Sen yaratıksın, insan değilsin! Çok 
doluyum çok... LGBT bireyler mesela… Biz 
hangi hakla kişinin yönelimlerinden dolayı onu 
yargılıyoruz? Sayısız eşcinsel arkadaşım var. 
Dünyanın en tatlı, en yetenekli insanları. Kimin 
haddine onları incitmek, ailelerinin izzetinefsiyle 
oynamak. Mühim olan cinsel kimliklerimiz değil, 
ne kadar insan olabildiğimiz. Stephen King’in 
romanından uyarlanan “Yeşil Yol” filminden bir 
alıntıyla bitireyim cevabımı: “Hangi çiçek, diğerini 
‘sarı açtı’ diye ayıplar? Hangi kuş ‘farklı ötünce’ 
diğerine yasak koyar? Derisinden, dilinden ötürü 
ölüyor insanlar. Ah insanlar! Her şeyi bulan, 
kendini bulamayan insanlar!”

n İran’daki kadın hareketinin, bütün 
dünyada ses bombası etkisi bırakan 
gücünü nasıl değerlendiriyorsun? 
Kadının saçıyla uğraşacaklarına, kadının 
konumlandırılmasıyla ilgili çalışmalar 
yapsalar diye düşünüyorum ben. Senin bu 
konudaki düşüncelerini merak ediyorum.

Bizi konumlandırmasınlar. Biz kendi 
konumumuzu buluruz. Bizim saçımızdan, 
örtümüzden, eteğimizden, şortumuzdan, 
kahkahamızdan, rujumuzdan, seçimlerimizden 
çekiştirmeyi bıraksınlar artık. Bizimle, kadınlarla 
ilgili her mevzuyu erkekler kendi aralarında 
konuşup karar veriyorlar. Hangi hakla? Mahsa 
Amini’yi kıyafet kurallarına uymadığı için 
öldürdüler! 22 yaşındaki bir kadını öldürdüler! 
Daha yeni, 16 yaşındaki Nika Shakarami’yi 
kafatasını ezip öldürdüler! Ailesi Tahran’da bir 
morgda teşhis etmiş kızlarını! Bundan büyük bir 
acı var mı? Toplumları insanlar oluşturur evet. Her 
toplumun kendi değer yargıları inançları vardır 
evet. Fakat hiç kimse hiç kimsenin inancına ya 
da inançsızlığına karışamaz! Kimse kimseyi kendi 
inancı üzerinden öldürme hakkına sahip değil! 
İşte bu yüzden laiklik var. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
minnetle, saygıyla anıyorum.

n Reality show programı sunuyorsun. Ve 
Türkiye’nin gerçeklerini ekrana taşıyorsun. 
Neler hissediyorsun bu programı sunarken, 
bu olaylara şahit olurken?

Benim için çok kıymetli bu program. İnsan 
hayatına dokunuyoruz. Çok emek veriyoruz. Ve 
gerçekten çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ekrana 
taşıdığımız her hikâye, gerçek hayat hikâyeleri. 
Ve maalesef çoğu acı gerçeklerle dolu. Bazen 
içim çok acıyor. Orada kendimim. Yarattığım, 
bir karakter değil. Ahu olarak orada olmak hem 
çok kıymetli hem de zor. Verdiğim tepkiler birer 
kurgu değil. Seyirci o gerçek hikâyeyi izlerken 
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ne hissediyorsa ben de aynı şeyi hissediyorum. 
Etkilendiğim zamanlar oluyor, üstüne çok 
düşündüğüm, sorguladığım anlar. Evet herkesin 
hayatı bir hikâye. Fakat ortada bir acı varsa 
aslında hikâye orada başlıyor.

n Annelikten söz etsen bize biraz. Oğlun 
Ege’ye çok düşkün olduğunu biliyorum. Nasıl 
bir anne olduğunun yakından şahidiyim. 
Sence Ahu Sungur anne olmadan önce 
nasıldı, anne olduktan sonra nasıl? Ne gibi 
değişimler yaşattı annelik sana?

Benim hayatım Ege’den önce ve Ege’den sonra 
diye ikiye ayrılıyor. Doğduğu gün kucağıma 
aldığımda dünya durdu sanki. İnanamadım… 
Küçücüktü ve dünyaya yeni açtığı gözleriyle bana 
bakıyordu. Savunmasız, masum… Emzirmeye 
başladım… Benden ona hayat gidiyordu. Ve 
aslında Ege bana bir hayat vermişti doğarak… 
O kadar çok seviyorum ki Ege’yi. Herhangi bir 
sözcükle tam olarak anlatabilmem mümkün 
değil. Çok istemiştim anne olmayı hep. Ege 
çok istenerek dünyaya gelmiş bir bebek. Bence; 
anne babayı sadece anne ve baban olduğu için 
değil sahip oldukları özellikleri, karakterleriyle 
de sevebilmek çok kıymetli. Ben oğluma 
yıllar önce “Beni sadece annen olduğum için 
değil umarım Ahu olduğum için de seversin.” 
demiştim. Şimdi bana hep, “Seni annem olarak 
çok seviyorum, Ahu’yu da çok seviyorum.” diyor. 

Ben de sadece anne olduğum için değil, Ege’yi 
hem yavrum olduğu için hem de Ege olduğu 
için çok seviyorum. Çok iyi kalpli bir çocuk Ege. 
İyilikten ve sevgiden beslenen bir çocuk. Ben de 
Suat’ta çok seviyoruz oğlumuzu. Karşılıksız, 
sonsuz, beklentisiz bir sevgi bu. Ege’nin özgür 
ve mutlu bir hayatı olmasını istiyoruz. Hayat 
yeterince zor. Bizimle olan hayatında bizden 
kaynaklı üzüntüsü, yükü olsun istemiyoruz ileride 
taşıması gereken. Gençleri severek, destekleyerek 
hayata kazandırmalıyız. Anne-baba olarak kendi 
öz irademizle onlara sunduğumuz imkânları, 
büyük fedakârlık kisveleri altında onların 
önüne çıkarmamalıyız. Büyüdüklerinde, kendi 
hayatlarını kurduklarında bizim yanımıza gelirken 
zoraki ve iç sıkıntısı yaşamamalılar. Kendilerini 
bize karşı borçlu hissetmemeliler. İçlerinden 
gelmeli bizi sevmek. Doğurduğumuz dünyaya 
getirdiğimiz hiçbir çocuk bizim uzantımız ya 
da bize ait bir organımız değil. Öğretilerimizle 
ya da sadece kendi mutsuzluklarımızla onlara 
sevgi adı altında hapishaneler kurmamalı ve 
tutsaklıklar yaratmamalıyız. Evlat çok kıymetli. 
Kendimizi törpülemeli, öz eleştirimizi vermeli, 
bizim yaptıklarımız ya da yapamadıklarımızın 
yüklenebileceği birer varlık olmadıklarını 
anlamalıyız. Senin bana öğrettiğin çok kıymetli 
bir şey var Bircan ablacım; “İnsana ihanet 
etmeyen yegâne şey emeğidir.” Bence en büyük ve 
en samimi emeği hak ediyor evlatlarımız. Çünkü 

onları dünyaya biz karar verip getiriyoruz.

n Suat Sungur ile uzun yıllardır bitmeyen 
bir aşkla berabersiniz. İkiniz de çok başarılı 
oyuncularsınız. Birbirinize olan desteğinizden 
söz eder misin? 

