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

STEFAN ZWEIG
“Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu 

yeryüzünde yitirecek bir şeyi yoktur artık. 
Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan, 

bütün insanları anlar.”

REŞAT NURI GÜNTEKIN
“ Yara sıcakken acımaz, hemşireciğim. 
Hele bir kere soğumaya başlasın. 
Sen bak, seyret o kızcağız nasıl yanıp yakılacak?”

“Dünyadaki en büyük değer, emek vermektir.
Çünkü yaşamak demek; emektir.
Kendimi bildim bileli hep emekçilerin yanında olmayı seçtim.”

FYODOR DOSTOYEVSKI
“Hem sevgi varken mutluluk olmasa da olur. 
Hayat, kederiyle de güzeldir. 
Nasıl yaşarsan yaşa güzeldir...”

KAZIM KOYUNCU
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“Ev alma komşu al.” diye bir söz vardır. 
Bugünlerde kimsenin konu komşuyla 

ilgilendiği yok. Ev alabiliyorsan mutlusun. 
Hatta zenginsin. 

Pandeminin ardından gelen yeni ekonomik krizle 
birlikte ev fiyatları bütün ülkede çılgınca artmaya 
başladı. 

Son yirmi yılda zaten çılgın bir inşaat hamlemiz 
var malum. Yollar yapılıyor, dağlar delinip tüneller 
açılıyor, dev köprüler inşa ediliyor. 

Bunlar oldukça çevre araziler değerleniyor. 
Buralara gökdelenler, AVM’ler, rezidanslar, toplu 
konutlar yapılıyor. 

Birkaç ay geçmediğiniz bir yerde bir bakıyor-
sunuz binlerce konut yükselivermiş. 

Kentsel dönüşüm adı altında eski mahalleler, 
gecekondular yıkılıyor, yerlerini modern binalar 
alıyor. 

Bu evleri kimler alacak derken bir de baktık ki 
inşaat sektörü talebe yetişemiyor. 

Lüküs Hayat’ın şarkısını hatırlarsınız. “Şişli’de bir 
apartıman yoksa eğer hâlin yaman…”

Bizim ev takıntımız hele yeni ve lüks ev 
takıntımız yeni değil. 

Eskiden de büyükçe bir apartman yapıldığı 
zaman adı “palas” olurdu. Biraz daha havalıysa, 
“saray” olurdu. 

Tarihi yalıları, köşkleri bir bahaneyle yakıp yerine 
kaçak inşaat dikenler hâlâ var. 

Boğaz’ı gezerken şöyle bir bakın ne demek iste-
diğim orada açıkça görülebiliyor. 

Külliyemiz var bin odalı. 
Cami yapıyoruz, bari Mimar Sinan’a bakıp 

yapsak, yok. Büyük olması önemli… 60 bin kişilik 
yapıyoruz. 

Site reklamlarına bakın, en önemli slogan şu: 
“Seçkin ve ayrıcalıklı bir site…”

Ayrıcalıklı sitede evler öyle bir tıkıştırılmış ki, 
pencereye çıksanız (çünkü artık balkon adeti kal-
madı) komşuyla burun buruna geliyorsunuz. 

Olsun seçkin ve ayrıcalıklısınız ya yeter…
Bizim için ev her zaman çok önemliydi. “Evladım 

başını sokacak bir evin olsun, gerisini merak etme.” 
sözünü duymayanımız yoktur. 

Anne-baba dişinden tırnağından artırıp evlat-
larına hiç değilse bir ev bırakmak için hayat boyu 
didinip dururlar. 

Biraz daha varlıklı olanlar her evlada birer ikişer 
daire ayarlamaya çalışır. 

Çocuklara bir iki ev bırakalım da artık 
çalışmalarına gerek kalmasın, yayılıp yatsınlar 
kafasındayız.

En büyük yatırımcılarımız, sanayicilerimiz bile 
arsa toplamış yıllarca… Neredeyse semt semt satın 
almışlar. 

Hepimiz “Ah dedeme şu dutluğu şu kadara ver-
mişler de almamış, yoksa şimdi milyonerdik.” diye 
bir anı mutlaka anlatırız. 

Artık dutluk filan kalmadı. 
Kırk metrekareye ev oturtacak arazi bulan, iş 

makinelerini getirip işe koyuluyor. 
Babadan kalma eski evlerin yerine birkaç daire 

verilince herkes anılarını filan unutuyor, artık nasıl 
çalışmam, nasıl gezer, para yerim diye hayaller 
kurmaya başlıyor. 

Aile kalabalıksa sorun çıkıyor. Mahkemeler yıllar 
süren miras davalarıyla dolu. Bu evler yüzünden 
kardeş kardeşe düşman oluyor. Aileler dağılıyor. 

Müteahhitlerimiz yurtdışına çoktan açıldı. Mi-
ami’de, New York’ta, Londra’da aklınıza gelecek her 
yerde Türklere ev satıyorlar. 

Hatta çoğu buradakinden düşük fiyatlara 
satılıyor. 

Tatil beldelerinde eskiden kimselerin yüzüne 
bakmadığı yerlerde öyle lüks projeler yapılıyor ki 
milyon dolarları daha inşaat başlamadan yatırıyor 
insanlar. 

Barbar istilası gibi beton bloklar doğayı kaplıyor. 
Sonra yeni yapılan sitelerin balkonlarına ağaçlar 
getiriliyor, yapay doğa terasları inşa ediliyor. 

Hakkını yemeyelim, içlerinde çok az da olsa 
farklı estetik projeler, doğayla barışık olanlar, yeni 
mimarinin güzel örnekleri de var. 

Özellikle pandeminin ardından az katlı binalara, 
villa tipi evlere ilginin artmasının da bunda payı var. 

Tabii parası olana…
Çocukluğumda yaşadığım evlerin çoğu artık yok. 
Yıldız’da doğduğum iki katlı evin yerinde büyük, 

lüks bir apartman yükseliyor. 
Yazları kaldığımız Yeşilköy’deki ev de apartman 

oldu.
Yanında uzanan eski ahşap evlerin hiçbiri yok 

artık. Gittiğim zaman geçmişi hatırlamakta zor-
lanıyorum. Ancak hayallerimde yeniden canlandır-
maya çalışıyorum.

Ankara’da oturduğumuz evi geçenlerde 
bulmaya çalıştım, hâlâ yerinde duruyor ama 
çevresinde o kadar çok şey yapılmış ki zar zor 
bulabildim. 

İlk gençlik yıllarında gittiğimiz Ayazpaşa’daki o 
güzelim çay bahçesi de yok, Kalamış’taki kahve de…

Evler de insanlar gibi artık hep birbirine benziyor. 
Yaşar Kemal’in cümlesi geliyor aklıma. “O güzel 

insanlar o güzel atlara bindiler, gittiler…”
Eski güzel evler de öyle oldu. 
Ne yazık ki korunduğunu düşündüğümüz belli 

kasabalar, köyler de bu durumdan nasibini alıyor. 
Pek çok kent, kasaba artık tümüyle birbirine 

benzer garip binalarla dolmuş. Hiçbirinin karakteri 
kalmamış. 

İki, üç güzel evin yanında birdenbire ilgisiz bir 
otopark, karman çorman kaçak binalar, müthiş bir 
tabela kirliliği, her telden fast food dükkânları, cep 
telefonu bayileri…

Eski tarihi binaların önünde neredeyse üst üste 
her türden arabalar…

Turistler bir yere girebilmek için ekran oyunların-
daki gibi bir çile içinde uğraşıyorlar. 

Bazı yerlerde kapıyı bile bulamıyorsunuz. 
Tarihi dokuyu hissetmek için adeta önce bir “göz 

elemesi” yapmak gerekiyor. 
Bu çirkin detayları silip içinden birkaç güzelliği, 

geçmişin ustalığını, emeğini, estetiğini görebilmek 
için…

KÜRŞAT BAŞAR
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PELİN BATU

Kötülüğün felsefesi belki her zaman 
vardı ama insanların fırınlarda yakılıp 
üzerlerinde feci deneyler yapıldığı 

ortaya çıkınca, kötülük çiçekleri gibi kötülük 
felsefesi adeta karalıktan bitti. Hannah Arendt, 
kötülüğün sıradanlığından bahsederken aslında 
yüzyıllar boyunca yapılmış olan dini yorumları 
bir tarafa koyup hayatta hukuksuzluğun hüküm 
sürdüğü yerlerde kötülüğün sıradanlığından 
dem vurmuştu. Haklıydı da. Zira tüm 
kötülükleri bir grup günahkâra atfetmek ya 
da toplumun içinden günah keçileri seçip 
kendini rahatlatmak etrafımızı sis gibi saran 
kötülüğü temizleyemezdi. “Eichmann Davası” 
üzerinden yaptığı okuma, aslında çağımızın 
okumasıdır. Nazi Almanya’sında planlı bir 
şekilde gerçekleşmiş olan soykırımda yapılanları 
sadece Nazilerin askerleri ve başlarındaki 
kompleksli megalomana atfedince konunun 
kapanmayacağı aşikârdı. Nitekim komşularını 
ölüme gönderip üç maymunu oynayanlar, feci 
gerçekleri öğrenince sessizliğe büründüler. 
Ötekiler çarmıha gerilirken Roma’nın ateşinde 
raks edenleri nasıl yargılardınız? Tüm bir 
ulusu yeni bir rövanşa davetiye çıkarmadan 
nasıl “cezalandırırdınız?”. Bu sualle her kadın 
dövüldüğünde, her hayvan katledildiğinde, 
her meçhul-mezarsız bir bekleyişle ruhumuza 
işkence ettiğinde karşılaştık- gömdük, 
gömüldük, sonrasında biz hortladık.

Yarım asır ve Hollywood menşeli yüzlerce 
Nazi filminden sonra kötülerimizden 
nefret edip katarsis yaşıyoruz. Oysa benzer 
kötülükler dünyanın çeşitli coğrafyalarında 
günbegün gerçekleşiyor. Kimimiz dünyanın 
bir köşesinde olup biten fenalığı duyunca 
bir kampanyaya imza atıp rahatlıyoruz, 
kimimiz belki daha aktif bir rol oynayıp 
bir süre sonra unutuyoruz. İnsan doğası. 
İşkence görenler genellikle konuyu açmazlar. 
Peki ya daha sıradan kötülükler? Birilerinin 
haksızlığa uğradığını görüp ve bilip kafanı 
diğer tarafa çevirmek sıradan kötülüğün 
bir piyonu olmak demek değil midir? Elbet 
hepimizin öncellikleri var: Çoluk çocuk, 
anne baba, korunması gereken birileri vs. 
vs. vb. savunmalar... Ateşin düştüğü yeri 
yaktığı da aşikâr. Sonra bir gün celladın ipi 
senin boynuna sarılınca, emir kulları seni 
ya da sevdiğini tutup götürünce ne olacak? 
Çoğumuzun aklına ilk olarak Alman rahip 
Niemöller’in söyledikleri gelir burada. 
Yanlış bilindiği için en doğru kabul edilen 
versiyonunu not düşüyorum: “Naziler 
komünistleri alırken sesimi çıkarmadım, 
evet, ben bir komünist değildim. Sosyal 

demokratları hapsettiklerinde sesimi 
çıkarmadım, evet, bir sosyal demokrat 
değildim. Sendikacıları almaya geldiklerinde 
sustum, evet, ben bir sendikacı değildim… Sıra 
Yahudilere ya da diğerlerine geldiğinde ise, 
ben zaten toplama kampındaydım.” Ezcümle, 
siz mahallenizde, şehrinizde, memleketinizde 
gerçekleşen haksızlık ve hukuksuzlukların 
farkında olup, öldürülen bir çocuk ya da 
hayatı çalınan bir kişi hakkında parmağınızı 
kıpırdatmadığınız gibi türlü gerekçelerle 
gücünü kötüye kullananları aklıyorsanız, o 
zaman üzgünüm, siz de sıradan bir kötüsünüz. 

Bilmiyorduk demek çok kolaydır. 
Yaftalamak gibi. Birileri masumiyetlerine 
rağmen şeytanlaştırıldı mı, o çamur atıldı mı 
temizlemek zordur zaten. Dolayısıyla günahın 
keçileri çoğaldıkça gri bir isle kaplanırız. Halının 
altına atılan her şey gibi orada çürümeye, 
çürütmeye devam eder. Hayat ise kısadır. 
Oradan oraya koştururken, haksız yere hapiste 
çürüyen arkadaşlarınızın önce sesini, sonra 
yüzünü unutursunuz mesela. Arada sırada içiniz 
cız eder ama hayat akarken siz de fütursuzca 
peşinden koşmaya devam edersiniz- kâğıt 
kesiği gibi küçük ama keskindir suçluluk 
duygusunun acısı-. Hareket etmeden telaffuz 
edilen temennilerle bir yere kadar dindirirsiniz 
ruhunuzun fırtınasını. Vicdanlıysanız, ilk 

uykunuz gider. Korkusuzsanız, çok daha fazlası. 
Burada kaybetmeyen yoktur. Dışarıda olanlar 
içerdekilerden daha huzursuzdur.

Peki sıradan kötülüğün ve basının ilacı nedir 
diye soracak olursanız size iyi bir haberim var. 
Pandora’nın kavanozunda tek kalan şey umut 
ise, adalet sonunda tecelli eder düşüncesiyle 
bir tutam huzur buluruz belki. Bir de tarih 
var ki, kimi devletlüler şanlı tarihlerini “evet-
adamlarına” veya vakanüvislerine ne kadar 
yazdırırsa yazdırsın, sonunda gerçek tüm 
çıplaklığıyla serilecektir sayfa sayfa, mektup 
mektup, dize dize. Gerçeğin böyle güzel bir 
huyu vardır, saklı kalamaz pek fazla. O yüzden 
de hangi coğrafyada olursanız olun adalet 
bazen geç de olsa günün sonunda yüzeye çıkar. 
Tanrıçasının gözü bağlanmaya mahkûmdur- aksi 
takdirde o ülke, ülke olmaktan çıkar, mafyanın 
ve kullarının, türlü çetelerin ve çıplak kralların 
mezesi olarak yıkılıp gider. Tıpkı Ozymandias gibi. 
Modern Prometheuslar ise ateşi çalıp yolumuzu 
aydınlatmaya devam eder; “Sol memenin 
altındaki cevahir”i hatırlarsak... Korkunun 
normal olduğunu ama yalnız olmadığımızı 
hatırlarsak…. Sıradan kötülük iyiliğe karşı 
kaybetmeye mahkûmdur, belki kısa vadede değil 
ama büyük resimde öyle olur, eşyanın kanunu 
budur. Böyle buyurmadı Pollyanna. Bunları tarihi 
deruni bir şekilde okuyanlar görür.
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NURTEN GEROĞLU

“Öğretmenliğimi de avukatlığımı da öğretmek 
ve yol göstermek için değil; öğrenmek ve yol 
sormak için kullandım.”

Birkaç haftadır içimde büyük bir heyecan 
ve endişe vardı. İki duygu ruhumu sırayla 
çalkaladı. Hani anı anını tutmuyor deyimi 

vardır ya, dakikalar arası anım anımı tutmadı. 
Bir heyecanım yükseliyor beraberinde hayaller 
kuruyorum, akabinde endişeleniyorum 
hayalleri silip, 'ya olumsuz bir şey olursa'nın 
endişesiyle hüzünleniyorum.. Yaptığım her 
şeyi defalarca, saatlerce, aylarca yorulmadan 
yapabilirim fakat bu çalkalanma çok yorucu. 
İnsan bir yerden sonra ne olacaksa olsun 
neticeye kavuşsun diyor. Nihayetinde beni 
heyecanlandıran ve hayaller kurduran tarafla 
neticelendi ömrümün bu en uzun iki haftası. 
Tabii biraz dinlenmem gerektiğini söylediler. 
Ameliyatımdan birkaç gün sonra her ne kadar 
ayaklandıysam da zihnimi yoracak eylemlerden 
kaçınmam gerektiği de söylendi. Yaşadığımız 
coğrafyada böyle bir şey kötü bir şaka gibi ☺ 

Biraz dinlenmek için odama doğru yürürken 
pikaptan gelen bir müzik sesiyle şaşkınlıkla 
duraksadım. Küçük adımlarla salona doğru 
ilerledim. İlham Perisi salonda plaklarımı 
karıştırıyordu. “Sana güzel bir geçmiş olsun 
şarkısı seçmeye çalışıyorum.” dedi. Kaç gündür 
ortalıklarda yoktu. Biraz kırgınım kendisine, 
en azından ameliyata girmeden önce gelir diye 
beklemiştim oysa. “Dinlenmem lazım Peri.” 
diyerek koltuğa doğru yürüdüm ve kafamı 

hafifçe pencereye doğru çevirerek gözlerimi 
İlham Peri’mden kaçırdım. İlham Perisi “Hiç trip 
yapma. Sen görmedin ama ben hep oradaydım. 
Tam yanındaydım.” dedi. Hemen kafamı ona 
doğru çevirip “Olsun ama seni görmedim.” 
dedim. Aslında hep hissettim. Kurduğum 
hayallerde, taşıdığım heyecanda ve gözlerimi 
açtığım ilk anda bile ama insan ne olursa olsun 
görmek istiyor işte. Sonunda bir plak seçip 
yanıma oturdu ve şarkı çalmaya başladı.

“Bir kıyıdan baktım dünyaya 
Ellerimde tuz avucumda sedef”

Şarkı bittikten sonra İlham Perisi’yle 
sohbet ederken saate baktım ve televizyonun 
kumandasını alıp haberleri açtım. Tüm 
yasaklara ve zorbalığa rağmen sızan 
görüntüler, İran’da devam eden eylemlerde 
saçlarını kesen kadınları gösteriyordu. 
Haberden sonra yavaşça yerimden kalkıp 
kütüphaneye doğru yürüdüm. İlham Perisi “Ne 
yapıyorsun?” diye sordu. Elime aldığım kitabı 
açtım ve “Şunu dinler misin?” diyerek okumaya 
başladım.

“…Kestim kara saçlarımı n’olacak şimdi
Bir şeycik olmadı - Deneyin lütfen - 
Aydınlığım deliyim rüzgârlıyım
Günaydın kaysıyı sallayan yele
Kurtulan dirilen kişiye günaydın
Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi
Bir yaşantı ile karşılayanlara
Gittim geldim kara saçlarımdan kurtuldum”

Şiiri bitirdikten sonra Gülten Akın’ın 
“Kestim Kara Saçlarımı” kitabını göğsüme 
bastırarak yürüdüm ve tekrar İlham Perisi’nin 
yanına oturdum. “Bir yerlerde geç kalınmış 
bir şeyler oluyor Peri, başka yerde çok erken 
olmasına rağmen kıymeti bilinmiyor. İnsan 
minnet duyacağı şeylerin değerini bir yerde 
bilmiyor, başka yerde o minnet için can veriyor. 
Baksana Peri kadınlar saçlarını göndere çekiyor, 
gönderdeki saçlar özgürleşsin diye can veriyor 
bir yerlerde. Ve Gülten Akın yazmış bunu 
seneler önce. Ne değişiyor bu mücadelede?” 
dedim. İlham Perisi uzun uzun gözlerimin içine 
baktı. Sonra hızlıca yerinden kalkıp “Seni bir 
yere götürmek istiyorum. Biliyorum hastasın 
ama sana iyi geleceğine inanıyorum.” dedi. 
“Bilemiyorum Peri, sonra mı yapsak, sürpriz 
kaldıracak durumda değilim. Üstelik sorsam 
nereye gideceğiz diye, belli ki söylemeyeceksin.” 
İlham Perisi büyük bir kahkaha patlattı ve 
“Yooo söyleyeyim, Gülten Akın’ı görmek ister 
misin?” O an ne hastalık kaldı aklımda ne de 
halsizliğim. “Evet.” diyerek cevap verdim…

Dimdik bir yokuş... Karşı tepeye kadar 
tırmanan dik bir toprak yol burası. Sessiz, 
alabildiğine boşluk ardı. Tepenin zirvesinden 
hemen sonra yokuş aşağı devam eden yolun 
sonunda görülen kasabanın tek umudu bu 
toprak yol. Çevresi sarılı tabiatla. Hasta içinde, 
memur içinde, büyük şehir içinde gözler hep 
bu tepenin ardında. Kendimizi yokuş aşağı 
henüz bırakmıştık ki “Peri, burası neresi?” 
diye sordum. Peri “Gevaş” dedi. “Peki neden 
buradayız?” Peri adımlarını hızlandırarak 
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“Biliyorum hâlin yok ama biraz daha hızlı 
gitmeliyiz. Ha geldi ha gelecek. O geldiğinde 
kasabada olmalıyız.” dedi. Yürüdükçe 
kasaba büyüyor, kasaba büyüdükçe sırlarını 
paylaşıyordu. Yolun bitimine birkaç adım 
kaldı ki tepenin üstünde bir araç tozu dumana 
katarak yaklaşmaya başladı. İlham Perisi 
“Geliyor.” diyerek kasaba meydanına doğru 
yürümeye başladı. Aracı kalabalık bir ahali 
karşılıyordu. Araçtan ilk inen dik duruşu, 
buğulu bakışları, dudağının köşesine konmuş 
tebessümüyle Gülten Akın oldu. Fakat ahalinin 
ilgisi Gülten’in eşi sosyalist Kaymakam Yaşar 
Cankoçak’a yöneldi. Bu kaçıncı sürgündü? 
Bu kaçıncı menzil? Ne kadar dik dursalar 
da omuzlarında yarı göçebeliğin eğikliği 
görülmekteydi. Ahali arasından takım elbiseli, 
her haliyle kasabanın ileri gelenlerinden biri 
olduğu belli olan bir adam öne çıkarak Gülten’i 
ve eşini Gevaş’ın en güzel evi olan Kaymakam 
Konağı’na götürmek istedi. O sırada Gülten 
Akın öne çıkarak “Hayır, ben kasabanın 
hanelerini gezmek istiyorum.” diyerek bu 
teklife karşı çıktı. Ahali şaşkınlıkla kaymakam 
beyin ne diyeceğine bakıyordu. Yaşar Bey 
“Olur.” dedi. Kaymakamın etrafını sarmış 
kişiler karşı çıksalar da Gülten kararlıydı. Yeni 
geldiği kasabayı tanımak, şatafatın ardına 
bakmak, insanını görmek istiyordu. Tek tek 
haneleri ziyaret etmeye başladılar. Biz de 
onlarla birlikte... Birkaç hane gezdikten sonra 
Gülten eşi Yaşar Bey’e “Her hanede hasta var. 
Her hanenin damında delik. Her hanede mısır 
yarması ve pancar kaynıyor öğüne.” dedi. 

Gülten Akın hem 
tanışıyordu hem şiire 
birikiyordu. Gülten Akın’a 
bakınca muhtemelen henüz 
yazmadığı bir şiir paylaşmak 
istesem Peri’m buna izin vermezdi. Ben 
de Peri’mle paylaşmaya karar verdim. “Görsem 
ellerini oğlumun /Ardında bağlı durmasa/ 
Kalmasa Alucra sisler içinde/ Gevaş’a kurtlar 
inmese/ Cano kızak yap oğluma/ Uçar gider 
göle doğru/ Çığ düşer, Artos’a salma.” İlham 
Perisi ansızın dile gelen şiiri tebessümle dinledi 
ve “Seni bir yere daha götürmek istiyorum.” 
diyerek elimden tuttu…

Güneş şehri terk edeli çok olmuş. Tanrı’m 
yıldızlar, yıldızlar uzansam tutulacaklar. O 
kadar çoklar, o kadar parlak ve konuşkanlar. 
Yine bir kasabadayız fakat Gevaş’ın sert 
havasına göre daha narin, daha yumuşak, 
daha ferah. Çam kokuyor hava, havada 
deniz kokusu var. İlham Perisi’ne “Karadeniz 
burası” diyerek heyecanla döndüm. Peri 
işaret parmağını dudaklarına götürerek sessiz 
olmamı istedi. Biraz sonra solumuzdan elinde 
feneriyle geceyi yara yara ilerleyen başı önde 
bir kızcağız bize doğru yaklaşmaya başladı. 
Etrafıma bakınmaya başladığımda hemen 
arkamızdaki hanenin kapısı açıldı ve daha 
orta yaşlı başka bir kadın yine elinde feneriyle 
yola düştü. Birkaç dakika sonra genci yaşlısı 
kadınlar, ellerinde fenerlerle birlikte toplanıp 
yürümeye başladılar. Başka başka hanelerden 
tek tük kadınlar da birer ikişer yürüyorlardı. 
İlham Perisi’ne “Kim bu kadınlar? Gecenin bu 

vakti nereye yürüyorlar?” diye sordum. İlham 
Perisi tek kelimeyle “Okula.” diye cevap verdi 
ve kadınların peşinden yürümeye başladı. 
Kadınların hepsi okula girince biraz uzaktan 
tek bir fenerin ışığı görüldü. Ben kadınların 
peşinden gitmek istesem de Peri kolumdan 
tutup dışarıda kalan son kadını işaret ederek 
“Bekleyelim.” dedi. Fenerin ışığı büyüdükçe 
bize doğru yaklaşan heyecanlı adımlar daha 
çok hızlandı. Gelen Gülten Akın’dı. Sanki 
tek nefesle yürümüştü yolu. Nabız sesini 
duyuyordum. Onu takip ettik. Okula girdi, 
hemen girişteki ilk sınıfa doğru yürüdü. O içeri 
girince bütün kadınlar ayağa kalktı. Üstünü 
çıkardı, masanın üstüne koydu. Çantasından 
yaza yaza ufalttığı tebeşiri çıkartıp kara 
tahtanın önüne bıraktı. Ve bir sevinç, büyük bir 
gurur ve engellenemez heyecanıyla kadınlarla 
konuşmaya başladı. İlham Perisi “Kadınlara 
okuma-yazma öğretiyor. Bir sınıf dolusu 

kadın onun çağrısına, açtığı kursa 
her gece koşarak geliyor.” 

dedi. Gülten Akın’ı dersi 
bitene kadar izledim. 

Öğretmendi, öğrenmek 
için öğretmenlik 
yaptığını söylerdi. 
Öğreniyordu... 
Her çocuktan, 
her kadından, 
her hayattan 

öğreniyordu. 
Öğrendiklerinden 

sağıyordu şiirini. İlham 
Peri’me “Biliyor musun 

Peri burada evine bomba 
atacaklar. Kadınlarımıza okuma-

yazma öğrettiği için onu öldürmeye 
kalkacaklar. Burada belki ilk defa öfkenin, 
şiddetin yüzüne bakacak. Gidelim Peri, fenerler 
sönmeden gidelim, aklımda göz kırpan fenerler 
kalsın.” dedim…

Döndüğümde Peri’m yoktu. Oldukça da 
yormuştum kendimi. İlk aklıma gelen sevgili 
doktorum oldu. Kızacak bana eminim. Ama bu 
fırsatı kaçırsaydım da kızardı. Sonuçta sağlık 
mucizelere tanık olmak için değil mi? Edebiyat 
da sağlıklı bir ruh için değil mi? 

Gülten Akın her ne yaptıysa, hayatın içinde 
nasıl var olduysa hep tutkuyla, mücadeleyle 
oldu. Onu yaşarken şiirin en büyüğü yapan 
da bu tutkuydu. Sürgün sürgün Anadolu’yu 
gezerken de heyecanlandıran aynı tutku…

Biraz soluklandıktan sonra kalktım ve 
odama gitmek istedim. Sonra hâlâ açık 
olduğunu fark ettiğim pikaba doğru yürüdüm 
ve geceye bir şarkı bırakmak istedim. Hayata 
karşı tutkusuyla benim ve tüm hastalarının 
heyecanla fenerleri yanmaya devam etsin 
isteyen sevgili doktorum Prof. Dr. İsmet 
Aslan’a, bundan sonra tanığı olacağım kendi 
mucizelerim için sonsuz teşekkürlerle armağan 
etmek isterim.

“Dünyayı güzellik kurtaracak 
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey…”

Güneş şehri  
terk edeli çok olmuş. 

Tanrı’m 
yıldızlar, yıldızlar 

uzansam tutulacaklar.  
O kadar çoklar,  

o kadar parlak ve 
konuşkanlar.
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MAHMUT TEMİZYÜREK

Yüz on altı yıl önce Adapazarı’nda doğdu. 
Edebiyatı sınıfsal kökleriyle dolaylı ilgilidir, 
yaşamıysa sınıfının beklentilerinden kaçmak 

üzerine kurulu bir “avare-flaneur” öyküsüdür.
Soy kütüğüne “Abasızoğulları” adıyla yazılmak 

yerine, çoktan yitirmişliği çağrıştıran “Abasıyanık” 
adıyla yazılmayı yeğledi. 

Varoluşunun sancısını, o “nedensiz” sıkıntıyı 
erken duyanlardandı. “Yalnızlığın yarattığı insan” 
diyordu kendisine. “Binlere karşı bir”, “on binlere 
karşı bir”di; çok daraldığında “Panco, Panco!” diye 
çağırıyordu içinden. 

Babası “kültürlü bir tüccar”, annesi “yakışıklı bir 
hariciyeci” olmasını istiyordu. Tüccar olmamak için 
iş bilmez, hariciyeci olmamak için “avare” olmayı 
yeğledi. “Yakışıklı” bile olmak istemedi, küçükken 
“yaramaz” olmak, hep “çakır” kalmak ona yetti. 

Dikiş yerlerinden yağmur girmiş, sabah yediği 
simidin susamı kokan boş cepli kirli pardösüsünün 
kanatları altına “çalışan, terlemiş insanların hari-
kulade güzelliği”ni, emekçileri, kent yoksullarını, 
kendisi gibi sıkılanları, âşıkları, bu dünyaya yabancı 
hissedenleri, yersiz yurtsuzları, martıları, balıkla-
rı, kargaları, adaları, mevsimleri, denizi, rüzgârı, 
dalgaları sığdırdı. 

Yazar filan olmak değildi niyeti. Ruhunu 
basınçsız gezdirecek bir yaşam arıyordu yalnızca. 
Sınıflardan, derslerden sıkılıyordu. Bir gün arkadaş-
larıyla bir olup hocasının minderine iğne koydu. Bu 
eylemleriyle haber oldu tüm sınıf, ceza bile yediler. 
“Dağın eteğine beyaz minareleriyle sarılmış Bur-
sa’ya” sürüldü, 41 arkadaşıyla birlikte. 

Bursa Lisesi sürgününe “sınıfta sakin ve dalgın, 
bahçede yalnız” bir seyirle katlandı. Hocası Mümtaz 
Bey, bir “vazife”sini sınıfta okudu. Hocası bu çakır 
gençte yazarlık yeteneğini gördü ve biraz daha 
özenli olursa iyi bir yazar olacağını da söyledi. Pek 
aldırmadı bu sakin, dalgın, çakır delikanlı. 

On yedi yaşında geldi İstanbul’a, tutkuyla bağ-
landı bu kente. Edebiyat okumak için girdiği üni-
versitede “Uygurca” öğrenmekten, İktisat öğrensin 
diye gönderildiği İsviçre’de bolluğun bönlüğünden 
sıkıldı. On beş gün sonra dönmek istedi; ama yolda 
kendisini götürmeye gelen amcasına küstü. Yol 
değiştirdi. Avrupa kentlerinde serserilik etmeyi 
yeğledi. 

Grenoble’da edebiyat derslerine bir süre devam 
etti; sıkıldı. Milliyetçi hiç olmadı, dindar hiç olmadı, 
liberalliği küçümsedi, düzenbazları hiç sevmedi, 
ütopik bir yakınlığı olsa da komünist de olmadı. 
Peyami Safa’ya, daha sonra da Mehmet Kaplan 
gibilere sorulursa tam bir komünist sempatizanıy-
dı. Ama toplumcu olmamakla da suçlanıyordu. Bu 
da geldi başına. 

Çok sevdiği o iki yazar gibi, Orhan Kemal gibi, Sa-
bahattin Ali gibi yazmadığı için eleştirenlere Nâzım 
Hikmet’in Bursa’dan gönderdiği çakmağı çıkarıp 
keyifle çakar, “kimde var böyle bir armağan?” diye 
savunurdu kendisini. Çakmağın üstünde Balaban’ın 
çizdiği Nâzım portresi vardı. 

Bir Ermeni mektebinde öğretmenlik yaptı ama 
öğrencileri susturamadığı için bu işi de bıraktı. 
Babasının zorlamasıyla başladığı zahirecilik işini bü-
yük bir hızla sonuçlandırdı. Dükkândaki malları ya 
zararına sattı ya da dükkânı ortağına bırakıp gitti. 
Çok geçmeden boş dükkânın anahtarını teslim etti 
babasına. 

Yazıya, bir de Aleksandra’ya tutuldu. Aleksand-
ra’nın da kendisini sevdiğine bir türlü inanamadı. 
Amcası bu ilişkiye karşı çıkınca, Aleksandra’ya daha 
fazla bağlandı. Fakat ne ettiyse aradığı karşılığı 
bulamadı Aleksandra’dan. 

Orhan Veli, Orhan Kemal gibi adamları, Adalet 
Cimcoz, Leylâ Erbil gibi kadınları sevdi. Kibri 
yaşamından çıkarmış her şairi, her yazarı severdi. 
Sinirlendiği insanların masasından kalkıp gitmesi 
meşhurdu. “Yalancı, büyük gözükmekten sahici 
hassasiyet iyidir, beyim. Ne korkuyorsun?” diyordu. 
Adı huysuza, küfürbaza çıktı bazı çevrelerde; derbe-
derliği, savrukluğu dile dolandı kimilerince. 

