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ADA’dan MERHABA 

Gariptir ama sanatçı, toplumda karşılığı, sınıfı, aidiyeti, rütbesi olmayan 
soyut bir kavramdır. Ne yol arkadaşlığıdır, ne gönül birlikteliği… Bir yıl 
askerlik yaparsın, bir ömür anlatırsın.  Oysa aynı dönemde yazdığın 
insanlar sırf bu nedenle dostun olmaz, anlatacak bir şey  de bulamaz-
sın. Aksine rakibindirler. Bir derginin yazarları da bu genellemenin 
dışında kalmaz … 
 
Şair Ahmet Erhan’la bir karşılaşmamızda yalnızlıktan yakındığını görün-
ce,  neden maviADA’ya yazmıyorsun, kalabalıklaşırsın, demiştim. Belki 
amansız hastalığının verdiği alınganlıkla “ Duygusal ve saf olmam 
doğal, çünkü şairim, ama sanatçıdan dost olabileceğine inanacak kadar 
değil…” demişti. 
Doğrudur, böyle bir örnek rastlamadım ben de, verilen resme bakmayın, 
gerçek anlamda dostluklardan söz ediyoruz. Böyle bir örnek varsa, 
altında başka bir neden vardır; ya memleketlisidir ya okul arkadaşı ya 
da başka bir şey… 
 
Oysa As’lolan hayattır. Ve insan denilen sosyal bir yaratıktır,  benzerini 
arayan. Büyük adam, büyük yazar, büyük bilmem ne olmak güzel 
elbette. Ama nereye kadar? Anladığın,  anlayan dostların arasında 
yaşamak,  onlarla bir şeyler yapmak ayrı güzel.   Dergi yapmak da… 
maviADA’nın yükselişe geçtiği dönemlerde katılan yeni insanlar vardır, 
onların katkılarıyla dergi gürbüzleşir. Havaya hakim olan o imece rüzgar 
herkese bulaşır, yeni adımlar atılır. An gelir, ivme düşer, yıkım başlar, 
sorgulamaya gerek bile yoktur; insan unsuru fire vermeye başlamıştır.  
İnsan her şeyin temel taşı…İyinin de kötünün de… 
Ne yaparsan yap insanla yap, dosttun değilse bile insanlığı olanlarla. 
Yoksa hayal kırıklığı kaçınılmaz.  
Niye mi yazdım bunları? Yalova etkinliğimizi yaptık da ondan.  
Çok etkinlik yapmıştık geçmişte,  kalabalık, görkemli ses getiren etkinlik-
lerdi. Bu etkinliklere katılan için birçok ünlünün rüşvet bile verdiğini, 
araya adam koyduğunu söylersem abarttığımı sanmayın. Ne sandınız, 
dergiler yazarın en onurlu reklam aracıdır. Yoksa Zülfü Livaneli bize 
niye yazsın? Ne var ki dışarıdan ne kadar düzgün gözükse de her 
seferinde can sıkacak kimi şeyler oluyordu. Büyük bir emekle tasarlayıp 
hayata geçirdiğim o etkinliklerden mutlu ayrıldığım çok azdır.  
 
Bu nedenle de Yalova etkinliğini tasarlarken gerekliliğine inansam da 
kaygılıydım. Dergiye yeni arkadaşlar katmıştık.   Bu etkinlik tanışmaya 
ortam hazırlayacaktı. Ayrıca hem potansiyellerini görmek için fırsat 
olacak, hem de geleceği birlikte planlayacaktık.  Tasarı aşamasında 
onay buldu.  Yazar arkadaşlarım, belediyeden alacağımız olası salonu 
ve dinleyici kitlesini göz önünde bulundurup konu belirlediğimde türlü 
seçenekler önerildi yerine. Bilmez miyim, yöneticiysen ve bir şeyi yap-
mak istemiyorsan konuyu tartışmaya aç.  
Etkinlik tarih ve konu olarak duyuruldu. Katılmak isteyenler başvuracak-
tı. İlk düşkırıklığı o zaman oluştu, yeni katılan iki arkadaşın  işleri vardı 
ve katılamayacaklardı.  İmecemiz olağan kaderine sürükleniyordu, ama 
inat ettim. Etkinliği netleştirip duyurduk.  
 
Kış kıyamet demedi dünyanın yolunu kat ederek geldi yazarlarımız. 
Sunumlarını başarıyla yapıp mutlu ayrıldılar.   
Çok etkinlik yaptık maviADA’yla. gösterişli, çok yazarlı, ünlülerin de 
olduğu etkinliklerdi. Ne var ki böylesine düzenli, huzurlu, her şeyin yerli 
yerinde olduğu bir etkinlik sadece Çanakkale’yi anımsıyorum. 
Yazardan, sanatçıdan öte her şeyden önce dost olmayı bilmek önem-
liymiş.  Umudum  arttı, bu anlayış ve motivasyonla gidersek  çok daha 
güzellerini de yaparız. Olması gereken buydu. Bu nedenle de başta 
koordinatör Fadime Yıldırım Karoğlu’nu ve katılımcı yazar arkadaşla-
rımı, salonu dolduran Yalovalıları, bizi konuk eden Yalova Kent Kon-
seyi Kadın Grubunu kutluyor, teşekkür ediyorum.  
 
İnternet dergimiz sürse de basılı dergi sürecimiz 2019 için bitti. Yeni 
dönem yani 2020 için bir araya gelip henüz karar veremedik. Yine de bu 
etkinliği belgeleyecek bu dergiyi ihmal etmek istemedim.   
Her biri birbirinden güzel yazılarla severek okuyacağınızı tahmin ettiğim 

3 dosyalı dolu bir dergi elinizdeki.   
İyi okumalar. 

Şenol Yazıcı 

mailto:adamavi@gmail.com
http://www.adadergi.com/
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MAGDELENA FRİDA 

 

Fadime Y. KAROĞLU 

Sanat, İnsanın varoluşundan bugüne kadar, başet-
meye çalıştığı; keder, sevinç, hüzün, sevda gibi güçlü 
duygularının; kah sözlü, kah yazılı, kah resimleyip, 
dans ederek dışa vurum halidir. İnsan bu duygularıyla 
başetme hali içinde yaşamını şekillendirirken, bir 
yandan da güzelleştirme ve var oluş mücadelesi 
derdine düşer. 

İnsanı anlatmaya, sanat kadar elverişli bir alan, belki 
yaşamın kendisinde bile yoktur. Sanat okuyucuya ya 
da izleyiciye, kendi duygularının farkına varmalarını 
sağlayarak, onlara kendilerine ait şeyleri fısıldar. 
Başka bir deyişle sanatın temel işlevlerinden biri, 
insanların yaşamını daha dolu, daha gerçek yapmak-
tır. ‘‘Yaygın bir sanat yaşamın bütününü canlandır-
saydı, ufak tefek gündelik işler ve zorunluluklar, gerek 
o andaki özellikleri, gerekse taşıdıkları anlam bakı-
mından zevkli olurlardı. Ele aldığımız her işi bir yaza-
rın yazı yazarken veya bir ressamın resim yaparken 
duyduğu istekle yapardık’’ diyor İrwin Edmun.  

Sanatın bu işlevi, özel durumumuzda yani bilincimiz-
de belli bir değişiklik yaratarak, dış gerçeği değişikliğe 
uğratmamız için bizi daha yetkin ve güçlü kılmasıdır. 
Sanat kendine özgü araçlarla insan bilincinde belirli 
bir değişiklik yaratır. Var olanı, alışılanı ifade ederken, 
algılayamadığımız, farkında olmadığımız, düşüneme-
diğimiz durum ve duruşları da gösterir. Böylece dü-
şünceyi ve düş gücünü ayakta tutma ve giderek bunu 
zenginleştirme gibi bir işlevi de yüklenir.  

Sanatın bu büyük gücüne, insanı yeniden yaratma 
yetkesine onlarca örnek verilebilir… Ancak, ben bir     
kadın olarak, yaşam öyküsünden çok etkilendiğim 
birinden söz etmek isterim; Otobiyografik resimleri, 
birleşik martı kanadı kaşları, ergen bıyıkları, her dem 
çiçeklenmiş saçları ve uzun etekleriyle… O bir femi-
nist, devrimci, aktivist, bir sembol isim…  Meksikalı 
kadın ressam FRİDA Kahlo. Frida resimleri, azimli ve 
kararlı duruşu, farklı karakteri, aşkları, acılarla dolu 
yaşam öyküsü, filmlere ve sahne sanatlarına konu 
olmuş, kendini yeniden yaratmayı başarmış ender 
kadınlardandır.  

Meksikalı dört kız çocuklu ailenin üçüncü kızı Magde-
lena Carmen Frida Kahlo Carderella,1900 lü yılların 
başında Dünya çocuk felci ölümleriyle kavrulurken, 
Altı yaşında çocuk felci geçirmiş, yaşam boyu bir 
ayağı aksak kalacağıyla da yüzleşmiştir. Bir bacağı 
diğerine oranla daha ince kalması nedeniyle akranla-
rının “Tahta bacak Frida” lakaplarına maruz kalsa da, 

Tanrı O’nun bir yaşam savaşçısı olacağı sinyalini ta o 
yaşlarda vermişti. Uzun etekler giyerdi. Sağlıklı ço-
cukluk geçirmeyişi etken olsa gerek ki hep doktor 
olmak istiyordu. 

Frida azimli bir öğrencidir. Meksika’nın Ulusal hazırlık 
okulunun tıp bölümüne alınır. Okulda iki bin erkek 
öğrencinin yanında sadece otuz beş kız öğrenciden 
biridir. Çoğunluğu erkeklerdir arkadaşları, erkeklerle 
daha iyi anlaşmaktadır. Erkek gibi giyinir, öyle davra-
nır. Belki babasının içten içe erkek çocuğu özlemine 
bir hoşluk olsun diyedir. Frida burada kendini sanat, 
felsefe, edebiyat alanlarında çok geliştirir. Çünkü 
ilerde Meksika'da önemli adamlardan olacak Alejand-
ro Gomez Arias, Jose Gomez Robleda ve Alfonso 
Villa, Frida'nın okul arkadaşlarıdır. 

Frida yanında, aynı zamanda sevgilisi olan erkek 
arkadaşıyla okuldan dönerken, bindikleri otobüs bir 
tramvayla çarpışır. Birçok insanın yaşamını yitirdiği 
bu kazada Frida, tramvay demirlerinden bir parçanın 
sol kalça kemiğinden girip uyluk kemiğinden çıkması 
sonucunda, sağ bacağı on bir yerden, omurları da üç 
yerden kırılmıştır. Parçalanmış vücudu ile, haftalar 
boyunca yoğun bakımda kalarak, mucize eseri sağ 
kurtulmuştur. Yaşamında İkinci kez kaderin tekerine 
çomak sokmayı başarmıştır… Kırılan kemikleri nede-
niyle, çelik korselerle yatağa bağlı kalacak, belki de 
bir daha hiç kalkamayacaktır. Bir dizi ameliyatlar, 
acılar, sancılar…  

Frida kendine acıyacak karakterde biri değildir. İm-
kansıza yer yoktur onun yapısında. Babasına yattığı 
yerden resim yapmak istediğini söyler. Babası onun 
yatakta resim yapabilmesi için bir düzenek hazırlatır. 
Annesi ise kendisini unutmaması için tavana bir ayna 
koydurur. Frida, bitmez mücadeleci azmiyle, acılarını 
unutmak için deli gibi resim yapmaya başlar. Kendi-
siyle kalacak bol zamanı vardır. Acılarıyla başetmenin 
tek yoludur resim yapmak. Otobiyografik resimler 
yapar… Hep kendini çiziyorsun diyenlere; “Kendime 
çok fazla zaman harcıyorum ve her şeyden daha iyi 
bildiğim bir konuyum” cevabı hazırdır. Umarsızlık, 
sevgi, acı ve çok zayıf bir umuda sarılmanın hazin 
öyküsü… Tam iki yıl sürmüştür tekrar ayağa kalkıp 
yürüyebilmesi. 

Frida yeniden hayata döndüğünde artık sanatı daha 
çok hayatında tutması gerektiğini biliyor ve gerçekten 
iyi şeyler yapıp yapmadığını öğrenmek istiyordur. 
Sanatı politikadan ayırmadan bu çevreye yakın olma-
ya, onlarla davetlere katılmaya başlar. Hatta 1929'da 
Meksika Komünist Partisi üyesi olur. 

Frida, hayranlık duyduğu Meksikalı Michalangelo 
olarak tanınan Ressam Diego Rivera’ya çizdiği resim-
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lerini değerlendirmesi için tanışır. Çapkınlığıyla da 
anılan Diego Rivera’ya aşık olmuştur. Henüz yirmi iki 
yaşındadır, Diego ise kırk üç. Fırtınalı bir aşktır onla-
rınki… Hayatında iki önemli kaza olduğunu, bunun 
ilkinin otobüs ve tramvay çarpışması, diğerinin ise 
Diego Rivera ile tanışmaları olduğunu söyleyecektir 
Frida. Evlenirler, Diego’nun üçüncü evliliğidir. İri yarı, 
yakışıklı olmayan, şişman biridir Diego. Fil ile güver-
cinin birlikteliğine benzetilir aşkları… Diego’nun çap-
kınlıklarını bilir, aldatıldığını da. Ayrı oldukları dönem-
lerde, kendi birliktelikleri de olmuştur Frida’nın. Ancak 
ondan vaz geçememek gibi garip bir bağlılığı vardır. 
O’nu her şeyi yerine koymuştur… Babam Diego, 
oğlum Diego, kocam Diego, kardeşim Diego, sevgilim 
Diego… Diego… Diego… Diyecektir.  Üç kez hamile 
kalsa da geçirdiği kazanın sonucu düşüklerle sonlanır 
ve çocuk sahibi olamaz bir daha. Hayvanları sever 
Frida… Papağanları, maymunları vardır, resimlerinde 
yer verdiği özel hayvanlardır bunlar. Özlemini çektiği 
çocuğu yerine koyduğu. 

Sürrealist Ressam Andre Breton’un katkılarıyla New 
York’ta bir sergi açacaktır Frida. Bu sergi büyük ilgi 
görecek ve yaşarken kıymet verilen nadir sanatçılar-
dan biri olacaktır. Bu sergide resimlerinin yarısı satı-
lacaktır. Ünlü aktörlerinde satın aldığı resimleri de 
vardır bunların içinde. Frida uluslararası bir üne kavu-
şacaktır bu sergiden sonra Paris’ te de bir sergi aça-
caktır. Picasso, Kandinsky gibi isimler başta olmak 
üzere birçok önemli ismin sergiye ilgisi hayli büyük 
olacaktır. Hatta Louvre Müzesi Frida’nın “Çerçeve” 
adlı tablosunu satın alacaktır. Picasso, Frida ile ilgili 
“Biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz” yoru-
munu yapacaktır. 