Suat benim canım. Hayat arkadaşım, yol 
arkadaşım, limanım, emektaşım, sevgilim, eşim, 
çocuğumun babası… Onu çok seviyorum. Onun 
da beni çok sevdiğini biliyorum. Birbirimize hiç 
benzemiyoruz ama biz tam birbirimize göreyiz 
galiba. Birlikte çok şeye göğüs gerdik. Üzüldük, 
sevindik, ağladık, güldük, kavga ettik, seviştik, 
didiştik, özleştik... Ama en önemlisi biz hep 
birlikte ayakta ve hayatta kaldık. Ve tam 20 
yılı devirdik. Zamanlar, mekânlar, olaylar bizi 
deviremedi biz birlikte 20 yılı devirdik. Bir daha 
dünyaya gelsem yine Suat’la evlenirim ve yine 
Ege’yi doğururum. İşte bu duygu benim en büyük 
gücüm ve ailem benim en büyük şansım.

Ahu’nun bence en önemli özelliklerinden 
biri de çok çalışkan olması. Çalışkanlık aslında 
hepimize en lazım olan şey ama maalesef pek 
çoğumuzda en az olan şey… Ahu’yu çalışmak 
değil, sette olmak değil, hayatın içinde olmak 
değil; hayatın içinde olmamak, setten ayrı 
kalmak yoruyor… Diliyorum ki hayatı tatlı 
koşuşturmalar, tatlı telaşlarla ve setlerde 
geçer…
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BILGE ÇOLAK

Yüzümde tatlı bir gülümseme olduğunu 
hissediyorum. O kadar rahat bir 
uykudayım ki… Bunu fark edebiliyorum. 

Sanki bir yatağın değil, devasa bir kuş tüyünün 
üstünde, gökyüzünde süzülüyorum sakin 
sakin… Gözlerimin açılmaması için yeterli 
bir neden olan karanlık, kapalı gözlerimi 
rahatsız eden oldukça kuvvetli bir ışıkla açıldı. 
Saçı toplu, siyah bir kalem etek ve beyaz bir 
gömlek giymiş bir kadın; ciddi bir ifade ile 
“Zaman geldi efendim, hazırlanmalısınız.” 
dedi. Gözlerimi kısarak, yeni uyanmış… 
Uyandırılmış biri olarak üstümdeki gerginlikle: 
“Neye hazırlanacağım?” diye soracakken 
sözüm yarıda kesildi. Kapıyı hızlıca tıklatıp 
oldukça gösterişli bir elbise; fön makinesi, 
tarak gibi gereçlerle içeri birçok kişi girdi. 
Yatağımın başucunda duran kadın, yüzündeki 
ciddi ve durgun ifadeyi bozmadan yanımdaki 
sabahlığı eline aldı ve bana giydirebilmek için 
hazırlandı. Sanırım artık kalkmam gerektiği 
anlamına geliyordu bu. Yavaşça doğruldum. 
Sabahlığı, onun yardımıyla giydikten sonra 
işaret ettiği yere doğru ilerlemeye başladım. 
İhtişamlı bir oda… Hayır; burası bir oda değil, 

bir banyo. Küçük altın detaylarıyla ihtişamına 
ihtişam katmış. İhtişamlı olduğu kadar sade 
de… Şaşkınlıkla etrafımı incelerken kapının 
ardından gelen: “Efendim, acele etmelisiniz.” 
sözü ile irkildim ve lavaboda yüzümü yıkadım. 
Az sonra yanımda, elinde beyaz bir havluyla 
belirdi kadın. Elindeki havluyla kuruladım 
yüzümü. İçeriye geçtim. Büyük bir hazırlık vardı. 
Elbisenin son dokunuşları yapılıyordu. Birçok 
saç modelinin olduğu kağıtların başında üç kişi, 
hararetli bir tartışma içindeydi… Geldiğimi fark 
eden ela gözlü kadın, yanındakileri de uyardı 
ve oturmam gereken yeri gösterdi. Bir an önce 
işe koyuldular. Bukleli saçlarımı, pek de uzun 
sürmeyen bir uğraş sonucunda düzleştirdiler. 
Birkaç elmaslı toka ile kattıkları ışığa elbisenin 
zarafeti de eklenince… Zarif taşlarla işlenmiş 
bir tacı yavaşça yerleştirirlerken başıma, 
karşıma getirilen aynada baktım kendime… 
Tıpkı bir prenses gibiydim! “Efendim, kendisi 
sizi bekliyor.” dedi Bayan Margrethe. Evet, adı 
“Margrethe” imiş. Onun ardından içeri gelenleri 
organize eden bir kadın ona seslendiğinde 
öğrendim ciddi duran o kadının adını. Ama… 
Kim bekliyor beni? Bu soruyu Bayan Margrethe’e 

ilettim. Bu soruyu sormamı yadırgamış gibi 
bakıyordu bana. Yanıt beklediğimi belirtmek için 
uzun uzun baktım gözünün içine. “Geç kalıyoruz 
efendim.” dedi, sorumu yanıtsız bırakarak. 
Kısa topuklu ayakkabılarının çıkardığı seslerin 
dikkatimi dağıtmasını engellemeye çalışarak 
onu takip etmeye başladım. Arada bir arkasını 
dönüp beni kontrol ediyordu: “Biraz daha dik 
yürümelisiniz efendim.” dediğinde başımı hızla 
kaldırdım. Başımdaki ağırlık, yani taç, yürümemi 
zorlaştırıyordu. Hem dik durmalıyım hem 
tacı düşürmemeliyim hem de yürümeliyim… 
Çok zor! “Bir ihtiyacınız olursa buradayım 
efendim. Kendisi sizi içeride bekliyor.” dedi 
Bayan Margrethe. “Teşekkür ederim.” deyip 
sessiz adımlarla girdim içeri. Arkası dönük, şık 
bir takım elbise giymiş biri beni bekliyordu… 
Kapıdaki görevlilerin altın işlemeli devasa 
kapıyı kapatması ile beni bekleyen o kişi 
döndü arkasını… Heyecanla yüzünü görmeyi 
beklediğim o yabancı kim, nasıl biri? Yüzünü 
gördüğüm an içimde değişik bir hareketlilik ve 
sıcaklık hissettim. Ağzımdan çıkan sadece dört 
kelimeden ibaretti, söylenecek çok şey varken: 
“Ne işin var burada?”
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KENAN BAŞARAN

Her anne baba, çocuğunun her şey 
olmasını ister. Çocuk elindeki kaşığı 
tencereye vurur, müzisyen olacak 

sanırlar. Sol ayağıyla topa şöyle gelişigüzel 
vurur, duvara posteri asılan futbolcu olacağını 
hayal ederler. Beyaz kâğıda bir çöp adam çizer, 
“Bir Van Gogh doğuyor!” diye haykırırlar. Bilinen 
travmadır işte. Her anne baba, kendi olamadığı 
ne varsa çocuğunun olmasını ister. Ne var ki 
tüm bu olma savaşlarının çoğu hazin biter. Öyle 
ya, yoksa dünya dâhilerden geçilmezdi. 

Ben de iyi bir ressam olacaktım. Eğer o 
masayı çizseydim. Cin Ali’den masaya geçişim 
coşkuyla karşılanmıştı. Masa çizmek demek, 
perspektifi kavramak demekti. Bu da ilerleme 
demekti. Cansever’in masasını kavramama ise 
daha çok zaman vardı elbet. Benimkisi dört 
ayaklı boş bir masaydı. 