Dülger balığı kılığına girip herkese şöyle dedi: 
“Onu atmosferimize, suyumuza alıştırdığımız gün, 
bayramlar edeceğiz. Elimize görünüşü dehşetli, 
korkunç, çirkin ama aslında küser huylu, pek sakin, 
pek korkak, pek hassas, iyi yürekli, tatlı ve korkak 
bakışlı bir yaratık geçirdiğimizden böbürlenerek onu 
üzmek için elimizden geleni yapacağız. Şaşıracak, 
önce katlanacak. Onu şair, küskün, anlaşılmayan biri 
yapacağız. Bir gün hassaslığını, ertesi gün sevgisini, 
üçüncü gün korkaklığını, sükûnunu kötüleyecek, 
canından bezdireceğiz. İçinde ne kadar güzel şey 
varsa hepsini, birer birer söküp atacak. Acı acı 
sırıtarak İsa’nın tuttuğu belinin ortasındaki parmak 
izi yerlerini, mahmuzları, kerpeteni, eğesi, testeresi 
ve baltasıyla kazıyacak. İlk çağlardaki canavar hâlini 
bulacak.” (Dülger Balığının Ölümü). 

Ünü arttıkça korkutulmak istendi. Önce “Çelme” 
sonra da “Kestaneci Dostum” öyküleri yüzünden 
yargılandı. İlkinde askeri mahkemede yargılandı, 
hem de Ankara’da. Öyküde bir mesire yerinde 
subay eşlerinin bolluk içinde, “neşeli” yaşamından, 
“sivil” kadınlarınsa onların attıklarıyla yaşamaların-
dan söz etmişti. 

Sait Faik hümanizmi kitaptan ya da cepten değil, 
yürektendi. İnsanın zengin olanıyla hiç işi olmadı, 
onları sevdiği okunmadı, işitilmedi de. Üreten 
insanlara hep inandı. Örnekse, toprağı şiirsel bir 
emekle işleyip karanfiller domatesler yetiştiren 
“Kör Mustafa”, kemik kakmalı boyacı sandıklarının 
piri “Mercan Usta”, “bir kaya parçası gibi sağlam” 
balıkçı “Barba Vasili”, 80’lik duvar ustası Barba 
Antimos, ... Ve daha birçok emekçi kahramanı var. 
İdeal benliğini, “Papaz Efendi”ye yansıttı. Toprağa 
inanan Tanrı’ya inanmayan, şaraba inanan dine 
inanmayan, insan güzelliğine hayran, genç kızları 

güzel kadınları melekleştiren, kendisi gibi siroza 
yakalanmış Papaz Efendi’ye.

Sevildi, okundu ama yazdıkları geçinmesine 
yetmedi. Geçinmek için kalemini “ne devlete, ne 
patrona, ne de millete” sattı. Yazıyla geçinemedi 
ama “yazmasa deli olacak”tı. İnsanlar “onun böcek 
bile olamayışına keyifle bakıyorlar” diye düşündü 
çok kez. Annesinden başka “mesen”i yoktu. 

“Yazmasa deli olacak”lığını düşündüğünde, o 
güne kadar yapılmayan bir şey yaptı. “Kanı(n)da 
dolaşan şu Türkçe”de, pılıkpırtık ‘birtakım insan-
lar’, kent yoksulları henüz yazılmamış, edebiyatta 
görülmemişti. İşçiler, balıkçılar, işsizler, aylaklar, ha-
mallar, kestaneciler, Ermeniler, üretmen esnaflar, 
yoksul Rumlar, yersiz yurtsuzlar… Bir de, belki de 
en kalıcı olanı, bir kent gezgini olarak aylak yazarlık, 
Baudelaire’in deyimiyle “flaneur”lük, yani kendi 
durumu, kendi kahramanlığı geldi Türkçeye. Kahra-
manları, onun edebiyatıyla canlı, lirik, dokunacak 
kadar yakın, hemen sokağa çıksan görülecek kadar 
tanıdık, oldukları gibi, capcanlı bir yaşam buldu. 
O yazmasa, onun yansıttığı içtenlikle görülemez 
insanlar olacaklardı. Bir kısmı Orhan Kemal’in de 
kahramanı olan, Nâzım Hikmet’in “Memleketimden 
İnsan Manzaraları”nda ve “Büyük İnsanlık” şiirinde 
betimlediği, Batı edebiyatından alınma deyimle 
“küçük insan”lardı bu insanlar. Sait Faik, kahramanı 
olan bu insanlara asla “küçük” demedi, “sıradan” 
demedi; ama büyük savlı, biricik edalı, gür sesli kah-
ramanların yazarları baş tacıyken, Cemil Meriç’in 
“cüce edebiyatı” diye küçümsediği bu yeni edebiyatı 
Sait Faik başlattı.

Kötülüklere gözü kapalı mıydı Sait Faik’in? Tam 
aksine! Ama yücelten değil tiksinen, hayıflanan bir 
bakışla seyrederdi insandaki kötülüğü. Varoluşsal 
değil marazi, kişisel değil toplumsaldı insandaki 
kötülük.

Sait Faik yazı masasını bir modele, bir ideale 
değil, yaşadığı yere kuran geniş anlamıyla izlenimci 
bir yazar oldu. Batı’dan aldıklarını yadsımadı, ama 
ne görüp hissediyorsa, ne duyup izliyorsa onun 
yazılması tutumunu her poetikadan üstün tuttu. 
İzlenimci olduğu gibi gerçekçi, gerçekçi olduğu 
kadar romantik, son yapıtı “Alemdağ’da Var Bir 
Yılan”da ise gerçek bir sürrealistti. 

Yazıya yeniden başlamasına neden olan şey, 
yine kendi algısıyla, başlangıç tasarımıyla ilgili bir 
durumdu. Kendi algısına yönelik bir savaş. Başın-
dan beri yücelttiği balıkçılar arasında bir paylaşma 
kavgasına tanıklığı, bir gariban balıkçıya, klanlaşmış 
balıkçıların yaptığı apaçık haksızlığı, acımasız nob-
ranlığı (bugün olsa belki bir linç girişimi bile görebi-
lirdi) kıvranarak, acı duyarak yaşamış olmasıydı. 

Bu öyküyü şöyle bitirdi: “Söz vermiştim kendi 
kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak 
da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu 
insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim; 
hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum 
tütüncüye, kalem kâğıt aldım. Oturdum. Ada’nın 
tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük 
değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı 
çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra 
tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.” (Hari-
tada Bir Nokta, 1952).

Ne var ki onun hümanistliği üzerine yorum-
ların aşırı bir kalıplaşmaya uğradığını görmemek 
olanaksız. Bu kalıplaşmış hümanizm yargılarının 
onun edebiyatını anlamaya engel olduğunu bile 
düşünmeliyiz artık. 

Bugün bile, hangi kitabını, kitabın hangi say-
fasını açsak orada! Bütün canlılığıyla, tazeliğiyle, 
bir sinemanın önünde, Beyoğlu’nda, Burgaz’da, 
denizde balıkçılarla, kahvede işsizlerle, sokaktaki 
kahramanlarıyla, kirli pardösüsüyle, çakır gözleriyle 
ve bütün dülger balığı dertleriyle…
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Orhan Veli; Mehmet Veli Kanık ve Fatma 
Nigâr Hanım’ın oğlu olarak 13 Nisan 
1914’te, Beykoz Yalıköy’deki İshak Ağa 

Yokuşu Çayır Sokak’ta bulunan bir konakta 
doğmuştur. Adı, Ahmet Orhan’dır. Soyadı 
kanunu çıkmadan önce babasının adı ile anılmış, 
Orhan Veli ismi ile tanınmıştır.

Dokuz yaşında okumaya, on yaşında yazmaya 
merak saldığını söyleyen Kanık’ın bu yaşları, 
cumhuriyetin ilan edildiği döneme denk 
gelmektedir. Anasınıfından dördüncü sınıfa 
kadar yatılı olarak Galatasaray Lisesi’nde, 
beşinci sınıfı ise 1925 yılında annesiyle gittiği 
Ankara’da Gazi İlkokulu’nda okumuştur. Ankara 
Erkek Lisesi’ne yatılı girmiş; yedinci sınıfta Oktay 
Rifat’ı, ondan iki yıl sonra da Melih Cevdet’i 
tanımıştır. Daha sonraki yıllarda: “Orhan şiirde 
kendi saadetini ararken, tersine, yaşadığı hayatın 
sıkıcılığını anlayıverdi. Bu yüzden araştırması, 
kendine başka bir yön bularak, halka, insanlığa, 
halkın, insanlığın sözcüsü olmak saadetine 
doğru çevrildi. Daha doğrusu o artık şairliği 
kendine meslek edinmeye, bu alanı bir görev 
alanı olarak seçmeye karar vermişti. Bu mesleği, 
görevi yüzünden az çekmedi. Yaşasaydı daha da 
çekecekti. Önce şiir dilindeki sahtelikten nefret 
etti. Bu nefret onu halk diline, halk konuşmasına 
götürdü. Bunu sadece bir araç değişikliği, bir deyiş 
değişikliği sananlar yanılırlar.” diye anlatacaktır 
Melih Cevdet, “Garip” şiirinin öncüsü, Türk 
şiirinin en sıra dışı şairlerinden Orhan Veli’yi...

Orhan Veli Kanık, şiirinde geniş bir dile ve 
geniş bir yelpazeye sahiptir. Nâzım Hikmet’le 

ilişkisi de son derece saygındır. Her ne kadar ilk 
zamanlar Nâzım, Orhan Veli ve diğer Garipçileri 
“burjuva şairi” olmakla ve “toplumcu şiirin 
önünü kesmekle” suçlasa da sonradan fikrini 
değiştirecek ve Orhan Veli için dostane dizeler 
yazacaktır.

Orhan Veli Kanık, iyi derecede hâkim olduğu 
Fransızca sebebiyle birçok Fransız şiirini okuma 
fırsatı bulmuştur. Hatta her ne kadar Fransız 
şiiri konusunda yetkin bir başka isim olan Cemil 
Meriç tarafından eleştiriye maruz kalsa da alaycı 
ve neşeli tutumunu hiç bırakmadan “Fransız Şiir 
Antolojisi”nde bu eleştiriye cevap vermiştir. 

“Bayrak” adlı şiirinde, II. Dünya Savaşı’nı 
anlatan şair,

“Ey bir muharebe meydanında
Avuçları kanımla dolu
Kafası gövdemin altında,
Bacağı kolumun üstünde,
Cansız uyuyan insan kardeşim!
Ne adını biliyorum,
Ne günahını.” 
dizeleriyle, II. Dünya Savaşı’nda savaşta 

ölenleri, kendi görüşü açısından, şiirinde onları 
“cansız uyuyan insan kardeşlerim” şeklinde 
tanımlamış bir şairdi.

Peki ya şairin gönül serüveni… 
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında 

Bella Eskinazi ile tanışır. Bella, Orhan Veli’nin 
sıkı dostlarından Erol Güney’in baldızıdır 
ve Orhan Veli’ye uzaktan uzağa hayrandır… 
Bir dost evinde arkadaşlarla buluşulan bir 
akşamda, en genç, en rahat bir tavırla kendini 

bırakıp kanepeye uzanır Bella. Ve Orhan Veli’nin 
bakışları üzerindedir…

Şair, elindeki kâğıda şu dizeleri yazar ve genç 
kıza uzatır:

“Uzanıp yatıvermiş, sere serpe; / entarisi 
sıyrılmış, hafiften; / kolunu kaldırmış, koltuğu 
görünüyor; / bir eliyle de göğsünü tutmuş. / 
içinde kötülüğü yok biliyorum; / yok, benim de 
yok ama… / olmaz ki! / böyle de yatılmaz ki!” 

Bella’yı her gördüğünde dizlerinin bağının 
çözüldüğü, hayalinde yaşattığı ve platonik aşkla 
tutulduğu belli olan Orhan Veli’yle, şiirdeki 
kadın daha sonra sık sık karşılaşır, masalara 
kurulur ama olmaz, olamaz, kaderde vuslat 
yoktur! Bella da bu durumdan hiç kimseye söz 
etmez.

Ve 10 Kasım 1950 gününün gecesinde, 
Ankara’da, belediyenin açtığı bir çukura 
düşüp de dört gün sonra İstanbul’da, beyin 
kanamasından hazin bir biçimde yitip gideceği 
gün, büyük şairin cansız bedeninin yanında 
yine Bella vardır, gözyaşları içinde... Gencecik 
yaşında, 36’sında bu hayattan göçmüştür şair.

Hayatının henüz baharındayken şiiri yetim 
bırakır. Şairin, yıllar boyu Bella’nın da sık sık 
ziyaret edip gül bırakacağı Rumelihisarı’ndaki 
mezarının başında söylenecek çok şey vardır 
elbette… Ama erken ölüm için söylenecek en 
güzel söz yine onun dizeleri olacaktır: “Olmaz ki! 
Böyle de yatılmaz ki!”

* Nâzım Hikmet, 1958 yılında yazdığı “Slavya 
Kahvesi’nde Şair Dostum Tavfer’le Yarenlik” 
şiirinde Orhan Veli’den böyle bahseder.

“TELLI KAVAĞA BENZER ORHAN’IM…” *
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AHMET TELLİ

Bir çocuğun şaşkınlığı kadar bu dünyaya 
saydam bakabilseydik, temiz toplum ya da 
temiz edebiyat sözlerine kanabilirdim. Şimdi 

bir yerlerde mırıldanıyorlar:
— Ekonomi kirlenmiştir.
— Politika kirlenmiştir.
— Devlet kirlenmiştir.
— Doğa kirlenmiştir.
— Uzay kirlenmiştir.
— vb., vb...
 “Ah, ah, nerde eski gençlik, biz babamızın 

yanında ayak ayak üzerine bile atamazdık.” diyen 
gelenekçiye göre kirlenme, gelenekten kopuştadır.

“Bugünkü gençlik, iki kere ikinin kaç olduğunu 
bile, bilgiişlem makineleriyle hesaplıyor.” diyen 
öğretmene göre kirlenme, eğitimdedir.

Yakın zamana kadar gençliğin pek sevdiği bir 
şarkıda, “Biz büyüdük ve kirlendi dünya” sözleri pek 
anlamlı sayılıyordu.

En romantiklerimiz ise, Özdemir Asaf’ı 
anımsayarak, “Bütün renkler kirleniyordu, birinciliği 
beyaza verdiler” dizelerini belleklerine kazıdılar.

Kirlenme bu kadar yaygın ve bu kadar etkili 
olduğuna göre, bunun, başladığı bir yer ve zaman 
olmalı. Bu milâdın ne olduğunu kestirmek oldukça 
zor görünüyor. İyi ama bu kirlenmenin sismik 
ölçerleri ya da belirleyicileri nelerdir ve nerededir?

“Kirlenme insanın doğasında var.” demek, işin 
kolaycılığına kaçmak olur biraz da. Uygarlığın ya 
da teknolojinin üzerine atılacak suçlamalar da çıkış 
yolu değil. Öyleyse, başka bir bakış, başka bir neden 
bulunmalıdır bunu anlayabilmek için.

Egemenliğin ve egemenlikçiliğin varolduğu bir 
dünyada kirlenme de sürüp gidecektir herhâlde. 
Her şey, bu ideolojinin yaşam bulmasında gibi 
geliyor bize.

Kızıl Tugaylar, Aldo Moro’yu kaçırırken, Eco’nun 
deyişiyle, devletin bir kalbi olduğunu sanıyorlardı. 
Yanılgıları buydu. Devletin kirlenmesine karşı, 
merkeze saldıran bu yürekli gençler, ideolojik 
yanılgılarını kaotik-papacı oluşlarında aramadılar. 
Daha birçok hareketin yanıldığı nokta, galiba, 
devletin de bir kalbi olduğunu sanmalarıydı.

 Koro olarak seslendirdiğimiz ve içinde bir 
yakınma da bulunan bu kirlenme feryâtlarına 
bugün, “edebiyat da kirlenmiştir”i ekleyerek devam 
edebiliriz.

Devletin bir kalbi olduğunu sanan anlayış, 
edebiyatta da okurun ya da okur kitlesinin bir 
vicdânı olduğunu sanıyor. Yanılgı burada işte. 
Okurun vicdânına sığınmak, edebiyatın kendi 
cinsinden bir olgu değil. Böyle bir edebiyatın 
merhamet dilencisinden farkı kalır mı? Bu 
merhameti göstermeyen okur da kirlenmiştir 
yazara göre. Okura göre de, yazar kirlenmiştir artık; 

çünkü yazar, okurun ezberini bozmakta, onu, bu 
dünya karşısında çaresiz bırakmaktadır. Böylece 
herkes, bastığı zeminin dışında kalanı kirlenmiştir 
sanıyor.

Şiir kitaplarının tirajından çok şair var denilerek, 
şiirin okunmadığından yakınmaya ne hakkımız 
var? Bir şiir kitabının on binlerce satması, şiir 
sevgisi değil, şiirin de kirlenmesidir kanımca. Şiir ile 
şiirimsi arasındaki farkı; kitle sanatının ne olduğunu 
ve şiirin kitle sanatı olmadığını ayırdedebilirsek, 
işte o zaman yargılamaktan çok anlamaya 
çevireceğiz yüzümüzü. Yaygın olmak yerine, şiirin 
yeniden üretimi olgusunu kavramaya yanaşırsak, 
okuduğumuz şiirin damarlarına sızabiliriz ancak.

Kaldı ki, ancak tabelaların kirlettiği sokaklar 
kadar temiz kalabiliriz bugün. Kendini ideolojisinin 
üstünlüğü ile temiz sayan kim varsa, belki de 
kirlenmenin tam ortasındadır.

Bütün bu söylenenlerden sonra, sanki umut 
kalmamıştır. Gerçi, umudun da kirlendiğini 
söylemek mümkün. Nietzsche’nin deyişiyle 
umut, Pandora’nın kutusundaki kötülüklerin 
sonuncusudur.

Kimileri temiz toplum isterken, kimileri de temiz 
edebiyat istiyor. Temiz doğa, temiz politika vb. 
Peki nedir o temiz toplum diye sorsak, alacağımız 
karşılık pek iç açıcı olmayabilir. Çünkü kendi 
yandaşlarının, fikirdaşlarının şekillendireceği bir 
toplum modelidir beklenen. Kişinin kendi fikrini 
doğrudan koymayacağı bir toplum. Bunun anlamı, 
temiz toplum derken bile, bir kirlenmişliğe batmak 
değil de nedir?

Peki, temiz edebiyat nedir? Memleketçi, köycü, 
demokrasici, toplumcu ideolojilerin egemenliğine 
boyun eğen bir edebiyat mı? Belli ki, istenen budur. 
Hayır, hayır! Bunların hiçbirine evet diyemeyiz.

Hitler’e göre caz, müziği kirletiyordu.
Klasikçilere göre The Beatles müziği, müzik 

bile sayılamaz. Resmi edebiyat tarihçilerine göre 
Orhan Veli’ye şair demek, edebiyatın kirlenmesine 
gözyummaktı. Çünkü o, şiir gibi “nâzenin” bir şeye 
“nasır” gibi kaba bir sözcüğü sokuyordu.

Romantiklere göre kraliçeler tuvalete gitmezler. 
Ay temizdi; şairlere, âşıklara ilham kaynağıydı. Ama 
insanlık, 1969’da ay yüzeyine dışkısını bırakmıştı. 
Romantikler, ayışığının da kirlendiğini ve artık onun 
da bir romantizmi kalmayacağını sandılar.

Şunu söylemek istiyorum: Makine kırıcılar kadar 
samimi kalabilseydik, devrimci onurun hepimizin 
kalbi olduğuna inanırdım.

Bir çocuğun şaşkınlığı kadar bu dünyaya saydam 
bakabilseydik, temiz toplum ya da temiz edebiyat 
sözlerine kanabilirdim.

— Kaos var, kaos var!
Keşke olsa... Kaosun yaratıcı ritmini 

yakalayabilsek keşke.
Marka adlarının dev harflerle bağırdığı sokaklara 

boyun eğmenin anlamı kirli olmaktır.
Sahte duygular üreten röprodüksiyonlar 

odalarımızı süslüyor.
İntihar günahtır.
Ebeveynlerin âhlakından kopamıyoruz.
Ama durmadan, “temiz toplum”, “temiz 

edebiyat” temiz, temiz, temiz... diye sloganlar 
üretiyoruz.

Edebiyat mı?
Bırakın kirlenmişliğine devam etsin. Birileri 

Kıssas-ı Enbiya okuyadursun, biz de Ginsberg, 
Ferlinghetti falan okuruz.

Olmadı mı, oturup yazarız...
Böylece kirleniriz ya da arınır kendimizi 

kazanırız...
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AYLİN ÜNAL

Umut verimsiz bir topraktı, sense bu 
uğurda hayat damarlarını kuruttun. 
Neşe sonsuz bir bahardı, zaman 

öldüğünde ise kış ayının sonuydu. Hayaller 
kuruldu, yazıldı, bozuldu. Yine de hep içinde 
vardı o düşler, düş kurmak da yaz kadar 
sıcak bir oyundu. Gözlerini açtığın, hayata 
tutunduğun bu yerde yeşermek, şişirdiğin 
balonları bu topraktan göğe bırakmak 
istedin. Her ne kadar çatıştıysan da yurdunu 
evinden çok sevdin. Bana gösterirken övünüp 
böbürleniyorsun ördüğün tuğlaları, yazdığın 
yazıları, kırdığın odunları. Ancak ne bir ayna 
var etrafında ne de camdan duvarlar. Sana 
hakkını veren çamurlu bir suyla bakışıyorsun 
günün sonunda.

“Vazgeçmeyeceğim, görürsün.” 
Gülüyorum sözlerine, hırsına ortak 
olduğumla övünürsün. Yorulduğunu 

görüyorum, seni büyüten ağaçlara nefes 
olmak istiyor düşlerin. Çalışıyorsun. Artık 
düşünmek bile harekete geçiriyor alnındaki 
damarları. Stres genç yaşından çalıp çok 
şey götürüyor. Göz kenarlarından okunuyor 
yaşın. Sen yine de heykelini oymaya devam 
ediyorsun. Onun da gözleri canlı gibi, 
seninkilere benziyor, etrafı kazayaklarıyla 
dolu. Ama yirmi yaşında yok. Rengine 
kavuşamadan boynu bükülmüş bir çiçek 
mahzunluğu sarılmış yüzüne. Senin gibi 
bakıyor. 

Gözünü açtığı yemyeşil çatılardan geriye 
tahta tabutlar kalmış sanki. Onu kollayan, 
kucak açan toprağına hayallerini yatırmışlar. 
Sonbaharda, hayatın intihar ettiği bir noktada 
açmaya çalışan masum bir çiçek gibi. Senin 
gibi. Canlı gözlerle ölü bakıyor, elinde ama 
tutamıyor, bakıyor ama göremiyor. 

Vazgeçmeyeceğim diyorsun hâlâ, 
çabalarının karşılığı için direniyorsun. 
Kaçmam, gitmem buraya aitim, diyorsun. 
Bu meşakkatli şartlara direnirken hayallerin 
altında eziliyorsun. Bir tablo var duvarında. 
Yaşamın neşesini dolduruyorsun altın 
kaplama bir bardağa. Orada da çiçekler açmış. 
Ancak ne yazık ki buralarda sonbahar daim 
olurken oralar hep baharmış. Dayanmadığını 
görüyorum ama korkma uğraşmayacağım 
seninle. Çünkü ben de herkes gibi canımdan 
bir parça bırakıp dümeni başka kıyılar için 
döndürüyorum. Hayallerimi yaşatmak 
istediğim bu topraklar da benim için yavaş 
yavaş hayal oluyor. 

Hepimiz benziyoruz o heykele artık. Onun 
gibi bakıyoruz, göz kenarlarımız kırışık. Sen 
de bir göçmen kuşsun bu saatten sonra. 
Gökyüzünde güz çiçekleri yetiştiren.
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NEBAHAT AYHAN

“Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe 
bakalım. 

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum.”

“İnsanların sahip olduğu güzelliklerin herkese 
eşit olarak dağıtıldığını ve onları görebilmek için 
büyük çaba sarf etmeden, sadece başını kaldırıp 
bakmanın yeterli olduğunu” aktaran şair 4 
Ağustos 1927’de Ankara’da doğar.

İlkokul yıllarında şiirler yazan “İkinci Yeni Şiir 
Akımı”nın öncülerinden Turgut UYAR Türk yazın 
tarihine simgeli bir söyleyiş, hayal gücü yüksek lirik 
şiirler bırakan bir şairdir.

 1941’de Konya’da askerî ortaokula başlar. Bursa 
Askerî Lisesi ve derken 1947’de Askerî Memurlar 
Okulu’ndan mezun olur. “Yâd” adlı ilk şiiriyle 
1947’de Yedigün dergisinden ilk ödülünü kazanır. 

Aynı yıl ilk evliliğini Yezdan ŞENER’le yapar. 
Bu evlilikten Semiramis, Şeyda ve Tunga adlı 
çocukları olur. 

1948’de “Personel Subay” olarak Kars’ın 
Posof ilçesine atanır ve Kaynak dergisinin açtığı şiir 
yarışmasında da ikinci ödülü gelir. Aynı gün usta 
eleştirmen Nurullah ATAÇ çok iyi bir şair olacağını 
müjdelemiştir.

İlk kitabı “Arz-ı Hal” 1949’da , “Türkiye’m” adlı 

ikinci kitabı 1952’de yayımlanır.
1958’de ordudan ayrılıp Ankara’da, SEKA İrtibat 

Bürosu’nda ve Sanayi Bakanlığı’nda memurluk 
yaptı.1959’da “Dünyanın En Güzel Arabistan’ı” 
adlı kitabında yer alan “Göğe Bakma Durağı”, 
modern yapı, ses ve yeni imgeler oluşturmada 
dönüm noktası olur.

1963’te “Tütünler Islak”la Yeditepe Şiir 
Armağanı’nı kazandı. 1969’da emekli olup 
İstanbul’a yerleşti ve ikinci kez dünya evine girdi. 
“Hayatın kutlu olsun sevgilim ki sana değişe 
değişe aktım” dediği kadın hayatının sonuna kadar 
aşkla üstüne titrediği; Türk yazın dünyasının üstüne 
şiirler yazılan, birçok şaire ve yazara ilham perisi 
olan, şair ve yazar Tomris UYAR’dır. Bu evlilikten 
Turgut adlı çocukları olur.

1975’te Tomris UYAR’la Lucretius’tan yaptığı 
“Evrenin Yapısı” çevirisiyle Türk Dil Kurumu Çeviri 
Ödülü’nü; 1983’te “Kayayı Delen İncir”le Behçet 
NECATİGİL Şiir Ödülü; 1984’te “Büyük Saat”le 
Sedat SİMAVİ Vakfı Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Getirilen başka havalar; biraz sevgili biraz 
bahar, çokça da mısralardır. Bozuk bir saat olsa da 
yüreği göğe bakarak kalabalıklaşan ve özgürleşen 
bir yürektir durağı. Yaşamını birleştirdiği “Esin 
Perisi”yle enine boyuna yaşamıştır hayatı. 

Özlemlerinin iyice arsızlaştırdığı her şeyden birazın 
kaldığı bu hayatta onda kalan yegânedir acı.

Anlar ön teker; ardından saatler, günler, haftalar 
çeker gider mısralarında. “Eylül toparlandı gitti 
işte ekim falan da gider bu gidişle.” derken neler 
neleri, kimler kimleri çekip konu ederken “Göğe 
Bakma Durağı”nda kimlerin ellerinde durur bu 
gökyüzü, kimler dönüştürür yeryüzünü aşka hep 
anlatır mısralarında.

“İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım.”
22 Ağustos 1985’te İstanbul’da göğe bakmaz 

artık; sonsuza dek oraya yerleşmiştir çünkü.
“İnsan sevdikçe iyileşiyor”sa hadi İYİLEŞELİM; 

GÜZELLEŞTİRELİM çirkinliklerimizi der ve ekler 
“GÖĞE BAKALIM.”

Herkesin gideninin olduğu ve herkesin herkesi 
sonradan öğrendiği bu hayatta elbette bizim de 
uğurlayamadıklarımız arasında toprak kokusunu 
seven, göğe baktıkça ve sevdikçe kalabalıklaşan; 
çoğalmanın yolunu aşkla bulan bir Turgut UYAR 
var; sevdaya, sevgiye, aşka uyan.

Giz dolu bir şeyler yaşayarak ve sonuçta şiire 
gömülerek… Yağmurlarla ıslanan güzel günleri, 
masallarla dopdolu geceleri; serçe yuvaları ve 
dolaşılan koy koruları; toplanan böğürtlenler, 
bacadaki leylek yuvaları ve aşkları yüklenerek 
yükselmek o bakılan sonsuzluğa… Eski günleri 
tüketirken çoğaltırmış insan, ne güzel öğrendik. 

Şairim, bu dünyada en iyi yenilmenin yolunu en 
iyi şekilde öğrettin bize; dosta, düşmana, aşka…

Şairim, bir bozuk saattir yüreğimiz bizim de. 
Nerede duracağını o da iyi bilir. Hani bakmamızı 
söylediğin gökyüzü var ya işte hep orada durup 
dinlenir. 

Şimdi güneş, ay ve yıldızlar içindedir; 
yükseklerdedir; gönlün gökyüzünde sere 
serpedir. 
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ŞÜKRÜ ERBAŞ

Kitapçılar, özellikle merkezden uzak, 
küçük kentlerdeki kitapçılar, edebiyatın 
ve yayıncılığın kılcal damarları gibidir. 

Okurun kitapla buluştuğu, o kentin kitapla ilgisi 
olan insanlarının birbiriyle görüştüğü, söyleştiği, 
okuduğu kitapları paylaştığı küçük ölçekli 
birer kültür merkezleridir. Abartı sayılmazsa, 
kendi ölçüleri içinde edebiyatın-kitabın yeniden 
yazıldığı yerlerdir. Bunların kapanması, sadece 
o kent için değil, ülkenin bütünü ve geleceği 
için öngörülemeyecek bir kültürel yoksulluğa 
dönüşecektir. Her şeyin internet üzerinden 
döndüğü bir gelecek, kolay, cazip görünse de 
sözünü ettiğimiz teması, iletişimi buralarda da 
ortadan kaldıracağı için, insanı hayata katacak olan 
kitap, insanı tam bir yalnızlığa gömecektir. 

Edebiyatın, yazar / kitap / okur üçlüsüyle, geniş 
ölçeklerde soluk aldığı yerlerden birisi de kitap 
fuarlarıdır. Fuarlar, yılda 5 ile 10 gün arasında 
faaliyet gösterse de çok önemli edebiyat, kültür-
sanat merkezleridir. Sadece kitabın satıldığı yer 
olarak düşünmek çok yanlış olacaktır. Bir anlamda 
edebiyatın okura taşındığı, okurun kitapla ve 
yazarla temas ettiği, bir dizi söyleşi, panel, dinleti 
izlediği, deyim yerindeyse kitabın, hayatın içinde 
varlık bulduğu yerlerdir. İnsanların binlerce 
kitaba aynı anda dokunduğu birer şölendir. Kitap 
üzerinden kurulan çok özel bir aidiyet duygusudur. 
Kitap almadaki hiçbir indirim, hiçbir kolaylık, 
bir fuarın bir haftada verdiği o büyük paylaşım 
heyecanını vermeyecektir. Salgın öncesinde ülkenin 
neredeyse yarısına varan kentinde irili ufaklı fuarlar 
düzenleniyordu. Bu fuarlar, en küçük kentlerde 
bile binlerce insanı, kitaba çekiyordu. Hepsi de 
kesildi. Bunun daha da uzun sürmesi, zaten kitapla 
barışık olmayan ülkeyi ikinci bir kültürel çoraklığa 
götürecektir. 

Bir başka yıkıcı durum ise okulların kapatılması, 
yüz yüze eğitime ara verilmiş olmasıdır. İlkokuldan 
üniversiteye, pek çok eğitim kurumunun, bu 
kurumlardaki öğrenci topluluklarının düzenlediği, 
kitaplarını derste işledikleri ya da ders dışında 
okudukları yazarlarla buluşmalar kesilmiştir. Bu 
buluşmalar, okudukları yazarla / şairle yapılmış bir 
çeşit ‘edebiyat atölyesi’ çalışmasına dönüşüyordu. 

Kitaba ilişkin sorular soruluyordu, kendi yazma 
deneyimleri paylaşılıyordu. Bu iletişimin, yazma 
hevesi olan yüzlerce genci yüreklendiren çok 
değerli verimleri vardı. Ne yazık ki kitabın okura 
ulaştığı bu kanal da kapandı. 

Yerel yönetimlerin ve demokratik kitle 
örgütlerinin, birer kültür-sanat hizmeti olarak, 
yıla yayılmış edebiyat etkinlikleri de son derece 
önemli bir yere sahiptir, okurla kitabın, okurla 
yazarın / şairin buluşmasında. O kentin ve o yapının 
insanlarının, günlük telaş içinde soluk aldıkları, 
bir çeşit arındıkları, kişisel okuma çabalarına 
inandıkları birer özel alan oluyor bu etkinlikler. Ne 
yazık ki kapanma ilk bu çalışmaları durdurdu. 

Tüm bu alanları topluca göz önüne getirince, 
doğrudan edebiyatın yaratılma süreciyle ilgili 
görünmese de, kitabın insanlara ulaşmasıyla, 
bu buluşmaların yarattığı aidiyet duygusuyla, 
kitaba dokunma, sayfalarını çevirme, kitapçıyla 
/ yazarla birkaç söz edebilme, binlerce kitabı 
bir arada görebilme vb. pek çok ritüel bir yıldan 
fazla bir zamandır yaşanamıyor. Bunun ne 
kadar süreceği belirsiz. Bu ritüel, müzik gibi, 
resim gibi, tiyatro gibi kitabı da başka insan 
etkinliklerinden ayıran, son derece yaratıcı, 
yapıcı ve insanı iyileştiren bir ritüeldir. Bu 
kanalların kesilmesi, bir ülkenin uzun vadede 
kaba, cahil, düşünmeyi unutmuş bir toplum 
olmasına götürecektir hepimizi. 