“La Esmeralda” Sanat okulunda öğretim üyeliğine 
başlamış, ancak sağlık sorunları yakasını bir türlü 
bırakmamıştır. Bildiklerini öğrencilerine aktarmak için 
direniyordur. Geçirdiği sayısız ameliyatlar, yeniden 
sıkıntı yaratmış, dokuz ay sürecek hastane yolu gö-
rünmüştür. 1953 Temmuz’unda Frida kangren olan 
sağ bacağını kaybetmeden önce, Meksika’da ilk kişi-
sel sergisini açacaktır. Parçalanmış bedeninden yep-
yeni bir Frida yaratan bu olağan üstü güzel ruhlu 
kadın, öleceğini sezmiş, günlüğüne şu notu bırakmış-
tır. “Umarım gidiş neşelidir ve asla geri dönmemeyi 
umuyorum” 13 Temmuz 1954 yılında, henüz 47 ya-
şındayken, bu dünyadan ayrılacaktır. 

O geri dönmemeyi umduğunu söylese de Frida’nın, 
gücünü sanattan alan ruhu, farklı kadınlarda, farklı 
alanlarda aramızda dolaşmaktadır... Onun da dediği 
gibi: 

 “VİVA LA VİDA” (Yaşasın Hayat)  

 

El Ele Büyüttük Sevgiyi 

Birlikte öğrendik seninle 

avucumuzda yüreği çarpan 

kuşa sevgiyi 

 

El le duyduk kumsalda denizin 

milyon yılda yonttuğu 

taşa sevgiyi 

 

Tırtılları tanıdık seninle baharda 

tırtılken daha sevmeyi öğrendik 

sevgiden üreyen kelebeği 

 

toprağı evimiz gibi sevdik seninle 

Birlikte sevdik kuru toprakta 

ev küren köstebeği 

 

köstebeğinden toprağına taşına 

tırtılından kelebeğine kuşuna 

el ele sevdik bu dünyayı 

 

Acısıyla sevinciyle sevdik 

yazıyla kışıyla sevdik 

köy köy, ülke ülke 

 

Gökler gibi sardı dünyayı 

yağmur gibi sızdı dünyaya 

dünya kadar oldu sevgimiz 

 

El ele büyütüp el ele derdik 

el ele derip insana verdik 

verdikçe çoğalan sevgimizi 

 

Bülent ECEVİT 
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Sanat Bir Ülkenin Hikâyesidir 

 

Niyazi UYAR 

Sanatın bir tanımını yapın deseler değişik ortamlarda, 
her seferinde aynı cümlelerle aynı tanımı yapamazsı-
nız; fakat yaptığınız tanım aşağı yukarı aynıdır. Çün-
kü sanat, hep yeni yeni şeyler üretmek, yeni şeyler 
söylemek demektir. Sanat, pozitif bilimler gibi tek 
anlamlı değildir, olamaz da zaten! Sanat, edebiyat, 
resim heykel, müzik… çok anlamlıdır, zengin çağrı-
şımlıdır; ucu bucağı yoktur. O, insanı, insanla doğayla 
anlatmak demektir. Bir fizikçinin, matematikçinin söy-
ledikleri kişiden kişiye değişmez; iki kere ikinin dört 
ettiği herkes için aynıdır. Fizikte ivme deyince herkes 
aynı şeyi anlar. Bakın fizik alanında ülkemizin yüz akı 
Erdal İnönü ne diyor: “Fizikçiler, az sözle en çok şeyi 
anlatan insanlardır!” 

Edebiyatçılar ise, bir karıncanın yürüyüşünden sayfa-
lar tutan muhteşem bir eser ortaya çıkarabilir. Bu 
sanattır işte, insana dünyaya tek pencereden bak-
mamayı gösterir. Bir meslek icra eden kişi yaptığı 
şeyin sanat olduğunu söyler. Mesela kahvede çayı iyi 
demleyen ocakçı çay demlemenin bir sanat olduğunu 
söyler. Arabayı iyi kullanana, çayı iyi demleyene, 
bahçeyi iyi çapalayana, güzel kazak örene, güzel 
giyinenlere… Sanatçı demek mümkün mü? Balıkçı, 
balık satmanın sanat olduğunu söyler, sahi sanat 
mıdır, sanatta yalan dolan, aldatmak var mıdır, bu 
insanlara sanatçı denir mi? 

Sanatçı, hem üretendir, hem yaratandır. O taklit et-
mez, taklit edilendir. Abidin Dino, Nazım Hikmet, 
Yaşar Kemal, Zeki Müren, Arif Sağ, Sabahat Akkiraz, 
Âşık Mansuni Şerif, Genco Erkal, Fazıl Say, idil Bi-
ret… Gerçek anlamda birer sanatçıdırlar, her alanda 
saygıyı fazlasıyla hak eden bu insanlar herkesin say-
gı duyduğu, evet işte bu dediği kişiler, hakiki sanatçı-
dır. İki şarkı ezberleyip, iyi kıvıran, “el etek öpmekle 
dudak aşınmaz” deyip bütün siyasal iktidarların yar-
dakçısı olanlara sanatçı denilebilir mi? Sanatçı bir 
ikbal uğuruna, üç kuruşluk menfaat uğruna gelene 
ağam, gidene paşam demez. Sanatçı erdemlidir, bir 
ikbali için kişiliğini heba etmez.... Ne demekte Fikret: 
“Hak bildiğin yolda bir başına bile olsan yürüyecek-
sin!” Selam olsun, hakikaten, sanatını üç kuruşluk 
menfaat için satmayan güzel insanlara! 

 Sanatçı, alnında ışığı ilk hissedendir, sanatçı baş 
eğmez, el etek öpmez. O muhaliftir, halkın yanında 
olandır, ikbali için bir zalime boyun eğmez! O neden-
le, halkı bilgilendirme, aydınlatma adına ortaya koy-
duğu, tek olan, yegâne olan şey sanattır. Bir an için 

resmin, tiyatronun, sinemanın, romanın, şiirin, öykü-
nün... Olmadığı bir ülkeyi gözlerimizi kapatarak düş-
leyelim: Kapkaranlık zehir gibi renksiz, tatsız tuzsuz…  
“Çekilmez, içim karardı, boğulacak gibi oldum!” 

Sanat, hayatın insanın yüreğinde açtığı yaraları ede-
biyatın, şiirin, güzelliği ile tedavi eder. Bir mecliste 
sanatçıları küçümseyen gözlerle bakan vekillere Yüce 
Atatürk’ün söyledikleri hayat dersi gibidir: “Efendiler, 
vekil olabilirsiniz, fakat asla sanatkar olamazsınız!” 
Sanatçı olmak, sevmeyi bilmek demektir, sanatçı 
olmak demek, yaratmayı bilmek demektir, sanatçı 
olmak demek emek vermek demektir, kula kul olmaya 
hayır diyebilmektir. Ol sebepten ötürü sanat gereklilik-
ten çok zorunluluktur. Onsuz bir hayat karanlıktan öte 
bir şeydir. 

Sanat, insanların dünyayı doğru algılamasına yar-
dımcı olan yaşamak için olmazsa olmaz olandır. Bu-
güne kadar, bir kitabın kapağını açmayan, bir sayfa 
okumayan, bir kez bile tiyatroya, sinemaya gitmeyen, 
bir resmin renklerinin büyüsünün farkına varamayan, 
şiirdeki estetiği göremeyen sevmeyi bilmeyen birin-
den insana, doğaya, kadına, hayvanlara saygı bekle-
yebilir misiniz? Şöyle bir bakın yaşadığınız şehre, 
doğa tahrip edilmiş mi, bütün güzellikler bir rant uğru-
na yerle yeksan edilmiş mi? 

Nur içinde yatsın anama bunu anlatsaydım, de diye-
ceğini adım gibi biliyorum: “Elleri kırılsın, teneşir tah-
tacıklarına gelsinler, eli kabaklılar yusun yüzlerini, 
sürüm sürüm sürünsünler…” derdi. Gerçekten sürüm 
sürüm sürünsünler. Bir rant uğruna, daha çok kazanç 
adına ülkenin bütün doğal güzelliklerini, yarınları 
düşünmeden, bir an bile gözlerini kırpmadan yok 
ediyorlar. 

Sanat bir gerekliliktir, sanatçı gözlem yapar, gördükle-
rini, hissettiklerini, topluma, aktarır, bunu yaparken 
hiçbir şeklide kişisel bir kaygısı yoktur, onun kaygısı 
toplumsaldır. Bu ülkede sanatın ve sanatçının kıymeti 
Cumhuriyetle anlaşıldı. Devlet konservatuvarının 
kurulması, sanat eğitimine önem verilmesi, yurt dışına 
sanat eğitimine gönderilen sanatçılar… 

Sanatçıların eserleri, onların haykırışlarıdır, bu haykı-
rış “uyan ey halkım” demektir, bu haykırış “kula kul 
olma,” demektir, bu haykırış, kadın erkek eşitliğidir. 
Sanatçıların eserleri bir mutluluğun fısıldanmasıdır, 
doğa sevgisidir, insan sevgisidir, yaşamdan tat al-
maktır, estetiktir, ruh sağlığıdır, ömürdür. Sanat haz 
vericidir, duyguların arşı aleme çıkmasıdır. İnsanlık 
için, gelecek için, sanatsız bir ülke, sanatsız bir Türki-
ye olamaz. Sanatı olmayan bir ülkenin dünü olmadığı 
gibi yarını da olamaz. Sanat bir toplumun hikâyesidir, 
hafızasıdır.  
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İnsan ve Sanat 

Fuat ÖZGEN 

 
Sanat, insana özgüdür ve insanla başlar. Çünkü ya-

ratma ve beğeni insanda vardır. Hayvanlar, güdüleri 

sayesinde, olağanüstü şeyler yaparlar. Karıncalar 

şahane yuvalar, arılar milimetrik petekler yaparlar. 

Ancak bu yapılanlar yüzyıllardır aynen, hiçbir yenilik 

olmadan devam ederler. Oysa ilkel insanlar bile bes-

lenme, barınma, cinsellik gibi bedensel gereksinimle-

rini karşılarken ruhsal yapılarını besleyecek sanatsal 

etkinliklerde bulunmaktadırlar. Barınak olarak kullan-

dığı mağaranın duvarına yaşantısını örnekleyen re-

simler çizmekte, av aracının bir tarafına şekiller oy-

makta, avda başarılı olunca sevincini göstermek için 

dans etmektedir. Demek ki sanat, insanın yaradılışın-

da vardır. İnsanın insani özelliğidir. İnsanı insan ya-

pandır. 

Sanat anlatımdır. İnsan duygulu, düşünceli bir varlık-

tır. Bu duygularını, düşüncelerini -yeteneklerini de 

kullanarak- eliyle, diliyle, hareketleriyle anlatır. Resim-

le, heykelle, müzikle, tiyatroyla, şiirle, romanla, öyküy-

le, dansla, sinemayla ortaya koyduğu eserleri başka-

larıyla paylaşır. 

Sanat, yaratmadır. Sanatçı daha önce dünyada bu-

lunmayan şeyleri ortaya koyar. Dünyaya artı değer 

katar. Kendinden sonra gelecek sanatçılara esin 

kaynağı olur, mevki kazandırır. 

Sanat, çıkış yoludur. Siyasal, ekonomik, dinsel, top-

lumsal… nedenlerle anlatılamayanları anlatmada 

kolaylıklar sağlar. Nef’i’nin kendisine köpek (kelp) 

diyen Tahir Efendi’yi söz oyunlarıyla köpek (kelp) 

konumuna sokması çıkış yoluna örnek sayılabilir. 

Yine heykelle, karikatürle, tiyatroyla, resimle, müzikle, 

fıkrayla, başa herhangi bir bela almadan, taşı gediği-

ne koymak, isteneni anlatmak olanaklıdır. 

Sanat, özgürlüktür. Sanatçı duygu ve düşüncelerini 

özgürce anlatabildiğinde mutlu olur. Duygu ve düşün-

celer renklere, dizelere, notalara, mermere, hareketle-

re yansımadıkça sanatçıya mutluluk yoktur. Sanat, 

eğitim işidir. Kişi pek çok yetenekle doğmuş olabilir. 

Bu yetenek, toprak altındaki cevherlere benzer. Çıka-

rılıp işlenerek mücevhere dönüştürülmedikçe bir işe 

yaramaz. Yetenekler eğitimle geliştirilir, yönlendirilir, 

daha önce yaratılanlardan beslenilir, daha güzel eser-

ler yaratılır. Ayrıca sanattan zevk almak için, sanat 

eserlerinden yararlanmak için ille de sanatçı olmak 

gerekmez. Sanat eserleriyle ilgili bilgilenerek, okuya-

rak, izleyerek, dinleyerek estetik zevkler geliştirilebili-

nir. Eleştiri yapabilmek de sanata ve sanatçıya hiz-

mettir. Aydın yöneticilerin, durumu iyi olanların sanat 

eğitimi için okullar, kurslar açması, sanatçılara ola-

naklar sağlaması da sanat ve sanatçı için önemlidir. 

Sanat, kalıcılıktır. Sanatçılar eserleriyle yaşarlar. 

Geçmişteki sanatçıların eserleri bilgi hazinesidir. 

Çağlarına ait bilgileri bu eserlerden ediniriz. Kimi 

sanatçılar “sanat için sanat”, kimileriyse “toplum için 

sanat” anlayışını benimsemiştir. İster sanat ister top-

lum için olsun sanatın alıcısı izleyici, seyirci veya 

dinleyicidir. Seyircisiz tiyatro, dinleyicisiz konser, 

izleyicisiz sergi olmaz. Kimi sanatçılar kendilerini 

toplumuna, insanlığa karşı sorumlu hissetmişler, 

duygu, düşünce ve becerilerini toplumun, insanlığın 

yararına kullanmışlardır. Ancak bu yolda pek çok 

zorluklarla karşılaşmışlar, baskılanmışlar, engellen-

mişler, cezalandırılmışlardır. 

Sabahattin Ali, sanatını toplumun yararına kullananla-

ra bir örnektir. Aldığı eğitimin ve mesleğinin (öğret-

menlik) de etkisi ile toplumcu, gerçekçi anlayışla 

oluşturduğu kişiliğini şiir, öykü, roman ve denemelerle 

ortaya koymuştur. Kısa ömründe verdiği eserlerle 

topluma öncü oldu. Pek çok sanatçı tarafından örnek 

alındı, esin kaynağı oldu. Duygu ve düşüncelerinden 

hoşlanmayanlarca yasaklandı, eserleri toplatıldı, 

baskılandı, hapsedildi. Hapishanede “Aldırma Gönül” 

şiiriyle kendini avutmayı da başarmıştır. Hayatının en 

verimli çağında bir oyuna getirilerek, yurt dışına çı-

karken, öldürülmüştür. Eserleri öldürülemez, yaşıyor-

lar ve yaşayacaklar, örnekliklerini sürdüreceklerdir. 