Sonra donatacaktım. Portakal, armut, 
muz ve elma dolu olan bir tabak koyacaktım 
masama. Tamam biliyorum, adam anahtarını, 
çiçeğini, sütünü, yumurtasını, ışığını falan 
koyacak. 

Meyvelerim pastel olacak ama... Kaç nesil 
meyve tabağını da çiçek dolu vazoyu da 
pastelle boyadı. Pastelin dokusunu sevdim de 
boyamasını sevmedim. O illa kalan boşluklar 

her nedense rahatsız ederdi.  Ah kaç nesil pastel 
natürmortlarla heba oldu, kaç... Ve kaç nesil de 
adam gibi masasına çıkrık sesini, ekmeğin ve 
havanın yumuşaklığını koydu. 

Öğretmenin bana, anne babamın olmamı 
istediği kulağı kesik Van Gogh’un yatak 
odasındaki masasını hiç göstermemişti. Onun 
masası çekmeceliymiş. Üstünde sürahi, bardak, 
şişe ve fırçalar. İki kişilik bir masaymış. Birini 
bekliyormuş. Zaten iki de sandalye var ama 
ressam olma düşlerinden geçtikten çok sonra 
öğrendim bunu. Bana geriye yamuk masam 
kaldı. Resim defterinin bir sayfasında, beyaz bir 
uzay boşluğunda gibi. Bitmemiş. 

Üzeri de boş. O elmaları, armutları, 
portakalları, muzları koyamadım. Ama 
adam koydukça koyuyordu. Ha babam ha! 
Neredeyse masası devrilecek. E kolay mı, 
masaya sonsuzluğu koymuş. Yetmemiş biranın 
dökülüşünü de... Üzerine çökmüş uykusunu ve 
hatta uyanıklığını da koymuş. Dahası, adam 
sonsuzluktan da ağır şeyler koymuş masaya. 
Adam tokluğunu koymuş, açlığını koymuş 
masaya. Ya, yine de masa bana mısın dememiş 
bu kadar yüke. Ne masaymış be! 

Büyüdüm. Her şey olamadım. Bir şey oldum 
mu, o da meçhul. Şimdi de ben çocuğumun 

her şey olmasının tasasındayım. Mesela onu, 
yeryüzünün bütün kurslarına kaydettirmek 
istiyorum. Tüm dilleri konuşsun, tüm ülkelere 
gitsin. Piyano da çalsın, yeşil sahalarda şık 
çalımlar da atsın. Hani kalemi de iyi olsun. Hem 
laf cambazı hem çizgi...  

Yok! Aslında ben sadece o mutlu olsun 
istiyorum. O nasıl istiyorsa, o ne olmak 
istiyorsa. İster tam ister yarım. İster çok ister az 
olsun. Olsun. 

Ve bunun için de gözüm masada. Yıllar sonra 
yeniden bir masadayım. Ancak bu masayı ben 
çizmiyorum. Hem dört değil, altı ayaklı bir 
masa bu. Altı da sandalye koymuşlar etrafına. 
Üzerine kendi benzemezliklerini, ayrılıklarını, 
gayrılıklarını koymuşlar. Geçmişin tüm 
kederlerini de. 

Kızılcık şerbeti içip oturacağım. Çünkü o 
kederlerin bazılarının müsebbipleri de oturmuş 
masaya. Yutkunacağım, mecburen. Çünkü 
masaya konulmuş en büyük tabağa bakıyorum. 
Son bir gelecek koymuşlar içine. Elim ona 
uzanacak. Çocuğumun hakkı namına. Ben de 
alacaklıyım ama, mühim değil. Çocuğumun 
yarınları heba olmasın diye oturacağım bu 
masadaki son akşam yemeğine. Siz de oturun, 
çocuklar için. Çocuklar var olsun, özgürce…
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HALIL IBRAHIM ÖZCAN

n Şair Ayten Mutlu’yu okuyucularımız için 
nasıl anlatabilirsiniz?

Bu çok zor bir soru. Çünkü insanın kendini 
anlatması zor. Ya ben sandığım kişi değilsem 
korkusu ve kuşkusu hep içimizdedir. Bir gün 
gelir hiç yapmayacağınız bir işin, bir eylemin 
içinde bulursunuz kendinizi, ya da aklınızdan 
hiç geçmemiş bir tümce ağzınızdan çıkıverir. 
Ama kendimi bana soranlara şu yanıtı vermek 
isterim. Beni bana değil, şiirlerime sorun. Çünkü 
pek çok şiirim hayatımdan, duygularımdan, 
sevdalarımdan ve duyarlıklarımdan izler taşır. 
Yine de çocukluğumdan yola çıkıp anılarımı 
da kurcalayıp bir şeyler söyleyeceksem, şöyle 
başlamalıyım: Kalabalık bir aile odağında, 
masalların, menkıbelerin, destansı anlatıların 
uçkun kanatlarıyla cinlerin cirit attığı avlularda, 
derin kuyularında zaman zaman çocukluk 
düşlerinin boğulduğu, yine de paylaşımın, 
yardımlaşmanın, insanca sevgilerin her an sarıp 
sarmaladığı büyülü bir kıyı kasabasının poyrazlarda 
salınan dalgalarında geçti çocukluğum. Ailemde 
okuma alışkanlığı yoktu. O nedenle bırakın 
kitap bulundurmayı, eve gazete bile alınmazdı. 
Ama anımsıyorum, çocukluğumun ilk yıllarında 
bile annem Yunus Emre’den, Dede Korkut’tan, 
Karacaoğlan’dan konuşurdu, dizeler okurdu, 
isimlerini anmadan ve belki de bilmeden… Çok 
sonraları onun dilinden düşenleri kitaplarda 
bulunca pek şaşırmıştım. Burada ilk kadın 
kahramanımın annem olduğunu söylemeliyim. O 
zamanlar okuma-yazma bile bilmeyen altı çocuklu 
bu yiğit kadının benim okumam, ilkokuldan 
sonra gönderildiğim kur’an kursunda, hafız 
olmamı bekleyen çevrenin aksine, ortaokula 
devam edebilmem için verdiği mücadele benim 
hep yol göstericim olmuştur. İleriki yaşlarımda 
mücadelelerine hayranlık duyduğum kadınlar 
da oldu. Örneğin Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, 
Anna Ahmatova gibi... Ancak başat kahramanım 
hep annem oldu. Ben ancak ortaokul yıllarında 
keşfettiğim şehir kütüphanesinde okuma açlığımı 
yanıtlayacak kitaplarla buluşabildim. Yunus’un, 
gizliden elden ele dolaşan Nâzım şiirlerinin, 
Mevlânâ’nın, Fuzûlî’nin ve daha nicelerinin sararmış 
kitaplarda benimle konuşan dizeleriyle karşılaştım.  
Gelişkin bir kültürel ortamın hep eksikliğini 
hissettiğim yıllardı. Yol gösterici olmaksızın, elime 
ne geçerse, körlemesine okumaya çalışıyordum. 
Seçici bir okur olma şansını ancak üniversite 
yıllarında bulabildim. Henüz bir lise öğrencisiyken 
Bandırma Ufuk gazetesinde her gün bana ait 
olan yarım gazete sayfalık bir köşem vardı. Bana 
hep güvenen, gazetesinde yıllar boyunca yarım 