Bir alıntı yapmak istiyorum. Perulu yazar 
Mario Vargas Llosa’dan: “Okumayan, edebiyata 
el sürmemiş bir insanlık, kaba ve ilkel dili yüzünden 
ürkütücü iletişim sorunları yaşayan bir sağırlar-
dilsizler topluluğuna, sözcük oluşturma yetisinden 
tümüyle yoksun bir topluluğa döner. Aynı şey 
bireyler için de geçerlidir. Hiç okumayan, az okuyan 
ya da yalnızca süprüntü okuyan bir insan engelli 
bir insandır: Çok konuşabilir ama az şey söyler, 
çünkü söz dağarı kendi kendini dile getirmeye yeterli 
değildir. Yalnızca sözsel bir sınırlılık değildir bu. 
Aynı zamanda zihinde ve düş gücünde bir sınırlılığı 
da gösterir. Düşünce yoksulluğudur, çünkü içinde 
bulunduğumuz durumun gizlerini kavramamızı 
olanaklı kılan düşünceler ve kavramlar, sözcüklerden 
bağımsız bir biçimde var olmaz. 

•••
Bu süreçten geleceğe kalacak olan, belki 

de okurla kitap arasındaki tek ilişkiye dönecek 
olan, internet üzerinden kitap satışları olacaktır. 
Öncesinde de var olan bu satış biçimi, bu kapanma 
döneminde kitapçıların yerini alacak biricik olanağa 
dönüşeceğe benziyor. Yayınevleri ve Yayıncılar 
Birliği’nin açıklamalarından, internet üzerinden 
kitap satışlarının önceki yıllara göre arttığı 
söylenmektedir. Bu süreç için bu çok olağandır, 
iyidir, gereklidir. Yukarda saydığım mekânların 
(fuarlar, kitabevleri, kültür-sanat kurumları ve 
diğer edebiyat buluşmaları) en geniş ölçülerde 
etkinlikte olması kaydıyla, bunda bir sıkıntı yok. 
Ancak, siz edebiyatı sadece satışa, satışı da hiçbir 
biçimde kitabı elinize alıp inceleyemediğiniz bir 
satışa indirgerseniz, bununla yetinirseniz, zaman 
içinde bir uzaklaşma başlayacaktır. Kitap diğer 
nesneler gibi bir tüketim nesnesine dönecektir. 
Ticari anlamda öyle görünse de, kitap, insanın 
beş duyusunun devreye girdiği, çok boyutlu, 
derinlikli ve aldığı şeyle düşünsel-duygusal bağ 
kurulan bir kültürel etkinliktir. Entelektüel bir 
insan edimidir. Konser nasıl konser salonunda 
dinlenirse, resim sergisi nasıl bir sergi salonunda 
izlenirse, tiyatro salon olmadan yapılamazsa, 
kitapla okurun, yazarla okurun ilişkisi de andığım 
mekânlar ve kurumlar olmadan olamaz. Daha 
doğrusu olmamalı. Eğer olursa, uzun vadede hem 
edebiyatın, hem insanın toplumsallığını yitireceği 
bir yabancılaşmaya varacaktır. 

•••
Yukarıda sıralamaya çalıştığım tüm bu 

kaygılara ve hayatın getirip önümüze koyduğu bu 
kısıtlara karşın, inancım odur ki, toplumun azıcık 
soluk aldığı zamanlar geldiğinde, edebiyat, tüm 
kurumlarıyla, ilişki biçimleriyle o eski günlerine 
dönecektir. Kendi bildiği yoldan yürüyecektir. 
Bu karabasan günler hızla unutulacaktır. Çünkü 
insanın geldiği entelektüel düzey ve hayatın 
diyalektiği, edebiyatın olmadığı, sözün ‘cahiliye 
çağı’na döndüğü, insanın yaratıcılığının yok 
edildiği bir dünyaya izin vermeyecektir. Yaşanılan 
bu sürecin, edebiyat açısından kalıcı olacağına 
inanmak, hayatın bittiğine inanmakla eş anlamlıdır.
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HAYDAR ERGÜLEN

Yok, bu Kayıkçı Kul Mustafa’nın yazdığı “Genç 
Osman Destanı”ndaki Genç Osman değil… 
Der demez, ‘nerden biliyorsun o olmadığını?’ 

dedim yine kendime. Öyle ya nerden biliyorum, bel-
ki de odur. Şimdilerde çocuklara, gençlere öğretili-
yor mu bilmiyorum ama biz çocukluğumuzda tıpkı 
İstiklal Marşı gibi tüm sözlerini bilirdik bu destanın 
da. İsterseniz mırıldanmaya başlayabilirim: “İptida 
Bağdad’a sefer olanda /atladı hendeği geçti Genç 
Osman”, sonunu da söyleyebilirim “Yıkılası Bağdad 
seni döverken/Şehitlere serdar oldu Genç Osman.” 

Genç Osman, 4. Murat’ın Bağdat seferine gizlice 
katılıp, burçlara Osmanlı sancağını diker, 17 yaşında 
yaşamını yitirir. Kayıkçı Kul Mustafa’nın şiiri de bu 
Aksaraylı genç üzerinedir. 1639’da süren Bağdad se-
ferinde can veren Genç Osman’ın yaşının küçüklüğü 
şiirde de vurgulanır, “Genç Osman dediğin bir küçük 
uşak/Beline bağlamış ibrişim kuşak.”

Genç Osman türküsünün Aydın civarından 
derlenmesi, Kayıkçı Kul Mustafa’nın da Nazilli’de 
yaşadığı, eskiden bir denizci beyliği olan Aydın’da, 
şairin daha önce bahriyeli olduğu bilgisiyle de 
desteklenir...

Daha da anlatmayacağım. İyi de bu bilgileri niye 
derledim? Çünkü yazacağım Genç Osman başka 
biri de ondan, yani baştan bilesiniz diye! Benim 
sözünü edeceğim Genç Osman, 1960’larda, Eskişe-

hir’in Adalar bölgesi olan anılan Porsuk kıyısındaki 
yazlık bahçelerde türkü söylerdi. Daha doğrusu 
benim aklımda öyle kalmış. Şimdi öğrenci kafeleri 
ve barların sıralandığı Adalar’da eskiden aile çay 
bahçeleri, yazlık sinemalar vardı, “mısırcı, kahveci, 
gazozcu şinanay da şinanay” şiirindeki Ada vapuru-
nu aratmazdı, aileler, genç kızlar, delikanlılar, çap-
kınlar, çocuklarla, tipik 60’lar-70’ler Türkiye’sinden 
taşra manzaralarıydı. Neşet Ertaş da gelirdi oraya 
konser vermeye, Genç Osman da. 

Önce siyah-beyaz afişleri dikkatimi çekti, 
profilden yakışıklı genç bir adam. O yıllarda hemen 
herkes gibi mandolin kursuna giden, fakat ezeli ve 
ebedi yeteneksizliğimle iki notayı bir araya getire-
meyen biri olarak bunu da beceremeyen bir çocuk-
tum. Fakat demek ki içimdeki sanat ateşi o yıllarda 
ufaktan ufaktan yanmaya başlamış, mandolin çala-
mazsan şarkı, türkü söylersin demiş olmalı ki bana, 
kim mi, içimdeki çocuk, hayır hayır, içimdeki ateş, 
daha doğrusu içimdeki ses, ben de ona bile isteye 
kulak vermişim! Belki de kendimi afişteki gibi yan-
dan poz vermiş bir delikanlı olarak hayal etmişim! 
Olur mu, niye olmasın! 

10 yıldır filan, 55 yaşımdan sonra yani, bende bir 
övünme huyu başladı. Şairliğimle değil, yazarlı-
ğımla değil, yakışıklılığımla… Şaka şaka o hiç değil, 
çalışkanlığımla övünmeye başladım! Her konuşma-

da, kitapta yeri gelsin gelmesin ne kadar çalışkan 
biri, hatta bu yaşta bile çok çalışkan bir öğrenci 
olduğumu söylüyorum! Düpedüz övünüyorum!

Şimdi de öyle yapacağım: İlkokulda çok 
çalışkandım, sınıf başkanıydım vs... Malum, 
okullara müfettişler gelir, derslere girer, öğretmeni 
teftiş ederler. Geldi müfettiş, tam o zamanların, 
60’ların Orhan Kemal, Aziz Nesin yapıtlarında rast-
ladığımız türden, Yeşilçam sinemasından Vahi Öz’ü 
düşünün, onun kardeşi ya da ikizi sanki. Öğretmen-
le konuştu, birkaç arkadaşa sorular sordu, sıra bana 
geldi, öğretmen mi kaldırdı yoksa rastgele müfettiş 
mi, anımsamıyorum. Ama unutulmaz olacakmış! 

Derslerden sordu, hemen hepsini bildim sanırım. 
Sonunda da klasik soru geldi, büyüyünce ne ola-
caktım? Eskişehir, hava üssü, pilotlar da yakışıklı ve 
giysileriyle daha da havalı oldukları için oğlanların 
çoğu pilot, bazıları mühendis olmak isterken kızlar 
da öğretmen, avukat ve eczacı olmak isterdi o 
yıllarda. Müfettiş de herhalde bunlardan biri olmak 
istediğimi düşünmüştür. Fakat ben kimsenin, başta 
da benim düşünmediğim bir yanıt vererek, bunu en 
azından kendim için unutulmaz kılmayı başardım.

-Genç Osman gibi meşhur bir türkücü olmak 
istiyorum efendim! 

Müfettiş duyduklarına inanamadı, sevgili öğret-
menim Halil Sönmez, ki çok uzunboylu ve beyaz 
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tenli bir adamdı, boydanboya kırmızıya kesti, sınıf 
arkadaşlarım donup kalmıştı. Ben söylediklerime 
inanamadım!

Bir güz ya da kış günüydü olasılıkla. 1963 ya da 
1964 yılında bir gün, o an öyle donup kaldı. Aradan 
35 yıl geçti. “40 Şiir ve Bir...” kitabım 1997’de Var-
lık’tan yayımlanmış, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, 
Jüri ve Akdeniz Altın Portakal ödüllerini almıştı. 
Antalya’da sanırım Cam Piramit’te 2 günlük bir 
sempozyum düzenlemişti kitap hakkında. Pek çok 
şair ve eleştirmen katılmıştı. İlhan Berk, Mehmet H. 
Doğan da gelmişti. Tören ve sempozyumun kapanış 
konuşmasını ben yapacaktım, katılımcılara da 
teşekkür edecektim.

Pazar akşamüstü sahneye çıktım, bu tip törenler 
için bir konuşma hazırlamam genellikle, o anda 
aklıma gelenleri anlatarak başlarım konuşmaya. 
Bu kez başlayamadım fakat dondum kaldım. 35 yıl 
önce Eskişehir’de Kurtuluş İlkokulu’nun bir sınıfında 
donmuş olan o an çözülmeye başladı. Ben de nasıl 
bir mahcubiyet ve şaşkınlıkla unuttuysam, aynı 
biçimde anımsamaya başladım. Geri geldi diyorlar 
ya şimdi, her şey, herkes, tüm sözler geri geldi!

Genç Osman gibi meşhur bir türkücü olamadım, 
az ünlü ya da yarı-ünlü diyelim bir şair oldum, yıllar 
önce dediğim gibi hatta, “az tanınmasıyla meşhur.” 
olsun, derdim yazmak sadece. Şiir olur, yazı olur, 
öykü olur. Tabii iyisi iyi olur, biraz tanınmak da iyi 
olur, ama o kadar!

Ödül konuşması yaptığım gece 40 yaş 
sularındaydım, demek ki 40 yaş için söylenenler 
boşuna değilmiş, nasıl aydınlandıysam artık 9-10 
yaşımdaki o anı olduğu gibi hatırladım. Tamam 
türkücü olamadım ama tümüyle vazgeçtim mi 
bundan, elbette hayır, kötü sesime aldırmadan, 
zaten orada kim bakar, meyhanede, içkili 
meclislerde çok söylemişliğim, gözümün sulanmış-
lığı da vardır ama asıl şiir programlarında, okuma-
larda, atölyelerde filan söylüyorum. Ne zamandır 
mı dediniz? Eh 50’yi geçtikten sonra, biraz da o 
ortamlarda kimse bir şey demez diye başlıyorum 
söylemeye. Hatta yurtdışında katıldığım festivaller-
de filan da söylüyorum. En son 2022 Temmuz’unda 
Fransa’da bir şiir festivalinde bir Fransız kadın şairle 
‘atışma’(jouet) yaparken, tabii şiir atışması o Fran-
sızca bir şarkı söyledi, durur muyum ben de, Seyhan 
Erözçelik, nam-ı diğer Sansar’ımızın gecenin bir ya-
rısı Kırgızistan’dan mı ne gelip bet sesiyle, düğünü-
müzde söylediği “Hazreti Şah’ın avazı/turna derler 
bir kuştadır/asası Nil deryasında/hırkası bir derviş-
tedir/haydar haydar şahım haydar/ haydar haydar 
pirim haydar” deyişini söyledim, sonra da uzun 
uzun Hazreti Şah kim, Haydar ne, işte bunlar hep 
Alevi-Bektaşi-Kızılbaş kültürü diyerek anlattım, eh 
tabii biraz da propaganda yaptım!

Gel… Gelelim! Genç Osman biraz da destanın 
ve türkünün etkisiyle aklımda türkücü olarak yer 
etmiş, üstelik aradan nerdeyse 60 yıl geçmiş olduğu 
için iyice unuttuğum da unutulmasın! Birkaç ezgisi-
ni dinlemek istedim. O afişlerdeki Genç Osman’ı en 
yakışıklı haliyle gördüm, fakat türkücü değil şarkı-
cıymış! Üstelik de hayli olaylar olmuş o zamanlar!

Meğer sesi benzediği için, tabii rivayete göre, Zeki 
Müren onu engellemeye çalışmamış mı? Odeon’dan 
çıkmış “Yalan Dünya” şarkısını dinledim internette, 
sahiden de şaşılacak derecede benziyor. “Sakın Unut-
ma Beni”, “Bana Sevda Çekme Derler”, “Süreyya” şarkı-
sı, İran Şahı Rıza Pehlevi’nin ilk eşi Prenses Süreyya’yı 
anlatıyor, onun evlat acısını, tacın tahtın öneminin 
olmadığını. “O Beni Sevsin Sevmesin”, “İnsanlar Çula 
Düştü” ise kişisel bir yazıklanma olarak söylediği bir 
şarkı. Böylece onun gibi meşhur olmak istediğim 
Genç Osman’ın da türkücü değil şarkıcı olduğunu 
öğrenmiş oldum yıllar sonra! Yani “Genç Osman gibi 
meşhur bir türkücü” olamazmışım zaten! 

Max ya da Maksud
Nar yoktu daha, 2005-2006 yılları olabilir. 

Montpellier’de Lodeve köyünde düzenlenen Voix 
Vives Akdeniz’in Sesleri Şiir Festivali’ne katılmıştık 
şair arkadaşım Metin Cengiz’le birlikte, eşim İdil 
de gelmişti. Lodeve küçücük bir köydü ama 22-30 
Temmuz arası o 9 günde, Akdeniz ülkelerinden 
ve tabii Fransa’dan konuk ettiği 100’den fazla 
şair, müzisyen, tiyatrocuyla bir karnavala 
dönüşüyordu. Hem de ne karnaval, şiir 
şiir olalı böyle şen olmamıştır! De-
relerin buz gibi sularına ayakları 
uzatarak şiir okumaktan gece 
şarap eşliğinde serin otların 
üzerinde yapılan söyleşilere, 
müzik dinletilerine, tanış-
malara, şiir hem kana hem 
kalbe hem tabiata karışıyor, 
hayat buluyor hayata katılı-
yordu, hâliyle biz de!

Lodeve deyince aklım dere-
ye gittiği için açılış gecesinden 
söz etmedim, doğrudan dereye 
daldım! Derebeylik devri geçti ama 
dereşairi olabilirmişim! Kilisenin önündeki 
alanda konuk şairlerin en kısa şiirlerini okudukları 
müzikli bir açılış yapıldı gece. Şairler oturdukları 
yerden, uzatılan mikrofonla şiirlerini okuyorlar, 
sahnede de Faslı, Afrikalı, Fransız, Kürt, Arap, 
İspanyol pek çok dilden ve kültürden gelen mü-
zisyenler şarkılarını seslendiriyordu. Derken genç, 
iriyarı, kıvırcık saçlı, sesi de gözleri gibi gülümse-
yen biri çıktı elinde sazıyla, takdim ettiler, Max 
Greeze. Oturdu bağlamasını çözdü, “Böyle ikrar ile 
böyle yol ile/vefasız yar bana lazım değilsin...” diye 
Türkçe çalıp Türkçe söylemeye başladı. Tahta san-
dalyelerin üzerinde sanki Pendik’te 1970’lerde işçi 
sınıfımızla Cem Karaca konserine gittiğimiz yazlık 
sinemalardaydık ya da Eskişehir’de Adalar’da aile 
çay bahçelerinde genç Neşet’in hem bıyıklarının 
hem sazının aynı anda terlediğini görüyorduk, sesi 
de terliyormuş meğer! 

Metin Cengiz rakı getirmiş Türkiye’den, çanta-
sından plastik bardaklar çıkardı, İdil’e, bana verdi, 
üçümüz de duygulanmıştık. O sırada hasta olan 
sevgili şair arkadaşımız Ahmet Erhan’ı anarak ve 
onun tez sağlığına kavuşmasını dileyerek onuruna 

yudumladık rakılarımızı. Sağolasın Metin Cengiz, 
eline diline sağlık Max Grezee ya da Maksoud 
Karez, devrindaim olsun canım arkadaşım Ahmet 
Erhan, sefan olsun İdil’im!

Gece orada bitmedi elbette, Max’ın yanına 
gittik, İdil ve Metin Fransızca, ben İngilizce konuş-
maya başladık, o hepimizi şaşırtan durulukta bir 
Türkçeyle yanıt verdi bize. Metin ona da rakı verdi. 
Hayli konuştuk, İran’da ve Türkiye’de 5 yıl kalmış, 

ünlü virtüöz Talip Özkan’ın çırağı olmuş, 
iki Türkçe albüm çıkarmış, Türki 

ve Farsi söylemiş, adını da hem 
İran’da hem Türkiye’de bilinen 

Maksud koymuş, doğrusu aşk 
hâline de âşıklığa da yola da 
çok uygun bir ad bulmuş. Biz 
de Montpellier’de bir dost 
bulduk böylece gün akşam 
olmadan! 

Festival sonraki yıllarda 
Sete’e taşındı, Montpel-

lier’nin denizgören kasabası. 
Üçtür oraya gidiyoruz, Nar da 

var artık kızımız, o da geliyor. Max 
ya da Maksoud’la dostluğumuz sürdü, 

o ayrıca festival kapsamında resitaller de verdi. 
2016’da gittiğimizde, beni göstererek, ‘Şair Haydar 
Ergülen için bir deyişle başlıyorum.’ diyerek “Hay-
dar Haydar”ı çalıp söyledi, “var ol âşık!” dedim 
ben de, nur ol! 

Türkiye’ye festivale davet ettim, geleceğim 
dediği halde gelemedi, zaman zaman uçak korkusu 
yükselirmiş meğer! 2022 Temmuz sonu bir kez 
daha Sete’de festivaldeydim, eskiden beri burada 
çalıp söyleyen pek çok müzisyen tanıdığı gördüm, 
Maksud yoktu, sordum, bir hastalık geçirdi, şimdi 
iyi dediler ama kendisinden bir haber alamadım. 
İnternette araştırdım, Trio Mujgan adlı bir grupta 
iki kadın müzisyenle birlikte dinletiler yaptığını 
gördüm, ‘İstanbul’dan Kaşgar’a evrensel müzikler’ 
yaptıklarını yazıyordu duyuruda. Maksud’un da 
üzerinde bir kaftan vardı, saçları da uzatmış, biraz 
bizim Babazula üyeleri gibi, Murat Ertel gibi olmuş, 
yakışmış, derviş ve sufi diye söz ediliyor ondan, 
bence de. İyi haberlerini bekliyorum bu gönlüyle 
de kocaman ve iyilik dolu gülümsemesiyle insanın 
gününü aydınlatan adamın!

“Böyle ikrar ile  
böyle yol ile/

vefasız yar bana 
lazım değilsin...” 
diye Türkçe çalıp 

Türkçe söylemeye 
başladı.
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‘Anadolu İrfanı’ diyorlar ya sık sık, aslında ne 
dediklerini kendileri de bilmiyorlar, bir yerden 
duymuşlar, kendilerine yormuşlar, namazında 
niyazında dinibütün olanın adını ‘İrfan’ koymuşlar, 
hem de Anadolu İrfanı ha! Anadolu Kaplanları da 
var biliyorsunuz! Hadi aslanım kim tutar sizi!

Anadolu İrfanı bir zamanlar olmuşsa bile şimdi 
esamesi okunmuyor! Anadolu İrfanı olmasa da 
Eskişehir’in İrfan’ı var, yani oldu! Nasıl oldu derse-
niz, şöyle bir tekerleme ile başlayalım: “İrfan Tanır/
Herkes tanır!”

Organizatör İrfan Tanır! Ben de tanırdım tabii, 
Eskişehir’de Alevi-Bektaşi kültüründen olup da 
İrfan’ı tanımamak olur mu hiç? Sevgili arkadaşım, 
Fransız Dili Edebiyatı Profesörü Medine Sivri sağol-
sun “Eskişehir’in Kayıp Yıldızları” üstbaşlığıyla “İrfan 
Tanır Çileli Yaşam Renkli Hayat” adlı bir kitap yazdı, 
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı sevgili dostu-
muz Ahmet Ataç da yayımladı. Yerel yönetimlerin 
yapacağı en iyi işlerden birini yaptı. Bu çok renkli 
kişiliğin pek çok fotoğrafının da yer aldığı kitabı 
okuyan birine İrfan Tanır hiç yabancı gelmeyecektir. 
Onu Aziz Nesin, Orhan Kemal romanlarından gözü 
ısıracak, roman kişilerinden birine benzetecektir.

İrfan Tanır tam da bu halk yazarlarının 
kitaplarına uygun bir tipti. Prof. Dr. Medine Sivri’nin 
özenli çalışması aslında bir roman için bol malzeme 
sunuyor. İrfan Tanır’ın yaşamından, yakınlarından, 
tanıyanların ağzından anlatımlar, fıkralar, anekdot-
larla şahane bir roman çıkar ortaya, bir de belgesel 
tadında neşeli bir film! 

İrfan Tanır ya da namıdeğer, namıdiğer Organi-
zatör İrfan, bir nevi Müjdat Gezen’in Darbükatör 
Baryam’ı. Elindeki dönemi ve karakteri temsil eden 
Bond çanta da cabası.

Eskişehirli, Harmandalı köyünden, ben de 
Sarıkavak köyündenim, akraba köylüyüz yani, ‘kız 
alıp vermişliğimiz var’ derler ya, daha ötesi, aynı 
kan grubundanız! Ne yazık ki sevgili şehrimde çok 
uzun süre kalamadığım için İrfan’ı yakından tanıma 
olanağım olamadı, ama hep duydum serüvenlerini, 
dinledim, şimdi de kitaptan okuyorum.

Medine Sivri Hoca’m onun için “adeta Eskişe-
hir’de yaşayan son Bektaş” diyor ki, güleryüzü, 
şakaları, rahatlığı ve anekdotları da bu tanımı 
doğruluyor. Eh köyü de Nasrettin Hoca’nın köyüne 
yakın, çelebiliği ondan. Türkmen kocası Yunus Em-
re’yi de unutmayalım, aynı topraklarda pirinç verip 
nefes alıyoruz.

İrfan Tanır, tiyatro ve konser etkinlikleri dü-
zenleyen, şiir yazan, köyü Harmandalı’nın tüm 
sakinlerini şiir yoluyla kayda geçiren, yaptık-
larıyla hem şaşırtan, kızdıran, güldüren, ama 
hemen her zaman da bağışlanan biri. Fotoğrafına 
bakınca anlaşılıyor zaten. Tatlı dili, güler yüzüyle 
şeytan tüyü taşıyan bir adam. Ve tam da Aziz 
Nesinlik bir durum, siyasetle ilgisi yok ama Millet 
Meclisi’ne rahatça girip çıktığı gibi, adına özel 
kartvizit bile bastırılmış meclisle ilgili. Üstdüzey 
bürokratlar ve milletvekilleriyle zaten ahbap!

1946’da doğmuş 2012’de veda etmiş, 66 yıllık 
bir yaşam, mezartaşını da ölmeden yazdırmış: 
“İşte böle bir hayat/kimine tazedir kimine bayat/
muhabbetle ömür artar/ öldükten sonra yat Allah 
yat, yat Allah yat!” Haksız mı?

Yaşamöyküsünü de kendi ağzından yazmış: 
“Elinde James Bond çantası/yoktur hasırı yansa da 
villası/Emrah’ın, Fatma’nın, Aslı’nın babası/İşte ben 
İrfan Tanır’ım” diye uzun uzun tanıtmış kendisini. 
Pir Sultan’ı, Dadaloğlu’nu, Şah Hatayi’yi, Karaca-
oğlan’ı okuyarak büyümüş köy yerinde. 20 yaşında 
Ankara Radyosu’nun sanatçı sınavına katıldıysa da, 
Emel Sayın, Recep Kaymak, Şakir Öner Günhan, 
Muazzez Abacı, Seçil Heper gibi adların da katıldığı 
bu sınavda başarılı olamamış. 

Sınavda başarılı olamamış ama Ankara 
radyosu Halk Müziği Müdürü Osman 
Özdenkçi, İrfan’ın sesini beğendi-
ği için onu Unkapanı Plakçılar 
Çarşısı’na yollamış. Gitmiş, o 
zaman 45’lik vakti, “Durnalar 
ve Harmandalı Dağı’nda Esen 
Rüzgâr” adlı bir plak doldurmuş. 
Ve plağıyla birlikte kendisini de 
tanıtmak için, Ankara’ya gidip 
Âşık Mahzuni’yi, o yıllarda pek 
tanınmayan Neşet Ertaş’ı bulmuş, 
Âşık Daimi, Osman Dağlı ve Zöhre 
Varışlı’nın da katılımıyla Eskişehir’de bir 
konser düzenlemiş. Üç yıl sonra da 1969’da 
Yalaman Adası dediğimiz, şimdi gençlerin kafe ve 
barlarda zaman geçirdikleri Adalar’da bulunan bir 
yazlık sinemada Neşet Ertaş konserini düzenleyen 
de oymuş, çok kalabalıktı anımsıyorum, biz de 
ailecek oradaydık.

Devekuşu Kabare Tiyatrosu, Zeki Alasya, Metin 
Akpınar, Ali Poyrazoğlu, Musa Eroğlu, Âşık Hüdai, 
Müjdat Gezen, Levent Kırca ve pek çok müzisyeni, 
âşığı, tiyatrocuyu hem Eskişehir’e getiren hem 
Anadolu turnesi yaptıran Organizatör İrfan’ın, 
yaşamöyküsü destanında da “Ne güzeldir ölümsüz 
bir eser/Dostlarım bazen sever bazen küser/Gönlüm 
yaz bahar amma cebimde fırtına eser” dediği gibi 
olur bazen. Zarar eder, tiyatroların ve müzisyenle-
rin paralarını ödeyemez, sorun çıkar, mahkemelere 
düşer. Ama vazgeçmez İrfan Tanır!

Arif Sağ, Tolga Sağ, Aliye Akkılıç, Erdal Erzin-
can gibi ünlüleri de getirir Eskişehir’e, onlara da 
şiirler yazar: “Biri kaytan bıyıklı birisi civan/biri 
Karacaoğlan biri Pir Sultan/biri Tolga Sağ biri Erdal 
Erzincan/şu iki güzel insana bakın”. Harmandalı 
köyü için yazdığı şiirde hemen herkesi sayar ve 
onları layığıyla anar. Harmandalı da bunu hak 

eden, ilerici, hoşsohbet, kalender insan-
ların oturduğu bir Alevi köyüdür. 

İrfan da çoğu Alevi gibi sosyal 
demokrat, Kemalist, sol gö-

rüşlü biridir. 1989’da Eskişehir 
belediyesini SHP’den Selami 
Vardar yönetiyordu. Fakat 
yolların çamur olması, suların 
akmaması İrfan’ı öyle bunaltır 
ki bir şiirle hicveder durumu: 

“İrfan Tanır’ım bilmem ki niye/
hal beyan edeceğim İnönü’ye/uta-

nıyorum SHP’liyim demeye/ bu ayıp 
Eskişehir belediyesi”.

Bir de Seydo Dede’ye şiir yazmıştır; Seydo, 
annemin dayısı ve delibozuk bir adamdır. Tam bir 
yayan yapıldaktır, dolaşmadığı semt, köy, ilçe, 
pazar yoktur, çobanların yanına gider, onlarla 
sohbeti çok sever. Nevi şahsına münhasır ne 
demektir diye sorulsa, herhalde gösterilecek ilk 
kişilerden biriydi: “Ne sarayı sever ne de hanı/sekiz 
çanı vardır bir de kavalı/sabahtan Yediler öğlen 
Takkalı/şu bizim Seydo Dedemiz”. 

İrfan Çetinkaya da annemin akrabası, hali 
vakti yerinde, nakliyat şirketleri olan, zengin bir 
aleviydi Eskişehir’de. Hacı Bektaş Veli derneğinin 
başkanlığını yaptı, cemevi kurulmasına da öncü-
lük etti. İkisi birlikte düşünülünce belki bir Ana-
dolu İrfanı çıkar bundan. İrfan Tanır, Çetinkaya 
için yazdığı şiirde de farklılıklarına değinir: “Onun 
Mercedes’i yeşil, benim kravatım/O Uludağ’da 
tatil yapar ben gönül dağında/O Rusya’ya maça 
gider ben Bursa’ya/o nar suyu içer ben kar suyu 
içerim/ onun serveti kadar benim borcum var.”

Bizim de Eskişehir’de bir tür ‘Âşıklar Cemi’ 
kuran, yürüten, bu çelebi, hoşsohbet, güleryüzlü 
adama, Organizatör İrfan’a gönül borcumuz var, 
devridaim olsun.

Anadolu  
İrfanı bir zamanlar 
olmuşsa bile şimdi 

esamesi okunmuyor! 
Anadolu İrfanı 

olmasa da 
Eskişehir’in İrfan’ı 

var, yani oldu!
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ATAOL BEHRAMOĞLU

İyilik ve (karşıtı) kötülük kavramlarının, soyut 
kavramlar olmayıp, kişisel ve toplumsal 
nedenleri, kökleri, kaynakları olduğu biliniyor.
Sözgelimi, bir işveren, kötü insan olduğu için 

değil, o nedenle değil, kapitalizmin gereği olarak 
işçisini sömürmektedir.

Kötü ya da iyi bir insan olmasının bu sömürüye 
ilişkin olarak etkisi görecelidir, çok fazla oransal 
önemi yoktur.

Örneği aşırı bir noktaya götürecek olursak, 
iyi kalpli işverenin, işyerini işçileri arasında 
paylaştırıp kendisinin de onlardan biri olarak 
yaşamını sürdürebileceğini düşünebiliriz…

Fakat bu iyi niyetli davranış tekil bir örnek 
olarak kalacak, daha da öte işçilerden biri ya da 
birkaçı yeni patronlar olarak palazlanacaktır…

Çünkü eşyanın (söz konusu örnekteki 
sistemin) doğası gereğidir bu…

Örneği tersinden alalım…
Yoksul biri, bir emekçi, örnekleri ne yazık 

ki çokça görüldüğü gibi, kötü yürekli bir insan 
olabilir…

Onun bir emekçi, sömürülen biri olması, ille de 
iyi bir insan olmasını gerektirmiyor…

Demek ki iyilik ve kötülük kavramlarının 
toplumsal ve kişisel nedenleri, kökleri, kaynakları 
var…

Fakat benim bu yazıda irdelemek istediğim 
konu bu değil…

•••
Çevremize baktığımızda hem iyiyi ve iyiliği, 

hem kötüyü ve kötülüğü görüyoruz…
İyi ve kötü, iyilik ve kötülük bir arada, sürekli 

bir savaş durumunda varlıklarını sürdürüyor…
Bu değişmez bir yazgı mıdır?
Kötü ve kötülük, iyi ve iyiliğin yanı sıra sürgit 

sürdürecek mi varlığını?
Ve çoğu kez, ona üstün gelerek, onun sesini 

boğarak, onu gerileterek, susturarak ve sonuçta 
da yok ederek…

Ben bunun böyle olmayacağını, daha doğrusu 
böyle olmaması gerektiğini düşünenlerdenim…

Kötülük belki hiçbir zaman tümüyle yok 
olmayacak dünyadan…

Toplumsal yaşamda da, bazı insan 
yüreklerinde de sürdürecek varlığını…

Fakat onu geriletmek, etkisini azaltmak, 

İyiliği 
örgütlemek

zararlarını en aza indirgemek hiç de olanaksız 
değil.

Bu nasıl başarılacak?
Yanıt, yazının başlığındadır…

•••
Örgüt, örgütlenme, örgütlenmek, örgütlü 

olmak sıkça kullandığımız kavramlar.
“İyiliği örgütlemek” derken farklı bir şeyden 

söz etmiş olmuyorum…
Fakat yine de kullanılmalarına pek fazla alışık 

olunmayan bir alana taşımış oluyorum onları…
Çünkü genellikle, iyi bir insan olmanın, sadece 

bunun, iyilik için yeterli olduğunu düşünmek 
eğilimindeyizdir…

Başkalarına kötülüğü dokunmayan, kimseyi 
kırıp incitmeyen, daha da öte elinden geldiğince 
başkalarının yardımına koşan kimseleri iyi insan 
olarak niteleriz.