Dünya sanatla, sanatçıyla, sanatseverle güzel. Dün-

yayı, çevreyi, doğayı, insanı - daha doğrusu kendimizi 

- anlamak, anlatmak, sevmek, sevdirmek için ille 

sanat, ille sanat… 
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“YALOVA GECELERİ” 

Bir Mavi Etkinlik Güncesi 

Nurdan Baysal ALADAĞ 

"Olanaksızı iste kendini yarat" diyerek çıktığımız 
yolda bize öncülük eden Frida'ydı. Yol uzun, mevsim 
kış, hava soğuk ve yağmurlu olsa da, yazmanın aşkı, 
gönül birliğinin gücüyle, maviADA yazarları Yalova'da 
buluştuk. 

İzmir nire, Yalova nire? Hele kış günü? Azmin elinden 
ne kurtulmuş. etkinlikten bir gün önce soğuk havayı 
ciğerlerimize çekerek otele varmıştık bile. Taksiciye 
"Yalova'nın nesi meşhurdur? " diye sorunca "Yalova 
geceleri" demesi bizi şaşırttı. Kuşadası, Bodrum'a 
gelen turistlere benzetti herhalde diye düşündük. 
Otele girmeden markette gördüğüm yeşil renkli Yalo-
va Geceleri kolonyasıyla " dervişin zikri neyse fikri 
odur" cümlesi geldi aklıma; güldüm. Otel çalışanlarıy-
la kurduğumuz muhabbet bize en güzel odayı verme-
lerini, her gördüklerinde gülerek selamlamalarını 
sağlamıştı. Şanslıydık. 

Valizleri odaya koyduğumuz gibi kendimizi sokaklara 
atıverdik. Gördüğüm her heykelle resmimi sabırla 
çeken sevgili eşime bir teşekkür borcum var. Yeni bir 
şehri yürüyerek keşfetmek gibisi yok; ah bir de hava 
sıcak olaydı, desek de anı yaşamasını bildik. Akşam 
yemeğinde,  maviADA yazarları olarak, bir araya gelip 
sanaldan gerçekliğe ulaşmanın tadını, neşeli bir soh-
betle geç saatlere değin yaşadık.  

Gece heyecandan zor uyusam da etkinliğin sabahına 
neşeyle uyandık. İlk durağımız olan Kent Müzesine 
götürdüler bizi. Kentin güzelliklerini tanıtan denize 
nazır müzeyi gezmek keyifliydi. Her yer yürüme me-
safesinde olduğu için etkinliğin yapılacağı Halil İnalcık 
Kültür Merkezine gezinerek gittik. Engelsiz Cafe'de, 
engelin sadece yüreklerde olduğunu ispatlarcasına, 
bize güler yüzleriyle hizmet veren gençler, hayatın 
güzel anlarını yakalamamızı sağladı. Seyircilerimiz 
gelmeden Kent Konseyi Başkanı ve Kadın Kolları 
Başkanının sıcak evsahipliği havanın soğuk oluşunu 
çoktan unutturdu. 

Etkinliğin tek erkek konuşmacısı Fuat Özgen’in son 
dakikada olsa aramıza sakin tavrıyla katılması içimizi 
ferahlattı. Duvarlarda sergilenen ebru Sanatını izleme 
fırsatı yakaladık. Yapılacak sanatsal etkinlikler hane-
me bunu da ekledim. 

En küçük izleyicimiz; Nurten Bengi Aksoy'un minik 
güler yüzlü torunuydu. Babaannesine moral vermek 
için İstanbul'dan gelen minik Arhan ve ailesinin yap-
tıkları süpriz hepimizi sevindirdi. Nurten hanımın 
mutlu oluşunu resimlerini çekerek ölümsüzleştirdik. 

Bursa'dan arkadaşıyla bize katılan şair, yazar Muhsi-
ne Arda da gelince, tüm konuşmacılar bir araya top-
lanmış oldu. Çay içmek bahane, muhabbet şahane 
diyerek sohbetin dibine vurduk. 

Mikrofonlardan sadece birinin aktif ve kısa kablolu 
oluşu moralimizi bozamadı. Gerçi her konuşmacının 
mikrofona ulaşması için yer değiştirmesi, herhalde 
izleyicilere garip bir görüntü arz ediyordu, ama olsun 
biz gönlümüzü ortaya koymak için gelmişiz mikrofon 
olmasa da olur dedik. Moderatörümüz Fadime Y. 
Karoğlu’nun hasta olmasına rağmen, emek verdiği, 
ev sahipliği yaptığı etkinlik Frida temalı konuşmasıyla 
başlamış oldu. 

Sonunda o etkinlikteydim. Aylardır beklediğim, içimin 
içime sığmadığı, bir an önce gelsin şu 21 Ocak diye-
rek, iple çektiğim güne ulaşmıştım. Sevinçliydim ama 
heyecanım hala geçmemişti. İtiraf ediyorum abartmış 
olup etrafımdakileri heyecanımdan dolayı birazcık 
bunaltmış olabilirim. Beni seven, bu kadarına katlanır 
tezinden yola çıkarak yaptım; vallahi masumum. 

Fuat Bey'in inci gibi yazdığı yazıya soldan soldan 
bakarken, gencim diyorsun o zaman ikinci sen ola-
caksın dediklerinde itiraz edemedim, haklıydılar. 
Sıranın bana gelmesi ve mikrofona konuşmayı çok 
sevdiğimden,  görsellerle hazırlandığım "Yaşamda 
mutlu olma noktasını yakalamanın sanatla olacağını" 
memleketimden örneklerle anlattım. İzleyicilerin beni 
dinlerken bakışlarından, başlarını onaylarcasına sal-
lamalarından, gülümseyerek izlemelerinden, arada 
gazeteci kıza da poz vermeyi ihmal etmeyerek bu işi 
başardığımı düşünüyorum. 

maviADA Dergimizin yayın yönetmeni  Şenol Yazı-
cı'nın  bizi izleyerek varlığıyla güç vermesini yaptığı-
mız etkinliğin iyi gittiğine dair bir işaret olarak kabul 
ettim. Benden sonra Nurten Bengi Aksoy'un harika 
anlatımını Afife Jale ve Selahattin Pınar örnekleriyle 
taçlandırması, doğru yerde, yetenekli insanlarla, bir 
arada olmanın keyfini yaşattı. 

 En son noktayı koyan Muhsine Arda hanım düzgün 
diksiyonuyla, hayat tecrübesiyle ve ilk kitabından 
okuduğu şiiriyle, bize keyifli dakikalar yaşattı. Başarılı 
olduğumuzu program bitince aldığımız alkışlardan 
anladım. Çocukken anneannemin benim için "alkışlar 
alasın" duası sonunda gerçek oldu. Mutluyum. 

Kent Konsey Başkanı'nın bize sunduğu plaketleri 
alırken haklı bir gurur yaşadım. Konuk olarak bu et-
kinlikte yer almaktan keyif aldım. 21 Ocak 2020 ya-
şamımda her dem özel bir gün olarak hatırlanacak. 

Kapıda bekleyen belediyenin tahsis ettiği arabaya 
binerek şehir turuna çıktık. Atatürk'ün ağacın kesil-
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memesi için binayı yerinden taşıttırdığı ünlü Yürüyen 
Köşk’e gittik, tüm heybetiyle yerinde duran ağaca 
elimizle ve kalbimizle dokunduk. Köşkün içerisini 
gezdiren,  güler yüzlü rehberimiz Esra hanım, avize-
sinden masasına, kahve fincanından, pikabına, Zü-
beyde annenin işlediği sırma işli yorgana kadar yapı-
nın bütün hikayesini anlattı. 

Çayımızı Türk sanat müziği eşlinde, denizi seyrede-
rek içerken ağaç ve köşkün kardeşçesine bir arada 
yıllara meydan okumasından ders çıkarılması gerek-
tiğini konuştuk. Sonra İbrahim Müteferrika Kağıt Mü-
zesine gittik. Kağıt yapımının her aşamasını anlatan 
müze görevlisi harika zaman geçirmemizi sağladı. 
Müzenin dışının paslı demir görünümü, tasarlanarak 
yapılmış.  Çıkarken imzamın olduğu ürettiğim kağıdı-
mı özenle plaketimin yanına koydum. Saat on sekizi 
gösterdiğinde Yalova'da yaşanan unutulmaz anıları 
yüreğimizin en güzel köşesine yerleştirerek etkinliği 
noktaladık. 

İstanbul'a gelini ve torunuyla dönen Nurten Bengi 
Aksoy erken ayrıldı. Muhsine Arda Bursa yollarına kar 
buz olmadan çıktı. Ve Yalova geceleri bize kaldı. 

İki gün geçirdiğimiz bu güzel şehri hafızamıza iyice 
yerleştirmek için Arnavut kaldırımı taşlı yollarında 
biraz da gece yürüyelim dedik. Dere boyu giderken 
bir adamın son ses bağırarak bir şey sattığını duyduk. 
Aramızda iddiaya bile girdik. Eşim süt, ben tahin 
pekmez olduğunu söyledim. Yanına gidip kulaklarımı-
zı iyice açmamıza rağmen anlamayınca sormak zo-
runda kaldık. İkimiz de bilememişiz. Kaymak gibi 
boza satıyormuş meğer. İnternette Bozacı Muharrem 
yazarsanız karşınıza çıkar, dedi. Gülüşerek ayrıldık. 
Caddelerde ışık filan fazla yok. Allah'a emanet; sağa 
sola bakmazsanız ezilme tehlikesi yaşayabilirsiniz. 
Durarak bize yol veren araca pek rastlamadık doğru-
su. Dolmuşların sıklamen renkli olması çok sevimli 
gözükse de dolmuşa binmeyi hiç düşünmedik. Mey-
danda "Sevgidir Yalova "yazısının önünde gece ka-
ranlığına aldırmadan son resimlerimi de çekildikten 
sonra, Star Avm'sini ziyaret edip otelimize döndük. 

Bu satırları eve dönüş yolunda, iç huzurum sakinken 
yazıyorum. Gelirken okuduğum başarılı olan insanla-
rın öykülerine bir de benim -hikâyemi başlangıcı ola-
rak eklenir diye umuyorum. Mucize kapılarını ona 
inananlara açarmış. Ben kapıyı araladım. Şimdi sıra 
sizlerde derken sanatla uğraşmanın bunun en iyi yol 
olduğunu tecrübe ederek söylüyorum. Frida’nın dediği 
gibi uçmak için kanatlarınızın olması gerekmiyor. Sizi 
mutlu edecek bir uğraş olunca bulutların üstünde 
uçuyorsunuz. 

 

Eskidendi Çok Eskiden 

 

Hani erken inerdi karanlık, 

Hani yağmur yağardı inceden, 

Hani okuldan, işten dönerken, 

Işıklar yanardı evlerde, 

Eskidendi, çok eskiden. 

 

Hani ay herkese gülümserken, 

Mevsimler kimseyi dinlemezken... 

Hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken, 

Eskidendi, çok eskiden. 

 

Hani hepimiz arkadaşken, 

Hani oyunlar tükenmemişken, 

Henüz kimse bize ihanet etmemiş, 

Biz kimseyi aldatmamışken, 

Eskidendi, çok eskiden. 

 

Hani şarkılar bizi bu kadar incitmezken, 

Hani körkütük sarhoşken gençliğimizden, 

Daha biz kimseye küsmemiş, 

Daha kimse ölmemişken, 

Eskidendi, çok eskiden. 

 

Şimdi ay usul, yıldızlar eski 

Hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üstümüzden 

Geçen geçti, 

Geçen geçti, 

Geceyi söndür kalbim 

Geceler de gençlik gibi eskidendi 

Şimdi uykusuzluk vakti. 

 

Murathan MUNGAN 
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“Olanaksızı İste, Kendini Yarat” 

Nurten B. AKSOY 

İnsanoğlu yeryüzünde hayat bulmaya başladığı an-
dan itibaren yaratıcılık onun yaşamının vazgeçilmez 
bir parçası olmuş. Doğanın sınırlayıcı ve belirleyici 
baskısı altında yaşayan insan, medeni özellikler gös-
termeye başladığı anda; yani henüz açlık, hastalık ve 
soğukla boğuştuğu bu ilkel dönemde, yaratıcılığını 
öncelikle doğaya karşı başa çıkma yöntemi olarak 
kullanmış. Bu bağlamda insanın, ait olmaya çabala-
dığı yeryüzünde, kendine bir yer arayışının sonucu 
olarak karşımıza çıkan yaratıcılık, onun sadece mad-
deyi şekillendirdiği bir etkinlikle sınırlı kalmamış; ya-
pabilirliğini hissettiği andan itibaren bu özelliğini sa-
natsal olana yönlendirmiş. Ve böylece atalarımızın 
alet yaparak ortaya çıkardığı yaratıcılık genetik bir 
miras olarak bizlere kadar ulaşmış. Sanatsal bağlam-
da üretenin sanatçı; üretilenin de sanat eseri olarak 
değerlendirilme ölçütleri bizim konumuzun dışında. 
Benim anlatmak istediğim, sanat eseri üretmenin ilahi 
bir gücün bahşedilmesinin bir sonucu değil, aksine 
her insanın doğasında var olan bir potansiyelin yani 
YARATICILIĞIN sonucu olduğudur. 

İnsanla yaşıt bir kavram olan YARATICILIĞI en genel 
anlamıyla “Bir şeyi ortaya çıkarmaya iten göreceli 
beceri” olarak tanımlayabiliriz. Zaten bu konuda yapı-
lan araştırmalar da yaratıcılığın hem doğuştan gelen 
hem de sonradan geliştirilebilen, öğrenilebilen ve 
hayata geçirilebilen boyutlarının olduğunu ortaya 
koymuş. Sanatı ise “yaratıcılığın somutlaşmış şekli ya 
da temel olarak duyguların yaratıcı ifadesi veya dışa 
vurumu” diye tanımlayabiliriz. Bu tanımın içine resim, 
müzik, heykel, fotoğraf, seramik, mimari, edebiyat, 
tiyatro gibi pek çok kavramı sığdırabiliriz. 

Sanat ile insan arasındaki ilişkiye gelince; kendimizi 
tanımayı reddettiğimiz her an, kendimizi sevemediği-
miz anlar yaratmaya devam ederiz. Çoğu kez, şunu 
ya da bunu bilmemekten, can sıkıntısından yakınır, 
ne yapacağımızı bilemeyiz. İşte böyle anlarda kitap-
lar, kurslar ve içimizdeki yaratıcı yönümüz bize ışık 
tutar. Yaratıcılık, bizi tatmin eden her şey olabilir. Bir 
pasta pişirmekten tutun da bir bahçe tasarlamaya, 
nakış işlemeye, yazmaya, boya ya da resim yapmaya 
kadar, her şey olabilir. 