sayfa yer ayıran Sevgili Ahmet Abi’yi (Ahmet 
Özbek)  anıyorum. Bu arada tesadüfi bir şekilde 
şiire başlamama neden olan Haşim Nezihi 
Okay’ı da saygı ve rahmetle anıyorum. Sanırım 
bugünkü Ayten Mutlu’yu biraz da, sevgi dolu 
ve asi o çocukluğa, değerli öğretmenlerime, bir 
anlamda da Bandırma’ya borçluyum ben. Çünkü 
içine doğduğumuz kültür bizi biz yapar. Davranış 
ve düşünce sistemimizi oluşturur. Sonradan, 
biz bunları reddedip yenilerini ediniriz. Bir çeşit 
oluşma- yıkma- yeniden yapma sürecidir 
bu. Ama bu arayış sürecini başlatan, 
sonra da güdüleyen yine de 
sizin hangi donanımları 
edindiğinizle ilgilidir. Şair 
bunların ayrımındaysa 
ki ayrımında olmazsa 
yıkma ve yeniden yapma 
sürecini de yaşayamaz, 
bu yolculuğu, bu yıkıp 
kurma sürecinde şiirle 
gerçekleştirir. İşte şairin 
geldiği ve gideceği yer de,  
bu alanda oluşur. Konumuza 
dönersek; ben tanınmış bir şair 
olmayı hiç önemsemedim. Ama iyi şiir 
yazmam gerektiği sancısını hep içimde taşıdım. Bu 
duygu da beni hep şiire dair bir arayışa sürükledi. 
İlk dönemlerde ders çalışır gibi şiir çalıştığımı 
anımsıyorum. Örneğin, usta şairlerin şiirlerindeki 
kurguyu, kırılmaları, uyakları nasıl oluşturduklarını, 
bütünlüğü nasıl sağladıklarını anlamaya çalışırdım. 

Daha sonra bütün etkilerden sıyrılıp kendi sesimi 
bulma çabasına girdim. Bunu da iyi kötü becerdim 
sanıyorum. Şimdi biliyorum ki okurlarım benim 
şiirimi tanıyor, çok fazla da olmasa her kitabımın 
peşine düşen sadık bir okur kitlemle gurur 
duyduğumu belirtmeliyim.

n Siz genç yaşlarınızdan itibaren politik 
aktivitelerin içinde olmuş bir şairsiniz. PEN’de, 
Edebiyatçılar Derneği’nde birlikte çalıştık. Kadın 

şairler üzerine çalışmalar yaptınız. 
Şairlerin toplumsal muhalefet… 

Ya da şöyle sorayım; bir 
sanatçı yaşadığı toplumda 

sorumluluklarını nasıl ifade 
etmelidir?

Vatandaş Ayten Mutlu, 
yaşamın içinde olup 
bitenlere bir karşı duruşu 
içeren her türlü aktivitenin 

içinde yer almaktan hiç 
kaçınmadı. Çünkü insana 

dayatılanların yanlışlıkları ve 
doğrularını sorgulayarak, gereken 

tavrı ve karşı duruşu göstermenin 
insan olmakla eş anlamlı olduğunun çok 

küçük yaşlardan beri ayrımındadır ve bu duruştan 
da ödün vermeye hiç niyeti yoktur. Bu duruşu insan 
olmanın gerekliliği olarak algılar. Bedeli ne olursa 
olsun. Şiir yazan Ayten Mutlu’nun ise bu anlamdaki 
özgürlüğü şiirin siyaseti nasıl algıladığı ve kendi 
bünyesinde nelere ne kadar olur verdiğiyle ilgili 

Çünkü içine 
doğduğumuz kültür 

bizi biz yapar. Davranış 
ve düşünce sistemimizi 

oluşturur. Sonradan, 
biz bunları reddedip 

yenilerini ediniriz. Bir 
çeşit oluşma- yıkma- 

yeniden yapma 
sürecidir bu. 
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olarak sınırlar taşır. Siyaset, ya da ideoloji günlük 
olanın peşindedir çünkü şiir ise kalıcı olanın. Bu 
bağlamda politika benim şiirime bir tema olarak ve 
gerektiğinde, şiirin şiirliğini zedelemeyecek biçim ve 
ölçüde yer alabilir ancak.

Şair, bana göre zaten bir dünya görüşüne 
sahiptir. Yoksa niye şiir yazsın ki. Ama dünya 
görüşünü ideolojilerden, siyasetten, politikadan 
daha başka bir şey olduğunu, evrensel bir kavrayışı 
gerektirdiğini bilerek. Sanat insani bir üretimdir ve 
insan için yapılır canlı bir organizmadır. 

n Siz aynı zamanda şiir çevirileri 
yapıyorsunuz. Çevirinin yeniden çevrildiği dilde 
zenginleştirildiğine inananlardanım ben. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Çevirinin kaynak şiiri öldürdüğünü iddia edenler 
bile var. Ben öyle düşünmüyorum. En kötü çeviri 
bile kaynak şiir hakkında bir fikir verebilir okura. Öte 
yandan öyle çeviriler vardır ki, çevrildiği dilde yazılmış 
sanırsınız. Örneğin Melih Cevdet Anday’ın çevirdiği 
Amerikalı şair Edgar Allan Poe’nun “Anabel Lee” ve 
aynı şairden Ülkü Tamer›in çevirdiği “Kuzgun” şiiri... 
Örnekleri çoğaltmak mümkün. Can Yücel, Orhan 
Veli gibi ve daha pek çok şairin mükemmel denilecek 
çevirileri… Bu da bize gösteriyor ki, edebi ürünlerin 
çevirisi ve hep en zor çeviri olduğu ifade edilen şiir 
çevirileri de, bir o kadar da gerekli. 

n Teknoloji ve şiir dersem, neler söylersiniz?
Çağımız inanılmaz bir hızla ilerliyor. Durup soluk 

almak bile mümkün değil, yoksa hızın ardında 

kalıveriyorsunuz. Teknolojinin sağladığı olanakların 
yanında sakıncaları da var tabii. Önemli olan 
onu amaçlarımız doğrultusunda ne kadar yararlı 
kılabildiğimiz. 

n Bir yerde okumuştum. “Şairlerin şiirlerini 
sevmeye devam etmek istiyorsanız kendilerini 
tanımaktan kaçının.” gibi bir sözdü. Ne dersiniz? 

Kısmen doğrudur. Benim de bazı şairleri 
tanıdıkça, keşke tanımasaydım diye hayıflandığım 
olmuştur. Lakin şair de insan işte. Normalden 
biraz daha egosantrik, kimi zaman dedikoducu, 
kimi zaman oportünist. Ama bu durumun olağan 
olduğunu, çünkü şairin de toplumun her türlü 
etkisine açık bir insan olduğunu biliyoruz. Ancak, 
insanlar bazı davranışları sevilmek için yapıyorlarsa, 
orada bir yanlışlık var demektir

n Düzenli yazdığınızı bildiğim için okurlar 
adına sormak istiyorum: Bugünlerde yazı 
masanızda neler var?

Bir şiir dosyası hazır sayılır, gözden geçirilip 
sayfa yerleşimlerinin yapılması gerekiyor sadece. 
Üç ayrı şiir dosyası tamamlanmayı bekliyor. Kimi 
şair ve yazarlar hakkında yazdığım inceleme yazıları 
ve benim şiirlerim hakkında yazılmış yazıların 
bulunduğu dosya toparlandı sayılır. Üzerinde biraz 
daha çalışmam gerekiyor. Bunlar bekleyenler. 
Üstelik daha yazılmayı bekleyen sayısız şiir var 
dünyada.