Bu doğrudur da… Genellikle iyi insanlardır 
onlar…

Fakat bu iyi insanların varlığı, ne kadar çok 
sayıda olurlarsa olsunlar, dünyada, ülkemizde, 
herhangi bir insan topluluğunda, kötülüğün 
etkisinin azalması, onun ortadan kalkması için 
yeterli midir?

Bunun böyle olmadığı, olamayacağı açıkça 
gözler önünde…

Nedenleri ise çok basit…
Kötülük sinsi ve kalleştir…
İnatçı ve zalimdir…
“Su uyur düşman uyumaz” bilgece 

özdeyişindeki gibi, iyilik uykudayken kötülük 
hinliklerini, “melanet”lerini tasarlar ve özellikle 

de böyle zamanları fırsat bilerek uygulamaya 
koyar…

O aynı zamanda da örgütlüdür…
Çünkü kötüler, zalim oldukları kadar 

korkaktırlar da…
Ortak çıkarları ve gelecek korkusu onları 

bir hırsızlar, katiller çetesi gibi bir arada 
tutmaktadır…

Onlardan geri adım atmalarını beklemek 
boşunadır…

Çünkü her geri adımın, sözünü ettiğim 
suçlu çetelerinin bir mensubunun pişmanlığı 
ya da itirafı gibi, sonlarının başlangıcı olacağını 
bilmektedirler…

Bütün bu ve benzer nedenlerle, örgütlü 
kötülük karşısında örgütsüz iyilik, La Fontaine 
masalında kurdun karşısındaki yavru kuzudan 
farksızdır…

Tek başına, tekil olarak iyilik, hiçbir şey değilse 
bile, hiçbir şeye yakındır…

Öyleyse tek tek iyi insanların, iyiliğin, kötüler 
ve kötülük karşısında örgütlenmesi gerekiyor…   

Kötülük lanetinin kökü tümüyle kazınamasa 
bile, onun zararlarını en aza indirgemenin yolu, iyi 
insanların tek tek iyi insan olma köşelerinden 
çıkarak güç birliği yapmaları, iyiliğin kötülüğe 
karşı örgütlenerek savaşım vermesidir…

Bu başarıldığında, başarılabildiği ölçüde, 
kötülüğün örgütlü iyilik karşısında hiç de 
yenilmez olmadığı; tam tersine, bir ucundan 
çözülen bir hırsızlar, katiller çetesi gibi, inanılmaz 
bir hızla çözülüp dağılacağı, paramparça olacağı 
görülecektir…
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Akademinin yeri boşlarından, pek kolay 
dolacağa da benzemiyor, en renkli, 
en canlı, en genç ve en heyecanlı 

hocalarından, hepimizin hocası niye demeyelim, 
Ünsal Oskay’ın yazdığı, Prof. Dr. tabii ama 
kullandığını hiç görmediğim için ben de başa 
değil sona yazıyorum, “Türk Şiirinin Üç Parasız 
Yatılısı”nda yan yanadır adları da, yolculukları da: 
Ece Ayhan, Cemal Süreya, Sezai Karakoç.

Sezai Karakoç ile Cemal Süreya arkadaşlığına 
dair, her iki şairin tarafında da hayli yazı yazıldı. Ece 
Ayhan ile Cemal Süreya arkadaşlığı ise daha çok 
anılarda, toplu fotoğraflarda, evlerin salonlarında, 
cemiyet masalarında kaldı. Bir de gitgide artan 
yalnızlığımızı azalarak çoğaltan tanıklarda.

Türk şiirinin üç parasız yatılısı, İkinci Yeni Yedi 
Güzel Adam’ın da ileri üçlüsü. Hepsi öyle değil 
mi diyebilirsiniz, orta sahası sağlam da, ikisi de 
doğru. Turgut Uyar, Edip Cansever veeee... Ülkü 
Tamer. Çünkü kaleye de biri gerek, hiç kuşkusuz 
İkinci Yeni’yi, sonradan katıldığı halde, belki 
de tam bu nedenle cansiperane savunan İlhan 
Berk’tir o. Fakat Ülkü Tamer futbol oynadığını, 
hatta kalecilik de yaptığını anılarında yazdığı için 
o da düşünülebilirdi! Ama kalede İlhan Berk doğru 
seçim, iyi savunur! 

Ece Ayhan Çağlar, adını aldığı Eceovalı, 
Eceabat diye bildiğimiz yerin Ececesi, şiircesi. 
Cemal Süreya Dersimli. İkisi de sürgün. İlki 
İstanbul’a, Tarlabaşı’nın oralara, iki çocuk bir 
ana. Annenin adı Güzel Ayşe. Beyoğlu’nda çalgılı 
yerlerde temizlik işinde çalışıyor. Ayda bir zührevi 
hastalıklar hastanesinde, Cancan diyorlar oraya. 
İki üç gün kalıyor, temizlik ve zührevi muayene. Acı 
yoksulluk içindeler. Ece’nin ayakkabısı yok, okula 
takunyalarla gidiyor. Kızkardeşinin elinden tutup 
hastanenin bahçesine geliyor, pencerelerde demir 
parmaklıklar, Güzel Ayşe yukardan ekmek, yiyecek 
atıyor aşağıya çocuklarına.

Cemal Süreya Erzincanlı, Dersim bölgesinden. 

37’de sürülüyorlar Dersim’den, amcası ve babası, 
aileleriyle. Bilecik sürgün yerleri. Üç kardeşler, 
Cemal ağabey, ve iki kızkardeşi var. Annelerinin 
adı Gülbeyaz, 21 yaşında ölüyor, şiirlerinde 
yaşıyor. Babaannesinin deyimiyle ‘menfa’ onlar, 
yani menfi, olumsuz kişiler. Anne ölünce, baba 
evleniyor. Cemal Süreya Haydarpaşa Lisesi’ne 
okumaya gidiyor, o zamandan parasız yatılı. 
Kızkardeşleri çok çile çekiyor, zulüm görüyor üvey 
anneden. Baba boşanmak zorunda kalıyor.

İkisi de kadim adıyla Mülkiye, resmî adıyla 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yazılıyorlar Ankara’da, 
öğrenci yurdu da parasız. Sezai Karakoç da orada. 
Ece Ayhan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde, 
diğer iki şair Maliye Bölümünde okuyor. Ankara 
yıllarında çokça yazılıp anlatıldığı gibi, aynı 
bölümde de okudukları için biraz da, Sezai Karakoç 
ve Cemal Süreya yakın arkadaş oluyorlar.

Ece ile Cemal’in yakın arkadaşlıkları ise 80’li 
yıllarda başlar, Ece İstanbul’a geldikten sonra, 
1983 ya da 84 yılında. Arkadaşlığın yakınlaşmasına 
Kadıköy sahilinde bulunan Hatay meyhanesi 
evsahipliği yapar, oradaki şair, yazar, çevirmen 
masalarında, uzun yıllar sonra tekrar karşılaşır 
iki okul arkadaşı. İlk şiirlerini yayımladıkları 
Mülkiye yıllarının ardından geçen 25-30 yıl, onları 
Türkçenin en önde gelen şairleri yapmıştır. Biri 
Türkçenin belki de en sevilen, sonradan kitapları 
en çok okunan şairlerinden olurken, diğeri de 
şiirimizdeki dize yapısını, sözdizimini değiştiren 
ayrıksı ve öncü bir şair olarak ünlenir.

İki sürgün çocuğundan, iki parasız yatılıdan, 
iki özel şair: Ece ile Cemal. 6-7 yıl kadar yakın 
arkadaşlık yapabilirler ne yazık ki, 8 Ocak 1990’da, 
Cemal Süreya’nın henüz 59 yaşındayken ölmesi 
Ece’yi hem çok üzer hem de hayli yalnız bırakır. 
3 yıl önce de, Cemal’in ‘Zelda’ dediği Nilgün 
Marmara gitmiştir daha 29 yaşında. Ece evinde 
uzun süre kaldığı ve çok değer verdiği Nilgün’ün 
kaybından dolayı derin bir keder içindedir. Nilgün, 

Ece ve Cemal edebiyattan hayata, kentten 
tarihe, tabii şiire, hemen her konudaki söyleşiler 
yapmaya ve bunları çeşitli dergilerde yayımlamaya 
başlamışlardır. Çok ilgi gören, zevkle okunan 
söyleşilerdir bunlar. Cemal’in kıvrak zekâsı, Ece’nin 
külyutmazlığı ve Nilgün’ün şaşırtıcı sorularıyla, 
açıcı, atak ve ilginç sonuçlar üreten bu söyleşilerin 
bir bölümü Ece Ayhan’ın kitaplarında yer alır. 

Ece ile Cemal sanki birbirlerinden çok uzak 
yerlere sürgüne gönderilmiş de, yıllar yıllar 
sonra buluşmuş iki kardeş gibiydi. Görüşmeye, 
konuşmaya doyamazlardı. Susuz kalmışlar da 
susuzluklarını söyleşerek gideriyorlar ve geçmiş 
suskunlukların, uzaklıkların acısını çıkarıyorlarmış 
gibi sıcacık bir buluşma yaşanıyordu aralarında 
her seferinde. Buluşmalar, bazılarına tanık olan 
genç şairler için de unutulmaz oluyordu. Şairlerin, 
özellikle iyi şairlerin, ‘şairler döğüşür’ klişesinin 
aksine dost olduklarını görüyorlardı. Şairin örnek 
olmak gibi bir görevi varsa, herhalde en çok da 
dostluk konusunda olmalı bu. Ece ile Cemal’in 
dostluğu örnek denilecek türdendi. Üreticiydi, 
doluydu, bereketliydi, kışkırtıcıydı, işlekti, 
zevkliydi, önyargısızdı, tartışmalar anlamaya 
yönelikti, sürükleyiciydi, ilginçti ve lezzetliydi.

Hatay, Cumhuriyet Meyhanesi, Gazeteciler 
Cemiyeti Lokali ve evvelce Nilgün Marmara’nın 
Kızıltoprak’taki eviydi bu buluşmaların mekânı. 
O masalar dağılmaya başlayalı çok oldu. 
Tanıklardan biri de geçen ay yitirdiğimiz şair ve 
ressam Komet’ti. Şairleri şiirleri unutulmaz kılar 
elbette, serüvenleri, sürgünleri, mapuslukları, 
çileleri, aşkları ve bunlar kadar değerli olan 
dostlukları bir de. Ece Ayhan ile Cemal Süreya’nın 
dostlukları, Edip Cansever’in “Sonrası Kalır” şiiri 
gibi hem sonraya kaldı, hem de sonrası kalır dediği 
gibi oldu. Bu dünyadan konuşarak, gülüşerek, 
söyleşerek ayrıldı iki dost şair. Arkadaşlık şiirse, 
dostluk da şairlere döğüşmekten daha çok 
yakışmaz mı hem?
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ULAŞ GEROĞLU

“Dünya, hassas kalpler için bir 
cehennemdir.” diyor Goethe. Ya 
Goethe yanılıyor ya da kalbim 

o kadar hassas değil; dünya cehennem gibi 
gelmiyor.

Ne zaman çatlamış bir yol görsem “Bu yoldan 
kaç kişi yürüdü ki acaba bu kadar aşınmış!” diye 
soruyorum. Yolların çatlaklardan şikâyeti yok; 
ya Goethe yanılıyor ya da zebaniler bir bir yolları 
çatlatıyor.

Başarmak ve mutluluk arasında ince bir 
çizgi var. Başarı mı mutlu olmayı getirir, 
mutlu yaşamak mı başarıyı getirir? Hiçbir şeyi 
başaramamış birisi ne kadar mutlu olabilir? 
Mutsuz olan biri neyi ne kadar başarabilir? 

Soruları çoğaltabiliriz ama insana göre 
başarının mutlulukla kesin bir yerlerde ilgisi 
var. Eee, o zaman ya Goethe yanılıyor, dünya 
hassas kalpler için değil, başarısız ruhlar için bir 
cehennem; ya da hassasiyetsiz hiçbir başarı başarı 
değil ve başarıyla gelen mutluluk gerçek değil…

Yoo hayır, Goethe’ye takmadım. Sadece 
doğru söylemesinden korkuyorum; çünkü 
eğer haklıysa cennette yaşayan ve cehennemi 
bilmeyen çok kalp var bu dünyada!

Bir şarkı var ya hani “Dünyayı güzellik 
kurtaracak” diyen, sanırım dünya “Ey güzellik 
ha tükendim ha tükeneceğim; daha fazla geç 
kalmadan gel.” demekte. Ne zaman bu şarkıyı 
dinlesem dünyaya da kulak veriyorum. Canı 
yanıyor, bir yerlerde yarası var ve kapanmıyor. 
Biraz stresli gibi… Yemyeşil saçları dökülüyor, 
masmavi cildi kırış kırış oluyor. Ve üzerindeki 
her nefes gün geçtikçe gaddarlaşıyor. Zaman 
dünya için başka, bizler için başka akıyor. 
Korkarım bizim tasvir ettiğimiz güzellik, 
dünyayı kurtaracak olan değil. Bir an evvel 
tasvirimizi değiştirmek gerekiyor. 

Elbette şarkı, insanı kafa karışıklığından 
berraklaşmaya davet ediyor. “Barış mı? Savaş 
mı?” her ne kadar “Gerektiğinde savaş!” diye 
cevap verenler olsa da o gereklilik de barış 
için deniyor. Mesela kafa burada karışıyor. 
Eee herkes barışçıysa neden onlarca savaş 
sürüyor? Binlercesi yaşanmış. Nehrin yukarısı, 
boğazın limanı, ovanın toprağı derken savaşa 
tutuşmuyor muyuz? Hayır, dünya da güceniyor. 
Kimse onu dinlemiyor. Ben hepinize yeterim 
diyor, kimse dinlemiyor. Ya da işi yapan 
binlercesi kıt kanaat ay sonunu beklerken 
büyük patronlar diziyor ardı ardına köşeleri 
seri seri dönüyor. Nâzım’ın tükenen kalemi 
meselesi. Birine sorsan hakkı yeniyor, diğerine 
sorsan hak teslim ediyor. İyi de dünya “Hak 
eşittir!” diye haykırıyor. Kafalar karışık olunca 

tabii duyulmuyor.
Şarkıyı dinleyince Goethe’yi sorgulamayı 

bırakıyorum. Sanırım doğru söylüyor ve şarkı da 
yolunu gösteriyor. Bize düşen kahramanlaşmak, 
kalbimizi hassaslaştıracak kadar cesur olmak 
ve güzelliği arayıp bulmak. Çünkü güzellik 
hassas kalplerin ardına gizlemiştir haritasını. 
Evet, katılıyorum; hassaslaştıkça cehennem 
olacak bu yaralı dünya. Kaldırabileceğimizden 
çok sıcak ve asla ısınamayacağına inandığımız 
bir zemheri var, hassaslaşan kalbin sonunda. 
İnanıyorum ki terazisi bozuk değil dünyanın ve 
hassaslaşarak bulacağız dengeyi. Ne çok soğuk 
ne çok sıcak… İnanarak sağlayacağız dengeyi; 
sevgiye, hassasiyetlere, inceliklere inanarak… 
Gülten AKIN diyor ki “Ah, kimselerin vakti 
yok/ Durup ince şeyleri anlamaya.” Durmalıyız 
oysa. Durup bakmalıyız ardımıza ve o kıymetli 
vaktimizden(!) ayırmalıyız incelikli olmaya. 
Birilerinin normlarına göre kurgulanmış hayat 
çizgimizden dışarıya cesur adımlarla çıkmalıyız. 
Aksi halde devam edilecek kesilmeye kara 
saçlar. Düşecek canım şehirler, sürülecek ruhlar 
yaşamayı bildikleri coğrafyalardan. İhmaller 
kaderleşecek, erk avuçlar hak edilmişleri 
bahşedecek. Yetinmek ve kabullenmek kalacak 
gürül gürül akıp giden bir hayatta. 

Tüm bunları düşünürken içgüdüsel olarak 
unuttuğumuz bir eylem var; “sevmek”. Ne neyi 
sevmemiz gerektiğini ne de nasıl seveceğimizi 
biliyoruz. Ne de tarif edebiliyoruz. Sevgi 
“ne bulduysan koy aşı” gibi… Kimi şiddetin 
prangasını kırıyor, kimi kendini unutuyor 
severken. Alışkanlıklarımızla sevginin saflığını 
kirletiyoruz. Kendi zaaflarımızı örtüyoruz 

“Seviyorum.” diyerek. Ve en çok da bedenimize, 
ruhumuza ne zarar veriyorsa onu sevdiğimizi 
sanıyoruz. Tüm doğrularımız yanlışlarımıza 
mağlup oluyor. Cıva gibi oda sıcaklığında cıvık 
cıvık oluyoruz ve element tablosunda metal 
olarak geçiyoruz. Bazen çok mu çok çekilmez 
oluyoruz. Bir filmde edilmiş büyük bir laf 
yediden yetmişe hepimizin ezberinde. Soruyor 
kadın kendisine “Sevgi neydi?” ve cevaplıyor 
yine kendi kendine “Sevgi emekti.” Peki, ben 
soruyorum şimdi de; emek gerçekten sevgi mi? 
“Yaptığım işe çok mesai harcadım. Yılların emeği 
var. İşim bittiğinde dünyayı değiştireceğim ve 
çok seviyorum işimi.” Ne yapıyorsun? “Nükleer 
Füze”… Haydaaa! Başlarım böyle sevgiye ve 
de emeğe! ☺ Hırsına köle olmuş emek ve 
hırsla beslenmiş sevgiden daha tehlikeli ne 
olabilir? Ve daha başka ne anlamını bozabilir, 
sevginin de emeğin de. Sevgi neydi, tam olarak 
söyleyemem; ama hırslarımızdan arınmadan 
gerçekten sevemeyeceğimizi ve dünyayı 
kurtaracak güzelliği de bulamayacağımızı 
söyleyebilirim…

Yine şarkımız ne diyor “Bir insanı sevmekle 
başlayacak her şey.” Bazı uzmanlara ve çok 
önemli kitaplara(!) göre ‘sevmek kolay hatta 
insanın kendisini sevmesi en kolayı’. Böylece 
her şey gibi sevmeyi de kolaylaştırabileceğimizi 
sanıyoruz. Oysa kolay değil. Bir insanı 
sevebilmek, hele ki kendimizi sevmek ne 
kadar zor gelir. Bunu da ancak deneyen 
bilir. Ben şarkıya kulak vermek istiyorum ve 
madem sevgiyle başlayacak her şey, ben de en 
zorundan, önce kendimi sevmeyi öğrenerek 
başlayacağım dünyayı değiştirmeye…
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NEBİL ÖZGENTÜRK

Atanın ölümü  
gazimizin erken kaybı…

Belgesel serüvenimizin ilk zamanları... Yıl 
1997... Periyodik olarak portreler anlatmaya 
başlamışız. Siyah-beyaz görüntüler hâkim 

gelip geçen 60’ar dakikada... Müthiş arşiv zorluğu 
var! Karanlıkta önümüzü görmeden yürüyoruz, yine 
de 40 bölüm geride kalmış! Çok sevdiğim sinema 
yapımcısı Necip Sarıcı’yla tanışmışız, zaman zaman 
sahibi olduğu Lale Film’in duvarlarda, depolarda 
ya da raflardaki külliyatından yararlanıyoruz. Hiç 
unutmam, TV sezonu başlarken, eylül ayı ortala-
rında Gazi’ye dair, 10 Kasım’a dair neler yaparızı ko-
nuşurken Necip Abi, alt kattan orta boyda bir film 
bobini getirdi. “32 kısım tekmil-i birden” kıvamında 
ama sadece iki kısım ve “ATA’NIN CENAZESİ” 
yazıyordu üstünde. Hazine bulmuş gibi sevindiğimi 
hatırlıyorum. Özetle, o yılların zor koşullarında te-
lesine yöntemle aktarıldı ve monitörümüze düştü. 
Efsanevi ve ilk kez rastladığım cenaze görüntüleri 
vardı orta yerde. Şu ana kadar yazdıklarımdan şu 
çıkmasın sakın!: “Ata’ya dair özel arşiv nasıl ortaya 
çıktı? flash flash flash!” Benim için heyecan ve 
duygu verici olan durum şuydu; önderinin, kurucu-
sunun bu yaşamdan kopup gitmesinin ardından, 1 
milyona yakın cumhuriyet evladının, en samimisin-
den, gözyaşı içinde ve vakar tavırla kilometrelerce 
yürüyüşünün kaydıydı izlediklerim ve ben de göz-
yaşı döküyordum. Unutulmaz günlerdi benim için. 
Aradan yıllar geçti... Bir başka “İSTASYON”dayım 
şimdi… 10 Kasım’ın anlamına ilişkin bir yazı söz 
konusu oldu. O bulunan arşivi konuşturayım dedim 
bir kez daha!

•••
10 Kasım 1938... O günün gazeteleri kısıtlı 

imkânlarına rağmen ikinci baskı yapmışlar, ülkenin 
kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kaybını sayfalarına taşımışlardı. Mesela, “Babamızı 
Kaybettik” diyordu Tan. Diğer gazetelerde de kara 
puntolar hâkimdi.

Tam 12 gün sonraydı. 22 Kasım gazetelerinde 
bir ilan daha yayımlanacaktı. “20. asrın güne-
şi, Ulu önder ve şefimiz” diye başlıyordu ilan… 
“Atatürk’ün ufulü üzerine Dolmabahçe Sarayı’n-
dan Sarayburnu’na, Sarayburnu’ndan İzmit’e, 
İzmit’ten Ankara’ya ve Ankara’da yapılan bilu-
mum merasimin tamamı Türkiye’nin en meşhur 
operatörleri tarafından sinemaya çekilmiştir. Ayrıca 
memleketimiz dâhilinde muhtelif seyahatleri, 
birçok açılış törenlerinde irat buyurdukları toplam 
3000 metrelik film bu akşam dokuzdan itibaren 
İpek ve Saray Sinemaları’nda gösterilecektir.” 
diye devam ediyordu. Radyolardan duyuruldu ve 
gösterim anından itibaren sinemalar doldu taştı. 
Önünde de uzun kuyruklar vardı sinemaların.

Işıklar sönüp de perdede siyah-beyaz çizgi-
ler görüntüye dönüşmeye başladığında çığlık-
lar başladı. Salondan hıçkırıklar yükselmeye 
başladı. İlanda belirtildiği üzere Ata’nın yıllar 
içinde çekilmiş pek çok görüntüsü ve konuşması 
akıyordu. İşte, ölümünden birkaç gün sonra 
Dolmabahçe önünde biriken kalabalık da perdeye 
yansıdı. Katafalkın önünden geçmek, Ata’sıyla 
vedalaşmak istiyordu insanlar. Köylü, kentli, yaşlı, 
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genç, erkek, kadın, bütün İstanbul, dahası yakın 
kentlerde yaşayanlar Atatürk’ün son nefesini 
verdiği sarayın önüne akmıştı. “Bizi bırakıp gitme!” 
diye haykırıyordu bir kadın; bir adam, “Bizi öksüz 
bıraktın!” diye hıçkırıklarla ağlıyordu. Yabancılar 

da resmigeçit yapıyordu, onların kederi de halkın 
kederinden farklı değildi. Özellikle İstanbul ve 
tabii koca ülke hiç uyumamıştı günlerdir. Sarayın 
önündeki kalabalık gece gündüz hiç eksilmemişti. 
Hele de 17 Kasım akşamı… Sarayın önünde yüz 

bin kişi vardı. Şimdi perdeye o gece yansıyordu. 
Hıçkırıklar arttıkça artıyordu. Filmdeki kalabalık-
la, salondaki kalabalık aynı anda sarsıldı. Sarayın 
kapısında izdiham yaşanıyordu, yere düşenler 
vardı, kalabalık dalgalandıkça düşenlerin sayısı 
artıyordu. Filmi izleyenler sanki oradalarmış, onlar 
eziliyormuş gibi çığlıklar atmaya başladılar. Bir ara 
film koptuğunda, bir erkek karısına dönüp, “Bizim 
bakkal da bu karışıklıkta öldü.” dedi, on bir kişi 
ölmüş, içlerinde kadınlar da varmış. Doğruydu, 18 
Kasım gazetelerinde izdihamdan 11 kişinin öldüğü 
yazıyordu, minik puntolarla geçse de. Saray Sine-
ması’ndaki film yeniden başladığında, Atatürk’ün 
cenazesi askeri bir kortejin ortasında Saraybur-
nu’na doğru ilerliyordu. Yavuz zırhlısına bindirilişi, 
İzmit’te halk tarafından karşılanışı, Eskişehir ve 
Polatlı garlarında biriken on binlerce kişinin ve An-
kara Garı’nda cenazeyi bekleyenlerin hüzünleri bir 
bir geçiyordu... Ata’nın ölümünden iki gün sonra 
Taksim’de buluşan üniversitelilerin toplantısı da 
filmin parçası haline gelmişti.

Ve 3000 metre bittiğinde sevgi ormanının 
yolcularında gözyaşı bitmişti adeta. “20’nci Asrın 
Güneşi” filmi o günlerde de yıllar içinde de defalar-
ca gösterildi. Seyircisi tükenmedi. Her defasında 
salonlar dolup taştı. Törenlerde beş dakika saygı 
duruşunda, herkes yasını birbiriyle paylaşıyordu. 
Herkesin en çok merak ettiği, onca doktorun nasıl 
Büyük Şef’in hayatını kurtaramadığı, onu iyileşti-
remediğiydi… Vadesi dolmuş diyenler bile içinde 
gizli bir öfke taşıyor, geç konulmuş siroz tanısı için 
doktorlara kızıyordu.

Son nefesini vermeden kısa bir süre önceydi. 
Hastalığına inat Bursa Sümerbank Fabrikası’nın açı-
lışına gidecek, aynı günün akşamında düzenlenen 
baloda Sarı Zeybek oynayacak, sabaha karşı kendini 
Bursa’nın ıssız sokaklarına bırakacaktı. Yorulmuş, 
gücü tükenmişti arabasına binmiş ve o çok sevdiği 
sokaklar ve geceyle son kez vedalaşmıştı…

Hiçbir beklenen ölüm Atatürk’ün ölümü kadar 
keder yaratmamıştı. Herkes, bir zamanlar cephede 
birlikte savaştıkları da, 18 milyonluk Türkiye de hep 
bir mucize beklemişti… O mucize gerçekleşmeyince 
onunla birlikte, yaveri Salih Bozok gibi, ölüme 
gitmeye kalkışanlar da olmuştu. Yas yıllarca 
sürecekti. Bir Fransız gazetesi ölümünü “Barış 
kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı” başlığıyla duyurdu, 
“Artık evrende barışı kimse garanti edemez.” diye 
devam edip gidiyordu, kehanet dolu Fransızca 
satırlar. Yıl 1938’di... Bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı 
başlayacak, hele Ortadoğu bir daha asla durulma-
yacaktı…
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YAŞAR SEYMAN
“Kadınsız devrim olamaz; kadınların ulusal 

inşa sürecine katılması devrimlerin tamamlan-
ması için önkoşuldur.” 

Nezihe Muhiddin/ Haziran 1923

Kadınlar dünyanın her yerinde kendileri, 
çocukları, sevdikleri, yaşadıkları kentler 
için örgütlendiler. Kadın örgütlenmesinin 

mayasını kadınlar karınca o mayada düşledikleri 
özgürlük, eşitlik, kardeşlik, iyilik, yaşanır bir 
dünya için bir araya gelişten başka ne olabilir ki? 

Kadınlar, önlerine kurulacak barikatlardan 
önce “yürüyorum dikenlerin üstünde” misali 
dikenli, zorlu yollarda yola çıktılar. Her uğraş 
alanında örgütlenen kadınlar, yollara döşenen 
dikenleri göre göre üstüne basmadan ayıkladılar 
ve yürüyüşlerini sürdürdüler. Barikatları aşarak 
büyük başarılara imzalar attılar.

Kadınlar örgütlenmenin evrensel bir uğraş 
olduğunu bildiklerinden dünyadaki gelişmeleri 
izleyerek, “kız kardeşliği” dayanışması, örgütsel 
birliktelikle yürüdüler. Gördüler ki dağlar kadar 
sorunlar var. Eğer örgütlenmez, örgütlerde 
söz ve karar sahibi olmazsak bu sorunlar asla 
çözülmez. 

Çözülemez… 
Örgütlü yapılarda biçimlenen, yaşamının 

büyükçe bir bölümünü örgütlü yapılarda geçiren 
biri olarak şu tanımı yıllardır dillendiriyorum: 
İletişim çağında insan düşünen, konuşan, örgüt-
lü bireydir. Örgütlü olmak direnmektir, ezber-
leri bozmaktır, yeni bir dünya düşünü yaşama 

dönüştürme mücadelesi vermektir.
Kadınlar her alanda örgütlenirken, gün-

dem belirleyecek noktaya gelirken, bir slogan 
gökten düştü dillere: “Dünyayı güzellik kur-
taracak!” Gökten bir elma düşse misali düşen 
slogan, kitaplara, şiirlere, şarkılara hızla girdi. 
Mücadelesi olan olmayan, sözü olan olmayan 
herkes “Dünyayı güzellik kurtaracak!” dedi de 
güzelliğin kaynağı olan iyilikten, dayanışmadan, 
paylaşımdan asla söz etmedi. Hatta iyi olmak 
üzerine kafa yormadı. 

Hâlâ da yormuyor…
Honore de Balzac diyor ki: “Güzellik, çoğu 

zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.” Acaba 
dünyayı güzellik kurtaracak derken; sorunla-
rın üstünü mü örtüyoruz. Yeterince örterek, 
sorunları biriktirmedik mi? Oysa sorunları 
çözerek dünyayı güzellik kurtarmaz mı?

İyilik sözcüğü aklıma gelince hemen şu sözler 
de gelir: 

“Kırıldığını belli etmeyen insanları üzmeyin. 
Çünkü onlar sizi kaybetmemek için susar, aptal 
oldukları için değil.” diyor T.S. Eliot.

Kadınlar iyilik defterleri tutmadan güzel 
emekle örgütüyle bütünleşir. 

“Benazir” kitabımda güçlü bir kadının öykü-
sünü değil, insanlığın öyküsünü yazdım.

 Bu kavga Habil ile Kabil’den bu yana sürege-
len iyilik ile kötülüğün kavgasıdır. Kötülük her 
zaman olduğu gibi kurnazlığını kullandı ve dün-
yanın en yürekli, en akıllı kadınlarından birini 
daha avlamayı başardı.

Kurnazlık her zaman akla karşı üstün gel-
mişti, yine geldi. Ayrım gözetmeden halkını 
aydınlığa taşımak için ülkesine dönen Benazir, 
yine halkı tarafından dünyanın gözü önünde 
yok edildi.

Benazir bilmiyor muydu başına gelecekleri? 
Elbette biliyordu, ama yürekli olmak işte budur: 
Ucunda ölüm de olsa, geri adım atmamak. Başı-
na gelebilecekler kulağına fısıldandığında, artık 
geri dönüşü olası olmayan bir yoldaydı o ve geri 
dönmek kaldırılamayacak kadar büyük bir utanç 
olacaktı. 

Kadınların gerektiğinde ne kadar güçlü ve ka-
rarlı olduğunun örneklerinden biridir Benazir. Bu 
yüzden tüm dünyanın hayranlığını kazanmıştır. 

Nesemi ne de güzel söylüyor: “İyiler iyidir.”
İyiliğe kafa yormalıyız. İyiliğe kafa yorarsak 

kötüler iyileri öldüremez.
Kulağa hoş gelen dünyayı güzellik kurtara-

caksa; nedir kötülükten mayalanan linç kültürü, 
şiddet, terör ve savaşlar?

Anadolu’da ne de güzel söylerler. “İyilere rast 
gelesin!”

Dünyayı örgütlü toplum, örgütlü bireyler 
kurtaracaktır.

Örgütlü yapılarda kendimce iyiliğin 
egemenliği için uğraş verirken bir gün ansızın 
dilimden şu söz döküldü: 

“Bir kelebek kadar ömrüm olsa örgütlü 
yapılarda tüketirim.

Dünyayı kadın örgütleri kurtaracaktır!
Ve dünyayı kadınlar değiştirecektir…”
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ZÜLFÜ LİVANELİ

Nitelikli yazarların iyilik kavramı üzerine 
düşüncelerini derlemek fikri, değerli 
filantrop dostlarım Ayşen Özyeğin ve 

Ayla Göksel’den çıktı. Yıllardır yürüttükleri 
sivil toplum kuruluşu çalışmalarının faydasını 
sorgulamakla başlamışlardı, değerli yazarları-
mızın katılımıyla proje kapsamı genişledi.

Binlerce yıldır filozofların, doğa bilimcilerin, 
antropologların, ilahiyatçıların ve daha pek 
çok uzmanın incelediği iyilik ve kötülük kav-
ramları üzerine yeni bir söz söyleyebilmek zor. 
Jean Jacques Rousseau’nun ‘doğa ve eğitim’ so-
runsalı ve Marcus Aurelius’un ortaya koymuş 
olduğu bazı argümanlar hâlâ tartışılıyor. Tıpkı 
insan türünün yıkıcılık niteliklerini inceleyen 
Freud ve ondan etkilenen ama koşulların et-
kisini öne çıkaran Erich Fromm’un düşünceleri 
gibi.

GÜNDELİK HAYATIN DA  
BİR KONUSU

Sadece düşünürler ve bilimsel çalışma 
yürütenler değil, gündelik hayatın içindeki 
insanların da üzerinde durduğu bir konu bu. 
Sıkça yargılar ve kanaatler dile getiriliyor. 
İyilik ve kötülük üzerine söylenen sözler çoğu 
zaman “insan iyidir” veya “insan kötüdür” 
gibi genellemeler içeriyor. Bu duruma biraz da, 
yaşamaya devam edebilmemiz ve kendimizi 
koruyabilmemiz için böyle değer yargılarına 
ihtiyaç duymamız neden oluyordur. Oysa konu 
üzerinde daha uzun durdukça, konuyu daha 
kapsamlı inceledikçe, genelleme türündeki 
kanaatlerimiz zayıflıyor, soru işaretlerimiz ve 
şüphelerimiz çoğalıyor.