Peki kendimizdeki yaratıcılığı keşfedip, karar verdiği-
mizde ne olacak? İşte burası en önemli püf noktası; 
ön yargılarımızı, başkaları ne düşünürlerimizi, ya 
yapamazsamları ve kendimizi sevmemizi engelleyen 
her şeyi bir kenara bırakmamız ve kendi kendimizin 

hata yapmasına izin vermemiz gerekiyor. Örneğin çok 
güzel başlayan bir işe, uğraşa büyük umutlarla girdik, 
ama istediğimiz sonucu alamadık; olabilir… hemen 
pes mi edeceğiz. Elbet hayır, denemeye devam ede-
ceğiz. Diyelim ki her şey istediğimiz gibi gitti ve so-
nunda başarılı olduk.  Ve bir gün belki hiç ummadığı-
mız bir anda, alkışlarla karşılaştığımız o anda bazı 
şeyler değişmiş, kendi yaratıcılığımızı fark etmiş olu-
ruz. Kim bilir belki de içimizdeki sanatçı böylece orta-
ya çıkar. Öyleyse geçmişten ya da günümüzden; 
uzağımızda, yakınımızda gördüğümüz ve duyduğu-
muz pek çok kişiyi örnek alıp işe başlamalıyız. 

Hepimiz sanat tarihine damgasını vurmuş, ölmez 
eserler bırakmış pek çok sanatçıyı ve eserlerini, bir 
Picasso’yu, Hemingway’i, Ara Güler’i, Nazım Hikmet’i, 
Fazıl Say’ı yakın zamanda yitirdiğimiz Yıldız Kenter’i 
ve daha nicelerini tanıyor ve biliyoruz. Aynı zamanda 
sanat tarihinde yerini almış pek çok büyük sanatçının 
olanaksızlıklar içinde, kimi zaman dinin, kimi zaman 
toplumun, kimi zaman da siyasetin baskısıyla karşı-
laştığı zorlukları ve bunlarla mücadelelerini, yaşadık-
larını da biliyoruz. Ama onlar asla pes etmemişler, ne 
olursa olsun üretmeye, yaratmaya devam etmişler. 
Onlar eserleriyle yaşıyorlar ve sonsuza kadar da 
yaşayacaklar. Kim bilir belki biz de kişisel tarihimize 
yaptıklarımızla damga vururuz… 

Şimdi bu anlattıklarımın ışığında “Olanaksızı iste, 
kendini yarat” sloganının somutlaşmış, adı çok du-
yulmuş ya da duyulmamış ama çoğu kez yürüdüğü 
yolda yalnız kalmış birkaç isimden bahsedeceğim. 
Öncelikle bu sloganın en somut örneği olarak tanın-
mış ressam Frida Kahlo’yu anmak istiyorum. Çünkü 
o, yaşamındaki tüm olumsuzluklara rağmen hayata 
küsmemiş ve o zorlukları, içindeki sanatçıyı ortaya 
çıkarmasına engel olarak görmemiş. Yani olanaksızı 
istemeyi ve kendini yeniden yaratmayı öğrenmiş. 
“Uçacak kanatlarım varken ayağa ihtiyacım yok” yok 
diyerek yaşama kafa tutmuş adeta.  Onun kendini 
uçuracağını düşündüğü kanatları resimdi. 

AFİFE JALE 

“Beni acıyarak değil, düşünerek severek, kucaklaya-
rak hatırlayın. Tiyatro varsa ben varım!” diye haykı-
ran, toplum hayatında bir ilk olandı; yani kendi deyi-
şiyle “ilk ateşi yakan, ilk türküyü söyleyen, ilk aşkı ya 
da direnişi başlatan”dı ve bunun bedelini çok ağır 
ödedi Afife Jale. Çünkü ilkler yol boyu bu bedeli öder-
ler. Afife Jale kimdir diyenlere ve onun nasıl bir hayat 
yaşadığını merak edenlere kısaca şöyle anlatayım 
Afife Jale’yi… 1902 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
Afife Jale, Türk kadının en güçlü sesidir. İlk kadın 
Türk tiyatro oyuncusu olan sanatçı, 1902’de orta halli 
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bir ailenin kızı olarak İstanbul’un Kadıköy semtinde 
dünyaya gelir. Afife’nin çocukluk düşlerinde hep tiyat-
ro vardır. İstanbul Kız Sanayi Mektebi’nde (Selçuk Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi) okurken de aklı tiyatrodadır. 
Tiyatro sevgisiyle 1918’de, Türk ve Müslüman kadın-
larının sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönem-
de Dârülbedâyi’de (Şehir Tiyatroları) Müslüman ka-
dınların, sadece kadınlara özel gösterilerde yer ala-
cağı şartıyla açtığı sınava girer. Sınava giren birkaç 
kız arkadaşıyla birlikte, stajyer kadrosuna alınırlar. 
Ancak arkadaşları nasılsa sahneye çıkamayacakları 
düşüncesiyle bir müddet sonra istifa ederler. Oysa 
Afife inatla direnir, bir yılı aşkın bir süre boyunca 
bütün provalara katılır, kendini sahneye hazırlar; ama 
bir türlü sahneye çıkamaz. 

1920 yılında Hüseyin Suat’ın sahneye koyduğu “Ya-
malar” adlı oyunda “Emel” rolünü oynayan Eliza Bi-
nemeciyan adlı yabancı bir oyuncunun yurt dışına 
kaçması ile onun yerine bir kadın oyuncu aranmaya 
başlanır ve sınav düzenlenir. İşte Afife bu sınavı ka-
zanarak “Jale” takma ismi ile sahnede ilk kez yer alır. 
Gösterdiği üstün performans ile izleyenleri etkileyen 
sanatçıya, büyük alkış ve çiçeklerle destek verilir. 
Fakat sanatçının mutluluğu kısa sürer. Şehir Tiyatro-
su polis tarafından baskına uğrar. Sanatçı o esnada 
“Tatlı Sır” adlı oyunda rolünü icra etmektedir. Polisi 
gören Ermeni bir oyuncu sanatçıyı bahçeye kaçırarak 
polisin elinden kurtarır. Fakat bu baskınlar bir türlü 
son bulmaz. “Odalık” adlı oyunda rolünü sahneleyen 
sanatçı, tekrar baskına uğrar ve yine makine odasına 
kaçırılarak polisin elinden kurtarılır. 

Bu olaylardan sonra Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakan-
lığı) devreye girer ve Müslüman Türk kadının sahne-
de rol almasını yasaklar. Sanatçı ilk baskınlardan 
kurtulsa da son baskında yakalanarak polisler tara-
fından götürülür. “Dinini milliyetini unutan sen misin?” 
diye hırpalanır. Bu arada babası da sanatçıyı “kötü 
kadın” oldun diyerek evlatlıktan reddeder. Bütün bun-
lar yaşanırken Afife bir yandan da şiddetli baş ağrıla-
rından muzdariptir. Artık sahnede, “Jale” adını kulla-
nan Afife, sanatı için baba evini terk eder. Dahiliye 
nezaretinin bir buyruğu ile belediye, 27 Şubat 1921 
günü 204 sayılı bildiriyi Darülbedayi Yönetim Kuru-
lu’na gönderir. Bildiride, Müslüman kadınların kesin-
likle sahneye çıkamayacakları yazıyordur. Bu bildiri 
üzerine Afife’nin, Darülbedayideki ücretli görevine de 
son verilir… Artık hayat Afife için çok zorlaşmıştır. 
Güvencesiz ve parasızdır ama tiyatro onun için bir 
tutkudur ve gözü tiyatrodan başka bir şey görmez. 
Uğrunda evini, babasını, yakınlarını kaybettiği tiyatro, 
Afife Jale’nin yüzüne kapılarını örtmektedir. 

Şehir Tiyatrolarından ayrılan Afife, bir müddet özel 
tiyatro guruplarıyla Anadolu turnelerine çıksa da bir 
şekilde devrin yöneticileri tarafından hep kovalanır ve 
hep kaçmak zorunda kalır. Nihayet 1923 yılında Mus-
tafa Kemal Atatürk, Türk kadınının sahneye çıkma 
yasağını ortadan kaldırır ve Afife Jale özgür bir şekil-
de oyunculuğunu yapmaya başlar. Turnelere çıkan 
sanatçı, tiyatro sahnesinde rol alır. Fakat sanatçı, 
yaşadığı baş ağrıları ve sıkıntılı günler yüzünden 
doktor tavsiyesiyle, ağrılarını durdurmak için kullandı-
ğı morfine bağımlı hale gelmiştir. Böylece tiyatroyu 
bırakmak zorunda kalır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hasta-
lıkları Hastanesi’ne yatırılarak, tedavi görür. Bir müd-
det sonra da Balıklı Rum Hastanesi’nde 24 Temmuz 
1941’de henüz 39 yaşındayken sessiz sedasız ve 
yalnız hayata veda eder. 

Afife Jale ile Selahattin Pınar 1928 yılında “Bir bahar 
akşamı” rastlaşırlar   Hafız Burhan konserinde… 
Uzun zamandır saz salonlarının en sevilen besteci ve 
icracılarından biri olan Pınar, Hafız Burhan’ın arka-
sında tambur çalmaktadır. Afife Jale ise konseri izle-
meye gelmiştir. İkisi de 26 yaşındadır ve görür gör-
mez birbirlerine aşık olup “Daha önceleri neredeydi-
niz?” diyerek evlenmeye karar verirler. 

Her ikisi de gençliklerini acılar içinde geçirmişlerdir. 
Evlenince hayat boyu özledikleri her şeyi birlikte 
yapmaya, mutlu olmaya çalışırlar. Selahattin Pınar, o 
güzel bestelerini çalar, Afife de dinler … Ancak bu 
mutlu günler uzun sürmez. Afife, tiyatrosuz yaşaya-
maz ve tiyatronun boşluğunu daha önce tedavi amaç-
lı kullanmaya başladığı uyuşturucularla doldurur. 
Selahattin Pınar, bir gün eşinin damarına morfin şı-
rınga ettiğini görür ve yıkılır. Ama Pınar, eşine öfke-
den çok, merhamet duymaktadır… Onu hayata dön-
dürebilmek için çırpınır. Bu gidişi geri çevirebilmek 
için çok uğraşırlar ama bir türlü olmaz! Bir ara Sela-
hattin Pınar, kendisi de morfin tuzağına düşer gibi 
olur. Bunun üzerine Afife, “Terk et beni!” diye yalvarır 
ona, “Yoksa sen de mahvolacaksın, bırak beni gide-
yim!” der. Pınar, 6 ay sonra içi kan ağlayarak Afife 
Jale’yi terk eder. Artık ikisi için de en kötü yıllar baş-
lar. Afife, kimsesiz ve beş parasız, parklarda yatıp 
kalkar, aş evlerinde karnını doyurur, eşinin kendisinin 
ardından yazdığı şarkıları taş plaktan dinler. 

Afife Jale, kimsesizliğin yoksulluğun son durağı olan 
Balıklı Rum Hastanesi’nde, veda eder hayata… Ölü-
mü, gazetelere haber olmaz, cenazesine dört kişi 
katılır. Mezar yeri de mektupları ve fotoğrafları gibi 
kaybolup gider… Ama bütün bunlara karşın onun 
zorlu ve mücadeleci yaşamı adının sanat tarihe geç-
mesine vesile olur.  
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NEFES 

Muhsine ARDA 

Nefes almayı unuttuğunuz oldu mu hiç? Nefes alıp 
vermek düşünmeden yaptığımız hayati bir eylemdir. 
Tıp kitaplarına göre istem dışı fonksiyonları kontrol 
eden otonom sinir sistemi tarafından gerçekleştirilir.  
Hiç üzerinde düşünmediğimiz bu olay hayatın bazı 
anlarında düşünsel bir eyleme dönüşür. Unutursunuz 
nefes almayı. Biri size hatırlatana kadar! 

Nefes almayı unutmak bende iki kez oldu. İlki, New 
York’ta, bir kaza nedeniyle trafiğin kitlenmesi sonucu, 
üç buçuk saat bir tünelde mahsur kaldığımda oldu. 
Tünelin ortasında, direksiyon başında kalakalmıştım. 
Ne ileri ne geri gitme olanağı yoktu. İlk dakikalarda 
şimdi açılır trafik umudu vardı. Ama sonra anons 
duyulmaya başladı. Kaza nedeni ile trafik durmuştu. 
Korkulacak bir şey yoktu. Motorlu polis ekipleri su- 
gıda gibi acil ihtiyaçlarımızı giderebileceklerdi.  Trafi-
ğin açılması biraz zaman alacaktı. Ne kadar geçti 
bilmiyorum. Ama kulaklarım yapılan anonsları duy-
mamaya başladı. Bir uğultu idi duyduğum. Terlemeye 
başlamıştım. Emniyet kemerimi açtım ama rahatla-
yamadım. Arabadan çıktım. Neyden bilmiyorum, ama 
bir şeylerden kurtulmam gerekti. Koşmaya çalıştım. 
Ama ayaklarım beni taşımaktan vazgeçmişti. Oldu-
ğum yere yığıldım. Gözümü açtığımda bir polis beni 
omuzlarımdan tutmuş sarsıyordu ve bağırıyordu: 
“Nefes alın hanımefendi, nefes alın.” Boş boş bakı-
yordum polisin yüzüne. Nefes almayı unutmuştum. 
Sahi, nefes nasıl alınıyordu? Sanki gözlerimdeki 
soruyu anlamıştı polis. Seslice havayı içine çekip 
dışarı bıraktı. Birden hatırladım nefes almanın nasıl 
yapılacağını. Fiziksel şoktan çıkmıştım. 

İkincisi birkaç yıl sonrasında gene New York’ta oldu. 
Dersimden geçemediği için mezun olamayan bir 
öğrencim, park etmiş arabamla kendi arabası arasın-
da ezerek öldürmek istedi beni.  Arabanın hızla üstü-
me geldiğini gören bir kişinin çığlığı ile, içgüdüsel bir 
sıçrayışla kaldırıma attım kendimi. İki arabanın çar-
pışmasındaki metalik ses hala kulaklarımda. Araba-
nın haline bakınca ortaya çıkan manzara korkunçtu. 
Kaçamasaydım ölür müydüm bilmiyorum, ama kesin, 
ezilen ayaklarım nedeniyle ömür boyu sakat kalırdım. 
Bu olay beni çok kötü etkilemişti. Depresyona girmiş-
tim. Boğuluyordum. Adeta nefes alamıyordum. Öğ-
rencilerimden birinin eşi psikiyatristti. Ona hayata 
dönebilmek için ne yapmalıyım diye sorduğumda 
herhangi bir sanat dalı ile ilgilenip ilgilenmediğimi 
sordu. Örneğin resim yapıyor muydum? Hayır! Bir 
enstrüman çalıyor muydum? Hayır! Şiir falan yazıyor 
muydum? Şimdi hayır, ama lisedeyken yazmıştım bir 

şeyler diye cevap verdim. Tamam yaz,  dedi. “Şiir 
yaz. Yaz, anlat bana içindekileri. Şiirleri okuduğumda 
yardım edebilirim sana”. 

İlk duyuşta komik gelen bu isteği yapmadım. Ama bir 
gece aniden uyandım ve bulduğum ilk kâğıda bir 
şeyler yazmaya başladım. Ölümle ilgili bir şiirdi, ama 
içimi karartmak yerine içimi açmıştı. Sabah uyandı-
ğımda sanki havadaki ağırlık gitmişti. Ben tekrar kolay 
nefes almaya başlamıştım.  Yıllar sonra yazdığım ilk 
şiirdi o. Ve bir daha kalemim durmadı. O günden bu 
yana hep yazıyorum. Sanat bana nefes aldırmıştı. 