Ah Tanrım, şairlerin ömürleri neden bu kadar 
kısa?
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DENIZ ÖZEN

Şişeden büyük bir yudum alıp ağzında 
çalkaladı, yuttu. Dili kurumuştu 
konuşmaktan. Neyse ki bitmişti de 

çıkabilmişti. Yan taraftaki park mı, ne? En çok 
ayak parmakları ‘eveet’ diye sevindi. Fazla çocuk 
da yok üstelik. Birkaç küçük kaydırakta, iki minik 
kız da salıncaktaydı. 

Sımsıkı tuttuğu su şişesinden koca bir yudum 
daha içerek parka girdi. Çocukların anneleri 
topuk sesine dönüp tiril tiril pantolonuna ve yan 
omzundan sarkan maşalı sarı saçlarına baktı-
lar. İleride ağaçların altında sote bir köşe vardı. 
Gözüne kestirdiği banka doğru emin adımlarla 
ilerledi. “Muhtemelen sevgililer oturuyordur 
buraya ama bugünlük benimsin!” diyerek çöktü 
banka. Yorgunluktan ayak tabanları sızlıyordu. 
Sabahın yedisinden beri yollardaydı. Az ötesin-
deki deniz, ne dingindi oysa. Çok çok ilerideki 
gökyüzüyle buluşup çepeçevre sarmalıyorlardı 
dünyayı sanki. Öylece baktı bir süre. Bir yer-
lerde okumuştu ‘mavi iyi geliyor ruha’ diye. 
Ama bu anekdot, dalgınlığı biterken aklından 
geçmişti. Bilinçli bir bakıştan çok, yorgunlukla 
kalakalmaktı onunki. Tekrar parktakilere baktı, 
herkes kendi dünyasına dönmüştü çoktan. Etkisi 
geçmişti. Sabah sabah kuaförde yolarcasına çek-
tirdiği fönden gerilen saçlarını tutup gelişigüzel 
arkaya fırlattı. Yaşadığı gerginliğin ardından 
gelen gevşeme anı… 

Öze dönüş. 
Normalleşme. 
Mutluluk. 
Gayri ihtiyari parkın çevresine bakındı, in cin 

top atıyordu. Yok ama üç sokak geçmişti hol-
dingden çıkınca, epey uzaktaydı. Ayağındaki to-
pukluları da çıkarınca tam oldu. Orta parmağına 
yapışmış ve büzüşmüş diğer parmaklarını açıp 
gerdi. Böyle bir güzellik yoktu. İnsanın ayakları 
ne çileli ve ne de komikti. Tiplere bak! Dilediğin 
kadar tırnakları boya, kremle, değişmeyen ko-
caman bir baş parmak ve ezik bir serçe parmak. 
Bu yüzden mi topuklu icat edilmiş. Kim bulmuş 
sahi? Bir kadın mı, bir erkek mi acaba? 

“Buydu Gülin değil mi? Tek dert böyle bir 
günde, buydu!” diye kendi kendine gülerken 
boylu boyunca uzanıverdi. Sarı saçlarını ittirerek 
bankın bir ucundan yere doğru sarkıttı; sarı ku-
rumuş yapraklara değiyordu. Titreyen telefona 
uzandı. Elli beş kere aramıştı annesi sabahtan 
beri. “Açamıyorum işte anneciğim ya, sabır bi-
raz, arayacağım.” diye halihazırda çalan telefo-
nunu çantaya fırlattı. Netleşsin anlatacaktı, bu 
arafın neyini söyleyeyim ki diye mırıldandı. 

E o da haklıydı merak etmekte. Kaç aydır do-

ğalgazdı, elektrikti, suydu, internetti, kiraydı... 
Annesinin emekli maaşı yetmiyor, abisinden de 
tırtıklıyordu bir de. İkisi de dört gözle bugünü 
bekliyordu.

Akşamdan koyduğu elmayı fark etti. Yattığı 
yerden elini daldırıp çantasından çıkardığı gibi 
üzerindeki bembeyaz tişörte sürdü. Tek bir çizgi 
kalmasın diye özenle ütülediği tişörtün alt ete-
ğine güzelce sildikten sonra da elmayı avucunda 
döndürüp kocaman bir ısırık aldı. Ruju da bozul-
muştu. Aman kim görecekti zaten, bozulsun! 

Dün Suzan Hanım arayıp “Yarın on birde 
bekliyoruz sizi.” deyince “Elbette!” diye yanıtla-
dığı gibi kredi kartıyla birlikte soluğu Hüseyin’de 
almıştı. Önce kaş bıyık olayı sonra da sabah er-
kene randevu demişti fön için. Dönem böyle bir 
dönemdi çünkü. Ne kadar prezantabl, o kadar 
kıymetli!

Zaten görüşmede de ‘sosyal medya’nın 
gücünü anlatırken, algının ne menem önemli 
bir şey olduğunu aktarmıştı. Haa tam Sinem ile 
konuştukları gibi kırmızı ruj sürmüştü, hafif göz 
makyajına rağmen. Çok etkileyici bir görüşme 
olmuştu. Alacaktı bu işi. Hissediyordu. Suzan 
Hanım uzun uzun süzmüştü siyah pantolonuy-
la stilettolarını. Sarı saçlarını toplamak yerine 
maşa yapmak da iyi fikirdi bak.

Bir gülümseme gelip oturdu yüzüne. İyiy-
di, iyiydi. Miniklerin anneleri gülümsüyordu 
ileriden. ‘Amaan Suzan Hanım değillerdi ya, 
gülsünler ne olacak sanki! Bir daha nerde gö-
receğim sizleri hanımlar, gülün gülün! Haftaya 
şu ilerideki gökdelenden ben gülerek kahvemi 
yudumlayacağım size.’

Keyifle doğruldu. Saçlarını ensesinde doladı. 
Toka arandı, bulamayınca kırmızı tükenmez 
kalemi sapladı topuzun ortasına. Çantasından 
çıkardığı babetleri çimenlerin üzerine fırlatırken, 
topuklarından yakaladığı ayakkabıları babet 
poşetiyle çantasına attı.  Uzundur bu kadar 
keyifli bir an yaşamamıştı valla. Ama bu da oydu 
yani. Deminki bin maskeli Gülin mi? Yoksa şu 
bankta elma dişleyen Gülin mi? ‘Elbette bu!’ 
dedi iç sesi. İnstasını açtı, daha post girmemişti. 
Ayaklarını fotoğraflamaya karar verdi. Serçe 
parmağına şöyle bir zoom, arka fonda ise deniz. 

Bir gülücük ile ‘Maskeleri çıkartalım’ diye-
rek yüklüyordu ki arkasında bir gölge fark etti. 
Alelacele döndü. 

-Suzan Hanım?
-Oo Gülin Hanım, gizli yerimi keşfetmişsiniz.
Şaşkınlıkla karışık utanma duygusu. 

Panikle toparlanmaya çalışan Gülin’e kadınlar 
fıkırdadı uzaktan yine. İlk kırmızı kalemi çekti 
kafasından, saçlar döküldü tekrar omuzlarına. 
Gülümseyerek ‘buyurun buyurun’ diyerek yana 
kaydı. 

Yalınayak çimenlere basan ayaklarını fark 
eden Suzan bir kahkaha attı. “Sabah içimden 
‘bunların üzerinde nasıl duruyor’ demiştim za-
ten. Gerek de yoktu inanın. Sevdim bu tarzınızı 
ben.” dedi. “Oturmayacağım ama tamamdır iş 
sizin, bekletmeyelim sizi. Yarın sabah bekliyo-
rum sekiz otuzda.” diyerek döndü. Spor ayak-
kabılarıyla uzaklaşan Suzan Hanım’ın ardından 
bakakaldı Gülin.