“Serenad” romanımın kahramanı Maya’ya 
büyükannesinin iyilik konusunda verdiği 
öğütler, çeşitli kitaplarımdan alıntılanan 
sözlerin başında geliyor. Okurların en fazla ilgi 
gösterdikleri konuların başında iyilik-kötülük 
geldiğini bu örnekten de görebiliyorum. Şöyle 
diyordu büyükanne: “Bu dünyada sana kötülük 
yapmak isteyen insanlar çıkacak karşına, ama 
unutma ki iyilik yapmak isteyenler de çıkacak. 
Kimi insanın yüreği karanlık, kimininki aydın-
lıktır. Geceyle gündüz gibi! Dünyanın kötülerle 
dolu olduğunu düşünüp küsme, herkesin iyi 
olduğunu düşünüp hayal kırıklığına uğrama! 
Kendini koru... İnsanlara karşı kendini koru!” 
Görüldüğü gibi, filozoflardan büyükannelere, 
bilim insanlarından okurlara kadar herkesin 
iyilik ve kötülük üzerine söyleyecekleri var.

NİKBİNLİK, BEDBİNLİK
Böyle konulardaki yazılardan genellikle kö-

tülük övgüsü değil de iyilik kavramının öne çı-
karılması bekleniyor. Bu da piyasayı kaplayan 
kişisel gelişim kitaplarındaki ‘evren’, ‘karma’, 
‘pozitif düşünme’ gibi naif görüşlere kapılmak 
ve içi boş bir iyilik övgüsü yapar durumda kal-
mak türünden tehlikelere neden olabiliyor. Bu 
tuzağa düşmemek için kelimelerin etimolojik 
kökenlerinden ve değişik kültürler içinde aldığı 
biçimlerinden yola çıkmak gerekebilir.

Toplumumuzun zaman içinde oluşturduğu 
kelime ve kavram bütünlüğünü göz önüne 
alınca, iyilik ve kötülük diye dile getirdiğimiz 
olguların özünde ‘hayır’ ve ‘şer’ kavramlarıyla 
ilişkili olduğunu görüyoruz. “Hayır işlemek” 
(bir tek kişiye iyilik yapmak değil, genellikle 
tanımadığınız insanlara faydası dokunacak 
işler yapmak), “hayrat yaptırmak”, “hayırlı 
olsun”, “hayrın karşı gelsin”, “yap bir hayır at 
denize, balık bilmezse halik bilir”, “her şerde 
bir hayır vardır”, “hayırlara vesile olsun”, 
“Allah bizi onun şerrinden korusun” gibi sözler 
toplumun kültür kodları olarak içimize yerleş-
miş. Bu kavramları, deyimleri, bunlarla ilgili 
sözleri, düşünceleri dilimizden ve kültür geç-
mişimizden çıkaramayacağımıza göre, bunlara 
öncelik vererek düşünmekte yarar var.

Hayır ve şer sözcükleri, Batı dillerindeki 
‘kindness’ ve ‘meannes’ı daha iyi karşılıyor. 
Mesela İngilizcede iyilik, good kelimesinden 
gelen ‘goodness’, kötülük de bad kelimesin-
den türeyen ‘badness’ değil. Bizdeki ‘iyilik ve 
kötülük’ biraz zorlama kelimeler ve tarihsel 
derinlikleri yok.

İyimser kelimesini ‘iyilik’ten, kötümser 
kelimesini ise ‘kötülük’ten türetmişiz. Eskiden 
bu kavramları nikbin ve bedbin sözleriyle 
karşılıyorduk. Latinceden gelen optimizm 
(optima), bir şeyin iyi olması ile iyilik yapılması 
arasındaki anlam farklılığını kesin çizgilerle 
ayırır. Aynı şekilde pesimizm (pessima) de 
öyle, bir şeyin kötü olması ile kötülük yapıl-
masının anlam farklılığı belirgindir. Latince iyi 
(bonum) ile kötü (malus) kelimelerinin bizdeki 
gibi iyimserlik ve kötümserlik kavramlarının 
kökeni olmadığı çok açık.

Mesela bu köklerden gelen ve 
doktorlarımızın kanser için kullandıkları 
benign (selim) ve malign (habis) kavramlarını 
düşünelim. Bu kelimelerin vücuttaki tümörün 
iyi ve kötü cins olmasıyla ilgisi var elbette ama 
iyilik yapmak veya kötülük yapmak kavram-
larıyla ilgisi yok. Ayrıca iyimser ve kötümser 
olmakla da bir alakası bulunmuyor. 

Başka birçok alandaki düşüncelerde olduğu 
gibi, bu konuda da etimoloji sorunu, aşılma-
sı gereken bir engel gibi karşımıza çıkıyor. 
Kavramları karşılayan sözcükleri üreten bir dil 
(kültür) geliştiremeden, kelime ikameleriyle 
anlam kaymaları yaşayan, bazı kavramlar 
için genelgeçer bir kelime uydurma tutumu-
muzdan dolayı, belki de dilimizin en kısıtlı 
dönemini yaşıyoruz. Terminoloji birliği olma-
dığı için tartışmalarımızı bir sağırlar diyalogu 
haline çeviriyoruz. Bu yüzden önce terminoloji 

üzerinde uzlaşmalı, ancak ondan sonra fikir 
belirtmeliyiz. İyi/kötü, iyilik/kötülük, iyimser-
lik/kötümserlik kavramlarını ele aldığımız bu 
yazıda kelimelerin kapsamı üzerinde durmam 
bu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü anlayabil-
memiz ve anlatabilmemiz -bu anlamda- aynı 
dili kullanmamıza bağlı.

Demek ki ‘iyi olmak’ ile ‘iyilik yapmak’, hele 
‘iyimser olmak’ aynı anlamda kullanılamaz, 
anlamları birbirinden türetilemez. Çok iyi bir 
insan da yeri geldiğinde kötümser olabilir. 
Hatta hayat onun iyi hayallerini karşılamadığı 
için, ‘kötü’ diyebileceğimiz insanlara göre daha 
sık ‘kötümserlik’ dalgalarına kapılabilir.

ETKEN, EDİLGEN
‘İyi insan’ veya ‘kötü insan’; böyle değişmez, 

katı bir tanım var mıdır sahiden? 19. ve 20. 
yüzyılların önemli kriminoloğu Lombroso ve 
onun öğrencisi olan Ferri, suçun genetik yol-
larla geçtiğine, bu yüzden bazı insanların suçlu 
doğduğuna, bu özelliğin de fizyonomiye yansı-
dığına inanıyorlardı. Bu nedenle bazı ‘katil do-
ğanlar’ daha suç işlemesine imkân bulamadan 
görünüşlerine göre ayıklanıp birtakım adalara 
kapatılmalıydı. Bu düşüncenin özellikle Ferri’yi 
ister istemez Mussolini faşizminin kucağına 
oturttuğunu söylemeye gerek yok sanırım.

Elbette bu görüşler artık terk edilmiş du-
rumda. Ancak hâlâ ‘iyi niyetle’ ortaya çıkan 
kötülükler devam ediyor. İşyerlerinde, aile içle-
rinde, okullarda, çeşitli ortamlardaki ilişkiler-
de karşısındakinin iyiliğini hedefleyen ama ona 
zarar veren tutumlara rastlanıyor.

İyilik ve kötülük kavramlarını hem 
etken hem de edilgen olarak ele almamız 
gerekiyor kanısındayım. Bizim iyiliğe ya da 
kötülüğe eğilimli oluşumuz başta akıl, sonra 
görece olarak ahlak ve değerler sistemiyle 
düzenlenebilir belki de. Başkanlarının iyilik 
veya kötülük yapması ise bizim bireysel 
irademize bağlı değildir. İyiliğe ve kötülüğe 
maruz kalmak, elimizde olmayan bir 
durumdur. Sartre bu yüzden mi “Başkaları ce-
hennemdir.” deme gereğini duymuştu acaba?

Neye maruz kalacağımızı kendimiz belir-
leyemesek de, insan her durumda bir tercih 
yapabilir. Kişiliğine, içinde yetiştiği kültüre, 
inancına, duygularına ya da sadece aklına 
dayanarak eylemini saptayabilir. Öyleyse, 
“İyilik ve kötülük bir seçimdir, insanın kendi 
özgür iradesiyle seçtiği bir tutumdur.” diyebilir 
miyiz? Bence evet. Çok sağlıksız ortamlar ve 
koşulların zorlamasıyla bazen aklı ortadan 
kaldıran devirler hesaba katılmazsa, insanlığın 
geneli için kabul edebileceğimiz bir saptama 
bu. İyiliğe yönelmek ve kötülükten kaçınmak, 
büyük ölçüde bizim hayata karşı tutumumuzu 
yansıtan temel bir değer ölçüsü.

Aslında ‘kötülük’ yapan insanlar genellikle 
eylemlerinin kötülük olduğunu düşünmezler. 
Çoğu durumda, kötülüğü tercih etmekten çok, 
bir referans sorunudur bu. Namus, gelenek, 
toplum, vatan, din, mezhep, kabile, hatta 
futbol kulübü gibi bağlılık talep eden kavram-
lar, kişilerin en canavarca eylemlerini bile iyilik 
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olarak gösterme, yani çarpıtma gücüne sahip. 
20. yüzyılın kötülük zirvesi 3. Reich bile, Alman 
ırkını kurtaracak büyük ve uzun vadeli bir iyilik 
eylemi(!) peşindeydi. En kirli emeller de bir 
kutsallık ve toplumun genel çıkarı maskesiyle 
örtülü olarak sunulur. Dolayısıyla, neyin iyilik, 
neyin kötülük olduğu konusunda doğru karara 
varabilecek temel referanslara sahip olmak 
gerekiyor.

Jean Paul Sartre’ın verdiği örnek, ilk gençlik 
dönemimden beri, iyiyi seçmek konusunda dü-
şüncelerimin şekillenmesinde etkili olmuştur. 
Kahramanımızın ülkesi Fransa, savaştadır. Bi-
zim delikanlının da iyi bir yurttaş olarak, hatta 
‘normal’ bir yurttaş olarak, vatan savunması 
için askere gitmesi gerekmektedir. Öte yan-
dan, ölüm döşeğinde ve tek oğlundan başka 
hiçbir dayanağı olmayan yatalak annesi vardır. 
Bu durumda ‘iyi insan’ nasıl davranır; delikanlı 
nasıl karar verecektir? Askerden kaçıp annesini 
yaşatmak mı, yoksa annesinin ölümü pahasına 
anayurdu savunma savaşına katılmak mı?

Bu ikilemi çözmek için Kutsal Kitap’a baş-
vurur ama bir yanıt bulamaz. Çünkü kitabın 
farklı bölümlerinde her iki eylemin de şart 
olduğu yazmaktadır. Delikanlıya ne papaz yol 
gösterebilir ne devlet ne de toplum. Dolayı-
sıyla seçimini kendi yapmak zorundadır. Ve bu 
tercihi sonucunda, hayatının geri kalanını artık 
o kararı vermiş kişi olarak yaşayacaktır; yani, 
kendini seçmek durumundadır. Sartre’ın varo-
luşçuluk felsefesini güçlendirmek için verdiği 
bu çarpıcı örnek, konumuza da uyuyor ve bizi 
aydınlatıyor sanıyorum.

İnsanlığa her çağda, her coğrafyada ve her 
koşulda değişmez kurallar koyan ve bu kurallar 
kendi içinde çelişse bile üstü kapatılarak 
mutlak kabul edilen kitle yönlendirmelerini bir 
tarafa bırakacak olursak, insana ‘iyi’ ve ‘kötü’ 
konusunda kim ya da ne yol gösterecek? Sart-
re’ın delikanlısı kendisini nasıl seçecek?

Benim düşünce dünyamda bu soruların tek 
bir cevabı var: Akıl. Koşullanmamış, kirletilme-
miş ve gerçeği aramaktan vazgeçmeyen, iğfal 
edilmemiş akıl.

İnsan düşüncesinin en üst aşamalarından 
biri olan aydınlanmayı benimseyen bir insan 
olarak, başka bir yol gösterici kabul etmem 
mümkün değil.

Bir konuda düşünürken, elbette öncelikle 
daha önce o konu üzerinde durmuş büyük 
düşünürlerin çalışmalarını incelemek gerekir. 
Bir kısmına katılmasak ve bir kısmı artık 
geçerliliğini yitirmiş de olsa, onların düşünce-
leri yolumuzu aydınlatan fener işlevi görürler. 
İyilik-kötülük konusuna Baruch Spinoza’nın 
yaklaşımını hatırlatmama izin verin lütfen:

Spinoza’ya göre; bir eylem, insanın 
nefret ya da başka türden kötü bir duyguyla 
etkilenmiş olmasından doğmuşsa kötüdür. 
Edilgen bir durumda, iyilik veya kötülük 
duygusu hissetmeden de çeşitli eylemlere 
yönlendirilebiliriz.

Açıktır ki, Spinoza her türlü eylemin akla ya 
da akıldan kaynaklanan duyguya bağlı olarak 
gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Davranış-

ları bu açıdan değerlendiriyor. Karşısındakine 
yumruk atmak veya ateş etmek gibi davranış-
lar, aklın egemenliğindeki bir kişi açısından 
anlamsızdır. Korkunun güdümünde hareket 
eden ve kötü bir şey yapmaktan kaçınmak için 
iyi bir eylemde bulunan insan, aklın güdümün-
de hareket etmiyor demektir. İnsan akıldan 
doğan arzu sayesinde iyinin peşine düşer ve 
kötüden de dolaylı olarak kaçınır. Böylece, 
aklın kılavuzluğunda iki iyi arasında daha iyi 
olanın, iki kötü arasında da daha az kötü ola-
nın peşine düşeriz.

MESELENİN YÖNLERİ
Her olgunun prizma gibi değişik yüzleri var 

ve biz hangi açıdan bakarsak onu görüyoruz. 
İyilik-kötülük meselesine sosyolojik açıdan 
bakmak, kuşkusuz en önemli yönlerini görmek 
için önemli. Onlarca yüzü bulunabilen prizma-
ların sadece bir iki yüzünü incelemek yanılgı-
lara neden olacaktır. Ne var ki, 20. yüzyılda 
iyice kanıksanan uzmanlaşma, bir vida gibi 
hep olduğu yeri delen tek boyutlu algılama-
lara neden oluyor ve “ağyarını mani efradını 
cami” bir biçimde konuları kavramakta güçlük 
çekiyoruz.

İyilik ve kötülük konusunun, romanın 
temeline ‘şefkat’ duygusunu yerleştiren Rus 
edebiyatçılarını en çok uğraştıran temalar-
dan olduğunu hatırlayalım: Rus Çarlığı’nda 
kölelik kaldırıldığı zaman, aniden özgürleşen 
kitlelerin taşkınlıklarını ‘kötülük’ olarak nite-
lemekten geri durmayan Dostoyevski ile ilerici 
yazarlar arasında da aynı tartışma çıkmıştı. 
Daha anlayışlı olan yazarlar bu aşırılıkları 
kölelik yüzyıllarının yarattığı sosyal koşullara 
bağlarken Dostoyevski, kötü insanın içten 
gelen bir dürtüyle kötülük yaptığına inanı-
yor ve minik kızını cezalandırmak için elini 
kaynar semaver suyuyla haşlayan bir anneyi 
hiçbir sosyal koşulun aklayamayacağında ısrar 
ediyordu.

Öte yandan savaş çılgınlığının yayıldığı 
dönemde yerinden yurdundan olan ve çene 
kanserinin yarattığı büyük acılar içinde ölümü 
bekleyen Sigmund Freud, bir yandan da bilim 
adamı olarak insandaki yıkıcılık teorisinin 
doğrulanması tatminini yaşıyordu.

İLAHİ İYİLİK OLABİLİR Mİ?
Gelmiş geçmiş ve halen yaygın olan bü-

tün dinlerin temel sorunsalı da iyilik ve 
kötülük kavramlarıyla şekilleniyor. Kabaca 
iyilerin ödüllendirileceği, kötülerin ise 
cezalandırılacağı söylemi bütün dinlerde 
var. Ama buradaki temel konu, neyin iyi 
neyin kötü olduğu sorusudur. Buna kim karar 
verecek? Tanrı mı, toplumun ahlak anlayışı mı, 
mahkemeler mi, kral mı? Bunların tümü, böl-
geye ve çağa göre değişiklik gösterdiğine göre, 
kim, neye göre hareket edecek?

Bir kadın İslam ermişi bir elinde su dolu ko-
vayla, öteki elinde bir meşaleyle yürüyormuş. 
Nereye gittiğini soranlara “Bu su ile cehen-
nemi söndüreceğim, meşale ile de cenneti 
tutuşturacağım.” diyormuş: “İnsanlar iyilik ve 

kötülüğü ödül ve ceza için yapmasınlar.”
Zaten doğada iyilik kavramı yoktur. 

İnsan zihninin bir ürünü olan iyilik, kötülük, 
merhamet, ahlak gibi kavramların doğada 
bulunmaması ve bu kavramlarla ilişkilendiri-
len Tanrı düşüncesinin de ‘doğal’ olmayışı bizi 
yine zihnimizle sınırlı bir kavramaya götürü-
yor. İnsan zihnindeki Tanrı; iyilik ve kötülük 
konusunda yine bizim algımıza göre kararlar 
vermektedir. Daha doğrusu, o tanrıların düze-
ni, Avesta’dan İbrahimi dinlere, Budizm’den 
Hinduizm’e kadar hepsinin; bulunduğu böl-
genin koşullarıyla, düşünce tarihiyle ve ahlak 
anlayışıyla oluşmuş bir ödüller ve cezalar 
zinciridir.
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Pek çok tanrı, insanın hayal bile edemeye-
ceği (belki de “ancak hayal edebildiği” demek 
daha doğru) en korkutucu işkencelerle insan-
ları cezalandırma meraklısıdır. Yangınlar, dep-
remler, seller, günahkârların boğazına erimiş 
kurşun akıtmalar, ellerin kolların kesilmesi 
ama tekrar uzayarak sonsuza kadar acının yi-
nelenmesi gibi birçok ceza tarif ederler. Soğuk 
İskandinav memleketlerinde ortaya çıkan din-
ler yayılmış olsaydı, herhalde cehennem denen 
yer buzlarla kaplı olurdu. Ortadoğu çöllerinde 
ise insanın tahayyül edebileceği en büyük acı 
sıcaktır, en büyük kötülük insanı yakmaktır.

Ama bunları dünya ölçeğinde ve bütün za-
manlarda geçerli bir model olarak kabul etmek 

olanaksızdır. Dinsel iktidarların cezalandırma 
yöntemleri de zamana bağlı olarak değişir. 
Örneğin, bugün bazı bölgelerde vahşi uygula-
maların devam etmesine rağmen, engizisyon 
ya da pogrom gibi birçok ‘dinsel’ metot terk 
edilmiş durumdadır. Bütün güçlü direnişle-
rine karşın, zaman dinleri de değiştirir. Daha 
doğrusu her devrin zihniyeti, dinin yeni bir 
yorumunu yapar.

İyilik insan zihnine aittir dedik ama bu 
durum bir eksiklik gibi görülmemeli; tam ter-
sine kendinin bilincine varan tek varlık olduğu 
için, insan seçimini ilk önce yaşama ve ölüme 
karar vermekte yapar. Yaşatmak ya da öldür-
mek yollarından birini seçer. Oysa Afrika’daki 
bir aslan için bir ceylanı yemek onun seçimi 
değildir. Dünyadaki besin zinciri iyilik, kötü-
lük, ahlak kavramlarıyla açıklanamaz.

Bugün, bir annesi ve bir yüzü olan, acı çeken 
canlıları kesip onların bedenlerini yememek 
için yapay et hücrelerinden laboratuvarda et 
üretmeye uğraşılıyor. Mesela bu, dünya ölçe-
ğinde çok büyük bir iyiliktir, iyiliği seçmektir.

İYİLİK YAPMA KANDIRMACASI
Aynı sözcükleri kullanırken farklı anlamlar 

kastetme sorunu, galiba en çok toplumsal 
konuların tartışılmasında ortaya çıkıyor. “Hu-
zursuzluk” romanına bir alt söz olarak, “Mer-
hamet zulmün merhemi olamaz.” yazmıştım. 
Çünkü toplum halinde yaşamak, birilerinin 
diğerlerine iyilik yapmalarına bağlı olmamalı; 
yurttaşlık görevleri, bir arada yaşama kültürü, 
adil toplanan ve şeffaf harcanan vergiler insan-
ları merhamete ve iyiliğe muhtaç bırakmamalı. 
Bunun önkoşulu da tek tek herkesi merhametli 
kılmak gibi umarsız bir uğraş yerine, üretim ve 
paylaşım etkinliklerinin düzgün biçimde yürü-
tülmesi. Çağdaş ve sosyal bir örgütlenme için 
devlet bütün sorumluluğu üstlenmelidir. Böyle 
bir topluma ulaşabilirsek insanların birbirine 
merhamet etme, iyilik yapma tavırlarına da 
gerek kalmaz.

Lacan, aşkı tarif ederken “sahip olunma-
yan şeylerin adanmasından” söz eder. İyilik 
de biraz böyle olmalı. Çünkü iyilik insanlar 
arasında eşitsizliğe, üstünlük duygusuna ve 
karşı koymalara yol açabilir.

Hz. Ali’ye gelip “Filanca adam senin aley-
hinde konuşuyor.” demişler. Ali biraz düşün-
müş ve “Hayret!” demiş “Oysa ona bir iyiliğim 
de dokunmamıştı.” Bu anekdot, derin bir insan 
gerçeğine dikkat çekiyor. Veren elin, alan elden 
üstün olduğu inancına. Birçok durumda iyilik 
bir üstünlük duygusuna, karşısındaki ezmeye, 
yani bir agresyona dönüşmektedir.

Marx öncesi işçi sınıfı örgütlenmelerinde, 
harekete bağışla katkı yapma sistemi yoktu. 
Üye işçiler düzenli biçimde küçük bir miktar 
ödemeyi görev bilmişlerdi ve bu aidat sistemi 
her türlü manipülasyonu önlüyordu. Daha 
sonra bu hareketlere büyük bağışlar yapılmaya 
başlandı ve birçok yorumcunun görüşüne göre 
hemen yozlaşma baş gösterdi.

Bir başka örnek de Kuzey Amerika ve Kana-
da’daki bazı yerli kabileler arasındaki potlaç 

geleneğidir. Potlaç, birbirine düşman olan iki 
kabilenin savaşmaması ama karşısındakinden 
daha üstün hediyeler vererek rakibi ezmesi 
anlamına gelen bir sözcük. Bir çeşit, ölümcül 
bir cömertlik yarışı. Her kabile aldığı hediyeye 
misliyle karşılık vermek suretiyle üstünlük 
duygusunu yitirmemeye çalışıyor. Sonunda 
verecek hiçbir şeyi kalmayan kabilelerin, kendi 
köylerini ateşe vererek oradan göçtükleri bile 
görülmüş.

KENDİLİĞİNDEN İYİ TAVIRLAR
Günümüzde herhangi konuda toplumu 

gözlemek, insanların eğilimini anlamak için 
uğraşırken sosyal medyayı yok saymak müm-
kün değil. Artık bir tür anket platformuna 
dönüşmüş olan sosyal medya ortamlarındaki 
binlerce mesajda insanların iyilik/kötülük 
konusuna yaklaşımını izleyebiliyoruz. Özellik-
le son yıllarda toplumda artan şiddet eğilimi, 
özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik akıl 
dışı istismar olayları sosyal medyada çok yankı 
buluyor. Büyük bir kesimin izlediği davalarda, 
kadınlara ve çocuklara yönelik suçların ce-
zasız kalmaması için adeta çırpınıyor. Çünkü 
ne yazık ki bir ‘cezasızlık’ dönemi yaşanıyor 
ve alternatif mekanizmalarla adalet arama 
yollarını bulamayan insanlar sosyal medyada 
sesini yükseltiyor.

Taraf olduğu yönde bir siyasi kaygı gütmeden 
insana sadece insan, acı çeken hayvancıklara 
sadece hayvan olduğu için üzüldüğü belli olan 
ve acılı ailelerin yanında durarak adaletin tecelli 
etmesini isteyen bir kitlenin varlığı açıkça gö-
rülüyor. Sayıları hiç de az olmayan bu insanlar, 
ülkenin geldiği bu aşamada çok açık ve etkili bir 
iyilik eylemine imza atıyorlar. Onlar sayesinde 
birçok davanın üzeri kapatılamadı, birçok katil 
hak ettiği cezalara çarptırıldı, unutturulmaya 
çalışılan birçok vaka da gündemde tutulmaya 
devam ediyor. Tüm kurumları kendine bağlamayı 
başaran bir hükümeti bile etkileyen, zaman za-
man onu denetleyen bir güç ortaya çıkabiliyor.

İşte benim gördüğüm ve tereddütsüz ‘iyilik 
eylemi’ dediğim tavır budur. Bu katılımcıları 
hiç kimse bu işe davet etmiyor, herhangi bir 
çıkarları yok, tam tersine bazı riskler yükleni-
yorlar ama hayata ‘iyilik yapma, dayanışma ve 
vicdan’ açısından bakarak, iyiliği seçiyorlar, bu 
konudaki duruşlarını netleştiriyorlar.

Demek ki her şeye rağmen ‘iyilik’ konusun-
da umut var. Yüzbinlerce insanla bunu payla-
şabiliyoruz, umudu canlı tutabiliyoruz. ‘İnsan’a 
hâlâ güvenmemizi sağlayan bu insanlara 
şükran duyuyorum.

Ne var ki, ortak amaç için ortak hareket et-
mek konusundaki handikaplar, kalıcı sonuçlar 
elde etmemize olanak vermiyor.

Ayrıca, çeşitli ortamlarda insan; iyilik ne 
güzel şeydir, şefkatli merhametli olmak ne 
hoş bir duygudur diye başlıyor ama kavram 
üzerinde biraz düşününce ‘ölümcül iyilik’ 
gibi ilk başta saçma gelebilecek bir noktaya 
da ulaşabiliyor. Bu açıdan “İyi niyetli olması 
kişinin verdiği zararları telafi eder mi?” sorusu 
çok önemli.
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ZEYNEP ORAL

YERYÜZÜ YURDUM BENİM

Güzellik dünyayı kurtaracak… Güzellik 
dünyayı kurtaracak… Güzellik dünyayı 
kurtaracak… Güzellik dünyayı kurta-

racak… 
Günlerdir dilimin ucunda, kalbimde, 

beynimde bu tümce dönüp duruyor. Bozuk 
bir plak gibi. Sözün kaynağına giderken 
Dostoyevski ile Sait Faik arasında dolaşırken 
kendi kendime mırıldanıyordum: Evet, elbet, 
mutlaka, kesinlikle, güzellik dünyayı kurta-
racak. İster burada vatanımda olayım ister bu 
sayfalarda tekrarladığım gibi “yeryüzü yur-
dum benim” diyerek, dünyanın herhangi bir 
yerinde olayım, inancım tam: Dünyayı güzellik 
kurtaracak…

Ama güzellik dediğimiz öyle göreceli bir 
kavram ki? Yüzyıllar boyunca öyle çok, öyle 
farklı aşamalardan geçmiş ki! Sanat tarihi 
bu kavram üzerine nice efsaneler, destanlar, 
kitaplar, tanımlar yaratmış ki! 

Hangi güzellik? Kime göre güzellik? Üreti-
ci, güzellik? Tüketici güzellik? Göz boyayan 
güzellik? Düşlere kanat çırpan güzellik? Ayağı 
yere basan gerçekçi ya da romantizmi yeniden 
keşfeden güzellik? 

Havamıza göre güzellik: Mistik? Melanko-
lik? Sadist? Kışkırtıcı? Vazgeçilmez? Alaycı? 
Baştan çıkarıcı? Ölümcül güzellik? 

Soruları, sonsuza dek çoğaltabiliriz… Hangi 
güzellik sorusuna en kolay, en yalın yanıt, 
sanat, edebiyat ve bir de aşk olabilir! 

Sanat ve edebiyat, eğer bir yaratıcının ese-
riyse, elbet güzelliktir ve dünyayı kurtarabilir. 
Aşk, zaten yaratıcı olmazsa ölmeye mahkûm-
dur. Ondan ben, gönül rahatlığıyla sanat, ede-
biyat ve de aşk dünyayı kurtarabilir diyorum. 
Kötülüklerden, çirkinliklerden, haksızlıktan, 
yozluktan, yalandan, talandan, hoyratlıktan 
kurtarabilir... 

Haydi o zaman pupa yelken güzelliğin bin-
bir hâlleri üzerine kısa bir yolculuğa çıkalım: 

 Güzelliğin hâlleri… 
Kimi zaman güzellik sadece hatırlamaktır:
Hani şair diyordu ya: “Ne güzel şey hatırla-

mak seni: / ölüm ve zafer haberleri içinden,/ 
hapiste /ve yaşım kırkı geçmiş iken...” Şair 
dediğim, insana âşık, yaşamaya âşık, aşka 
âşık, barışa âşık, emeğe ve özgürlüğe âşık 
Nâzım Hikmet… “Ne güzel şey hatırlamak seni: 
/ bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan 
elin ve saçlarında /vakur yumuşaklığı canımın 
içi İstanbul toprağının...” Ve ardından hemen 
ekliyordu: “İçimde ikinci bir insan gibidir/ seni 
sevmek saadeti...” 

Güzellik, kimi zaman sadece sevmektir. 
“Alemdağ’da Var Bir Yılan” öyküsünde Sait 
Faik anlatmıştı: “Yalnızlık dünyayı doldur-
muş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar 
her şey.” Hatta Zülfü Livaneli şarkısını bile 
yapmıştı: 

“Bir kıyıdan baktım dünyaya/ Ellerimde 
tuz avucumda sedef / Bir mavilik bir açıklık / 
Özgürlük hasreti/ Yüreğime vuruyor/ Nerede 
nerede insanlar/ Dünyayı güzellik kurtara-
cak/ Bir insanı sevmekle başlayacak her şey/ 
O üzüntü birden gelir/ Yağmurlu havalarda/ 
Yeniden kurarım dünyayı ben/ Kederlerle/ Kim-
seler âşık değil mi bu şehirde / Dünyayı güzellik 
kurtaracak/ Bir insanı sevmekle başlayacak 
her şey/ Hava martılar ışıklı şehir/ Sarhoş 
ediyor beni yosun kokusu/ Hilesiz kucaklamak 
istiyorum/ Dünyayı şehri ve seni / Dünyayı 
güzellik kurtaracak/ Bir insanı sevmekle 
başlayacak her şey.”

Şiirden sanattan uzak güzellikler de var 
elbet hayatta: 

Günlerdir hasta yatan çocuğunun ateşinin 
düşmesi gibi… Aylardır beklediğin mektubun 
gelmesi gibi… Tam umudunu kestiğin anda, 
telefonunun ya da kapının çalması ve onu 
izleyen dakikalarda ya da günlerde özlemini 
çektiğin kucaklaşma gibi… 

Eşitlik güzelliktir. Özgürlük güzelliktir. Da-
yanışma güzelliktir. Ama kimi zaman sadece 
haksızlığa direnmek ya da “Hayır!” diyebil-
mek, o da güzelliktir! 

Bir çocuğun gülümsemesi, bir bebeğin par-
mağınızı avuçlaması ya da sadece bir bakış, bir 
baş hareketi, güzellik olabilir… 

Ama bana sorarsanız hayattaki en büyük 
güzellik, şiddetten arınmış olmaktır. Nefret 
dilinden, ayrımcı dilden kurtulabilmek… Fark-
lı dil, din, farklı cinsiyet, renk, farklı düşünce, 
farklı ifade, farklı görüş, farklı bakış açısının 
insanları “ötekileştirmediği” bir hayat… Tam 
tersine bunun bir zenginlik olduğunun bilin-
cine varmak… Güzellik belki de sadece ve sa-
dece kendisiyle ve dünyayla barışık olmaktır; 
belki de kendisine benzemeyenlerle empati 
kurabilmektir. 

Güzellik, hak ve hakikati arama çabası… 
Adil bir yaşam… Adaletin er geç doğadaki her 
yaratığa gerekli olduğu inancı… 

Güzellik, kimi zaman gururdan arınmak, 
kimi zaman yardım istemek olabilir… 

Güzellik, insanın ufkunu genişletmesi ya 
da düş kurmaktan vazgeçmemesi olabilir… 
Düşlerinin peşinden koşması… Koşarken, her 
tökezleyişte doğrulup yeniden ayağa kalkması 
ve koşmaya devam etmesi… 

Güzellik doğanın bilincine varmak de-
mektir. Doğa tahribatına son vermek… 
“İnsan doğanın efendisi değil; doğa insanın 
efendisidir” düşüncesini benimsemektir… 

Alışkanlıkların esiri olmamak da güzellik 
olabilir… Risk almaktan korkmamak … Yeniye 
açık olmak…

Güzellik bir kelebeğin kanadından geçen 
ışığı yakalamak da olabilir, kendi içindeki 
pırıltıyı başkalarıyla paylaşmak da… 

Güzellik… Ah sevgili okur, güzellik tanımını 
sen kendin yap… Her seçimin bir yol olduğunu, 
her yol ayrımın bir başka ufuk açtığını bilirsen, 
inan işin kolaylaşacaktır… Yani diyeceğim o ki, 
kendi güzellik tanımını sen kendin seç… “Yeter 
ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir”… 

Öyleyse inanmaya ve bu yolda mücadeleye 
devam: “Bu dünyayı güzellik kurtaracak!”
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BARIŞ İNCE

Büyük usta Yaşar Kemal şöyle der: “İnsan 
soyunun meselelerine yabancı kalmış kişi, 
sanatında usta da olamaz. Yani o hüner 

dediğimiz küçücük şeyi de gösteremez. Çünkü insanı 
aşağılatan işlemlere karşı koymayan yürek, küçük 
yürektir. Küçük yürek ne kadar hünerli olursa olsun, 
ondan iyi sanat çıkmaz. Çıkamaz. Şu gelmiş geçmiş 
dünya sanatına bakın, hep kalanlar büyük yürekler, 
insan soyunu aşağılatanlara karşı koyan yürekler. 
Bunun dışında belki birkaç kişi var, diyeceksiniz. Ben 
buna inanamam. Varsa da, insanlar onları bir zaman 
için yutmuşlardır. Boyaları gözleri kamaştırır. Bir gün 
yaldızları sıyrılıp gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır.”