O gece ve sonrasında karaladıklarım 1992'de yayın-
lanan ilk şiir kitabımdaki şiirlerimi oluşturdu. Psikiyat-
rist Amerikalıydı ve Türkçe bilmiyordu. Şiirimi okuya-
madı tabi ki. Ama sanatın beni hayata geri döndüre-
ceğinden emindi ve de aynen öyle oldu. 

Sanatla ilişki iki şekilde kurulur: Ya sanatçı olursunuz 
ya da sanatsever. Her iki şekilde de sanat sizi yaşa-
ma bağlar. Sanatla nefes alan, yaşama tutunan bir-
çok örnek bulabilirsiniz. Frida resimle tutunmuştur 
hayata yatalak kaldığında. Polonyalı ünlü piyanist 
Wladyslaw Szpilman Nazi işgali altındaki Varşova’nın 
kenar mahallelerinden birinde hayatta kalmak için 
büyük bir mücadele verir. Sefaletin ortasında ona 
ümit veren tek şey kafasının içinde devamlı tekrarla-
dığı müziklerdir. O müzikleri, olmayan, hayali bir pi-
yanoda çalarcasına oynattığı için parmakları donmak-
tan kurtulur. Açlık, pislik, korku ve tüm iğrençlikleri 
aşmayı sanat tutkusu ile başarır. Onun bu gerçek 
yaşama sarılma hikâyesini Yönetmen Roman Po-
lanski Piyanist filmi ile dünyaya duyurmuştur. Yine 
hiçbir iletişim kurmaya yanaşmayan beyin özürlü 
kişiler, örneğin otistik yavruların, eğitim kurumlarında, 
müzik ile iletişim çabalarına cevap verdiği çok görül-
mektedir. Ben de anlattığım gibi yazarak hayata bağ-
landım. Yılgınlığın üstesinden geldim. 

Sanatsever olmak ta yaşama tutunmak için çok iyi bir 
yoldur. Bir kere güzeli sevmek onu daha çok aramaya 
iter kişiyi. Daha çok güzel müzik dinlemek için konser-
lere gitmeye başlarsınız. Bir yerde bir eserinin resmini 
görüp beğendiğiniz ressamın başka eseri var mı diye 
müzelere gidersiniz. Radyoda duyduğunuz bir şiir, o 
şiir kitabını almak için bir kitapçıya götürür sizi. Bir 
sergide beyaz bir tuvalin üzerindeki üç kırmızı nokta-
ya ya da çizgiye bakıp bu da ne diye düşünüp geçer-
ken birilerinin” İşte o şahane resim” diye o tablonun 
önüne gitmeye çalıştığını görünce düşünmeye baş-
larsınız. “Ben ne kaçırıyorum?” “Onlar bu tabloda ne 
görüyor?” Bu sorular sizi sanatla ilgili panellere-
konferanslara götürür. Yeni bilgiler, dostlar edindirir. 
İlk baktığınızda bir mana yüklemeye çalıştığınız o 
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tablo sizin yaşamınıza yeni anlamlar katmıştır.  Sanat 
sizi hayatın içine sımsıkı çekmiştir. 

Sanatsal bir güzellikle tanışmak, çevrenize ve çevre-
nizdeki sanatsal olaylara farkındalığınızı artırır.  Gü-
zeli daha güzel görürsünüz. Güzeli çirkinden ayırt 
etmeyi öğrenirsiniz. Kalite önem kazanmaya başlar. 
Kültürlü ve kültürsüz kelimeleri önem kazanmaya 
başlar. Kültürlünün eğitimliden başka bir anlama 
geldiğini anlarsınız. Diploma almış olmanın, kültürlü 
olmak demek olmadığının farkındalığı başlar. İnsan 
ilişkileriniz değişir. Olayları konuşmak yerine, fikirleri 
konuşmaya başlar sanatseverler.   

Sanat çok değişik şekillerde karşımıza çıkabilir. Ben 
sanatın her dalıyla ilgiliyim. Sanatın bir dalına bulaştı 
iseniz, onun bir bütün olduğunu anlarsınız. Ben harfle 
yaratırken eserimi, bir müzisyen notayla anlatıyor 
içinde birikenleri. Fırça ve boyalar ressamın, çekiç ve 
kesiciler heykeltıraşın aletleri.  Tüm yaratılan eserler, 
içlerinde biriken bilgiyi dışarı çıkarma yoludur. Gerçi 
bilim adamları, iş adamları da bilgiyi dışarı atmak-
yaymak için kitap yazarlar. Ama onların ki beyinden 
bir aktarmadır. Yazdıkları-çizdikleri bilim kitaplarıdır. 
Ne nasıl yapılır sorusuna cevap veren kitaplardır.  
Çok değerlidir. Ama sadece onunla ilgilenenler için. 
Bir inşaat ustası da demiri büker. Oysa zanaatkâr 
demiri işler. Ona hayat verir. Sanatçının içselleştirdik-
leridir yarattığı. O bilgiyi beyninden yüreğine indirmiş 
ve eserini oradan yaratmıştır. Yürekten doğan bu 
eserler başkalarının hayatlarını güzelleştirir. Kitap; 
okuyanın, müzik; dinleyenin, resim-heykel; seyrede-
nin parçası olur çıkar. Bir mimarın başyapıtı o yöre-
nindir artık. Ama sanatla uğraşan için de yaşamın 
anlamıdır. Sanat ölümsüzlüğe açılan bir tüneldir. 
Sonunda görünen ışıkla size umut veren ve yol aldı-
ğınızda, sizi, size hayat verecek havaya-yaşam kay-
nağı oksijene kavuşturan bir tünel. 

Beni Bu Havalar Mahvetti 

Beni bu güzel havalar mahvetti, 
Böyle havada istifa ettim 
Evkaftaki memuriyetimden. 
Tütüne böyle havada alıştım, 
Böyle havada aşık oldum; 
Eve ekmekle tuz götürmeyi 
Böyle havalarda unuttum; 
Şiir yazma hastalığım 
Hep böyle havalarda nüksetti; 
Beni bu güzel havalar mahvetti…  

Orhan Veli Kanık 

Milyarlık Sevgiler 

Nurten B. Aksoy 

Günlük sevdaların, saman alevi gibi sönen sevgilerin, 
sanal aşkların yaşandığı “Ah, nerede o eski sevdalar!” 
diye hayıflandığımız demlerde; geldi geliyor derken 
bir sevgililer gününe daha kavuştuk. Anlamına ve 
masumane içeriğine baktığımızda duygu yüklü güzel 
bir gün gibi görünen sevgililer günü belki de kapitalist 
sistemin en çok pirim yaptığı, kazanç sağladığı birkaç 
özel günden biri. Haberlerde sunulduğu gibi tam “9 
milyar liralık sevgililer günü… 

Böylesi güzel bir gün için iyi bir girizgah değil belki 
ama kapitalizm dediğimiz canavarın, aşk ya da sevgi 
gibi en hassas olduğumuz duyguları kullanarak insan-
lara bazı şeyleri dayatmasına gönlüm bir türlü razı 
gelmediğinden içimden gelenler  yazmak istedim... 

Duygu dozu abartılmış cicili bicili, kalpli, çiçekli, tek 
taşlı çeşitli reklamlarla günlerdir insanlara hediye 
alınmasının gereği anlatılıyor ve psikolojik yönden 
insanlara bu dayatma yapılırken sevgilisi olmayanla-
rın ya da bir şeyler almaya gücü yetmeyenlerin yara-
larına tuz basılıyor sanki... 

Gerçek sevgilerin hiçbir zaman maddi bedellerle 
gösterilemeyeceğine inanırım. Sevgilerin bir güne 
sığdırılmasını ya da yaldızlı reklamlarla insanlara 
dayatılmasını sindiremiyorum. Her tür sevginin ve 
gerçek aşkın kutsal olduğuna, sevgilerin pahalı hedi-
yelerle anlatılamayacağına inanıyorum. 

Herkes kendince bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapı-
yor bugünü kutlamak adına. Ben ise sokaklarda gezip 
durum tespiti yapmayı seviyorum böylesi günlerde. 
Örneğin geçen yıl Kadıköy’ün ünlü Bağdat Caddesine 
çıkmıştım. O koca cadde bir "Aşk yoluna” dönmüştü 
adeta. Renk renk ve mis kokulu çiçekler satan çiçekçi 
kadınları, ışıklarla bezenmiş vitrinleri, sarmaş dolaş 
yürüyen ya da kafelerin kuytu köşelerinde fısıldaşan 
gençleri izlemiştim gülümseyerek... 

Bu ışıltılı görünümlerin arasında ellerinde son derece 
özensiz, belli ki mecburiyetten yani "günün anlam ve 
önemine" uyularak alındığı belli olan birer çiçek de-
meti veya saksısıyla ayaklarını sürüyerek yürüyen 
orta yaşın üstündeki beyler dikkatimi çekmişti. Yüzleri 
asık, omuzları çökmüş,  bezgin ve bıkkın evlerine 
doğru giderken "Bu yaşımızda bu da mı gelecekti 
başımıza?" dercesine yürüyorlardı. Güldüm kendi 
kendime, bu çiçekler evdeki huysuz hanımların dırdı-
rından kurtulmak için mi yoksa "mahalle baskısı" 
yüzünden mi alınmıştı acaba? Belki de ben yanılmış-
tım, belki de o çiçekler solmaya yüz tutmuş ömürlerin 
sevgi çiçekleriydi kim bilir? 
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Sevgililer Günü Çiçeği 

 

Zeki SARIHAN 

 
 

Dün 14 Şubat Sevgililer Günü idi.  
Ben evde “hiçbir şeyden habersiz” sakin sakin çalışır-
ken bizimki öğle vakti işyerinden telefon etti.  
“Sevgililer günü kutlu olsun!” dedi. 

Dilinin altında ne olduğunu şıp diye anladım. 
“Sana ne alayım?” diye sordum. 

“Çiçek al” dedi. 

“Öğleden sonra bankaya gideceğim. Buralarda bir 
çiçekçi bulursam alırım” dedim. 

Hiç böyle kolay teslim olmazdım. Sabah sağ tarafım-
dan kalkmış olmalıyım. 

İki gün önce cebimdeki bütün parayı bulaşık makinesi 
tamircisine verdiğim için hiç param yoktu. Arabanın 
sigorta poliçesi de 1.300 lira tutmuş. Cumartesi onu 
da ödeyeceğimden bankamatikten yeteri kadar para 
çektim. 

Bankanın bulunduğu işyerinin önündeki bir parselde 
bahçivan çiçeklerle uğraşıyordu. Bakıp bakıp iç geçir-
dim.  
“Kardeş dedim, bizimki çiçek istiyor. Senin çiçeklerin 
de çok güzel. Şuradan birkaç tanesini söküp bir de-
met yapasım geliyor.” 

Hiç oralı olmadı. “Metronun çıkışında satıyorlar” dedi. 

Tam o sırada karşıda “Çiçekçi” yazan bir levha gör-
düm. Belli ki bugün için demet yaptıkları çiçekler 
dükkânın dışına taşmıştı.  

“Kim bilir bunlar kaç paradır” diyerek yaklaştım. Be-
nim gibi iki erkek müşteri daha sıra bekliyordu. 

“Kardeşler” dedim. “Bugün önemli bir gün. Hanımla-
rımız için hiç bir fedakârlıktan kaçınmamalıyız. Ne de 
olsa onlara çok şey borçluyuz. Yemeklerimizi yapıyor-
lar, evimizi temiz tutuyorlar…” 

“He valla” dedi birisi. Bugün çiçek götürmezsek ak-
şam evde çıngar kopar. 

Demetlerden birini gözüme kestirdim. Çiçekçiye “Bu 
kaç para?” diye sordum. 

“70 lira!” dedi. Hayretten ağzım açık kaldı. “Daha 
ucuzu yok mu?” diye sordum. En ucuzu bunlarmış.  
Çiçekçilerden biri çiçeği yeniden sarıp sarmalarken 
bonkör bir adam edasıyla bir 100’lük uzattım. O sıra-
da içerideki güllere gözüm ilişti. Merakımdan sordum: 
“Bunlar kaç para?” 

“Yüz lira” dedi, çiçekçi. Tek bir gül 100 lira!  

“Nerden geliyor bu güller?” 

“Amerika’dan!”  
Ağzım açık kaldı. 

Akşamüzeri, bizimki metroya binerken onu son durak-
ta almamız için telefon ettiğinde ilk sözüm “Çiçek 
hazır!” oldu. Üzerimden bizim köydeki Ulucak Tepesi 
gibi büyük bir yük kalkmış gibiydi! Neme lazımdı? 
Eşim mi daha değerliydi, 70 lira mı? Bu yetmiş lira bir 
günlük fındık yevmiyesinden daha pahalıydı. Bununla 
bir köy düğünü davetlilerini doyuran 70 ekmek alınır-
dı. Ama olsun… 

Oldum olası, yaş günü, analar günü, babalar günü 
gibi kutlamalara içim ısınmadı. Ya çiçek masrafı çıkar, 
ya da dışarıda yemek zorunluluğu... 

Mısır ekmeği, kara lâhana ile büyümüş olan ben, 
çeşitli vesilelerle yaş pasta kesilmesine de her zaman 
karşı olmuşumdur. Hem pasta kandaki şekeri artır-
maz mıydı? 

Buna rağmen geçmişte benim eşime çiçek götürdü-
ğüm zamanlar olmamış değildir. Ben bu çiçekleri 
mağaza açılışları veya kongrelere gönderilen ayaklı 
çiçek tablalarından söküp demet yapmışımdır. 

İlk bakışta “Hangi dağda kurt öldü?” diyen bizimki, bu 
çiçeklerin saplarının kuru çalılar olduğunu görünce 
“Senden de ancak bu beklenir” der gibi surat asmıştır. 

Akşam, şehirde doğup büyümüş ressam akrabam 
Hakan, başka bir konuda telefon ettiğinde “Bugün 
eşine çiçek aldın mı?” diye sordum.  

“Evde bulunan bir çiçeği verdim” dedi.  

“Fark etmedi mi?” 

“Etmez mi, az daha demeti suratıma fırlatıyordu!” 
Şaka mı söylüyordu, yoksa bu huy akrabalıktan mı 
geçiyordu anlamadım. 

Şimdi ben köy çocuğu olup kentli kızlarla evlenmiş 
arkadaşlarımın Sevgililer Gününde ne yaptığını me-
rak ediyorum.  

Köylülüğü hâlâ devam mı ettiriyorlar yoksa benim gibi 
ehlileştiler mi? (15 Şubat 2019) 

 

 

KÖTÜ 

 

Öldürmek de yaşatmak da senin işin; 

Bu dünyayı gönlünce düzenleyen sensin. 

Ben kötüyüm diyelim, kimde kabahat? 

Beni böyle yaratan sen değil misin? 