Cep telefonu bankın üzerinde ha bire titriyor-
du. Bildirimler ‘Maskeleri çıkartalım’aydı.
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BIZIM PERON

KUBILAY ERDELIKARA

4. Uluslararası Maltepe Tiyatro 
Festivali, 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. 

Maltepe Belediyesi ve Avrasya Tiyatrolar Birliği 
ortaklığı ile düzenlediğimiz festivalimiz, 11 farklı 
ülkeden 168 tiyatro sanatçısını bir araya getirdi ve 
toplam 16 performansı Maltepelilerle buluşturdu. 
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yanı sıra; Güney 
Kıbrıs, Özbekistan, İspanya, Kırgızistan, Türkiye 
ve Portekiz tiyatrolarının katılımıyla, yalnızca 
Maltepeliler değil, tüm İstanbullular tarafından 
yoğun ilgi gördü. Bu yıl festivalde ayrıca, tiyatro 
üzerine atölyeler, söyleşiler ve Portekizli sanatçı 
Antonio Jorge’ye ait “Dünya Bir Sahnedir” isimli bir 
de sergi düzenlendi. 

Performansların uluslararası bağımsız bir 
jüri tarafından değerlendirildiği festivalde, 
tiyatrolar çeşitli ödüllere layık görüldü ve 
Maltepe Belediye Başkanı’mız Sayın Ali Kılıç’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, 
en iyiler ödüllendirildi. Festival jürisinde; jüri 

başkanı olarak Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı 
ve Ukrayna Kherson Devlet Tiyatrosu Müdürü 
Aleksandr Kniga, yazar, yönetmen ve Ankara 
Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Pervin Ünalp, 
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Tufan Karabulut, Özbekistan 
Devlet Tiyatrosu Edebi Bölüm Müdürü ve Avrasya 
Tiyatrolar Birliği Özbekistan Temsilcisi Doç. Dr. 
Aybek Veysaloğlu Kopadze, Companhia De Teatro 
De Braga Genel Sanat Yönetmeni ve Avrasya 
Tiyatrolar Birliği Portekiz Temsilcisi Rui Madeira, 
Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Başkanı Nazif 
Uslu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tiyatro 
Anasanat Dalı Başkanı Dr. Rüstem Mürseloğlu, 
Azerbaycan Gence Devlet Tiyatrosu Müdürü Agil 
Bahramlı, Özürgeti Devlet Tiyatrosu Genel Sanat 
Yönetmeni ve Avrasya Tiyatrolar Birliği Gürcistan 
Temsilcisi Vasil Chigogidze, Ege Tiyatrolar Birliği 
Başkanı Metin Güler yer aldı. 

2022 yılı 4. Uluslararası Maltepe Tiyatro 
Festivali ödül kategori ve sahipleri ise şöyle;

• Jüri Özel Ödülü: Kadın Sığınağı, Kırgızistan, 
Baken Kıdıeva, Devlet Gençlik Tiyatrosu

• Jüri Özel Ödülü: “Tolo”, Maltepe Belediye 
Tiyatrosu & İspanya, Centro Dramatico Galego

• Jüri Özel Ödülü: “Cimri”, Özbekistan, Devlet 
Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu

• En İyi Kostüm Ödülü: “Cimri”, Özbekistan, 
Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu

• En İyi Sahne Tasarımı: “Auto De Barca Do 

Inferno”, Companhia De Teatro De Braga
• Genç Yetenek Ödülü: Ömer Faruk Ustaoğlu, 

“Vahşet Tanrısı”, Mersin Büyükşehir Belediye 
Tiyatrosu

• Genç Yetenek Ödülü: Cihangir Sanat Atölyesi 
Oyuncuları

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Christina 
Christofia, “1964”, Tiyatro Antilogos

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Abdullah 
Alparslan, “Oyun Arası Oyun”, Sarıyer Belediye 
Tiyatrosu

• En İyi Kadın Oyuncu: Tuğba Eskicioğlu, 
“Silüet”, Tiyatro Mimikri, Pat Atölye

• En İyi Erkek Oyuncu: Rogerio Boane, “Auto De 
Barca Do Inferno”, Companhia De Teatro Do 
Braga

• En İyi Yönetmen: Muhammet Uzuner, 
“Saloz’un Mavalı”, Cihangir Sanat Atölyesi

• En İyi Oyun: “Uçurtmayı Vurmasınlar”, Tiyatro 
Antilogos

Bu yıl da sanatın dil, din, ırk fark etmeksizin 
tüm insanları bir araya getiren evrensel 
bir değer olduğunu vurgulamak istedik. 
Özbekistan’dan Portekiz’e tiyatro insanlarını bir 
araya getiren uluslararası bir tiyatro festivaline 
imza attık. Gelenekselleşen festivalimizle 
gelecek senelerde de dünyadan tiyatro 
insanlarını Maltepe’de bir araya getirmeye ve 
Maltepelilerle buluşturmaya devam edeceğiz. 
Seneye görüşmek üzere!
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HURŞIT ILBEYI

Paydos zili çaldığında yağmur devam 
ediyordu. Mantolu kızlar şemsiyelerin 
altında okul kapısına koşturdu. 

Erkekler parkalarının kapüşonunu başlarına 
geçirip botlarıyla koşar adım okuldan çıktı.

Ben holde yağmurun dinmesini bekledim. 
Üstümdeki teyzemin verdiği, kamyon şoförü 
eşinin eski kot montuyla üşüyordum. Ki-
taplarımı göğsüme bastırdım. Şemsiyesine 
sığınacağım bir arkadaşım olmamıştı henüz. 
Nakil geldiğim sınıfta kimse bana yakınlık 
göstermemişti.

Öğrencilerin çoğu tüccar, ağa, memur, 
esnaf çocuğu, kimisi de küçük tarla sahibi 
köylüydü.

Birkaç dönüm tarlası olan ağaydı, toprağı 
olmayan ise ırgattı. Irgat kısmı ağa kapısı-
na muhtaçtı Bu düzen ezelden böyleymiş 
Çukurova’da.

Hademe avlu kapısını kapatırken beni 
görünce okuldan çıkmamı işaret etti. Mecbu-
ren şiddetli yağmurun altında kapıya doğru 
koştum. Sırtımdaki montum ve İspanyol paça 
pantolonum hemen ıslandı. Okulun karşısın-
daki kışlık sinemaya sığındım. Islak saçlarım-
dan sular damlıyordu. Ayağımdaki eskimiş 
kundura su çekmişti. Üşüyordum. Hasta-
lanmasam iyiydi. Yağmur biraz durulunca 
koşarak tren istasyonuna ulaştım. Salkım 
söğütlerin altında soluklandım. Demiryolunu 
geçip arsa kenarındaki şosede yürüdüm. Ge-
cekondu mahallesinin engebeli sokaklarında 
gölcükler oluşmuştu.

Eve geldiğimde sırılsıklamdım. Tahta 
kapıyı açıp küçük avluya girdim. Briket yapılı 
tek odalı evde mutfak ve üstü çinkoyla kapalı 
tuvalet vardı. Damın oluklarından avluya 
yağmur suları akıyordu. Neyse ki odada soba 
yanıyordu.