Ustadan aldığımız güçle soralım: Kendi 
halkınızın meselelerine yabancılaşmışsınız, 
kibirle donanmışsınız, yıllardır hamaset dışında 
bir üretim ortaya koyamamışsınız, hurafelere 
batmışsınız, siz kültürde nasıl “ileride” 
olacaksınız? Buradaki en önemli nedenlerden 
birisinin Yaşar Kemal’in bahsettiği halktan 
kopuş olduğu bir gerçek. Kültür aynı zamanda 
örgütlenen de bir şey. Sınıflı toplumlarda her 
sınıf kendi koşulları içerisinde kendi kültürünü 
oluştursa da bu kültür, ilişkide bulunduğu diğer 
kültürlerle de etkileşim hâlindedir. Bu geçişkenlik 
kültürlerarası bir gerilimi de beraberinde 
getirir. Türkiye’nin bağımlılık ilişkileri, iç göçler, 
kentleşme sorunları, tarikat-cemaat ilişkileri, 
neoliberal ekonomi gibi pek çok parametre 
emekçi sınıfların kültürel iklimini de belirledi. 
İslamcılar 80 sonrasında özellikle kent yoksulları 
arasında hem kitle kültürüne karşıt gözüküp 
(Özel kanallarda ve gazetelerde yoksulların 
gözüne sokulan şatafat, yozlaşma vb.) hem 

ondan beslenen (kendi özel kanallarını kurma, 
kasetlerle vaaz dinletme, kuponla şofben verme 
vb.) ikili bir süreçle ilerledi. Tepkiselliğin aktığı bir 
kanal olarak İslamcılık, o güne kadar aldığı iktidar 
destekleriyle de mahallelerde biçimsiz bir kültür 
inşa etmeye çalıştı. Bugün öyle bir çabadan da 
söz etmek mümkün değildir.

İkinci bir neden elbette ki dogma ve hurafe. 
İnsanlığın bilim ve sanatta gelişmesinde en önemli 
sıçramanın dogmatizmden kopuşla mümkün 
olduğunu söylemek mümkün… Hümanizmin insan 
aklının üzerinde hiçbir gücün olmaması gerektiği 
tespitinden, pozitivizmin doğanın yasaları gibi 
toplumun yasalarını da bulma çabasına, Marksist 
felsefenin görünenin ardındaki sınıfsal ilişkileri 
çözümlemesine, aydınlanmanın tüm akımları 
bir biçimde dogmatizmle hesaplaşarak ilerledi. 
Bu ilerleme bilime ve sanata katkı sundu. Özgür 
düşünce, felsefi tartışmaları da beraberinde 
getirerek sanat eserine bir biçim vermeye başladı. 
Temanın, izleğin oluşumuna katkı sundu.

Bu süreçte ister istemez, Sanayi Devrimi, 
Fordist üretim ve sonrasında oluşan sermaye 
birikimi dünyada kültürün tekelleşmesine ve 
piyasalaşmasına yol açtı. Buna karşı çıkış sınıf 
mücadelesinden kopuk verilemezdi. Nitekim 
Yaşar Kemal’e tekrar dönersek, şu sözlerini 
hatırlarız: “Ben diyorum ki, biz böyle bağımlıyken, 
sömürülürken, kültürümüzü de yıkımdan 
kurtaramayız. Kendimize varamayız. Yaratıcı 
olamayız. Çok söyledim, gene de söyleyeceğim, o 
bin çiçekli bahçede bir çiçek olamayız. O bin çiçekli 
bahçeden, biz böyle gidersek bir çiçek eksik olacak.”

Kültürel öğelerin metalaştırılmaları, 

seri üretim aracılığıyla çoğaltılmaları ve 
iletişim araçları sayesinde büyük kitlelere 
ulaştırılmaları düşünürler tarafından sıkça 
tartışılır. Adorno’nun, Baudrillard’ın, Debord’un, 
Walter Benjamin’in fikirlerinden hareketle 
bugünün paralı dijital film platformları ve 
sosyal platformlar aracılığı ile yaratılan yeni 
tüketim kültürü hakkında da düşünebiliriz. 
Bu platformlar şu anki baskı ortamında 
hem senaristlere hem izleyicilere bir nefes 
alma imkânı sunuyor olsa da sermaye yapısı, 
kullanıcı tercihlerini manipüle eden yazılımları, 
daha çok platformun içinde kalmamız için 
hep benzer ürünleri sunan görsel tasarımları 
düşünüldüğünde pek de masum sayılmazlar. 
Kültürel alanda yeni bir tekelleşmenin önünü 
açacak olan tehlikeyi de görüp daha bağımsız 
platformları nasıl kurabileceğimizi düşünmemiz 
gerekiyor. Medya alanındaki tekelleşmeyi kıran 
bağımsız gazete ve televizyonlar gibi bağımsız 
dijital platformlara da ihtiyacımız olacak.

Eşitlikten, özgürlükten, aydınlıktan yana 
sanatçıların, düşünürlerin, yazarların da 
yapması gereken şeyler var. Yoz kültüre karşı 
halkı aydınlatmak, kültürü halkla buluşturarak 
yeniden inşa etmeye çalışmak gibi. Ustayla 
başladık, ustayla devam ettik ve yine onunla 
bitirelim: “Sanatta olsun, politikada olsun halkla 
birlikte yürürsen, onun sevgisini, dostluğunu, 
yaratıcılığını esas alırsan aldanmazsın. Ta 
Homeros’tan Yunus Emre’ye, Yunus Emre’den 
Nâzım’a kadar bu böyle olmuştur. Halk insana, 
‘Biz buradan gider olduk. Kalanlara selam olsun’ 
dedirtecek bir yürek verir. Alabilene aşkolsun."

Yeni bir kültür inşa etmek
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AYŞEN ŞAHİN

Seneler önce buluşmalarını belirli dönemlere 
sabitlediğimiz bir kadın grubumuz var.

Aynı okul mezunları olarak başladık, sonra 
birinin iş arkadaşı, birinin çocukluktan beri dostu 
uğradı derken içlerinden bazıları asli ekibe girdi, 
çember genişledi.

5-6 sene önce bir yerde rezervasyon yapmak 
zordu, çünkü sayımız otuzu buluyordu. Bizi mekân-
da görenler kalabalık bir bekârlığa veda partisi 
sanıyordu, oysa bizim için bir toplu terapi seansı gibi 
oluyordu…

Yakası açılmadık şeyler konuşurduk eskiden, 
hayallerden, hayatlardan. Kendimize yapamadı-
ğımız özeleştirileri bile masaya dökerdik, rakımız 
mayışmadan olgunlaşırdı fikirlerimiz. Serbest atış 
konularla laf lafı açar, aydınlanmış, ferahlamış, 
çoğalmış kalkardık sofradan. 

Zamanla bazıları yurtdışına yerleşti, bazıları 
Ege’de bir köye, bazısı da çoluk çocuğu bahane 
ederek azalttı iyice.

Her üç ayda bir olan buluşmalar, dışarıda ye-
me-içme bedeli arttıkça önce altı ayda bire geriledi, 
geçen gün buluştuğumuzdaysa hepi topu yedi kişiy-
dik masada ve sekiz aydır gelememiştik bir araya.

Hepimiz ilk ekiptendik, eski okul arkadaşları. 
Kaliteli bir devlet lisesi bitirmiş; direktör, tiyatrocu, 
ressam, restoran işletmecisi ve akademisyen ola-
bilmiş kadınlar aynı masadaydık. Evli, boşanmış, 
hiç evlenmemiş, çok çocuklu ve çocuksuz kadınlar 
olarak bir aradaydık. Mevzulardaki permütasyon 
ve kombinasyon daha sohbet açılmadan heyecan 
yaratıyordu.

Ama beklediğim gibi olmadı; tek bir konu konu-
şuyorduk: B planı.

Ressam olan Berlin’e sanatçı vizesi için baş-
vurmuş. Dubai’deki bir otel ile anlaşmış, oraya bir 
koleksiyon yapacakmış. Gelecek parayla da birikmiş 
kirayı ve borçları ödeyip artanıyla işler kötü giderse 
Berlin’e geçip sonunda yüreğinden geçen sanatı 
yapabilmeyi umuyor. Tiyatrocu olan da dil kursuna 
başlamış, aynı vize türünü deneyecekmiş. İyi bir dizi-
de oynuyor yine, geliri de idare ediyor ama inanma-
dığı şeyi yaptığı için 11 yıldır düzenli terapiye gidiyor. 
Sadece tiyatro yapmak istiyor artık, gerçekten 
tiyatro. “En kötü meydanlarda pandomimle para 
toplarım bir süre.» dedi, koca aktris.

Direktör olan çalıştığı global markanın başka bir 
şirketine başvurmuş, olursa titri düşecekmiş ama 
açılan pozisyon Londra’daymış. Maaş Londra için 
çok iyi değilmiş ama merkeze biraz uzak bir yerde 
yaşarsa yetermiş. Zaten İstanbul’da her gün ara-
cıyla 3 saat yol yapıyormuş, metro ve trenle 1 saat 
gidiş-geliş onu hiç de yormazmış. Burası olmazsa 
Hollanda için başka bir işe başvurmuş, istenilen 
özellikler onun sahip olduklarından çok daha düşük 

ama bütçe fena değil. Direktör olduk da ne oldu, 
artık rütbeler önemli değil, diyor.

Onda 3 çocuk var, hem kariyer hem çocuk yapa-
yım derken çöktü yazık. Çocukların okula, kurslarına 
ve yıllara direnmek için güzellik merkezlerine, ye 
kürküm ye iş dünyasında barınmak için üzerine 
aldığı marka şeylere para akıtmak zorunda kalmasa 
çoktan yapmıştı dünyalığını.

Restoran işletmecisi olan Yunanistan’da bir yer 
açmak istemiş ama oturum için belirli tutarda bir 
gayrimenkul almak gerekiyormuş, yetmemiş. Zaten 
mutfaklar az çok aynı, fark yaratmam da zor, diyor.

Karadağ’a ve Sırbistan’a bakıyormuş. Orada hem 
fiyatlar uygun hem oturum daha kolaymış. Yaz 
sezonuna yetişmek istiyorsa en geç şubat-mart bir 
yer bulmalıymış.

Benim pek B planım yok. Ben akışa bıraktım, 
dedim. Büyük hayallerim için biriktirdiğim bir param 
vardı, hayallerin bütçesine küsurat kaldı. Günübirlik 
tırtıklıyorum ucundan yetiremedikçe. İyice kuşa 
döndü, bakalım gittiği yere kadar. En kötü durumda 
kalanı cebime koyup bir yere doğru çıkarım yola. 
Düşünmedim nerede ne yaparım diye. Düşünmek 
kökümü kazımak gibi geliyor, yeniden başlayacak 
gücü bulmak için önce tüm gücümü kaybetmem 
gerek.

Akademisyen olan; masaya oturur oturmaz 
demişti ki “Ben yiyip geldim, rakı da içmeyeceğim, 
bir bira sadece.”

Pek de konuşmadan dinledi ki iyi konuşur, işi 
bildiğini anlatmak. Ama uzaklaştırıldı okuldan 
senelerdir, reflekslerini kaybediyor belki de anbean.

Hepimiz istem dışı ona baktık. Söz sırası geldi 
diye.

Şişesiyle oynuyordu. Bakışların yükünü ve sessiz-
liğin ağırlığını hissedince kaldırdı başını:

“Ne? Ne var? Hiç bana bakmayın, benim B 
planım, C seçeneğim bilmem nem yok. İki kadeh 
rakı yanına haydari yiyecek, şuradan eve dönerken 
taksiye verecek param yok. 22 sene üzerine çalıştı-
ğım alanın dünyada geçerliliği yok. Olsa bile benim 
yeniden onca şeyi baştan okuyacak hâlim yok. 
Burada çalınan itibarımı gidip yaban ellerde geri 
arayacak değilim. Öğrencilerim doktora yapıyor 
dünyanın her yerinde, o kadar onurum kalsın, on-
lardan referans mektubu isteyecek değilim. Bunca 
yıllık emeğimi, onca makaleyi, tezi, araştırmayı, 
yayını, dersi hiç yazmamışım, söylememişim gibi 
silecek değilim. Elimden her şeyimi aldılar, üzerine 
bir bardak su içip yanlarına bırakacak değilim. Da-
ğılan bir ülkeyi ancak B planı olmayanlar kurtarır. 
O da proletaryadır. Ömrümce maaşlı çalıştım, 
senelerdir de çeviriyle, tezgâhtarlıkla hatta evde 
sarma yapıp satarak ayakta kalıyorum, danis-
kasıyım. Ben kalıyorum, dingin su aramıyorum, 
fırtınanın gözünde olacağım, benim kaybedecek 
bir şeyim kalmadı.” dedi. 

Masaya iki onluk attı, “Onca yılın hukukuna üze-
rini kapatırsınız hesabın, başka da param yok.” dedi 

çantasını alıp hışımla kalktı masadan.
Derin bir sessizlik sonrası herkes kendi özeleş-

tirisini, birbirini dinlemeden onaylayarak masaya 
dökmeye başladı. Tabii ki herkes kendince B planın-
da haklıydı.

Birbirimizi teselli ederken bile gidenin eve nasıl 
varacağını konuşmuyorduk. Evi sapaydı, otobüs 
geçmezdi, taksi parası yoktu, kendi demişti.

Bu bencilliğimiz, eve varıp taksiyi öderken aklıma 
geldi. Hiç içmemiş gibi ayıktım, moralsizdim. Evin 
sessiz karanlığı üzerime geldi, televizyonu açtım, aynı 
anda telefonum çalmaya başladı. Gecenin ikisiydi.

Televizyon canlı yayındaydı, tüm kanallar. Bir 
kadın akademisyen hükümet istifa etmezse köp-
rüden atlayacağını söylemişti. Birinci köprü trafiğe 
kapatılmıştı.

Kadını kameraya çekip ilk yayımlayan, para 
ödemeden durdurup indiği taksinin şoförüydü. Olay 
yerine ulaşan ilk beş haberci de bağımsız gazete-
ciydi. Polisle aynı anda gelmişlerdi. Bu yüzden polis 
önce basını susturmaya ve kadını ikna etmeye çalış-
mıştı, zor kullanmaya kalkıştığında polisle kadının 
arasına köprüden geçmekte olan 3 kurye, motorları 
ile girmişti. Arbede yaşanırken köprüden geçen 
araçlar durmuş, herkes müdahil olmuştu. Köprü 
istifa sesleriyle inliyordu. Kadınla köprü demirleri 
arasında da kollukla arasında da çember şekilde 
koca bir etten duvar vardı.

Takviye istenen TOMA’lar ne Asya ne Avrupa yö-
nünden köprüye girememişti. İki girişte de yolcula-
rın baskısıyla otobüsler enlemesine yolu kesmişler-
di. Parası olan medyanın canlı yayın araçları da olay 
yerine sokulmamıştı. 

Araçlar yolu açmayı reddediyordu.
İzlediğim kanalın toplumsal olaylarda defalarca 

darp edildiğine şahit olduğum kadın muhabiri bizim 
kıza soruyordu:

“Görünen o ki istifa seçeneği söz konusu değil, 
diğer seçeneğe de burada bulunan bizler dâhil 
hiçbirimiz izin vermeyeceğiz. Uzlaştırıcı size yüz 
yüze görüşme, bize ulaşan bakan iş sözü, iş insanları 
bağış önerdi kabul etmediniz. Sizin için geçerli C 
seçeneği ne olabilir?”

Dimdik kameraya bakarak yanıtladı: “C seçeneği 
yoktu, B planım bile yoktu. Bu köprüdeki insanlar 
yeni bir seçenek oldu. Acil demokrasi, acil özgürlük, 
acil adalet! Bu memleket benim için hayat memat 
meselesi. Satın alınabilir değilim, ikna edilebilir 
değilim. Pes edecek değilim, kaçacak da değilim. 
Yaşamak istiyorum ama bu hayat değil. Görüyorum 
ki yalnız da değilim.”

Tam bir saattir hiç kımıldamadan, çalan telefonu 
açamadan, ayağımdaki pabuçları bile çıkarmadan 
donmuş şekilde ekrana bakıyordum. 

Bir anda kapıyı çekip çıktım, sokak araç kaynıyor-
du, biri önümde durdu; “Köprüyeyse atla.” dedi.

Atladım...
B planım yoktu, planım bile yoktu, sadece C 

seçeneğiydim, herkes gibi…
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Doktora gelen adam “Hastayım.” 
der, “Hayattan zevk alamıyorum. 
Acılar aklıma geliyor, yemek 
yiyemiyorum. Çıplaklar hatırıma 
geliyor, onlarla birlikte üşüyorum. 
Her cinayette kendimi suçlu 
buluyorum. Her katil bıçağının 
kabzasını sanki benim ellerim 
tutmuştur. Her atılan kurşun benim 
kalbime saplanıyor. Bütün bu 
toplumun suçları benim omuzlarıma 
yüklenmiş. Artık gülmesini 
unuttum.”

Doktor, hastasını omzundan tutar, 
pencerenin önüne getirir, perdeyi 
aralar, parmağıyla karşı duvardaki 
afişi gösterir. Bu afişte, bir sirk 
palyaçosunun reklamı vardır.

“Azizim.” der, “Şu palyaçoyu görüyor 
musun? Tavsiye ederim, her gece 
bu palyaçonun gösterilerine git. 
Bütün kederini, elemini, derdini 
unutursun. Gülmeyi, kahkahayı 
öğrenirsin. Hayattan yeni baştan 
zevk almaya başlarsın. Hasta başını 
eğer, “Doktor…” der, “İşte o palyaço 
benim!”

AZİZ NESİN
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ZAFER KÖSE

LENNIE’Yİ  
KORUMAK

George, arkadaşı Lennie ile 1930’lu yıllar-
da, Amerika’da çiftliklerde çalışır. Kendine 
ait küçük bir çiftlikte hayatını sürdüreceği 
günleri düşler. Bütün hayallerinde Lennie de 
vardır. Buna mecburdur George. Lennie kendi 
başına yaşayamaz. Dev cüsseli ve fizik gücü 
çok yüksek bu adam, zihinsel olarak gelişme-
miştir.

Zaten Lennie de ailenin küçüğü gibi bir ruh 
haliyle, George’un onaylayacağı biçimde ya-
şamak ister. Birlikte alacakları küçük çiftlikte 
birkaç tavşan beslemeyi hayal eder. Çünkü 
yumuşak şeyleri okşamayı çok sever.

Bir gün Lennie, çiftlik sahibinin güzel 
karısının saçlarını okşamaya kalkınca işler 
karışır. Kadının tepki göstermesi üzerine, 
ağzını burnunu kapayarak onu susturmaya 
çalışır. Bir kadının saçlarına izinsiz dokundu-
ğunu George duyarsa çok kızar; Lennie’nin 
tavşanları sevmesine izin vermez sonra. Ka-
dının çırpınışları Lennie’nin paniklemesinden 
başka işe yaramaz ve ölüverir kadın. Lennie, 
çiftlikten kaçar.

Hemen bir linç grubu toplanır. Hayalleri yı-
kılan George, arkadaşını linç grubundan önce 
bulur. Artık onu koruyamayacağı bellidir. Her 
zamanki gibi hayallerini anlatmaya başlar. 
Yanında getirdiği tabancasını gizlice çıkarır. 
Kendisini dinlerken dalıp giden arkadaşına 
son iyiliğini yapar. Lennie’yi vurur. 

ZORLA İYİLİK  
OLUR MU?

Bernhard Schlink’in “Okuyucu” roma-
nında, Hanna, İkinci Dünya Savaşı günle-
rindeki bir toplama kampında 300 Yahudi 
kadının yanarak ölmesine göz yummaktan 
yargılanmaktadır. Hâkim, suç kanıtı olan 
bir metni onun el yazısıyla karşılaştırmayı 
düşünür. Hanna ise, kendisine verilen kâğıda 
bir şey yazmaz ve suçu kabul eder. Oysa o 
metni Hanna yazmış olamaz, çünkü okuma 
yazma bilmemektedir. Fakat bu sırrının 
ortaya çıkmasındansa, ömür boyu hapse 
mahkûm olmayı tercih eder.

Sevgilisi Michael, Hanna’yı duruşmada izler-
ken gözünde canlanan anılarla, bir anda onun 
sırrını anlamıştır. Hâkime gerçeği açıklayarak 
Hanna’yı o kadar büyük bir cezadan kurtarırsa, 
iyilik yapmış olur mu? Ona, “hayır, senin için 
iyi olan, senin tercihin değil” deme hakkına 
sahip midir?

Bu, George ile Lennie’nin arkadaşlığından 
başka nitelikte bir ilişkidir. Kendi kararlarını 
vermek konusunda Hanna’nın herhangi bir 
engeli yoktur. Onun tercihine aykırı hareket 
ederek ona iyilik yapmak, tabii ki savunula-
maz.

 
“İYİLİK YAPMAK”  
İYİ MİDİR?

Peki, iyilik amacıyla ve iyi niyetle sergi-
lenen her davranış, gerçekten iyilik midir? 
Örneğin, taksi şoförüsünüz, üniversite giriş 
sınavına geç kalmamak için koşan ama bele-
diye otobüsünü yakalayamayan bir öğrenciyi 
alıp, para talep etmeden, sınava yetiştirdiniz. 
İyilik yaptığınız öğrenci üniversitede bir bölü-
mü kazandığında, başka bir gencin o bölümü 
kazanamayacağı hiç aklınıza gelmez mi? 

Sonuçta, hangi bölümü kaç kişinin kazanaca-
ğı belli değil mi?

Tıpkı, birkaç öğrenciye burs vererek eği-
timde eşitlik sorununun çözülemeyeceği gibi 
bir konu bu. Veya yoksullara “yardım ederek” 
yoksulluğun önlenemeyeceği gibi. Yetkili 
olduğunuz şirkete yapılan iş başvuruların-
dan birini seçerek işsizliği azaltamayacağınız 
gibi. Karşılaştığınız kişilere iyilik yaparken 
tanımadığınız birine “kötülük” yapmanız, 
aslında, yüz binlerce yıllık uzun bir konu…

 
İYİLİK YAPMAK- 
İNSANLIK YAPMAK

Havemann, kültürel niteliklerin elenmesi 
ve gelişmesi konusunda da doğadaki seçi-
lim olgusunun geçerli olduğunu anlatır: Her 
ağaçtan binlerce tohum etrafa saçılıyor. Bir 
ormanda, her yıl milyarlarca yaşam olasılı-
ğı üretiliyor. Ve bunların çevre koşullarına 
en uygun olan küçücük bir kısmı tutunuyor 
toprağa. Böylece filizlenen yaşamlar birbir-
lerine benzer özellikte oluyor. Diğerlerine 
benzemeyen ve çok az bulunduğu için farkına 
varılamayan çeşit çeşit olasılıklar da aslında 
varlığını sürdürebiliyor. Çevresel koşullar 
değişince, bu sefer o çeşitlerden biri yaygın-

laşmaya, bir süre sonra da genel görünümü 
oluşturmaya başlıyor.

İnsan türünün önceki dönemlerinde, 
bencilce davranıldığı durumda, grup içindeki 
en güçlülerin bile sağ kalma şansı çok azdı. 
Yaşlıların, engelli üyelerin, yeni doğanların 
ve onlara bakan annelerin, topluluktaki 
herkesin gereksinimini hep beraber sağlayan 
insan çeşitleri doğadaki varlıklarını sürdüre-
bildiler. Çünkü onların ortaklaşmacı özellik-
leri koşullara uygundu.

10 bin yıl önceki yakın zamana kadar, yüz 
binlerce yıl boyunca, birbirini tanıyan küçük 
gruplar hâlinde yaşamıştı insanlar. Grup için-
de birbirlerine sahip çıkmak ve ortaklaşmacı 
biçimde hareket etmek en “kendiliğinden” 
ilkeleriydi.

Daha büyük organizasyonlar içinde, top-
lum hâlinde yaşamaya başlayınca, kolektif 
üretim yetenekleri daha da gelişti. Bebekliği 
doğanın en güçsüz canlısı olan insan türünün 
en fazla dayanışma geliştiren çeşidi, uygarlık-
lar yaratan bir canlı hâline geldi.

Günümüz insanının yaygın biçimde üzerin-
de anlaştığı “iyilik”, “güzellik”, “doğruluk” 
gibi kavramlar, önceki koşulların ürünüydü. 
Özellikle de birbirini tanıyan küçük gruplar 
hâlinde yaşanan dönemin. Zaten o zamandan 

TARAFSIZ  
İYİLİK OLUR MU?

32



SEMA AYŞE MERCAN

sonra geçen süre henüz çok kısa.
Bu arada, elbette bencil, fırsatçı, rekabetçi 

özellikleri önde bulunan çeşitler tümüyle 
kaybolmadı. Uygarlaşmaya geçiş sürecine 
kadar o özellikler insanda çekinik biçimde 
varlığını sürdürdü.

 
UYGARLAŞMA  
SÜRECİNDEKİ İNSAN

Birbirini tanımayan kalabalıklar hâlinde 
yaşamaya başlayan insanlar kendilerini nasıl 
aynı grup içinde hissedecekti? Ortak inançlar 
ve simgeler olmadan bu mümkün müydü? 
Örneğin, büyücülük gibi bazı uygulamaların 
gelişip dinlerin ortaya çıkmasını, insanların 
bir arada yaşama istenciyle de açıklayabiliriz.

Ne var ki, ortak inanç ve simgelerin ortaya 
çıkış koşullarındaki masumiyetleri kayboldu. 
En önemli gelişme, kuşkusuz, insanın günlük 
gereksinimini aşan bir üretim yeteneğine 
ulaşmasıydı. “Artık değer” sayesinde, herke-
sin çalışmasına gerek kalmıyordu. “Artık de-
ğer”i yönetmek, kaçınılmaz biçimde mülkiyet 
ve iktidar gibi olgularla birlikte gelişti.

Böylece yöneten-yönetilen veya ezen-e-
zilen gibi ayrımlar belirginleştikçe, birbirini 
tanımayan insanların ortaklaşa hayatıyla 
ilişkili simgeler ve inançlar birer iktidar aracı-
na dönüştü. İnsanların birbirleri için eşyalar, 
bilgiler, güzellikler ürettiği gerçeği hissedile-
mez oldu.

Oluşan yeni ortamda, hem yönetenlere 
itaat hem de diğer yönetilenlerle rekabet 
gibi, “artık değer”in çoğaltılmasını sağla-
yacak insan özellikleri beslendi. Doğrusu, 
“artık değer”in gittikçe daha az sayıda 
insanın elinde toplanması ve tekrar tekrar 
üretim sistemindeki yatırımlar için sermaye-
ye dönüşmesi sonucunda, insanlık tarihinde 
görülmemiş bir zenginleşme de ortaya çıktı. 
Ne var ki, “büyük insanlık”a hiç de mutluluk 
getirmeyen bir zenginlikti bu.

 
TARAFIMIZ,  
MECBURLUĞUMUZ

Kapitalizm, insan türünün varlığını sür-
dürmesine engel olan ve onda çekinik halde 
bulunan niteliklerin baskın hâle gelmesine 
neden oluyor. Bu “kötü insan” nitelikleriyle, 
içinde yaşadığımız ekolojik sistemin korun-
ması da mümkün değil.

Bu demektir ki, kapitalizmin devam etmesi 
mümkün değil. Ya insan niteliklerini tahrip 
edeceği için insanlıkla birlikte yok olacaktır 
kapitalizm, ya da insanlık bu mücadeleyi 
kazanıp onu aşacağı için yıkılıp gidecektir.

İlle de politik bir bilince dayanmasa da 
her “iyi insan” tavrı, daha güzel bir dünya 
kurabileceğimizin kanıtıdır. Yüzlerce olumsuz 
davranış arasındaki tek bir iyilik bile, insanlı-
ğın bir mucizesi kabul edilmelidir. Bu sayede, 
koşullarının ürünü olan insanın koşulları-
nı aşabileceğini, kendisini ortaya çıkaran 
dinamikleri çözümledikçe onların etkisinden 
bağımsızlaşacağını biliyoruz.

Yüz bin yıllık insan niteliklerini tahrip 
eden bu kapitalist koşullarda “iyi insan” 
olmak, aynı zamanda antikapitalist olmak-
tır. İyilik, kişisel meselemiz değil, toplumsal 
tarafımızdır. İyi insan niteliklerini yaşatmaya 
ve geliştirmeye, varlığımızı sürdürmek için de 
mecburuz.
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DİLEK NEŞE AÇIKER

Epikür paradoksunun göbeğinde çırpınıp 
duruyordu kedi. Sonsuz bir fraktaldan 
çıkabilmek için umutsuzca çabalamak-

taydı. Çoğalıyor, azalıyor, büyüyor, küçülü-
yor, duvarlarını aşamıyordu.

Bütün o hengâmede “Kötülükten kaçış 
mümkün mü?” diye sorup duruyordu kendi 
kendine. Nereden çıkmıştı hayatı çekilmez 
yapan bunca kemlik? 

Alışkanlıklarından ziyade alıştıklarına 
bağlıydı ve onlarla ilişkisini sorunsuzca 
sürdürebilmek yegâne dileğiydi. Sımsıkı 
tutunduğu rutini olmazsa yaşayamayacağını 
inanmıştı. Kişiliksiz görünme tasasına kapılıp 
inandırıldıklarını vardan sayamıyordu. 

Kendini sonsuz kez yinelediği şekilden 
şekle giren feleğinde amaçsızca devinirken 
kötülüğün ayakları yere basan bir tanımı-
nı dahi yapamıyor ama onu her hücresinde 
hissediyordu. 

Suskunluk yasalarının yumruğunu sertçe 
vurduğu bir anda sözcükler icat edilmeden 
öncesini düşünürken buldu kendini. Tarihin 
de kötülükler tarihi olduğunu fark ettiğin-
de, kimselerin duymayacağı kadar alçak 
sesli mırıltılarla kitaplarının üstüne uzandı. 
Dilinin ucuna gelen kelimeleri yalayıp yuttu. 
Hangi günde başlamıştı kötülük? Gecenin 
zifiri karanlığında mı yoksa güneşin ışıkları 
altında mı işlenmişti ilk cinayet? Önce fikir 
mi ölmüştü? Ne çok soru vardı.

Sorgulamalarla geçen günlerinde cevap-
ları bir türlü bulamıyor, çelişkiler yumağının 

peşinde koşturup duruyordu. Bir de git gide 
büyüyen yalnızlığı vardı. Bunu bir türlü an-
lamlandıramıyordu. 

Derin düşünmeye ara verdiği küçük mola-
larından birinde, kendi sonsuz kopyalarından 
yarattığı arkadaşlarıyla birlikte mümkün 
olan en iyi dünyaları Schopenhauer’a ve en 
kötü dünyaları Leibniz’e hediye etmeyi ka-
rarlaştırdılar. Bu ucube deneyden eğlenmek 
dışında beklentileri yoktu. Hayatın hangi 
yarısının mutlulukla geçeceğini bilmeden 
yaşamak zordu. Uzun sürmeyen, orta şekerli 
bir keyif hâlinin ardından müzminleşmiş can 
sıkıntısı geri geldi kedinin, çünkü ne yaparsa 
yapsın kötülük yanı başında duruyor, dik-
katini çekmek için türlü türlü araçlar icat 
ediyordu.

Gel zaman git zaman aynı şeyleri tekrar 
tekrar tecrübe etmenin faydasız olduğuna 
ikna etti aklını ve ruhunu. Durduramayacağı 
rüzgârları arkasına alacak kadar fırıldak de-
ğildi belki ama karşısında durmaya da niyeti 
yoktu.

Diline daha önce hiç duymadığı bir şarkı 
takılıverdi. 

“İki dünya bir araya gelse yol bulur kaça-
rım ortadan

Kaybolmak lazım şimdi iz bırakmadan”
Şarkıyı hiç anlamamıştı kedi ya da daha 

doğrusu anlamak istedikleri şarkının anlat-
tıklarıyla akla kara kadar alakasızdı.

Nihayetinde doğru oturup eğri kalktı ve en 
iyi bildiğini düşündüğü şeyi yapmaya karar 

verdi. Konformizmin sıcak, güvenli yatağına 
uzanacaktı. Netice itibariyle görece kısa ya 
da görece uzun bir zaman aralığında dünyayı 
değiştirmek için elinden geleni yapmış, yan 
gelip yatmayı, hayattan kaçmayı, görmezden 
gelmeyi ve gelinmeyi hak etmişti. Görülmek 
istediği yerler de değişmişti ama bunu henüz 
kendine itiraf edecek irtifaya ulaşmamıştı. 

“Tamam.” dedi uykuya dalmadan önce. 
“Kumumu eledim, çıkıntılardan, keskin 
kenarlı taşlardan, sert deniz kabuklarından, 
rengârenk camlardan kurtuldum. Şimdi ne 
istersem yapabilirim.”