 

Ömer Hayyam 
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İmkansız Uzaklara 

 

silkin at 

çağın ötesinden gelen 

kamburunu, urunu ve korkularını 

kır buzullarını donmuş vadilerin 

mor menekşeli sıra dağları yeniden kur 

 

promethus’un ateşi hiç sönmedi ki 

spartakus’un bakışları bizle ayakta 

rosa’nın gözleri savurur fırtınaları 

 

sıyır paslanmış metalleri 

sürgün edilmiş coğrafyandan 

çelikten kuşan yanardağ bedenini 

kıpırda 

kıpırda da 

görsün dünya alem kumdan kaleleri 

 

gözün bulabileceği 

kalbin dokunabileceği 

usun güneşle buluşacağı 

gülüşlerin gökyüzü olacağı 

imkansız uzaklara koş 

yanı başındaki uzaklara 

 

Yusuf AKSOY 

 

 

 

Yeter ki  Aşk Olsun 

 

Bengi S. AKARCA 

 

Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı... 
gibi ölümsüz aşkların tarihe gömüldüğü, günü birlik 
aşkların, sanal sevdaların yaşandığı günümüzde belki 
de kapitalizmin bir dayatması olarak kutlanan SEVGİ-
LİLER GÜNÜ'nün tarihi aslında 3. Yüzyılda Aziz Va-
lentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanır. İS 3. 
yüzyılda Roma İmparatoru 2.Claudius, ordusunu 
güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasak-
lar. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Papaz Aziz 
Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlen-
dirmeye devam eder ve bu ihanetin karşılığını canıyla 
ödeyerek İS. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilir. Bu 
nedenle her yıl 14 Şubat Aziz Valentine'nin anısına 
Sevgililer Günü olarak kutlanır. 

  

Gerçek sevgilerin ne bilmem kaç kıratlık pırlantalarla 
ne de binlerce liralık hediyelerle kanıtlanmayacağına, 
seven ve sevilen için yürekten dökülen dizelerin en 
güzel hediye olduğuna inanıyorum... Tüm sevenlere 
KUTLU OLSUN... 

 

* 

 SEVGİLİM BİR GÜNÜN - CEMAL SÜREYA 

 

Sevgilim, bir günün ortası şimdi  

Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yer kalabalık,  

Ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde  

Uzat bana uzat ellerini  

İzinli askerler görüyorum, kırıtarak yürüyen işçi kızlar  

İstanbul her günkü yaşantısı içinde, uğultulu,  

Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor  

 

Ben seni düşünüyorum seni  

Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi  

Kalbim diyorum kalbim  

Daha dün tezgâhtan çıkmış bir su sayacı gibi  

Aşkı anılar besliyor düşler kadar  

Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır  

Sevgi eskidikçe sevgi.  

 

Günümüz ekmeğimiz, türkümüz  
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Çoluğumuz çocuğumuz  

Binalar yan yana yükselip gidiyor  

Vapurların ağzı köpük içinde  

Uzaklarda ne kapılar açılıyor  

Tirenin biri bir istasyona varıyor  

Ordan çıkıyor biri.  

 

Her şey biliyor her şey  

Sen biliyor musun bakalım  

Seni nice sevdiğimi  

Üstüne titrediğimi  

 

Geldiğimi  

Gittiğimi  

Hadi! 

 

Hayatın tüm kargaşasına rağmen şair, tıpkı o ilk gün-
lerdeki gibi kalbinin titrediğini ve sevgisinin ilk günkü 
gibi taptaze olduğunu söylüyor… 

  

**** 

AŞK OLSA GEREK - CEZMİ ERSÖZ 

Öyle tutkuluydun ki hayata başlarken... 

Şimdiyse küçücük bir çiçek teselli ediyor seni... 

Aradaki o büyük boşluğun adı, 

aşk olsa gerek... 

 

(Bazen küçük bir çiçek, büyük bir aşkın kanıtı olmaya 
yeter…) 

 

**** 

  

KİMİ SEVSEM SENSİN - ATTİLA İLHAN 

 

kimi sevsem sensin / hayret 

sevgi hepsini nasıl değiştiriyor 

gözleri maviyken yaprak yeşili 

senin sesinle konuşuyor elbet 

yarım bakışları o kadar tehlikeli 

senin sigaranı senin gibi içiyor 

kimi sevsem sensin / hayret 

senden nedense vazgeçilemiyor 

 

her şeyi terk ettim / ne aşk ne şehvet 

sarışın başladığım esmer bitiyor 

anlaşılmaz yüzü koyu gölgeli 

dudakları keskin kırmızı jilet 

bir belaya çattık / nasıl bitirmeli 

gitar kımıldadı mı zaman deliniyor 

kimi sevsem sensin / hayret 

kapıların kapalı girilemiyor 

 

kimi sevsem sensin / senden ibaret 

hepsini senin adınla çağırıyorum 

arkamdan şımarık gülüşüyorlar 

getirdikleri yağmur / sende unuttuğum 

hani o sımsıcak iri çekirdekli 

senin gibi vahşi öpüşüyorlar 

kimi sevsem sensin / hayret 

in misin cin misin anlamıyorum 

 

(Şairimiz gördüğü, baktığı her şeyin sevdiğinden 
ibaret olduğunu anlatıyor.) 

 

 ***** 

SENİ SEVDİM - GÜLTEN AKIN 

 

seni sevdim, seni birdenbire değil usul usul sevdim 

"uyandım bir sabah" gibi değil, öyle değil 

nasıl yürür özsu dal uçlarına 

ve günışığı sislerden düşsel ovalara 

 

susuzdu, suya değdi dudaklarım seni sevdim 

mevsim kirazlardan eriklerden geçti yaza döndü 

yitik ceren arayı arayı anasını buldu 

adın ölmezlendi bir ağız da benden geçerek 

soludum, üfledim, yaprak pırpırlandı ağustos dindi 

seni sevdim, sevgilerim senden geçerek bütünlendi 

 

seni sevdim, küçük yuvarlak adamlar 

ve onların yoğun boyunlu kadınları 

düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan bir başa 

yalan yaslanmış bir çeşit erk kurulmadan önce 

köprüler ve yollar tahviller senetler hükmünde 
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dışa açılmadan önce içe açılmadan önce kapanma-
dan önce 

nehirlerimiz ve dağlarımız ve başka başka nelerimiz 

senet senet satılmadan önce 

şirketler vakıflar ocaklar kutsal kılınıp 

tanrı parsellenip kapatılmadan önce 

seni sevdim... 

 

artık tek mümkünüm sensin 

 

(Gülten Akın, aşkının ilk görüşte, apansız olmadığını; 
usul usul bütün ömrüne yayıldığını anlatıyor) 

 

*****  

AŞK - İLHAN BERK 

 

Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk 

Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu 

Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu 

Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler 

Nicedir bir pencereden deniz güzel değil 

Nicedir ışımayan insanlığımız sensizliğimizden. 

Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar. 

 

(Aşka övgüler yağdıran şairimiz, onun mutluluk kay-
nağı olduğunu ve karanlıkları aydınlattığını anlatmış) 

 

*****   

KARA SEVDA - BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 

  

...ve nihayet gelip çattı  

Bir dilimi zehir zıkkım  

Bir dilimi candan tatlı.  

Masallarla indi yere  

Sebil oldu cümle hikayelere  

kara kara kazanlarda kaynadı  

Diyar diyar al kanlara boyandı  

Türkülerde ateş alev yandı tutuştu  

Gördes kiliminde nakış  

Minyatür bahçelerinde suret kesildi.  

Ve nihayet gelip çattı  

Elveda belirsiz bedava sevince  

Uçan kuşa eşe dosta elveda  

Bütün haşmetiyle gelip çattı  

Bir dilimi zehir zıkkım  

Bir dilimi candan tatlı. 

 

(Aşk acısından canı çok yanan şairimiz; aşkı, bir yanı 
zehir zıkkım diğer yanı candan tatlı muhteşem bir 
şeye benzetiyor.) 

 

**** 

TERK ETMEDİ SEVDAN BENİ - AHMET ARİF   

  

Terk etmedi sevdan beni, 

Aç kaldım, susuz kaldım,    

Hayın, karanlıktı gece,    

Can garip, can suskun,    

Can paramparça...    

Ve ellerim, kelepçede,    

Tütünsüz uykusuz kaldım,    

Terk etmedi sevdan beni...   

 

(Yaşamı boyunca en büyük aşkı olan Leyla Erbil’e 
çektiği tüm acılara karşın “Terk etmedi sevdan beni” 
diye haykırıyor şairimiz…) 

 ***** 

SEVGİLİM... SEVGİLİM - AHMET ERHAN 

Elinden şekeri alınmış bir çocuk gibi kaldım 

Yokluğunda... Yağmur yağar, kar yağar 

Günler kısalır, geceler uzar 

On parmağımın üstüne on mum yaktım 

 

Gecesefalarının gündüz yalnızlığıydım 

 

Ateşböcekleri ışıtır gecemi. Hepsi bu 

Kanar bir yerlerim: Sevgilim 

Ufkunda bir yalnızlık aylasıyım 

Bir delta gibi genişleterek yokluğunu 

 

Sevgilim. Hep geceye sakladım sende bulduğumu... 

 

(Ah Ahmet Erhan ah! Sevdiğinin yokluğunda kendini 
elinden şekeri alınmış küçük bir çocuğun yerine koy-
muş.) 

****  



ADA KIŞ 2020 
 

 
17 

 

BİTTİ O SEVDA - EDİP CANSEVER 

 

Bitti o sevda kesildi çığlıkları martıların  

Su gibi bitti, suya karşıt gibi bitti  

İtti kıyıyı adına deniz dediğimiz bir şey  

Unuttuk ikimiz de her türlü yetinmezliği  

Kaybetti kumarda gözlerim  

Kaybetti kumarda gözleri.  

 

Bir kuru rüzgarlandı göğüs boşluğumuzda sanki  

Uzaklaştı ağaçlar birbirlerinden  

Yakınlaştı ağaçlar birbirlerine  

Yani her soluk alıp verişimizde bizim  

Bir mekik gibi kalbin  

… 

Ne kaldı  

Farkında mısın bilmem  

Gündüzler... 

Gündüzler biraz azaldı. 

 

(Aşk bitince martılar susar, denizin suyu çekilir ve 
nefesler tükenir… hayat bir anlamda biter sanki.) 

***** Son olarak  sevginin bir sabır ve katlanmak 
olduğunu öğütleyen, yine de başkaldıracağın zamanı 
unutma diyen ŞENOL YAZICI'nın CEMRE şiirinden 
bir bölüm…. 

CEMRE ... 

Bilirsin Sevgili,  

Dört kitapta yeri var 

En büyük erdemdir sabır, ağulardan süzülmüş… 

Zulüm olsa da  

Bekle! 

 

Bekle!  

Gök ılınır,  

toprak ılınır,  

su ılınır,  

hep sürmez bu zemheri, düşer CEMRE 

... 

ŞENOL YAZICI 

 

(şiirin tamamını arka sayfamızda okuyabilirsiniz…) 

 

Ölüme Yakın Bitme Garantili Aşk Fısıltıları 

 

solgun bir gece koynumda 

sensizliği yazmaktan yorgun düştü kalem 

 

artık etimi burkmuyor yokluğun bıraktığın acı 

düşlerimde semender gözlü kızlar 

kapıda bağırıp duran hayat 

sensiz yürüdüğüm yollar var karanlık 

evler insanlar göz yuvaları darmadağın 

‘ayizman`ın cehennemindeyim 

göğe çekilir ruhum isa adıyla birazdan... 

 

kuş sütüyle büyüyen küçük bir masaldım 

gedik sırtında cüceydim bir arpa boyu 

boyumu aşan devler ülkesinde 

belki kahramandım belki korsan 

deniz aşırı ülkelerde... 

 

avuçlarım ateş gibi sıcak 

sayılı günleri biten takvim 

satıldım düş pazarında 

‘ceplerimde hacı yatmazlar 

fark ettim yüzüm biçimsiz 

yeşile çalmıyor hayat 

gösterişini yitirdi aşk ve pul 

döktü derisini sanrı... 

 

sönmek üzere dünyalık gözlerim 

göğsümde ölü bir saadetin hüznü 

yaşamak neydi, damda duran telaş neydi ? 

bulamıyorum aklıma bir çıkış yolu... 

 

ağır geldim etimle kemiğimle 

kaldıramadı düşmüş yüzümü tanrı 

kabulsüzlüklerden reddiyelerden 

ve kendimden yoruldum 

bıçağın sırtında sınama beni... 

 

Arsen EVEREKLİYAN    
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Sevgililer Günü 
Aycan AYTORE 
Siz, yani filozoflar ve ötekiler... Ne derseniz deyin 
varoluşun temel hikmeti çoğalmaktır... 

Nerden biliyorsun, sen kimsin derseniz, çok görkemli 
bir ünvanım yok. Kendimden biliyorum derim, çünkü 
ben sağlıklı bir insanım.  

Ötekiler kim mi? Kanaat önderleri, toplum eğiticileri, 
akıl hocaları, siyasi erkler, okuma yazması askerlikten 
kazanım ama sarığı kendinden büyük çakma ermiş-
ler, yani anlayan anlamayan kural koyucular ve dün-
yayı bilip kendini bilmeyenler... ne derseniz deyin, 
varoluşun temel hikmeti çoğalmaktır. 

İster adına aşk deyin, ister sevgi, ister neyse ne işte... 
o kapıya çıkar; canlıysanız çoğalmak dünyanın en 
keskin, en güçlü içgüdüsüdür. Bu bitkiler, hayvanlar 
için bildiğimiz değil ama herhalde biraz daha kolay, 
ama insan başka bir şey: Kuralları var, çağlar içinde 
oldurmuş... taşıdığı öteki güdüler ve geliştirdiği özel-
liklerle basit gözüken üremeyi karmaşık ritüellere, 
kurallara, onaylara, hatta yasalara bağlamış. Sonra 
da kalkmış adına ETİK demiş ya da POETİKA... 

Şiir gibi... 

Kötü mü yapmış? 

Bu ama soru şimdi, basit bir SEVME halini nerdeyse 
OHAL kapsamına sokacaksınız?  Birincisi nereden 
olmayanı bileyim, ikincisi insanın doğası buna uy-
gunmuş, yani aile bir dayatma ya da öğreti değil; 
öncelikli gereksinmesi ve vazgeçilmezidir insanın. 

Yoksa, bir nedenle olmamışsa onu düşman ya da 
çağdışı ya da banal görebilirsiniz, ama itiraf edin, aile 
gibisi var mı? 

İnsanlık binlerce yıldır ötekinin hakları, toplumsal 
uyum, eşitlik, paylaşım ve benzeri konularda bir ortak 
paydada buluşmayı henüz başarıp evrensel barışı 
konumlandırmamış olabilir, ama bakın evrenin her 
yerinde en ilkel yaşam öbeklerinde bile evlilik, tamam 
unsur ve yasalarıyla bilinen ve yaşayan en kutsal 
kurumlardan biridir. Ve evlilik çoğalmanın meşrulaştı-
rılmış elbisesiyken, insanın başarabildiği hem en 
zor hem de en muhteşem, aynı zamanda en çok 
modası geçmeden yaşamayı başarmış sosyal yapıla-
rın hem ilki hem de en güçlüsüdür de... Yıkılırsa, hani 
çok sözü edilen kıyamet var ya, asıl o zaman kopar. 
Çünkü aile yok olur;   insan da... 