Yaşlı babam sedirde oturmuş, kalın camlı 
gözlüğüyle elindeki gazeteye dalmıştı. 
Aybaşlarında elindeki Milli Piyango biletiyle, 
gazetedeki çekiliş listesine bakardı umutla, 
Her seferinde elindeki gazeteyi bir kenara at-
masıyla biletine bir şey çıkmadığını anlardık. 
O zaman hışmına uğramamak için yanından 
hemen savuşurduk. Piyango biletine yılda 
birkaç kez amorti bile çıksa yüzü güler, bileti 
özenle katlayıp yeleğinin cebindeki cüzdanı-
na koyardı. Gazete okurken kulağı radyoda 
olurdu. Haberler başlayınca gazeteyi bıra-
kıp radyoya kulak kesilirdi. Emekli maaşına 
zam umardı haberlerde. Gazetede piyango 
umudu, radyoda maaşa zam umudu. Umut-
la tutunuyordu hayata. Bir umut tükenirse, 
başka bir umuda bel bağlardı.

Bekçilik günlerinden kalma emektar 
radyosu hep yanındaydı. “Bu radyo senden 
büyüktür” demişti bana. Kısa dalgadan yayın 
yapan Almanya’nın Sesi Radyosu’nu hiç 

kaçırmazdı. İkinci Dünya Savaşı’nda Kızılordu 
askeri olarak esir düşmüştü Nazi ordusuna. 
Ruslar tarafından zorla askere alınıp savaşa 
gönderilen Türkistanlı olduğu anlaşılınca ser-
best bırakılmıştı. Çocukluk anılarını anlatır-
ken Türkistan’a gelen Enver Paşa’yı gördüğü-
nü, Ekim Devrimi lideri Lenin’in, Türkistan’da 
konuşma yaptığını söylerdi. Savaş sırasında 
Stalin’in, köylülerin topraklarını devletleş-
tirmesiyle halkın yoksullaştığını iç çekerek 
anlatırdı.

Oturduğu kilimde bir tepside pirincin 
taşını ayıklayan annem, ıslak halimi görünce 
hemen yerinden kalktı. Tahta sedirin altında-
ki plastik çamaşır sepetinden kendi ördüğü 
beyaz kazağı çıkarıp verdi bana, Mahalleli, 
kız kazağı diye benimle dalga geçtiği için pek 
giymezdim onu.

Yer minderinde büzülmüş kardeşlerim kü-
çük ekranlı siyah-beyaz portatif televizyona 
bakıyordu. Büfenin rafında okumak için kitap 
aradım. “Kelebek”in özgürlük mücadelesi 
bana cesaret aşılamıştı. “Baba” romanını alıp 
sobanın yanındaki mindere oturdum. Yanan 
odun çıtırtılarıyla Sicilyalı mafya ailesinin 
macerasına daldım.

Sabah babam buruşuk takım elbisesini 
giyip kasketini taktı. Poşet çantayı taşımam 
için bana verdi. Birlikte mahalle meydanına 
doğru yürürken babamın sol ayağı aksıyor-
du. Çarşıya gidip bana bir kaban alacağını 

söyleyince çok sevindim. Neyle alacağımızı 
sordum çekinerek.

“Sen merak etme. Ben bir yolunu bulu-
rum.” dedi, kendinden emin bir halde.

Bu söze güvendim. Babam, sözünün eriydi. 
Bir şey dedi mi, mutlaka yapardı. Rahat bir 
nefes aldım. Benim de soğuktan koruya-
cak bir parkam olacak diye sevindim. Artık 
üşümeyecek, yağmurda ıslanmayacaktım. 
Babamı seviyordum. Devlet çiftliğinde bek-
çiyken nöbette dağıtılan kumanyayı yemeyip 
eve getirirdi. Kahvaltıda peynir veya zeytin 
varsa çok sevinirdik. O uyurken, biz onun 
kursağından geçmeyip çocuklarına getir-
diği kumanyayı yerdik minnetle. Yuvadaki 
yavrularına, gagasında yiyecek taşıyan kuşlar 
gibiydi babam.

Yolcu bekleyen Motorkuzu’nun brandalı 
kasasındaki tahta sıraya oturduk. Sekiz kişi-
lik Moto Guzzi marka üç tekerlekli motosik-
let hareket etti. Çukurlu sokakta sarsılarak 
giderken fabrikaların ve depoların duvarları-
na yazılmış sloganları okuyordum: “Ne Ezen, 
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Ne Ezilen;
İnsanca, Hakça Bir Düzen.”
İşçiler aralarında sohbet ediyordu:
“Bu sene pamuk kaçtan gider?”
“Satacak malın mı var sanki? Sen yevmiye-

ne bak.”
“Yevmiye kaç lira olur acaba?”
“Memlekette gazyağı yok, tüp karaborsa.”
“Amerika ambargosu yüzünden gardaş.”
Biri bana “Beri bah yiğenim. Sen okula 

gidiyon mu” diye sordu.
Ben, “He dayı, liseye gidiyom.” dedim.
“Aferim, okuyup kurtar kendini. Bizim gibi 

cahil kalma. Ağa kapısında ırgat olma.”
Motorsiklet çarşıdaki durağına vardı. Ha-

reketli ve uğultulu çarşıda, tek tük Murat 124 
ve Renault otomobil, at arabaları, motosik-
letli ve bisikletli adamlar geçiyordu. Kaldı-
rımlarda şalvarlı, hırkalı kadınlar, kasketli 
adamlar, maksi etekli genç kızlar dolaşıyor-
du. Bir plakçıda arabesk şarkılar çalınıyordu.

Asri Sineması’nın karşısındaki pasaja doğ-
ru yürüdük. Pasajın üstünde pavyon vardı. 

Geceleri pencerelerden görülen pembe ışıkta 
şarkılar duyulurdu. Pamuk ağaları makyajlı 
pavyon kadınlarıyla içki içerek eğlenirdi. 
Pencereler gündüz kapalıydı.

Babam pasajda bir mağazaya yöneldi. Ben 
mağaza diye Sümerbank’ı biliyordum, Babam 
bekçiyken, üç aylık ikramiye kuponuyla 
annemle birlikte Sümerbank mağazasından 
alıp getirdikleri kumaşlar ve ayakkabılarla 
bayram ederdik. Annem basma kumaştan 
elbiseler, pijamalar dikerdi.

Mağazaya girince etrafa baktım. Askılarda 
takım elbiseler, ceketler, paltolar ve parkalar 
diziliydi. Babam, “Oğlana bir kaban alaca-
ğız.” deyince, mağaza sahibi adam, askıdan 
bir parkayı alıp bana uzattı. Ben haki renkli, 
kapüşonlu parkayı giydim. Çelimsiz oldu-
ğumdan bana biraz bol geldi. Adam bir beden 
küçük olanı verdi. Bu parka üstüme tam oldu. 
Dik durdum. Sevinçten ayaklarım yerden 
kesildi. Sımsıcaktı. İçi tüylü kapüşonu kafa-
ma geçirdim. Başım bulutlara değdi sanki. 
Kendimi zenginmiş gibi hissettim, okuldaki 
ağa çocukları gibi.

Babam çekik gözlerindeki çelik bakışlarıy-
la benim sevincime bakıyordu. Yüzü solgun-
du. Mağaza sahibine parkanın fiyatını sordu, 
özgüven dolu ama titrek bir sesle.