Ertesi sabah bir öncekinin aynı bir güne 
uyandı. Dünya yine değişmişti ama o farkına 
bile varmadı. Yuvarlak gözlerini açıp kısa 
menzilde etrafa baktı. Erindi, gerindi, eşindi. 
Akabinde görüp duyduğu, kaçınıp sakındığı 
ilk kötülükte kafasını önceden elediği o kuma 
gömdü. Tertemizdi kumu kedinin; grinin mat-
laşmış, kimliksiz bir tonunun güven veren 
ruhsuzluğuna da sahipti, çoraklığın hayatı 
anlamsızlaştıran kahverengiliğine de. 

Bütün devinimini kaybetti kedi. Böylece 
ikinci kötülüğü tamamıyla görmezden gele-
bildi. 

Üçüncüyü ne gördü ne duydu ne bildi. 
Görmemeye çabucak alışmıştı. Kumla dolu 
kulakları seslere dikilmeyi unutmuştu. 
Bilmemekten mustarip oluşunu idrak dahi 
edemedi. 

O kadar uzun süre kaldı ki başı kumda, en 
nihayet bir gün kum koktu. 
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NASUH MAHRUKİ

Hoşgörü kavramı Anadolu kültürünün en büyük erdemlerinden 
biridir. Yunus Emre’nin “Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü.” 
veya Mevlana’nın “Gel, gel, yine gel, ne olursan ol, yine gel.” 

sözleri bu coğrafyada doğan, büyüyen, yaşayan herkesin aradan geçen 
neredeyse 750-800 yıla rağmen zihin haritalarına, paradigmalarına 
bir daha hiç çıkmamacasına işlenmiştir. Bizler de doğal olarak hayat 
görüşümüzü inşa ettiğimiz temellerden birini hoşgörü olarak kabul 
etmişiz. Karşılıklı olduğu ve toplumun tüm katmanları tarafından 
paylaşıldığı sürece büyük bir üstünlük olan bu vizyonun, toplum içerisinde 
barış, anlayış, huzur, denge ve refah, güvenlik gibi kazanımları olduğu 
ulusal tarihimizde kayıtlıdır. Tarih boyunca Türkleri; yaşadıkları coğrafyada 
ezilen, baskı altında kalan halkların kaçıp sığındığı güvenli, huzurlu bir 
liman gibi kabul etmelerini sağlayan temel unsur; gücümüz, kendimize 
güvenimiz ve kendimize saygımızdan kaynaklanan, Batılı toplumlarda 
bizim anlayışımız ölçüsünde bulunmayan bu hoşgörüdür. 

Hoşgörü zihinsel ve psiko-sosyal alanda etkilidir; yaradılıştan kaynaklanan 
her türlü farklılığı doğal kabul eden ve bu yönüyle bu farklılıkları hor 
görmeye, kınamaya, yargılamaya yer vermeyen ahlaki, barışçıl, uzlaşmacı 
bir olgudur. 

Türklerin hoşgörü, Avrupalıların ise tolerans dedikleri kelimelerin 
anlamları ve ifade ettikleri kavramlar arasında önemli farklar var. Hoşgörü; 

sıcakkanlılığı, sevgiyi, empatiyi ve toleransı da içeriyor. Ama tolerans’ın 
içerisinde bunların yerine sadece demokratik bir müsaade etme var. 

Batı’nın hoşgörü anlayışı daha ziyade akılla ilişkilidir, bizdeki ise gönülle. 
Bizim hoşgörümüzde gönülden bir kabulleniş varken, batı kültürünün 
güçlü demokrat değerlerinden kaynaklanan adil, eşitlikçi, hakkaniyetçi ve 
bunlarla sınırlı bir müsaade etme anlayışı hâkimdir. Bu noktada Batı’daki 
bu müsaade etme anlayışının da özellikle kendi benzerleri arasında 
tam anlamıyla uygulandığını, diğer toplumlara karşı bu kadarını bile 
göstermediklerini de hatırlamak gerekir. 

Hoşgörüsüzlük güvensizlerin ve zalimlerin tutumudur. Biz tarih boyunca 
imparatorluk kuran az sayıdaki milletten biriyiz, güçlü, güvenli ve adaletli 
devletler kurmuş ve bunu da hoşgörü ile desteklemiş bir toplumuz. Bizden 
olmayanı hiçbir ayrımcılıkla değerlendirmemiş ve kültürlerini yaşama 
ve yaşatma hakkına her zaman saygı duymuşken; Batılıların ırk, dil, din, 
kültür konularındaki geçmiş sömürgeci yaklaşımlarını da akılda tutmak 
gerektiğini düşünüyorum.

Bugün 1.4 milyarı aşmış koca Hindistan’da bile trafik soldan işler. Fas’ta, 
Cezayir’de kendi kültürlerine son derece aykırı olarak herkesin Fransızca 
düşünmesi ve konuşması, Batılı kültürlerin hoşgörü anlayışının ne kadar 
kendilerine dönük olduğunu göstermektedir.
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BİRCAN USALLI SİLAN

Aydan Şener… 
Ülkemizin tescilli güzellerinden…
Güzellerinden diyorum, çünkü 1981 yılında aldığı 

unvanı bu kadar çok hak eden ve güzel olmayı bu 
kadar başarıyla sürdürebilen az sayıda kişi tanıdım. 
Güzellik bir insana ancak bu kadar yakışabilir 
diye düşünüyorum. “Güzellik kime yakışmaz?” 
dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bazı insana yakış-
maz. Güzeldir ama donuktur, güzeldir ama buz gibi 
soğuktur, güzeldir ama elini tutasınız gelmez çünkü 
ruhuna işlememiştir, gözlerindeki canlılığa yansı-
mamıştır ve en önemlisi kalbine bulaşmamıştır.

“Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü” 
şarkısındaki o zarif, o bir görüşte âşık olunan kadın 
gibidir Aydan Şener. Ama 30 yılı aşkın süredir tanı-
dığım Aydan Şener’in bana göre en belirgin özelliği, 
şöhretin değil, insanlığın o güzelim donanmışlığıyla 
olan zenginliğidir. Şöhretin gelip geçiciliği ama 
klasik olmanın kıymetli bir armağan olduğunun 
farkındadır. 

Bugün vagonumda, adını “Zarife” taktığım 
kumru gibi karşımda oturan Aydan Şener konu-
ğum. Hava soğuk ama vagonumuz sımsıcak. Bir 
köpeğin masum gözlerle pencerelere baktığını 
görünce, gözlerinin dolu dolu olmasıdır beni ona 
bağlayan en önemli etkenlerden biri. Elbette camı 
açıp simitlerimizi onunla paylaşmak, ikimizin de o 
an yüzünün gülmesine neden oluyor. O, hayvanları 
o kadar çok seviyor ki, benim sevgim onun karşı-
sında Fenerbahçe’ye 3-0 yenilmiş Galatasaraylı 
gibi kalıyor. Köpeklerini, kedilerini, börtü böceğini 
onlarla kocaman bir aile gibi bir arada yaşamasını 
örnek alsa insanlar, eminim daha yaşanılası bir 
dünyamız olurdu.

Aydan Şener’in sıkı bir dizi izleyicisi ve çok kitap 
okuyan ve yeni çıkan yayınları takip eden bir okur 
olması elbette mesleğinin gereği gibi gelebilir 
ama bence onun aydınlığındaki etkenlerden biri 
de budur. Benim de tanıdığım sevgili annesini asla 
unutmamasını, halen yaşıyor gibi hayatının bir par-
çası sayışını da elbette çok önemsiyorum. Ha bir de 
bilen bilir, Yeşilçam’ın vazgeçilmez fenomenlerin-
den sevgili Suzan Avcı da onun teyzesidir ve onu da 
anne yarısı gibi sarıp sarmalamaktadır. Ve kırmızı 
çizgisi Atatürk’tür. Cumhuriyettir. İnsan haklarına 
olan saygı ve sevgisidir. Haktır, hukuktur, adalettir. 

Televizyon döneminin ilk dizilerinin vazgeçilmez 
starı Aydan Şener… Halen anımsayanınız vardır 
elbette Çalıkuşu’nu, Samanyolu’nu, Fikrimin İnce 
Gülü’nü, Fatih Harbiye’yi… Şimdi ise bir kanalda 
sunuculuk yapıyor, başka bir kanalda bir dizide 
oyuncu olarak sevenleriyle buluşuyor, aynı za-
manda “Kibarlık Budalası” isimli tiyatro oyunuyla 
sahnelerde ve turnelerde.

Ben biraz çok mu konuştum ne? Artık sözü Ay-
dan’a bırakıyorum ve ilk sorumu soruyorum…
n Dünyayı ne kurtarır sence?
Sevgi elbette… Dünyayı sevgi, saygı, hoşgörü, do-

ğaya saygı ve empati kurtarır mı bilemiyorum ama 
daha da güzelleştirir, yaşar hale getirir.
n Seni görünce dilimden “Fikrimin İnce Gülü” 

şarkısı dökülüyor. Senin gibi zamansız şarkılar-
dan biri. 

“Fikrimin İnce Gülü” çok sevdiğim bir şarkı. Aynı 

zamanda dizisini de yapmıştım. Kenan Işık ile birlikte 
oynamıştık ve sekiz bölümlük bir dizi olmuştu. Sanı-
rım senin gibi çoğu insanın da aklına ben geliyorum 
ki bazen müzikli yerlere gittiğim zaman, ben salona 
girince hemen “Fikrimin İnce Gülü” çalmaya başlıyor-
lar. Çok güzel bir şarkı hem de Atatürk’ün de çok 
sevdiği şarkılardan biri. Bu yüzden daha da anlamlı 
benim için.
n Her alanda eskiye bir özlem var. Sen bunu 

neye bağlıyorsun? 
Evet, her alanda eskiye bir özlem var. Kiminle 

konuşsam aynı şeyi söylüyor. Özellikle 90’lı yıllara 
büyük bir özlem var. Ne mutlu ki o yılları yaşayabil-
dik. Çünkü gerçekten güzel yıllardır. Belki teknolojinin 
bu kadar ilerlemesi, internetin bu kadar hayatımıza 
girmesiyle kaybolan bazı insani değerlere duyulan bir 
özlem bu. Artık her şeyi cep telefonlarından hallede-
bildiği için insanlar bazen görüşmeye, konuşmaya, 
sarılmaya bile gerek duymadan geçirebiliyorlar 
günlerini. Daha bir yalnızlaştı herkes. Herhalde 
bunun neticesi diye düşünüyorum. Ya da çocukluğa 
duyulan özlem… O zaman büyükleriniz, anneni, ba-
banız genç, onlar da hayatta… Belki zaman geçtikçe, 
onları kaybettikçe, çevremizdeki insanlar birer birer 
azalmaya başlayınca da geçmişe özlem duyulabilir. 
Bunların genel sonucu belki de bu özlemin sebebi. 
Ama kesinlikle böyle bir durum var, katılıyorum. 
n Tiyatro yapıyorsun ve Türkiye’nin neredeyse 

her yerini dolaşıyorsun “Kibarlık Budalası” oyu-
nuyla. Tiyatro senin için ne ifade ediyor? Kendini 
sahnede olduğunda nasıl hissediyorsun?

Tiyatro serüvenim 2008 yılındaki “Çılgın Yenge” 
oyunuyla başladı. Sonra da hiç ara vermeden senede 
bir oyun, iki senede bir oyunla sürdürüyorum. Şu 
anda da Moliere’in “Kibarlık Budalası” oyununu sah-
neliyoruz Tiyatro Kedi ile birlikte. Çok güzel gidiyor. 
Çok yoğun. Hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin çe-
şitli şehirlerinde oynuyoruz. Müthiş bir ilgi ve sevgiyle 
karşılaşıyorum. Hınca hınç doluyor salon. Çok şükür 
tiyatroya güzel bir ilgi var. İnsanlar beni görmekten, 
ben onları görmekten dolayı çok mutlu oluyorum. 
Oyun sonrası fotoğraflar çekiliyor, ağlayanlar oluyor. 
Birebir iletişimi çok seviyorum. Bunu da tiyatro 
sayesinde yaşayabiliyorum. Bu yüzden tiyatroyu 
bırakmayı hiç düşünmüyorum. 
n Mesleğini çok sevdiğini biliyorum. Oyun-

cu olmak için doğmuş birini görüyorum seni 
görünce. Sen dünyaya yeniden gelsen yine oyuncu 
olur muydun? Oyunculuk senin için ne demek?

Oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. İzlediğim 

“MADDİYATTAN ÇOK DAHA 
ÖNEMLİDİR İNSANLIK”
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ilk tiyatro oyunu “Çalıkuşu” idi, izlediğimde oyuncu-
ları sahnede görünce müthiş bir büyüye kapılmıştım 
ve “Ben tiyatro oyuncusu olacağım.” demiştim. 
Seneler sonra da kısmet oldu. Oyunculuk benim için 
gerçekten çok önemli ve çok severek yaptığım bir 
meslek. Zaman zaman şöhretten bunaldığım, keşke 
olmasaydım dediğim dönemler oldu ama şu anda 
bunun o kadar güzelliğini ve saygınlığını yaşıyorum 
ki… Dünyaya yeniden gelsem yine oyuncu olmak ve 
insanların sevdiği bir insan olmak isterdim.
n Çok güzel ve özel bir kadınsın. Yolda yürür-

ken “Bu kadar güzel kalmayı nasıl başarıyor-
sunuz, çok güzelsiniz” dediklerine bizzat şahit 
oluyorum seninleyken. Güzellik senin için ne ifade 
ediyor? 

Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Özel 
olmak çok daha önemli benim için. İnsanların 
bu tür sözleriyle, hem yolda hem sosyal 
medyada karşılaşıyorum. Biraz genetik olduğunu 
düşünüyorum. Annem ile benim anne-kız olduğu-
muza kimse inanmazdı. Yaşından çok genç göste-
ren bir kadındı annem. Genç görüneyim hevesim 
asla yok. Sadece yaşımın güzeli olmayı seviyorum. 
Hiçbir zaman yaş takıntım olmadı, yaş saklama gibi 
yollara da hiç başvurmadım. Ki bunu yapanlar çok, 
biliyoruz. Yaşımın güzeli olmak, sağlıklı olmak, 
fresh olmak, bakımlı olmak önemli benim için. Yedi-
ğime içtiğime de çok dikkat ediyorum. İçten beslen-
menin çok önemli olduğuna inanıyorum. Dışarıdan 
sürülen şeylere çok fazla inanmıyorum. Kendime iyi 
bakmaya çalışıyorum. 
n Ya kalp güzelliği? Güzel insan kime dersin? 

“Adam gibi adam olmak” diye bir deyim var. 
Bunun sendeki karşılığı nedir?

Tabii ki kalp güzelliği çok önemli. En önemlisi 
hem de… İç güzelliğin dışa vurduğuna, kesinlikle 

inananlardanım. Fesat ve kötü olan insanların 
bakışları da ifadeleri de sert oluyor. Gözlerden 
okumak mümkün bence. İyi insan olmak benim 
için çok önemli. Bir insanın parası varmış, yatı-katı 
varmış benim için hiç önemli değil. Beni tanı-
yan herkes bilir; benim en büyük özelliğim asla 
insanları kategorize etmem, ayırmam. Herkese 
aynı şekilde davranırım. Adam gibi adam olmak 
deyimine gelince… Çok zor onu bulmak. Sorarsan 
herkes böyle diyor, kendi dürüstlüğünden bahse-
diyor ama... Çok nadir. Tabii kadınları da katarak 
söylüyorum içine. Son dönemlerde herkes çıkar, 
menfaat, dedikodu, iftira peşinde. Bunlar benim 
çok korktuğum ve hiç sevmediğim şeyler. Mümkün 
olduğu kadar insanları olduğu gibi kabul etmeye 
çalışıyorum ya da istemediğim insanlar çok da yüz 
göz olmadan görüşmeyi kesiyorum. O şekilde bir 
savunma mekanizması geliştirdim. Çok az insan 
var zaten görüştüğüm. Seçiyorum. Çünkü çok 
güvenilir olmadığını biliyorum insanların. Adam 
gibi adam; dürüst, yalansız, çıkarsız, doğal, sami-
mi şefkatli ve aldatmayan erkek. Bir kadın olarak 
ben de öyleyimdir. Asla yapamayacağım şeyin 
sözünü vermem, sözünü verdiğim şeyi de mutlaka 
yaparım. Boş sözler veren, palavracı insanlardan da 
hoşlanmıyorum. 
n Ülkemizde bir kadın sanatçı olarak hiç de-

zavantajlı olduğunu düşündüğün anlar oldu mu? 
Kadınların sektörde ayrı tutulduğuna inanıyor 
musun? 

Bir yaşa geldikten sonra, özellikle otuzlu yaş-
ların sonunda, kırklı yaşların başında, ülkemizde 
kadın oyuncular maalesef sadece anne rollerine 
layık görülüyor sadece. Dünyada da durum böyle. 
Bu konuda belgeseller de yapılmıştı bir dönem. 
Özellikle güzel oyuncuların maalesef çok genç 

denebilecek yaşlarda sektörden biraz dışlanması 
söz konusu. Bu çok dayatılan bir şey kadınlara. Hep 
genç, hep güzel, özellikle son dönemlerde olduğu 
gibi hep çok zayıf olmak zorunda kadınlar gibi… 
Böyle bir dezavantaj var. Erkeklerde bu yaşanmıyor. 
Kırk yaşını geçmiş erkeklere bile genç oyuncu deni-
yor. Ülkemizde maalesef böyle bir şey yaşanıyor. 
n Peki kadın olmak? Kadına şiddet haberle-

rini görmediğimiz bir gün bile yok ne yazık ki… 
Hepimizin içi parçalanıyor bu haberleri görünce. 
Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Kadını bu 
kadar edilgen görmek seni üzüyor mu?

Kadına şiddet hepimizin yarası. Gün geçmiyor ki 
yeni bir şiddet ya da öldürülme haberi görmeyelim… 
Ki gördüklerimiz sadece yansıyanlar. Kim bilir nereler-
de, neler yaşanıyor daha bilmediğimiz. Çok öfkeleni-
yorum, içim parçalanıyor. Nasıl önüne geçilemiyor? 
Cezaların çok artırılması gerekiyor. Her ne olursa 
olsun hiçbir kadın, hiç kimse bunu hak etmiyor. Son 
derece karşıyım şiddete. 
n Biliyorum ki çok fedakâr, kızı için dünyayı 

yıkabilecek bir annesin. Anneliği bana anlatır 
mısın?

Annelik çok çok özel bir duygu, müthiş bir 
paylaşım. Daha karnınıza düştüğü anda, göbek 
bağıyla kurduğunuz o paylaşım bir ömür boyu 
sürüp gidiyor. Anne olmak hiç anlatılır bir şey değil 
ki… Ecem benim hem en iyi arkadaşım hem dert 
ortağım hem bebeğim. Hiç büyümüyor çocuk-
ları anneler için. Özel bir duygu dediğim gibi. Ne 
yaparsa yapsın tam anlamıyla kızamadığınız, öf-
kelenemediğiniz, ne olursa olsun iyiliğini istediğiniz 
oluyor evlatlarınız. Onu görünce çok mutlu oluyo-
rum. Bana “Anne nasılsın?” dediğinde “Sen iyiysen 
iyiyim.” diyorum. Annelik böyle bir şey. Büyük bir 
sevgi, büyük bir aşk. 
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BİLGE ÇOLAK

n Genç olmak, nasıl bir duygu?
Güzel… Yani güzelmiş… Annem babam, 

öyle anlatıyor. Sırtındaki sorumluluğun 
yükünün ağır olmadığı apayrı bir dünya 
yaratıyormuş insan kendine. Bazen çevrende 
olup bitenlerden soyutluyormuşsun kendini, 
bulutların üstünde gibi hissediyormuşsun. 
Daha sağlam arkadaşlıklar, bütün çılgınlıklar, 
cesaretin zirveye ulaştığı, her şeyi yapabileceğin 
düşüncesinin zihninin merkezine işlediği bir 
şeymiş gençlik…

n Hep, “-miş” ile bitti cümlelerinin sonu ve 
hep annenin ve babanın sana söylediklerini 
anlattın. Peki senin için ne demek “gençlik”?

Benim için? Bilmem, düşünmedim. Aslında 
fırsatım olmadı.

n Neden fırsatın olmadı?
Omzumda o kadar büyük sorumluluklar 

var ki… Bir sınava hazırlanıyorum, üniversite 
sınavına. Herkes, bu sınavın hayatımı 
belirleyecek önemli etkenlerden biri olacağını 
söylüyor. Ama birkaç saatlik bir sınav için 
hayatımın en güzel zamanlarından ödün 
verdiğimi göremiyorlar, anlamıyorlar… 
Her gün verilen onca ödev, her dersten her 
konuya yetişme durumu, üstüne bir de her 
dönem olduğumuz sınav stresi eklenince… 
Yıpranıyoruz, gerçekten… Üstelik “hayatımızı 
büyük ölçüde etkileyeceğini” söyledikleri sınava 
hazırlanabilmek için neredeyse eve kapanıp; 
uyumak, tuvalete gitmek ve yemek yeme gibi 
temel ihtiyaçlar dışında sadece ders çalışmamız, 
test çözmemiz isteniyor. Tabii çözdüğümüz bu 
testlerde veya yapılan deneme sınavlarında 
yanlış yanıtların olması da “olağanüstü” bir şey 
olduğu için birçok kişiden tavsiyelerini alıyoruz. 

n “Eve kapanmamız ve ders çalışmamız, 
test çözmemiz bekleniyor.” dedin. Bu cümle 
ile ne söylemek istedin?

Yani “sadece ve sadece” bir şeylere saatlerce 
çalışmamız bekleniyor. Bizi motive edecek 
şeyler yapılmıyor. Şu çok büyük bir gerçek 
ki: Biz, herkesin defalarca söylediği laflarla 
motive olmuyoruz, olamıyoruz. Zaten derslerde 
dakikalarca dinliyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. 
Göze hitap eden şeyler gerekli… Bir öğrenciyi, 
okulda düzenli olarak düzenlenen birkaç küçük 
festival veya kutlama bile o kadar motive eder, 
o kadar mutlu eder ki… Bunun farkına varılana 
kadar bizim, hatta onlarca neslin “gençliği 
elinden gitmiş olacak.”

n Gençlere verilen destek hakkında ne 
düşünüyorsun?

Destek, gençlere verilen destek… 
Düşünüyorum, düşünüyorum… Yok, hiç tanıdık 
bir kavram değil.

n Herkesten: “Gençler bizim geleceğimiz. 
Onların düşünceleri, görüşleri; onlar çok 
önemli.” sesleri yükseliyor ama.

İnsanın en sevdiği şey: Konuşmaktır. 
Konuşulanlar gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, 
bir önemi yok. Mühim olan, söylenmiş olsun. 
İnsan; gençliğinin ilk zamanlarında bu sözlere 
kanıyor, bu sözlerin getirdiği öyle bir mutluluk 
oluyor ki… Bana destek olacak birileri var, 
diyorsun. Bir ricada bulunana kadar… Ricana 
yanıtları ya “Kendisine ileteyim./Sorayım.” ya 
da uzun bir sessizlik. Hiç şaşmaz! Bu arada, 
bir yanıt verilirse genellikle sonrasında da bir 
sessizlik olur. Yani karşı taraf olumlu bir dönüş 
yaptı mı veya dönüş yaptı mı, bilemezsin. 
Çoğu ricanın mahkûm olduğu şey: Derin bir 
sessizlik… Ama sözde destek oluyorlar canım, 
hepsi destek oluyor. “Ülkemizin geleceğisiniz. 
Siz, çok önemlisiniz.” diye diye geziniyorlar, 
“sözde verdikleri değer” ile birbirlerine karşı 
böbürlenmeleri yok mu bir de!

n Tam tersi insanlar da var, diyeceğin 
birilerini tanıyor musun?

Elbette! Yazdıklarıma olumlu ya da olumsuz 
yanıt veren, sessizliğin kişiye daha da önem 
kazandırmadığını bilen birçok, çok değerli 

büyüğüm var. Özellikle de topluma yakın 
olduğunu sadece sözde bırakmayan sanatçılara 
ayrı bir hayranlığım var. Toplum ile iç içe 
olmaları, sanatlarını o yönde şekillendirmeleri 
çok özel… Ellerinden geldiğince araya birilerini 
koymadan, bizzat iletişim kuruyorlar. Bu 
hayatta, sana destek verenlerin olması; çok yüce 
bir duygu bence…

n Ülkemizin başına çok güzel, özel bir şey 
geldi yıllar önce: Mustafa Kemal Atatürk. 
Gençliğe çok önem veriyordu. Onlar için her 
şeyi yapmaya çalıştı. Çok güzel bir gençlik 
bıraktı. Peki Türk gençliği, Ata’mızın bıraktığı 
gibi mi şu an?

Ata’mız, Türk gençliğinin bu hâlini görmedi 
iyi ki… Görse çok üzülürdü çünkü biliyorum… 
Büyük bir savaşa katıl, büyük bir orduya 
başkomutanlık yap, savaş bittikten sonra da 
durma ve yenilikler yap. Çocuklara ve gençlere 
çok değer ver ve bunu da onlara göster. Onlar 
için harika bir gelecek inşa et, onları üzecek 
bir şey olmaması için çabala… Şimdi… İlkokul 
çocuklarının bile her gün “Dolar kaç TL olmuş?” 
diye sorduğu ve yaşıtlarının da kuruşuna kadar 
yanıtladığı, gençlerin sırf sayısal alanda daha 
fazla iş imkânı var diye sevmediği bir işi yapmayı 
kabullendiği, en göz önünde olan meslekleri 
seçenlerin bile çalışacak yer bulamadığı bir 
ülkede yaşıyoruz. “Bütün ümidim gençliktedir.” 
demiştin, bu cennet vatanı biz Türk gençlerine 
emanet etmiştin. Özür dileriz Ata’m; ne sana 
layık olabildik, ne gençliğimize…
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KENAN BAŞARAN

Sizsiniz! Ne varsa hayatımızda iyiye dair 
olan, sizsiniz membası.
Toprakta biten ağacın da, demir kafeslere 

bürünmüş beton kolonların omuzlarında yükse-
len binaların da. Yolları kavuşturan köprülerin 
ve viyadüklerin, akan derelerin, biriken göllerin, 
dalgalanan denizlerin de… Arının konduğu 
çiçeği açansınız. 

Dağların da, onların başını örten karların da… 
Gökten düşen her damlanın var edeni de 

sizsiniz. 
Sanki sizin gözünüzden düşen mutluluk 

gözyaşları.
Rahmetiniz.
Bir yeni yetmenin ilk aşkında uzattığı gülün 

de, bir dedenin torununa aldığı gofretin hamisi 
de sizsiniz.

Yüzümüzdeki bir gülümsemenin, içimizi 
ısıtan küçücük bir sevincin pınarı da sizsiniz.

Soframıza gelen nimete katık terin alnı da 
sizsiniz.

Refahımızsınız, ferahımızsınız. 
Şükrolsun size, hamdolsun size. 
Güneşin üstümüze doğmasının mucibi de 

sizsiniz. 
Ezcümle, hayatı bize bahşeden sizsiniz.

Siz ki hem veli hem velinimetsiniz.
Şükredilesi olan sizsiniz.
Var eden, koruyan, kollayan ve acıyan sizsiniz; 

neredeyse haşa!
Bizse… Bizse birer Oedipus’uz. 
Kaçınılmaz yazgıya mahkûm. 
Ve o günahın utancı ve kahrı, boynumuzda 

ömürlük bir künye. Ağır, çok ağır. 
Yazılmış. 
Kaçınılmaz.
Bozulmaz. 
Bu bizim ezel ebet yazgımız, kaderimiz. 
Ölmemiz de bizim elimizdendir, öldürmemiz de.
Hem Habil’iz, hem Kabil’iz.
Kendimizin katili ve kendimizin maktulü de. 
Ama siz, avukatımız değilsiniz.
Savcımızsınız.
Parmağınızın gösterdiği sandalyede oturan; 

suçu yazgısıyla sabit olanız biz. 
Son bir sözümüz dahi yok! 
Talihimiz makûs çünkü. 
En bayağısından biz, kader mahkûmuyuz. 
Hükmün sahibi sizsiniz. Sual olunmaz. 
Yazılan yazılmıştır kalubeladan beri, Mevla 

dahi bozamaz. 
Kadir olan sizsiniz, bahşedilmiş kadere sahip 

olan biziz.
Ne yazar ki, bu görünmez alın yazısında? 
Bir inşaatın iskelesinden düştüğümüz; bir 

tersanede yandığımız, bir garda vurulduğumuz 
ve bir madende patlayarak öldüğümüz, yazılır! 

Her trajedimizin müsebbibi biziz. 
Siz azadesiniz. 
Bizim önlenemez kaderimiz, sizin bize muş-

taladığınız müjdemizdir! 
Ne mutlu bize, ne mutlu! 
Ölümlerden ölüm beğeniriz. Değil mi ki hepsi 

kaçınılmaz; kaderimiz. 
Çok cömertsiniz!
26°-45° doğu meridyenleri, 36°- 42° kuzey 

paralelleri… Coğrafyamız. Kaderimiz. 
Coğrafyasının havası, nemi tesir eder insana. 

Öyle der Haldun. 
Siyasetin düzgünlüğü de bozukluğu da der 

ama… 
Evet, bozukluğudur asıl sebebi, ne keder var-

sa yaşadığımız. Değil, değil! Bu kader değil.
İşte bu sizin yazdığınız.
Kutsi değil. Hiç değil.
Keyfi, gayriinsanidir. 
Ve işte tam burada bizle siz yer değiştiririz. 
Sandalyeye oturan değiliz artık. Parmağı 

uzatanız.
Yoksa… Yoksa şair savcı, cüppesini çıkartmaz. 

Devam eder on yıllar öncesinden hâlâ daha, 
parmağıyla işaret etmeye. Ve hâlâ daha bağırır, 
“dili varmasa” da: 

“Kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!” 
Buna ne şüphe...
“Ve açsak, yorgunsak, al kan içindeysek…”
Ki böyleyiz de… 
Ateşi çalamayanların alnına yazılan kader, 

hayat elimizden alanların cezasıdır bize. 
İşgal etmişler beynimizi.
İnandırmışlar, bu müebbet cezaya.
Şair bağırıyor kardeşim, “Kabahatlisiniz” 

diye!
Öyleyse, kalkma zamanı altından bu asırlık 

töhmetin. 
İnsan eliyle yazılan bozulsun.
Bozacak olan sizsiniz! 
Ama bu kez, “Sizsiniz” dediklerim, bizim olan 

her şeyi bize lütfettiklerini söyleyenler; bize 
kader diye bir oyun yazanlar değil! 

Sizsiniz. Yani biziz kardeşim, biziz.
Yazgısını eline alacak olanlarız.
Yerin yedi kat dibinde mezar inşa edenler 

değil, hayatı yeşertecek olanlarız biz…
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HALİL İBRAHİM ÖZCAN

Sevgili Nilüfer, seninle yıllardır tanışırız. 
O kadar renkli ve güçlü bulurum ki seni, 
soruları hazırlarken sana ne soracağımı 

inan çok düşündüm. Öncelikle şunu sormak 
istiyorum: Ailen Makedonya topraklarından geldi. 
Biyoloji okudun. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro bölümünde oyunculuk 
eğitimi aldın. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 
çalıştın, sonra Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro 
Stüdyosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştın. 
Güçlü bir sinema oyuncususun. Dizilerde oynadın, 
müzikle uğraşıyorsun ve iyi bir yazarsın. 

n Bilinmeyenleri kendine sakladığını 
biliyorum, neler söyleyebilirsin, kendine dair 
anlatacakların neler olabilir?

Senin de belirttiğin gibi kendimi anlatmayı 
hiç ama hiç sevmiyorum maalesef. Maalesef 
diyorum keşke tam tersi olsaymış, hatta biraz 
kendimi allayıp pullama yeteneğim de olsaymış 
ama yok. 

Maalesefi şimdi geri alıyorum. 
Olan olması gerekendir. 
Kendimi bildim bileli öğrenci psikolojisiyle 

takılan birisiyim. Öğrenmenin sonu yok. Bilgi 
de sonsuz, bendeki ilgi de sonsuz. Mümkün 
olduğunca disiplinli yaşıyorum ve çalışıyorum. 
Görünen güzelliklerin altındaki kötülüklerle, 
kötülerin içindeki iyiliklerle haşır neşir olmak 
için çok uzun yollar, yürüyüşler yapıyorum 
gündüzleri. 

Uyku düzenime de dikkat ediyorum artık 
(şimdilik).

Eskiden belirsizliklerden nefret ederdim, 
beni en çok sinirlendiren şey belirsizlikti. Zaman 
geçtikçe insan sabırlı olmayı öğreniyor. Bence 
hayatın insana öğrettiği en önemli ders sabır. 
Belirsizlikler falan da umrumda değil artık. 

Kökeni Balkanlar olan İstanbul doğumlu 
biriyim. 

İstanbul’un atmosferi öykülerime hem 
çatı vazifesi görüyor, hem de ister istemez 
öykülerimi şekillendiren bir aktör. Bazen baş 
aktör, bazen figüran ama illaki kendini bir 
şekilde var ediyor. Kırsalda-kumsalda geçen 
gerçekçi öykülerimde de, rüyada-uzayda geçen 
büyülü-fantastik öykülerimde de İstanbul’un 

SINEMA VE TIYATRO OYUNCUSU, YAZAR VE MÜZISYEN, DURU GÜZELLIK  
NILÜFER (AÇIKALIN) KÜÇÜKÇAVDAR
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hoyrat-şefkatli kokusunu almak mümkün. 
Bu şehirle çok fırtınalı bir ilişki yaşıyorum 

ve hâlimden memnunum. İstanbul her hâliyle 
kabulüm.

Kendimi tanımlamayı becerebilmek isterdim 
ama hâlâ tanıma sürecini tamamlamadım. 