Uzun konu ama aile her şeyin temelidir, öteki de bir 
başka temel taşı, ama kökten buna bağlı; mülkiyet... 
Çünkü gariptir ama ailen yoksa mülkiyette önemini 
yitirir; dünya malı dünyada kalıra döner... 

Nasıl becermişse bir onu sağlam kurmuş insanoğlu, 
bir de harcındaki aşkı... 

Şu dünyada sırrına erilip de her şey, anayasa, hükü-
met, devlet... her neyse aile düzeneğiyle ve elbette 
aşkıyla kurulsa yok mu?.. Çok sorunumuz olmazdı 
sanki, 

Uf, basit bir konu gibi duruyor değil mi? Oysa az kur-
calayınca tam kıyamet... İyisi mi dağılmayalım. 

Ama sözü unutmadım, bu dünyada en önemli şey; 
çoğalmak... 

Öteki de para... 

Bir öteki de siyasi güç...Yani iktidar… 

Burada nefes alalım,  çok felsefe yaparsanız, görür-
sünüz ki para, güç  bile onun için vardır. Ne var 
ki  çok felsefe inancı sarsar, o zaman bıraka-
lım orada, bu denli motivasyon yeter,  konumuza 
bakalım. 

Bu bugün böyleyse dün ne idi?  

* 

Bildiklerimiz yazıyla sıkı bağlantılı. Mağara devrini 
ancak duvar resimleri kadar biliyoruz, yani bilemiyo-
ruz; ama kitap ve filmlerde canlandırılan cinsiyetler 
arası iletişim ve ilişki bugünküne çok benzer.   

Pagan dönem... Hormonları tavan yapmış genç kız-
lar, genç delikanlılar var, bir araya gelmek isteyen. 
Ama bunu onay bulmuş bir biçimde  yapmanın çok 
yolu yok. Ne evlilik programları var, ne de arkadaşlık 
siteleri.  

Tanrıdan geçilmiyor, ama onca tanrı sadece yetki 
karmaşası, biri çıkıp da ben dedim böyle olacak... 
diyemiyor gene de. Apollon başka diyor, yarı keçi, 
yarı insan Pan başka... Afrodit bambaşka... Zeus'un-
sa hiç umurunda değil, önüne gelenle yarı tanrıları; 
Herkül ve benzerlerini çoğaltıyor. 

Nasıl desin; ortada gönül var. Kimbilir hormonlar kaç? 

Ya insan? 

Güçlüler, erki elinde bulunduranlar ve tanrılar için 
sorun yok, vur kafasına, canını aldığın gibi kadınını, 
erkeğini de al götür, kimi canın çekerse... Güçsüz, 
zavallı insanınsa  sığınacak yeri yok.  Ayrıca ne kadar 
güçlü olursan ol, senden bir büyük hep var. 

Sonra kolay mı bir sevgili bulmak? 

Bir araya gelebilseler, okula ya da Güzin ablalara 
ihtiyaç yok, yolu bulacaklar, ama ortam yok... Ve çağ 
antik çağ, insan ömrünün en uzunu el ayak parmakla-
rı kadar. Yiyecek zor, giyecek zor, barınmak öyle; 
AİLE nasıl bir sığınak, nasıl bir dünya; devlet ne ki? 
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Sevgililer Gününe gelecektik değil mi? Zorla değil ya, 
tarihe bayılıyorum. Bir de felsefeye… 

Sevgililer günü, emekçi kadınlar günü gibi değil, söy-
lenti çok... 

İyisi mi aralarından en yaygını üstünde duralım. 

* 

Küçük ay,  yani Şubat ayı, sadece CEMREsiyle, erik-
lerin ve bademlerin çiçek açmasıyla değil aşkla da 
ilişkili antik çağlardan beri. Uzun süren kıştan sonra 
patlayan her tomurcuk, o gün de bugün de insana 
umut olmuş. 

Antik Yunan takvimlerinde Ocak ayı ortası ile Şubat 
ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı 
olarak adlandırılıyordu ve Zeus ile Hera'nın kutsal 
evliliğine adanmıştı. 

Yani bizim bugünkü sermayenin allayıp pullayıp biraz 
da kutsallaştırarak, öncelikle erkeklere farz kılıp da 
ceplerini boşalttığı sevgililer günü, gerçeğinde de ilahi 
bir iş. Hem o zaman teferruatsız... Gönlüne göreyi 
buldun mu, İtalya sıcak memleket, tak başına erik ya 
da badem dallarından bir çelenk, tamam... Ama gön-
lüne göresi biraz zor işte... 

Ona da devlet çare bulsun değil mi? Antik çağın bit-
meyen savaşlarına asker istiyorsa bulmalı... 

Her yol Roma'ya çıkar," dedirtecek dende bilinen 
bütün ülkeleri ele geçiren Roma, sadece o çağın 
değil, tüm zamanların en görkemli devleti. Roma 
Hukuku hala okutulan ders... gösterişli yapıları, mü-
kemmel ordusu, yolları, su kemerleri, tapınakları 
bugün bile hayranlık uyandırır, bunu mu çözemeye-
cek? 

Pagan döneminden kalma bir gelenekleri var o za-
manlar. 

Yunanlıların doğa tanrısı PAN'a eş saydıkları  bereket 
tanrıları Lupercus'un onuruna 15 Şubat'ta pastoral bir 
festival düzenliyorlardı. 13-15 Şubat arasında düzen-
lenen bu festivalde başlarına keçi derisi geçirmiş 
rahipler,  tanrıya dualar, şarkılar eşliğinde keçi kurban 
ediyorlar, onun da Roma'daki kötü ruhları kovarak 
şehri temizleyeceğine ve böylelikle sağlık ve bereke-
tin geleceğine inanıyorlardı.  Gerçekte daha ötesi de 
vardı; Lupercus, Romulus ve Romus'un bir dişi kurt 
tarafından emzirildiği Lupercal mağarası ve Roma'nın 
kuruluş efsanesiyle sıkı ilişkiliydi. 

Anlamışsınızdır, Lupercus da bugünkü hem dehşet 
saçan hem sevimli kurt adam mitinin de atası. Bir 
pastoral çoban bayramı, fakat çok hayırlı bir bayram, 
pagan magan ama... 

 

Keçileri kurban eden, hayvanın derisini başına geçi-
ren rahipler  Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokakla-
rında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlarmış. 
Genç kızlar gönüllü olarak  bereket tanrısının doku-
nuşundan paylarını almaya çabalarmış. İnanışa göre 
bir dokunuşla  kısmetleri açılacak, olası evliliklerinde 
de doğurganlıkları artacakmış.   

Gülmeyin, siz hiç evde kaldınız mı? 

Günümüz üfürükçüleri sermayeyi nerden doğrultuyor 
ve ne yapıyor?.. Onlarınki hiç olmazsa devlet organ-
zizasyonu... 

Bu arada sevimli gözüken bir gelenekleri de varmış. 
Lupercalia festivalinin  arifesi olan 14 Şubat'ta genç 
erkekler,  genç kızların isimlerini yazıp koydukları 
yerden kura çekermiş, sonra da bayram boyunca 'çift' 
oluşturup, birlikte eğlenirlermiş. İyi anlaşanlar, birbiri-
ne aşık olanlar da sonradan evleniyormuş. 

Yani  iyi giydirilmiş bir çöpçatan bayramı... Ne yapsın 
fıkaralar?.. 

Sevgililer gününün tarihi  bu söylence sayılıyor. 

Ama daha sonrası var. Devlet devletse, adamı kendi 
haline bırakır mı, o işe de bir düzen vermesi gerek. 

* 

Sonraki yüzyıllarda Hristiyanlık ve tek tanrı inancı 
yayılsa da bu tip gelenekler hala sürüyor. 

Roma savaşkan bir devlet ve sürekli askere gerek-
sinmesi var. Askerin eşi, nişanlısı, ailesi varsa savaşa 
gitmek istemiyor, gitse de aklı eşinde, iyi asker olmu-
yor doğal olarak. İmparator Claudius II bunun önüne 
geçmek için nişan ve evlilikleri yasaklıyor.  

Ne var ki Hristiyan rahiplerden Valentine adlı bi-
ri,  evlenmenin Tanrı'nın insan için öngördüğü önemli 
ödevlerden biri ve ayrıca dünyanın amacı olduğuna 
inandığı için gizli şekilde insanları evlendirmeye de-
vam ediyor, sevgilileri gizli gizli nikahlıyor. 

İmparator bunu haber alıyor ve... bu tarihi ezberleyin, 
yarın evde sorulabilir. 

İ.S. 270'in 14 Şubat günü Valentine’yi  öldürtüyor. 

Derler ki Valentine tutuklandığında bile boş durmuyor, 
gardiyanın kızına " Senin Valantine'in..." diye not 
bırakıyor. Şimdi öyle bir şey var mı bilmem ama, 
yakın zamana değin yaygın olan sevgiliye kart gele-
neği de herhalde  buradan başlıyor.  

Aslında oradan başlamıyor, hem o kadar kağıt kalem 
yok, hem estetik kartlar... Sevgi notları göndermek 
daha sonra gerçekleşiyor,  Charles Duc d'Orleans, 
Londra Kulesi'nde hapsedilirken 1415'te eşine şirin 
şiirler ve mektuplar yazar. Geleneğin başlangıcı bu-
dur derler.  
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Hayal etsenize, mevsim ortaçağ, azraile erkek yetmi-
yor, ortalık kadın dolu... Adam hapisten karısına mek-
tuplar yazıyor, daha mektup bilinmezken... Nasıl? 

Lupercalia festivali özünde bir pagan yani putperest 
bayramdı ve yaşıyordu. Giderek güçlenen ve resmi 
din haline gelen Hristiyanlık, bu kez imparatorlar ve 
ordular eliyle paganları ezmeye, arslanlara atmaya, 
tapınaklarını yıktırmaya, yerlerine kiliseler yapmaya 
başlamıştı. Yani intikam alıyordu... İslamiyet hariç 
hemen her dinde olmuş bu. 

Festivallerde Hristiyan bakirelerin, pagan erkeklerle 
anılmasından hoşlanmayan Kilise, Lupercalia festiva-
lini, 14 Şubat 496 gününü Papa Gelasius eliyle "Va-
lentine'nin onuruna kutlama günü" olarak  ilan etti.  Bu 
kez kurada genç erkeklerin değil, VALANTİNE gibi 
azizlerin isimleri çıkıyordu kızlara. 

* 

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi 
dokümanlarda  geçmez ve kimi tarihçilere göre sade-
ce bir efsanedir.  1908 tarihli Katolik Ansiklopedisin-
deki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, 
inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine 
adı bulunuyor. 

Nitekim 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine 
gününü çıkarmıştır. 

* 

Amerika çoktan keşfedildi, kızılderilileri yok edip ge-
len  altınları da bitirdik, gözümüz Mars'ta, ama kolay 
değil. Dünya savaşlarının da iki büyüğünü yaptık, 
üçüncüsünde dünya diye bir şeyin kalmayacağını 
galiba herkes gördü; yani yık yapta da umut yok. O 
zaman sermaye ne yapacak? 

Ne kadar değerimiz varsa hepsini birer metaya çevir-
diği gibi Sevgililer Günü gibi kışkırtıcı ve ucu açık bir 
gün bundan nasipsiz kalır mı? Doğal olarak ticari 
yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü baha-
rın olmasa bile tüm dünyada ticaretin canlandığı bir 
dönem, bir tüketim çılgınlığı haline gelmiştir. 

Ne var ki başka alışkanlıkları ya da başka satacakları 
olan kimi  ülkeler bu işten hoşlanmamış. Örneğin 
Suudi Arabistan 2008'de kuşkusuz aynı nedenlerle 
değil ama sevgililer gününde sadece kırmızı iç çama-
şırlarını değil, kırmızı olan, güller dahil her şeyin satı-
şını yasaklamıştır. Büyük bir ekonomik ka-
yıp…Kurban bayramında hayvan kesimi yasaklansa 
çok İslam ülkesi batmasa bile deprem geçirir,aynı. 

Geçenlerde de Pakistan yasakladı... 

14 Şubat, 1800'lü yıllarda Amerikalı Esther 
Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından 

bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir 
olaya dönüşür, romantik aşklar bayramına...  

O gün bugündür de sevgililer günündeki en yaygın 
uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kart-
lara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılabilir. Yanın-
da bir çiçek demetiyle birlikte yenilecek bir akşam 
yemeği  de elbette kötü durmayacaktır.  

Benimki de laf işte... Sanki kendim biliyorum da ah-
kam kesiyorum. 

Olsun, düşünce düşüncedir, siz daha iyisini üretin. 

Günümüz hız çağı, her şeyi yıkarak yerine yenisini 
üretemeden, en son arkaik dönemden medet umma 
çağı... İnsan kuşatma altında, romantik sevgi günü 
bak ne noktaya geldi. Beklenendi, işin içine pahalı 
armağanlar, kırmızı çamaşırlar elbette girecekti. 

Yine de insanı gülümseten her an, gün değerlidir, 
küçük de olsa bir şey yapın. 

Daha ötesiyse sizin yeteneğinize ve aklınıza kalmış.. 
Sevginizi göstermek ya da görmek için yılda bir tek 
günü bekliyorsanız, asla unutmayın:  

14 Şubat zorlanan sermayenin BAHARıdır, sizi dört 
göz bekliyor olacaktır. 

Bıçaklarını bilemiş, sizin yanınızda hasmınıza, pardon 
eşinize karşı sadakatla arkanızda duracaktır. Ta ki 
sevgilinizin canını, pardon son kuruşunu da alıncaya 
kadar... Öldürmez, çünkü gene lazım; ardı anneler 
günü... O işini bilir, nerden kan alacağını da... 

14 Şubat aynı zamanda " Dünya Öykü Günü" , bak 
hiç değindiler mi? Kimi kime kırdıracaklar, ne sata-
caklar, ortada para yoksa niye dönüp baksınlar? 

Bunalttı... Boşverin, siz nasıl biliyorsanız öyle kutla-
yın, derdim o değil... 

Aslında,  göstermek istediğim insanın o büyük başa-
rısıydı asıl: Basit bir içgüdüsüne, üreme istenci-
ne  biçim, ruh, etik ve estetik kazandırarak,  herkesçe 
ve her devir hoş görülüp alkışlanacak , kutsallaşan bir 
kurum oldurma, aşkı yaratma becerisine yani. 

Keşke yaptığımız her şeyi böyle yapabilseydik... 

Çok takmamalı sermayenin işin romantik yanını bıra-
kıp  kökten paraya vurmasına. Onun ve büyük AŞKı-
nın önünde saygıyla durmalı, sayesinde coşkumuz 
artıyor. 

Ne yani sermaye; o ışıl ışıl mağazalar, AVMler, koca 
fabrikalar  aç mı kalsın? Sen hesabını bil yeter; aklın-
da olsun, Mart ayı vergi ayı, bilirsin devlet de seni 
sever...  