Ben mağaza sahibinin söylediği fiyatı 
duyunca yutkundum. Sevincim kursağımda 

kaldı.
Parkayı üstümden çıkarmaya hazırlandım.
Babam, “Tamam, alıyoruz.” deyince 

şaşırdım. Paramızın olmadığını biliyordum. 
Belki taksitle alırız diye düşündüm. Babamın 
pazarlık yapmasını bekledim,

Mağaza sahibi parayı vermesi için babama 
elini uzattı.

Babam, elindeki çantanın içinden yıllardır 
soğuk kış günlerinde giydiği kendi deri kaba-
nını çıkardı. “Bu deri gocukla, parkayı takas 
edeceğim.” diyerek elindeki kabanı mağaza 
sahibine uzattı.

Adam şaşkın bir halde babama baktı.
Ben de şaşırdım. Duygularım alabora oldu. 

Boğazım düğümlendi.
Adam, “Emmi sen şaka mı ediyon, benimle 

mi eğleniyon?” dedi sıkıntıyla.
Babam ciddi bir ifadeyle, “Bu gocuk yek-

pare deridir. Çok kıymetlidir. Bunu boyattın 
mı yepyeni olur. Sen bunu al, biz de parkayı 
alalım.” dedi.

Adam benim üstümden parkayı çekip çıkar-
dı. Parkayı yerine asarken, “De get işine allah-
sen, Ben de müşteri sandım.” diye söylendi.

Babam, deri kabanın, kumaş parkeden 
daha değerli olduğunu anlatmaya çalışırken, 
mağaza sahibi sözünü kesti: “Emmi burası 
eskici dükkânı mı yav? Sen get eskiciye sat o 
gocuğu,

Alacak paran yoksa dükkanı meşgul 
etme!”

Babam taş kesildi. Bu takasın olabileceği-
ne o kadar inanmıştı ki, hiç ummadığı bir tep-
kiyle mağazadan kovulmak ağırına gitti. Ben, 
babamın elinde tuttuğu deri kabanı aldım. 
Kabana babamın kokusu sinmişti. Katlayıp 
çantaya geri koydum. Babamın koluna girdim 
destek olmak için.

Babam usulca kapıya döndü. Kırışık çehre-
si bembeyazdı. Aksak adımlarla kapıya doğru 
ilerledi. Birlikte pasajdan çıktık.

Asil babamın benim yüzümden düştü-
ğü duruma kahroldum. İkimizin de içinde 
fırtınalar kopuyordu. Gözyaşlarımız içimize 
akıyordu.

Yaşlı adam kaldırımda güçsüz adımlarla 
yürürken, “Ey felek!” diye acıyla söylendi,

“Kimine kavun yedirdin, kimine kelek. Ey 
kahpe felek!”

Ben duygularımı belli etmeden babama 
moral vermeye çalıştım: “Sen üzülme babacı-
ğım. Soğukta çok üşümüyorum. Ben kendim 
çalışıp alırım. Aileye ben bakarım bundan 
sonra, Felek bize de güler bir gün. Çok para-
mız olur. Bir ev bile alırız belki.”

Babam durdu. Acıdan yontulmuş bir anıt 
gibi dikildi kaldırımda. Aklına gelen düşün-
ceyle mırıldandı: “Gocuğu boyatırım.” Etrafına 
baktı. Kendine geldi. Çarşının orta yerindey-
dik. “Ben bu gocuğu boyatırsam yepyeni olur.” 
diye kendi kendine konuştu umutla. Çelik ba-
kışlarıyla bana baktı. “Gocuğu satıp, sana bir 
parka alacağım oğlum.” dedi kararlı bir tonda. 
Acıyla gülümsedi sonra, “Sen merak etme. Ben 
senin babanım. Bir çaresini bulurum elbet.”
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Hiçbir şey olmadan geçiyor günler ya da 
olan şeyler, onları fark edilir kılacak 

manalara oturmuyor. “Yaşamak güzel, çok 
güzel şeydi. En güzel dua buna erişemezdi.” 
dese de Tanpınar, kendi içine doğru kuyu kazan 
insan özgür olmakta zorlanıyor. Hem teslim 
olmalı hem de cesur davranmalı hürriyet için. 
Yüreğinin derinliklerinde gençlik günlerinden 
bir parça da olsa aşk kırıntısı kalmalı. Kimsenin 
halinden tam memnun olmadığı, herkesin 
bir gün başka bir yere gitmek istediği, henüz 
tam oluşmamış yerdeyiz. Keşke vatan bu denli 
cennet gibi olmayaydı. Daha yavan, renksiz bir 
yerde yaşasaydık da coğrafya omuzlarımıza bu 
kadar yük vurmayaydı.

Formül basit. Bir şeyin ve başka bir şeyin ya da her ikisinin 
birden fanatiği olacaksın. En nefret edilenler bunların 

hepsini toptan reddedenlerdir, unutmayacaksın. Özgünler, 
bağlantısızlar, efendisizler, demokratlar, kimseye yaranma 
kaygıları olmayanlar kolayca hain ilan edilirler. Onlar ziyan 
edilmek üzere özel olarak seçilirler. Sen fareler gibi saklanarak 
yaşayacaksın. Zaten yarımsın ve hep öyle kalacaksın. Yarısına 
razı olacaksın. Yarı demokrasi, yarı özgürlük, yarı sanat, 
yarı bilgi, yarı aşk... Her şeyin yarım olduğu yerde, hayatım 
düpedüz eksik gibi, diye hayıflanmayacaksın. Yastığa başını 
koyduğunda, uykuya dalmadan önceki o son birkaç dakikada 
bile hayal kurmayacaksın.

DERYA ERKENCI

Yarısına razı  
olacaksın

Fakat bir ihtişam daha var, o da edebiyat mı dersin? 
Kaleminin ucuna kadar gelmişse imge, yazacaksın 

artık, fazla kırıtmayacaksın. Çünkü sahipleri ölünce 
ince bir gölge, kediler gidince güçlü bir imge kalır 
geride. Doygunluk ne kadar hantal ve yanıltıcıysa, 
yoksunluk o kadar özgün ve yaratıcıdır. Zaman, hayatı 
hatta insanları bile bayatlatır. Bir tek yazı taze kalır. 
Zamanda yolculuk fikrine tutkuyla bağlıysan, bu 
okuyup yazarak mümkün olacaktır. Bazı satırların 
asırlar ötesinden gelip seni sarsması anlamlıdır. 
Eğer romancı tanrıysa, o upuzun metinlerin katman 
katman birikiminden oluşan Olympos’un tepesinde 
oturan aksakallı Zeus hiç kuşkusuz ki Tolstoy olmalıdır.

Öyle bir yerdeyiz ki, herhangi bir şeyle ilgili gururla ve 

gönül rahatlığıyla «Ne güzel koruduk onu ne iyi ettik” 

diyemeyiz. Mevzularımız hep yıkılış ve kayıplarımız üzerinedir. 

Hepimizin bir yerde hakkı yenmiştir, buna mukabil herkes 

çok adildir. Hayaller, böcekler, hisler, gerçekler, ormanlar 

ya da heykeller fark etmez, hepsi bir şekilde yitirilir. Onları 

hatırlayanlar da kaybedilince geçmiş aslında hiç var olmamış 

gibidir. Yarın, aklımızda, şehrimizde ve hayatımızda neleri 

kaybetmeye hazırlıklı olmalıyız, bilen var mı? En azından 

hatıralarımızın nasıl istila edileceği tashih gerektiren bir menü 

olarak sunulmalı. Bu kederli yok oluşun bir el kitabı olmalı.
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