Genel olarak en iyi özelliklerimi söyleyerek bu 
sorudan paçayı sıyıracağım. 

Disiplin, azim ve inanç, kişiliğimin temelini 
sağlam tutuyor. O temeli iyi kötü tüm duygular, 
hâl ve tavırlarla kuşatıyorum; yanlışları tamir 
ederek, doğruları kutsayarak yaşıyorum.

Çalışkanımdır, bu da iyi bir yanım. 
Kitap, sahne, film söz konusu olduğunda 

soluklarım düzene giriyor ama sosyal 
ortamlarda soluk sorunları yaşıyorum. 

n İç sesinle, sözcüklerinin kazınarak 
okunması gerektiğine inandığım kitaplar 
yazdın. Konumun gereği popüler kültürün 
ağına düşebilirdin, bu mümkündü ama 
sen farklı bir yol izledin. Bunu nasıl 
becerebiliyorsun?

Kısaca çalışırken zamanın ellerimde eğilip 
büküldüğünü, hızlanıp yavaşladığını açıkça 
görüyorum ama çalışmadığımda zaman 
katılaşıyor, akışkanlığı yitiyor; soğuyor, 
donuyorum. O yüzden her zaman bir program 
dâhilinde disiplinle çalışıyorum. 

Yazarken şiddeti ve mizahı harmanlamak 
kalemimin en çok sevdiği şey. 

Mizahımın karanlık yanı babamdan kalan bir 
miras, hamurumda var. 

Hayatın acıyla, dertle mayalanmış akışında 
haddinden fazla hassas bir bakış açısıyla 
yaşamak, eğer mizahın gücü olmasa benim için 
mümkün olmazdı. 

Kederle eğlenmek, dert içinde neşe bulmak 
katlanmanın tek yolu. 

Etrafıma baktığımda sadece öyküler 
görüyordum her zaman. Acı tatlı tüm 
yaşadıklarım da bir öyküymüş gibi geliyor. 

Kâğıt kalem üzerinde öyküler kurgulamak 
sekiz yaşımdan beri yaptığım bir şey ve hayata 
bağlandığım tek yol. 

Bir yandan kamera karşısında rolümü 
oynuyordum ya da tiyatro sahnesinde. Ancak 
okullu bir oyuncu ve doğuştan öğrenci olduğum 
için öylesine profesyoneldim ki oyunculuğu 
kamera kapalı olduğunda ya da perde indiğinde 
sürdürülebilir bir şey gibi görmüyordum. Hâlâ 
bu böyle. 

Bana ‘star’ yaftasının yapıştırılmasından 
kendimi korumak için çok çaba sarfettim 
çünkü özgürlüğümün kısıtlanmasından mutlu 
olmayacaktım. 

Hayatta hiçbir zaman herhangi birinin 
dümen suyuna giren biri olmadım, bu yumuşak 
görünümün ardında asi-dik başlı bir insan var ve 
hayatın gerçeklerine karşı son derece uyanık. 

Bu özgür ruhumu, zamanında, piyasanın 
gözleri kamaştırıp sonra da kör eden ışıklarına 
sırtımı dönerek kazandım. 

Haklının-haksızın birbirine karıştığı, her türlü 
emeğin sömürüldüğü, gücü elinde tutandan 
başka kimsenin sözünün geçmediği sisteme 

Nasıl güzelsin
Avcumun içinde kuruyan zaman
Sevmek diyorum; tek tek sevmektir her bir zerreni
Sana ait ne varsa
         -  mevsimlerini
                             saatlerini

Hâlâ güzelsin
Damarlarımda sanki çürüyen zaman
Bir ağacın yaprağını ilk terk edişi
Kim bilir kalbimin bu kaçıncı vuruşu
Sol göğsümün altında sanki sonbahar
Kalp nedir ki ruhum
                         bir saatli bomba
Bıraktım ben saymayı
   Şah damarım, sen say
Ben saklambaç oynamaya gidiyorum
Bu altın göğün altında 
      düşen bir sonbahar yaprağına tutuldum
Terk edişlerin en güzeli bu
   Aramayın beni
             Bulamayın da

Saklangaç

karşı tek başıma ve onurlu bir şekilde ayakta 
kalmak bugün beni kitaplar yazmış, filmlerde 
oynamış, şarkılar söylemiş çok yönlü sanatçı 
kimliğime soktu. 

Zamanında bana sunulan ışıltıları iyi ki 
elimin tersiyle itmişim çünkü benim kendime 
kurduğum renkli dünyanın yanında çok sönük 
kalıyorlar.

Hayatın içinde fazlasıyla yer alıyorum. Bunu 
başarabilmek için bilerek isteyerek starlık 
yaftasını kendime yapıştırtmadım. Malesef 
çok genç yaşta ünlü olmuştum, ekranda ya da 
sinema perdesinde görünmek yaşam akışınızı 
etkileyebiliyor. Nihayetinde iyi bir performansla 
ve temiz bir niyetle insanların kalplerine 
dokunmak elbette çok güzel ama iş bu kadarla 
kalmıyor. Ünlü olmanın gereklerini yerine 
getirmek gibi açmazlar söz konusu. Her zaman 
asi, dik başlı biri oldum, yaradılışım böyle. O 
nedenle ünlü olmak, ünle var olmak, starlık gibi 
kavramlara sırtımı dönüp sokağın damarında 
kalmayı tercih ettim. Böylece öykülerime 
ulaşabileceğimi bilinç altımda sezmiş olduğum 
ve hayallerimin peşinden gittiğim için çok 
mutluyum.
n Hayatın dili bugünlerde sana ne 

söyletiyor? Ne söylemek istersin?
Hayat bir süre önce bana: “Azıcık da sen söyle 

ben dinleyeyim” demeye başladı. Bunu daha 
önce 11 kez yapmıştı. Demek yine sırası gelmiş 
ki üç yıldır üzerinde çalıştığım öykülerime son 
noktalarını koydum ve yayıncıma teslim ettim. 

Onlar okunma aşamasındalar, ben de 
heyecan ve mutlulukla tek kale maç yapıyorum. 

Söylemek istediğim -isteyeceğim- her şeyi 
öykülerim vasıtasıyla çok aleni, çok cesur, çok 
eğlenceli ve dehşetli bir şekilde söylüyor olmak 
Tanrı’nın bir lütfu ve şükürler olsun diyorum her 
zaman. 

Bu olağanüstü ve olağan dışı ülkeye ve 
insanlara dair kahrolası umudum hiç bitmez. 
Bazen kendime kızıyorum bile bu yüzden. 

Bir insan hem bu kadar karanlık olup 
hem nasıl bu kadar umut dolu olabiliyor, 
anlayamıyorum. İçimde dayak arsızı bir çocuk 
var sanki ve inatla onu sevmeye çalışıyorum. 
Bunun için harcadığım mesaiyi hiçbir şeye 
harcamıyorum. Üstelik o velet o kadar cesur ki, 
her an kendini ateşe atabilir. 

Sanatçı olarak yaptığım hiçbir şeyi 
sorumluluk duygusuyla yapmıyorum, yaşama 
katlanabilmek için yapıyorum. Bu yeteneklerin 
bana birer hediye olarak verilmiş olduğunu 
düşünüp onlarla kendimi var ediyorum. Bu 
yetenekleri kullanmazsam lanetleneceğime 
inanıyorum. 

Yaşadığım sürece çalışacağım. 
Umuda gelince; ruhumun toprağında 

söküldükçe çoğalan arsız bir yaban otu umut. 
Umut için cesaret gerek. 

Cesaret, gözü karalığa varan radikal isyan, 
köktencilik, merhamet ve maalesef insan sevgisi 
kumaşımda var. 

Hepsi için teşekkür ederim.

n Asıl bizler sana teşekkür ediyoruz.
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DENİZ ÖZEN

Saatin alarmı çaldığında odanın 
karanlığında ayaklarını yataktan çıkarıp 
aşağıya indirdi. Kalkıp cebinin alarmını 

kapattı. Açtığı yarım gözlerle banyoya doğru 
ayaklarını sürüdü. Avucuna doldurduğu suyu 
yüzüne çarpar çarpmaz rahatladı. Sabahları 
seviyordu. Yeni bir güne tazelenmeyi, umutla 
güne başlamayı, pamuk anneannesinin 
yanaklarını öpmeyi, pencereden el sallamasını 
seviyordu. Koşa koşa vapura yetişmeyi, İnci’yle 
çay simit sırasına girmeyi, sonra da gülüşerek 
kaynatmayı seviyordu. Hızlıca saçlarını tepede 
topuz yapıp makyajını yaptı. Anneannesi 
içerde kahvaltı hazırlıyordu. Tıkır tıkır seslerini 
duyunca gülümsedi. Tıfıl ayaklarına dolanıyor, 
gözlerini kocaman açıp baktı. Eğilip başını 
okşayıp öptü. Anne-babasını çok küçükken 
kaybetmişti trafik kazasında. Minicik bir köpek 
yavrusuyla anneannesi çıkıp gelmiş, yerleşmişti 
eve. “Tıfıl bu.” demişti. O gün bugündür 
birlikteydiler. Ödü kopuyordu onlara bir şey 
olacak diye.

-Betüül hadi kızım, kahvaltı hazır!
-Anneanne yeleğini giy, hava soğuk bugün.
Sıcacık evlerindeydiler ama içi ürpermişti 

soğuktan. İnce kazaklarından birini giydi. Ama 
ısınamadı bir türlü. Ta ki çaydan bir yudum 
alıncaya kadar. 

Kızarmış ekmekten de bir ısırık alınca 
tamamdı. Isınmıştı. Gün mis gibi başlamıştı, 
soğuğa rağmen. 

Merdivenleri üçer beşer atlarken montunun 
düğmesinin sallandığını fark etti. Daha yeniydi 
hâlbuki. Yirminci yaş gününde alınmıştı geçen 
ay. İşe gidince Emine Abla’ya iğnesi var mı diye 
bir sorup, dikeyim bunu diyerek asıldı, koparıp 
cebine koydu.

Sitenin önünde dönüp anneannesine 
el salladı. Neşe içinde iskeleye doğru hızla 
yürümeye başladı. Köşeyi dönünce bankanın 
kepenklerinin önünde biriken kalabalığı fark 
etti. Ne olduğunu anlamak için kalabalıktan 
başını uzatınca yerde yatan bir adam gördü. 
Başında üç sokak köpeğiyle öylece yerde 
uzanıyordu. Simsiyah beresiyle birlikte üzerinde 
battaniyemsi bir örtü vardı. Bembeyazdı yüzü. 
Köpekler hem sırtından hem de göğsünden 
sarılmışlardı. Ayağına kıvrılan ise inleyerek 
ağlıyordu. Kalabalığın önüne geçip eğildi, 
yüzüne yakından bakıp yaşayıp yaşamadığını 
anlamaya çalışıyordu ki, adamın göğsündeki 
köpek kalkınca adamın sağ kolu kayıp 
ayaklarının önüne düştü. Kirli avucu göğe açık 
öylece duruyordu. Ölmüştü adam. Yanındaki 
delikanlı; “Burada yatıyormuş her akşam. Kimi 
kimsesi yokmuş. Köpeklerle birlikte sarılıp 

uyuyormuş. Dediklerine göre şu sokakta evi 
varmış aslında. Ne geldiyse başına sokakta 
yatar olmuş. Havalar soğuyunca da, e beton 
soğuk tabii. Dün gece ölmüş.” dedi. “Şimdi polis 
çağırdılar, bekliyoruz.”

Dönüp yanındaki adama “Çok yazık.” 
diyebildi. Adamın ona açık avucunu ve 
köpeklerin ağlayan gözlerini bırakıp koşar adım 
uzaklaşmaya başladı. 

Vapur kalkmak üzereydi. Son yolcu olarak 
atlayıp uzun süre kalabalığa baktı. Polis 
ışıklarını görünce dönüp uzaklaşan vapurun 
üst katına çıktı. İnci her zamanki yerlerinde 
oturuyordu. Masada iki çay iki de simit vardı. 

“Boş bir vazo gibiyim sanki.” diyerek oturdu 
İnci’nin karşısına. İnci anlamaya çalışan gözlerle 
ona bakıyordu. “Her sabah tozu alınıp parlatılan 
ve büfenin üstüne bırakılan kristal bir vazo 
gibiyim. Hiç kırılmam sandığım. Oysa bu sabah 
gördüm, bir rüzgâra baktığını her şeyin.”

Tam o sırada güvertedeki kapı açıldı. İçeriye 
dolan rüzgâra elindeki rüzgârgülünü tutan 
küçük kız çocuğu bağırdı. “Es rüzgâr es!” 

Hayat hepsini kapsıyordu işte. Siyahıyla, 
beyazıyla, eksiğiyle, fazlasıyla... Ve belki de 
kontrolsüzlüğüyle güzel olan.

Vapurun ardında köpük köpük dalgalar 
akıyordu zaman gibi.

Es rüzgâr es!
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NAZIM ALPMAN

Eğer insanların dünyaya gelip, gitmeleri 
kendilerine sorularak olabilseydi; yani 
doğumlar ana-babaların inisiyatifinde 

değil de çocukların arzularına göre 
düzenlenebilseydi… İnsanlara sorulsaydı:

“Sen hangi zaman diliminde yaşamak 
istiyorsun?”

Benim birinci tercihim Büyükbabam 
Kaymakam Nazım Beyin yaşadığı yıllar olurdu… 
Büyükbabam 1880 yılında İstanbul’un Fatih 
ilçesinde dünyaya geliyor. İlkokulu İstanbul’da 
Ortaokulu Novipazar’da liseyi Bitola’da 
(Manastır Askeri Lisesi) okuyor. 1894 büyük 
İstanbul depremi olduğunda Harp Okulunda 
(Harbiye) kimya muallimi doktor kimyager 
Binbaşı Abdi Beyin dersini dinliyordu. Deprem 
1310 (1894) senesinde 10 Temmuz Salı günü 
öğlenden sonra meydana gelmişti. Bu bilgiler 
onu güzel el yazısıyla kaleme aldığı hatıratında 
yer alıyor. Harp Okulunu bitirdikten sonra 
nasıl bir hayat geçirdiği emeklilik belgesine 
özetleniyor: 1) Yunan Muharebesi, 2) Balkan 
Harbi, 3) Seferberlik (1. Dünya Savaşı) 4) İstiklal 
Harbi!

Ne müthiş günlerin içinden geçmiş o 
yılların insanları… Özetle o yıllarda yaşamak 
isterdim.

İkinci tercihim ise 1960’lar ve de özellikle 

1970’lerde yaşamak olurdu ki, ne mutlu o 
yılların gençlerinden biri olarak yaşadım!..

1965’de genel seçimlerde  Türkiye İşçi 
Partisi’nin 15 milletvekili TBMM girdi. O 
yıllarda Amerika’nın bazı eyaletlerinde 
siyahların oy kullanma hakları yoktu!

1968 Türkiye’sinde üniversite gençliği tüm 
dünya gençliği gibi hevesli ve heyecanlıydı. 
İnandıkları doğrular için mücadele 
ediyorlardı.

1970’ler ise başlı başına “Umut Yılları” 
olmuştu. 1 Mayıs 1976’da Taksim’de elli yıl 
aradan sonra ilk kez 1 Mayıs İşçi Bayramı 
olarak kutlandı. 

Amerika Vietnam’da yenildi! İran’da 
Şah Rejimi yıkıldı. Nigaragu’da devrim 
oldu, diktatör Anastasiyo Somoza devrildi.  
Dünyanın her köşesinden değişim rüzgarları 
esiyordu.  İnsanların bir şeyleri değiştirmeye, 
kendileri için bir şeyler yapabileceklerine  
umudu vardı.

Bu umut  siyasi ayrışmalar, sağlı sollu 
farklılıklar gözetmeksizin yayılıyordu. 

Daha sağlam bir anım da var. 1970’lerin 
son yıllarındayız. Sıkıyönetim de ilan edilmiş 
belli başlı şehirlerde… Bu yüzden de tüm 
gençler gibi sık sık gözaltına alınıyoruz. O 
kadar ki, karakollardaki polisler ve bekçileri 

isim isim biliyoruz. Onlar da bizleri öyle 
yakından tanıyorlar! Bir eylemde gözaltına 
alınınca periyodik süreç şöyle işliyor. Önce 
semt karakolu, ilçe emniyet amirliği, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü, oradan da Selimiye 
1. Ordu Komutanlığı Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesi’ne götürülüp ya tutuklama ya da 
serbest bırakılma şıkları arasında kalıyoruz.

Bir gün yine böylesi bir sürecin son adımı 
olarak Selimiye Kışlasının koridorlarında 
duruşmaya çıkmak için sıramızı beklerken 
bizim “refakatçi” polis memurunun omuzuna 
vurup “Sedat sen çok efendi bir çocuksun” 
demiştim:

“Devrimden sonra seni bizim oraya 
emniyet amiri yapacağız!”

Sedat boynunu bükmüş, sitemkâr bir 
ifadeyle şöyle demişti:

“Yapmazsınız ki! Siz kendi adamlarınızı 
getirirsiniz!”

Sedat’ın devrimden yana kuşkusu yoktu, 
sadece makam konusunda kaygıları vardı.

1970’ler böylesine umut yüklüydü. Barış 
mücadelesi bütün dünyayı kucaklıyordu. 
Bu mücadele içinde yer alanların tümü 
güzel insanlardı. Güzel, yaşanası bir dünya 
istiyorlardı. Bu sebeple diyorum ki ;

“Dünyayı 1970’ler kurtaracak!”

Dünyayı 70’ler kurtarır
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BIZIM PERON

KUBİLAY ERDELİKARA

n Ukrayna’nın en önemli tiyatrolarından Her-
son Devlet Tiyatrosu’nun, yani işgal edilmiş bir 
tiyatronun müdürüsünüz... Savaş başlamadan 
2 gün öncesine kadar da orada birlikteydik. Dı-
şardan bakınca neler yaşandığını anlamak kolay 
değil. Bize 24 Şubat ve sonrasında neler yaşandı, 
neler hissettiğinizi anlatır mısınız?

23 Şubat'ta uzun süredir hazırladığımız Sırp 
oyun yazarı Milorad Pavic’in “Eternity and Another 
Day” adlı galası vardı ve 24 Nisan sabahı savaş baş-
ladı... Hiç kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Daha 
fazla oyun sergilemeyi planlamıştık, bu nedenle ilk 
gün ne yapacağımızı bilmeden işe gittik, gazı kapat-
tık, sığınağı açtık... Savaş bizim için böyle başladı.

Aynı gün Antonivskyy köprüsü ele geçirildi, Rus 
birlikleri Mykolaiv’e ilerledi ve 1 Mart’ta Kherson 
tamamen işgal edilmiş gibi görünüyordu. Ukray-
na’nın kontrol edilen topraklarına gidebilmek için 
hiçbir resmi fırsatımız yoktu. Rassistler içeri girip 
insanları zorla kaçırmaya başladıkan sonra insanlar 
Kherson’u terketmeye başladı. Biliyorsunuz ki 

ben de alıkoyulduktan sonra terketmek için fırsat 
arayışına girmek zorunda kaldım... Bunu ancak 40 
günlük işgalden sonra başardım.

n Aileniz, arkadaşlarınız, oyuncularınız, 
tiyatronun tüm çalışanları şimdi nerdeler ? Nasıl 
hayatlarını sürdürüyorlar?

Bugün Kherson’da 250 tiyatro işçisinden 70’i 
kaldı. Çoğunluğu kontrol altındaki Ukrayna toprak-
larına, Polonya, Letonya, Avusturya, İtalya, Fransa 
ve diğer ülkelerdeki bulabildikleri çeşitli sığınaklara 
ayrıldılar.

Ailem de oradan ayrılmayı başardı. Önce karım 
ve en küçük kızımla birlikte biz terkettik. Sonra 
oğullarım ve aileleri ve 5 ay sonra ise kızım Olek-
sadra işgalden kaçmayı başarabildi. Ailem şu anda 
güvende, oğullarım geçimlerini sağlamak için bir 
şekilde iş buldular.

Lviv’e vardığımızda 24. Melpomene of Tavria 
Uluslararası Tiyatro Festivali’ni organize edip dü-
zenleyebildik. Maltepe Tiyatrosu da rol aldı! Böyle 

bir destek için Türkiye’den gelen dostlarımıza çok 
müteşekkiriz.

Şimdi Kulish Tiyatrosu Ukrayna’nın çeşitli şehir-
lerinde çalışıyor. Ana üs Kiev’de. Birkaç gösteriyi 
yeniledik, işgal altındaki yaşam ve Ukrayna’nın 
işgal altındaki topraklarına gidiş hakkında belge-
lere dayanan bir performans olan “Kalamazsın... 
(You can (can’t) stay...)”ın galasını yaptık. Bunlar 
çalışanlarımızın kendi hikayeleridir. Prömiyer zaten 
Kiev’de Lesya Ukrainka’nın adını taşıyan tiyatroda 
gerçekleşti ve şimdi ise Ukrayna hakkında bir tur 
planlıyorlar. Ayrıca, Ukraynalı oyun yazarımız Neda 
Nezhdana’nın “Kitty As A Darkness Remind” oyunu 
yeniden canlandırıldı ve Ukrayna’yı turladı. 6 şehri 
ziyaret ettik. Bunlar: Kropyvnytskyi, Mykolaiv, Ode-
sa, Khmelnytskyi, Ternopil ve Ivano-Frankivsk.

n Siz aynı zamanda Avrasya Tiyatrolar 
Birliği’nin de başkanısınız.. 2019 yılında kuruldu-
ğundan bu yana 25 üye ülke birbirleri arasında 
birçok ortak projeye imza attı. 2020 yılında 
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başkanlığa seçildiniz ve 2022 yılında tekrar 
başkan oldunuz. Bu kadar geniş bir coğrafyada 
faaliyet gösteren Avrasya Tiyatrolar Birliği için 
neler söylersiniz?

İşgal başladığında, biz burada Ukrayna’da, dün-
yanın farklı yerlerinden bizi arayan ve Ukrayna’da 
bize ne olduğu, Türkiye’ye ne olduğu konusunda 
endişelenen Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin üyeleri 
olan dostlarımızın gücünü ve desteğini hissettik. 
Bu da tiyatro kardeşliğimizin gücünü bir kez daha 
doğruladı!

Her şeye rağmen Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin 
himayesinde Gürcistan ve Türkiye’de uluslararası ti-
yatro festivallerinin düzenlenmiş olması sevindirici. 
Yeni yaratıcı projeler devam etmektedir. Özellikle 
dernek sekreteri Kubilay Erdelikara, Özbekistan, 
Kazakistan, Gürcistan’dan tiyatrolarla çalışıyor. Ne 
yazık ki Ukrayna tiyatrolarıyla ilgili projeler şimdilik 
askıya alındı   ama sanırım zamanı gelecek ve biz 
bunları uygulayacağız çünkü birbirimizin desteğini 
hissediyoruz ve kültürel diplomasimizi harekete 
geçiriyoruz. Birbirimizin kültürünü ne kadar çok 
bilirsek, ülkeleri yöneten insanlar o kadar az savaş 
başlatmak isteyecektir. Savaş alanlarındansa tiyat-
ro salonlarında buluşmak daha iyidir.

n Ukrayna’daki festivallerinize jüri üyesi, yö-
netmen, oyuncu olarak defalarca katıldım.  Uk-
rayna’ya tiyatronun kalbi diyebiliriz bence. 
Muhteşem profesyonelliginizin yanında halkın 
da katılımı çok yüksek seviyedeydi. Bize okurla-
rımızın da daha iyi anlayabilmesi için Ukrayna 
tiyatrosunu anlatır mısınız ?

Savaş doğrulandı: Ukrayna’daki tiyatro ulusal 
direnişin kalbidir. Çünkü tiyatro, evrensel fikirlerin 
bir şefi olarak toplumu sürekli olarak etkiler.

n Ülkenin her kesiminin son derece önem 
verdiği tiyatroda şimdilerde savaşla beraber 
neler yapılıyor ? Takip edebildiğim kadarıyla 
faaliyetler durmadı, aksine sığınaklarda bile 
devam ediyor..

Bugün Mykolaiv bombalanıyor, ancak şehirdeki 
tiyatrolar çalışıyor, oyunlar gösteriyor ve bombalar 
eşliğinde oyunlar üretiyor! Kiev bugün bombalanı-
yor ve tiyatro salonları dolu - insanların gösterilere 
gitmesi gerekiyor! Sanat bir yandan iyileştirici özel-
liğini yerine getirir: insanları sakinleştirir, inanç verir. 
Öte yandan sanat, ortak insan sorunlarını günde-
me getirir. Ukraynalı sanatçılar kültürel cepheyi 
tutuyor! Kısıtlı finansmana, elektrik olmamasına 
rağmen bugün ülkedeki tüm tiyatrolar çalışıyor ve 
kapılarını seyirciye açıyor!

n Savaşın başladığı 24 Şubat 2022 sabahı 
saat 6:30 da Belediye Başkanı’mız Ali Kılıç beni 
aradı. Sonrasında hemen size  ulaştık ve ailenizi 
ve tüm tiyatro çalışanlarınızı Maltepe’ye davet 
etti. Ardından maalesef sizin yaşadığınız o kötü 
günde, yani alıkoyulmanızda devreye girdi. Çok 
önemli görüşmelerde bulundu. Ayrıca tüm ülke 
temsilcileri kendi ulusal televizyonlarında  ha-
zırlanacak bildiriyi okutmak için görüşmelerde 
bulundu. Ve bu bildiriyi de bizzat belediye baş-
kanımız sn. Ali Kılıç kaleme aldı. Bunları burada 
da tekrar yazma gereği duydum, çünkü bunlar 

gerçekten unutulmaması gereken süreçlerdi. 
Galiba sarsılmaz bir dostluğunuz var sizin de 
kendisiyle..

Evet gerçekten. Ali Kılıç’a verdiği inanılmaz des-
tek ve şahsi olarak benim için ve Maltepe Tiyatrosu 
için yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. Sahip olduğunuz tiyatro binalarına 
hayranım. Rus işgalciler tarafından götürüldüğüm-
de, Ali Kılıç’ın Ukrayna’da böyle talihsiz bir olayın 
yaşandığını bildirmek için çeşitli ülkeleri arayarak 
büyük bir dalgayı yükselttiği için özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. Teşekkürler! Umarım sadece Tür-
kiye’de değil, Ukrayna’da da tekrar buluşuruz. Ali’yi 
sık sık Kherson’da bizi ziyaret etmesi için davet 
ettim. Umarım zaferden sonra sevgili konuğumuz-
la Ukrayna’da buluşuruz!

Bir kez daha eklemek istiyorum: Türk tiyatro-
cularımın ve tabii ki büyük adam Ali Kılıç’ın kardeş 
omzunu her zaman hissediyorum.

n Türkiye’deki insanlara ne mesajlarınız var 
sn. Kniga? Bir sanatçı olarak, buradaki sanat 
insanlarına neler söylemek istersiniz? Genç 
arkadaşlarımıza özellikle ne öğütleriniz olur?

Hayatım boyunca tiyatroya hayran kaldım, 
tiyatronun büyük gücüne ve insanları birleştirme 
yeteneğine inanıyorum. Bugün Türkiye’de tiyatro-
nun nasıl geliştiğini görüyorum, bir zamanlar Tun-

ger Gügenoğlu’nu tanıdığım için ve onun “Çığ” adlı 
oyununa dayanan oyunun tiyatromuzun repertua-
rında yer alması beni mutlu ediyor. Hala bu oyunu 
Türkiye’ye getirmenin hayalini kuruyorum.

Türkiye gençliğine ve tüm gençlerine tiyatronun 
çok hayırlar getirdiğini, ebediyeti, insani değerleri 
anlattığını söylemek isterim. Ve tiyatro salonla-
rına ne kadar çok genç ve genel olarak farklı yaş 
kategorilerinde, sosyal statüde, meslekte insanlar 
gelirse, insanların savaş başlatma isteği o kadar az 
olacaktır. Bu benim duruşum. Tiyatronun geliş-
mesi ve sanatçıların gözündeki alevin sönmemesi 
için her şeyi yapacağım. Çünkü öyle görünüyor 
ki Ukrayna’da bir savaş var ve insanlar bir yerlere 
saklanabiliyorlar ama ateş altında işe gidiyorlar, 
sahneye çıkıp kendilerinden bir parça veriyorlar ve 
bu sadece Ukrayna’da değil dünyanın her yerinde 
çok önemli.

n Sizi tanıdığım için gerçekten çok mutlu-
yum. Herson Tiyatrosu'ndaki tüm arkadaşlarımı 
çok özlüyorum. Sizin ailenizin tüm fertlerini ayrı 
ayrı çok özledim. Umarım barış dolu günlerde 
yeniden buluşuruz. İyi ki varsınız.

Biz de çok iyimseriz ve şimdiden 25. Yıldönümü 
Uluslararası Tiyatro Festivali “Melpomena of Tav-
ria”yı planlıyoruz! Avrasya Tiyatrolar Birliği’mizden 
dünyanın farklı yerlerinden gelen tüm arkadaşla-
rımla, misafirlerimle memnuniyetle buluşacağım. 
Ukrayna’nın Kherson kentinde gerçekleşeceğini 
düşünüyoruz. Güneşli bölgemizin bir bölümünü, 
lezzetli karpuzları paylaşmak, geniş Dnipro havza-
mızı, çölü, tuz göllerini ve bu bölgedeki çok daha 
fazla güzellikleri göstermek istiyoruz. Bu nedenle, 
gelecek yıl savaşın bitiminden sonra sizi Ukray-
na'da, Kherson’da görmekten kesinlikle memnun 
olacağız! Buna eminim!
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Sokakta, vapurda kitap okuyan insana hayatta aynı 
şeyi sanki hiç yapmamışçasına imrenirim. Yüreğim 

tutkulu bir coşkuyla tutuşur. Kendimi unutmak, her 
şeyi bırakmak, o an onun yerinde olmak isterim. 
Buhranımda bunalırken hiç faça vermem. Kimse 
farkına varmaz sinirlerimin nasıl harap durumda 
olduğunun. Oysa herkesin baktığı yerler ve gördüğü 
şeylerle bağım zayıftır. Ekseriyetle avare gezmeye 
teşne bir leylayımdır. Çelimsiz bir bulut, biraz da 
yağmurla kolayca eriyip dağılırım. Bir bakmışsın edebi 
kurgular âleminde, fildişi sarayımda, yalancılıkla 
romancılığı ayıran keskin giyotinin altındayım. 
Dibinde eşindiğim, şuursuz bir içgüdüyle indiğim derin 
ve karanlık çukurlara beni kimse itmemiştir. Kimseler 
de beni oradan çekip almaya tenezzül etmemiştir.

Her gün biraz daha kimsesizim. Hikâyelerimde bahsettiğim 
hemen herkes öldü. Şimdi bütün kahramanlar, kimine 

göre öbür dünyada kimine göre yokluktalar. Bu yüzden, 
yazdıklarımı ezkaza okursa rencide olabilecek akrabalar 
artık yoklar. Birkaç istisnanın dışında eski dostlar mümkün 
değil okumazlar. O insanların çocukları, arkadaşları da zaten 
ciddi kitaplarla avunmazlar. Belki bazı burç yorumları ya da 
kişisel gelişim şeyleri; sadece uydurulmuş satırların gerçekliğe 
tekabül edebileceği fikrine uzaktalar. Beyhude okumalarını 
dilerim ama yapamazlar. Bu kitapta varoluşunuzun sancılı 
sırları, hayatınızın karanlık muammaları var, deseniz 
daha beter korkarlar. Ve diğer yandan da sığ bir tutkuyla 
hayatlarının roman gibi olduğuna inanırlar.

DERYA ERKENCİ

Edebi kurgular 
âleminde

Hayatın şeklini çembere indirgeyen döngü tamamlandı. Hint 
Adaları’na geldiğimizi zannederken aslında öteki dünyaya 

vardık. O şarj kablosunun ucu bizimkine uymuyor. İlla bir ağa 
bağlanın, diye tehdit ediyor gri örümcek. Yaşamla bağlantımız 
çevrimdışı. Bir kuşak daha yalnızca ölülerini gömerken huzur 
bulmaya başladı. Uzun ve derin cümleleri yüksek sesle okuyarak 
insanları ikna etmek şimdilik mümkün değil. Devrime inansam 
da süreç devinmiyor, yazılanlara inanmayanlar yazgılara 
inanıyor. Cenazeler düşman kardeşleri, benzemeyenleri, birbirini 
çekemeyenleri, hayatta bir araya gelemeyenleri öğle namazını 
müteakiben, musalla taşının başında on dakikalığına da olsa 
birleştiriyor. Tabut, yeşil renkli cenaze aracına yerleştirilene 
kadar geçici bir ateşkes ilan ediliyor.

Sanılanın aksine mutlu hatıralar da acı verir. Muhtemelen bu, bir daha 

yaşanmayacaklarını bildiğimiz içindir. Bilhassa hep acı olanlardan 

bahsetmek isterim. Geçmişin yumuşak karnını deşmeyi seçerim. 

Ağaçları içebilen bir kadın tanımıştım mesela. Yakası açılmadık fikirlerin, 

olmayacak hayallerin müptelasıydı. Tek bir nefeste koca bir ormanı 

ciğerlerinin içine alırdı. Anneme “Hayatımı değiştireceğim.” dediğimde 

bir kahkaha patlatır “Sen anca televizyonun kanalını değiştirirsin!” diye 

hayıflanırdı. Sadece gençlikte affedilebilecek alçakça günahlarım oldu. 

Toprak saksıları dipleri delik işe yaramaz diye kıracak denli çocuktum. 

Artık hiç gelmeyen unutulmuş bir mevsimde, kuru bağ çubuklarına 

konmuş periler kadar güzel bir saka kuşunu kıpkırmızı alnından vurdum.
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