Şanslı adamsın, seni sevmeyen yok ki! 

Sevgi günün kutlu olsun.. 
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Sevmek Kalabalık Olmaktır 

Şenol YAZICI 

Bir insan nedir, tek başına, ulu bir çınar bile olsa; kuru 
bir ağaç. O ağaçtan çiçek çiçek bir dal gövertmek, 
dal, yaprak, çiçek zengini olmak, aşmak kimsesizliği, 
yani SEVMEK... 

Keşke bir din olsaydı SEVİNİZ diye başlayan, insanlı-
ğın ortak dini olur muydu?.. Ya da bir bayram... 

Nedir ki sevmek? 

Biyolojik olarak içeriği belli... Sosyolojik olarak insanın 
varoluş gerekçesi, sanatsal olarak kendini yüceltmesi, 
mahalle olarak insanın acziyeti... Ötekine sonsuz 
muhtaçlığı...  

Peki hangisi? 

Sevmek Bir Kalabalık Olma Devrimidir. Başarırsa 
elbet...  

Hiç çiçek yüklü bir kiraz dalına alıcı gözle baktın mı? 

Sevmek, ilkeyi bilmezsen, doğası gereği sürekli ye-
nilmektir. Biliyorum sen onlardansın; yenilmeye ye-
minli olanlardan. 

Kırık bir oyuncak bebek gibi 

Bir köşede bulsalar ölümünü, 

Kimse üzülmeyecektir bilirsin, 

Tek çivi oynamaz yerinden, 

Gene de denemelisin. 

Kuşkusuz denemelisin. Çiçek ve dal zengini olmak 
buna bağlı, mutluluk da; birini sevmeye… bu intiha-
rınsa bile. Yani insansan o sevme kalkışmasına mec-
bursun, başarırsan adı devrim olacak... 

Oysa kaderin başkasına bağlı, aklın varsa sürekli 
artan bir mutluluksa istemin, acıların öğretisine ge-
reksinmen yoksa kendine yetmelisin. 

Ya da başkaldır, sev... Ama bil ki, sevmektir bir başı-
na yapılamayan.  

Kimsen yoksa nasıl seversin? Yoksa su, yoksa uçan 
kuş, yoksa çocuk, yoksa elif endamlı, hareli yaprak 
yeşili gözlü, bahar doğumlu… olmazsa nasıl sever-
sin? 

Hadi ötekini ara... 

Orda tıkanır insan, en büyüğümüz bile orda yenilir. 
Belki bu vazgeçilmezlik, ihaneti, sevgiyle aynı yere, 
aynı sözlüğe yazar. Biri varsa öteki de var olur. Su 
kurur, kuş uçar, çocuk ölür… eşyanın doğası bu? Ya 
seven? İhanet eder. Çünkü o nazenin sevginin sana 
karşı, acımasız dünyaya karşı tek gücü odur. Türü-
nün  en vurucu, en incitici silahı ihanettir. 

Çocuğunun, hiç ısınmadığın komşunla sana karşı iş 
birliği yaptığını bir düşün. Karnına gelmesin kurşun, 
çok acı verir derler, öyle mi olur insan? 

Öyle de insan, vaz mı gelir sevmekten ve kalabalık 
olma gayretinden? Ya da seven, ihaneti denemek-
ten?.. Yılan insan koynunda büyüdü diye aslını mı 
yadsıyacak? Yanıtı bilirsin de senin doğan bu, ma-
demki insansın, seveceksin. Komşunu, çocuğunu, 
arkadaşını, başağa durmuş ekini ya da güneşin 
önünde yeni uçuşlara özenen çirkin martıyı… sevip 
hayal kırıklığından hayal kırıklığına uğramalıyız değil 
mi?  Sevip kör bıçaklarla gırtlağını kesmeliyiz sevile-
nin. Hep sevdiğin ya da yakınındır celladın bilmez 
misin? Olsun daha da zoru vardır, sen kimseye cellat 
olma da. 

Öyle dikenli bir yoldur sevmek, sokulmak. Gene de bir 
şey çeker seni. Belki uçman için ikinci kanat. Belki 
kanatların tam da, yüreğini kaldıracak,enginleri aştı-
racak bir güçtür derdin. Sırtını ürpertecek bir şey, iki 
elin kanda olsa, koy git, dedirtecek, belki aşamam 
ama bu uğurda ölemem mi, dedirtecek bir şey, ışığa 
ulaşmak için yanmayı göze almanı sağlayacak bir 
etkileme, bir türkünün gücüdür, belki de aradığın. 

Şimdi düşünmeli işte. Neden gülümseyen çocuk tür-
külerin yoktur. Neden sevi için yakılan onca türkü, 
hep hüzün, ihanet, gözyaşı, figandır? Neden sevdala-
rımızla türkülerimiz birbirine bunca benzer? Hüzün 
mü, sevdaya onca yakışır, sevda mı hüzne? Düşün-
dün mü? 

Senin önce haksızlığa uğramaya, durmadan uğrama-
ya ve ardından gözyaşları dökerek ayağa kalkmaya 
gereksinmen var. Yani sevdaya. Madem bunca istek-
lisin, uzaklardan başlasın türkü. 

Güneşin altında okşanmaya deli bir Van kedisiyken, 
bir gözü yaprak, bir gözü su olmuşken, ne olur sana 
bir düşün? Biri ölmüş, salâsı okunur sanki. Karnından 
vurulmuş gibisin. 

İşte senin sevdan o, türkün de… 

Ne zaman sevsem, o türkü duyulur,zaman günün 
ortasıysa  bile bir zindan karası geceye döner. Bir 
falçata  ağzı geçer  yüreğimden, bir kelebek boğulur 
kozasında, bir ayna kırılır. 

Oysa huzur, genç bir anne göğsüdür.Yaprak oyna-
maz dalında. .. 

Huzura düşen salâdır türkü, geceye düşen ışık… 
keskin bir jilet gibi doğrar, kanım akmaz. Kement olur 
dolanır boynuma, Şeyhim Bedrettin olurum, malı 
haram, canı helal, boynu vurula...Ne zaman sev-
sem...En acıklısından bir Kerbela cengi yaşanır, ya-
şanır yüreğimde, başım döner... 
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Bir portakal ağacı çiçek açar, bir bebek öldürülür 
kucağımda. 

Fırat’a üç adım kala,ağzıma tuz basılmış, sonsuz bir 
susuzluktur duyumsadığım. 

Ne zaman sevsem; 

Kan açar zakkumlar, 

Ölesim gelir. 

İşaret bu, ne zaman sevsem… 

Bir türkünün ağlatmasına deli gibi muhtaç kendime 
yetmeme çağımdayım artık. Umut rafların en yükse-
ğine atılmış, hüzün ve umutsuzluk giyneğim. 

Arzun bu muydu? Kendini daha iyi mi hissediyorsun? 

Karınca ölmeye yakın kanatlanırmış ondandır. Olsun 
hiç kanatsız ölmek de vardı, diyor içinden bir ses, 
değil mi? İyi de, sen huzurunu satın almak için neler 
yapmadın? Uyum olsun diye, kimse incinmesin ve de 
seni incitmesinler diye inançtan inanca taşındın. 

Ayakkabıların dışında hiçbir şeyin kendi seçimin de-
ğildi. Birlikte oldukların T.Fikret’in şiirindeki İstan-
bul’du. Sen daha ileri gidip şimdiki İstanbul oldun, 
bıçak ağzında ayılmaya neden şaşırıyorsun? Şimdiki 
İstanbul, ancak böyle sevilir? Sen bunu hak etmemiş 
miydin ve sevdiğin herkes bunu yapmadı mı sana? 

Bütün türküler senin. Bütün ölümler ve acılar… 

O kadar da üzülme. Kimse yaşam ustası doğmadı, 
yanlışlar da bizim için. Üstüne üstlük sevgi en çok 
senin hakkın. Yanlış yapmak, yaşamı balkonlardan 
izleyip sorunsuz yaşamlardan dem vurmak değil, 
Beyoğlu’nun arka sokaklarına gece yarısı dalıp tırmık 
içinde, ama sağ çıkmaktır. Akılsa, bir daha yinele-
memek aynını... 

En çok bilenin, en çok hata yapan olduğunu herkes 
biliyor, senden başka. 

Ezberlediklerimizi unutmanın zamanı geçiyor. Kendi 
sevgimizi, bize uyanı kendimiz bulmalıyız; çoğu oku-
ma yazma bilmeyen, bilse de etik ya da akıl yoksunu, 
tam bir yaşam yitiği, ama ahkam ustası çevremiz 
değil. 

Hiç ölümcül kanser hastası gördün mü? Ağrıyı kes-
mek için en şiddetli uyuşturucular verilir. Başın ağrı-
yor diye sen de mi onu denemelisin? 

Kendine yetmek zor olsa da, kendin olmak o denli zor 
mu? Dertsiz ölmek mi istiyorsun, biraz canın sıkılır 
belki ama o kadardır; SEVMEYECEKSİN. 

İyi de biliyorsun ki, sevmek kalabalık olmaktır. Eşitini 
yaratmak, dal çiçek vermektir... 

Ve huzursuz, mutsuz olmak… mı? 

Dost olmayı bilirsen, hayır. Dostlukla büyüyen sevgi, 
tek başına yapamayacağın çok şeyi birlikte yapmak-
tır. 

İster anne, ister baba, ister arkadaş, istersen sevgili 
ama önce dost... Kendine olduğu dende dürüst, açık, 
adil, candan ve özverili. 

Bu da bir yol. Sahi kendine dost olmayı biliyor mu-
sun? Aynanın karşısına geçtiğinde görüyor musun 
eksikliklerini?  Korkmadan tanımlıyor, eleştiriyor ve 
düzeltiyor musun? Yoksa, aman canım sıkılmasınlar 
da… övgüler mi düzüyorsun kendine? Öyleyse bi-
le  bir yerden başlamalı. Kendine yet, kendin ol, daha 
güzel olacaksın. Ben görmesem bile... 

 

Dostluk o değil midir? Sana yararı olmasa bile onun 
adına sevinmek. 

Biliyorsun sen onlardansın. Hep yanlış yapanlardan, 
çünkü insansın. Ondan o kadar güzelsin. 

Biliyorum, kaçamazsın insanlığından; SEVECEKSİN 

 

 

 

YALNIZLIĞIM 

 

 

Yine bir tomur olup 
Açabilmenin özleminde, 
Alı al, moru mor yalnızlığım… 

Bir baykuş çığlığından kurtulup 
Bülbül avazına bin heves, 
Geçmişle hesaplaşıp, 
Geleceğe meydan okuyan. 
Çaresiz yalnızlığım… 

Umarsızca 
Varolmayan umutlara pupayelken, 
Kahkahaya alesta, 
Zavallı yalnızlığım… 

Dosta hasret, kedere tutsak 
Mutluluğa kement atmak hevesinde 
Her dem taze 
Bir çıbanbaşı yalnızlığım… 

 

Birgül KIZILKAYA 
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Deniz KAVUKÇUOĞLU'yla  
 
VATANSIZ Bırakılan Yazarlar Üzerine Bir SÖYLEŞİ 

 
12 Mart'ta yurttaşlıktan atılınca 22 yıl ülkesine 
dönemeyen Deniz Kavukçuoğlu,  'Sen Vatan Haini 
Misin Baba?'  adlı kitabında sürgünde geçen 
yıllarını anlatıyor. 

Kitabın sayfaları arasında bazen Almanlarla bir 
birahaneye dalıyor, bazen İspanyollarla birlikte 
Flamenko yaparak haksızlıklara başkaldırıyor ya 
da Portekiz’de bir meyhanede Fado dinleyerek 
hüzünlenebiliyorsunuz. Ama vatanınızdan kovul-
duğunuzu, artık isteseniz de dönemeyeceğinizi 
en derinden duyumsayarak yaşıyorsunuz. En 
önemlisi herhâlde yasak olduğu için burnunuzda 
tüten vatanınızı, Türkiye’yi ve Türk insanını sürek-
li görüyorsunuz. Uzaktan ve çok yakından... 

 

Dergimize de yazan KAVUKÇUOĞLU'yla kitabı ve 
VATANSIZLIK üzerine söyleştik. 

*** 

Nuray Salman: Önce Deniz Kavukçuoğlunu yakın-
dan tanıyalım. 

Deniz Kavukçuoğlu: İstanbul-Cihangir doğumluyum; 
12 yaşına kadar Cihangir'de, 12-20 yaşları arasında 
Moda'da yaşadım. 1963 yılında yüksek öğrenim yap-
mak üzere Almanya'ya gittim. Tübingen Üniversi-
te'sinde Prof. Ernst Bloch'un kürsüsünde 2 yıl felsefe 
derslerine devam ettim. Daha sonra Heidelberg Üni-
versitesi'nde 2 yıl sosyoloji, Avrupa İşçi Hareketleri 
Tarihi okudum, Marksizm'in temel metinleri seminerle-
rine katıldım. Yüksek öğrenimimi Erlangen-Nürnberg 
Üniversitesi ekonomi  bölümünde tamamladım. 1970-
1992 yılları arasında AEG, Dr. Oetker-Deutscher 
Ring,BMC gibi firmalarda yönetici olarak görev yap-
tım. Bu süre içinde, 1986-1989 yılları arasında Ham-
burg'da öğretim görevlisi olarak çalıştım. 12 Mart 
1971 Askeri Darbesi'nden sonra yurttaşlıktan çıkarıl-
dım, Türkiye'ye ancak 22 yıl sonra, 1992 sonunda 
döndüm. 1993 başından beri TÜYAP'da Kitap/Kültür 
Fuarları Genel Koordinatörü olarak görev yapıyorum; 
1996 yılndan bu yana da Cumhuriyet Gazetesi'nde 
köşe yazarıyım. Yayımlanmış 13 kitabım var. Mo-
da'da yaşıyorum. 

YAPITLARIM: 

Karl Marks'dan Günümüze Almanya'da Sosyal De-
mokrasi / Sosyal Demokraside Temel Eğilim-
ler,Cumhuriyet Kitapları, 1996, İnceleme/ Deniz Bitti, 

Can Yayınları, 1999, Deneme/ Zarife, Doğan Kitapçı-
lık, 2003, Roman/ Alageyik Sokağı Bir Liman mıydı?, 
Doğan Kitapçılık, 2002, Anı/ Sen vatan haini misin, 
baba?, Doğan Kitapçılık, 2003, Anı/ Kedi Gülüşü, 
2004, Doğan Kitapçılık, Anı/Derleme/ Canım Acıyor 
Baba, Can Yayınları, 2006, Öykü / Akıntıya Karşı - 
Milliyetçilik Üzerine Aykırı Yazılar, 2007/ Bir Yolculuk 
Öyküsü, İstanbul Kitap Fuarı'nın 25 Yılı, 2007, 
Anı/Röportaj / Tarih Her Sabah Yeniden Yazılır, Lite-
ratür Yayıncılık, 2007, Yazılar/ İnsan Suretleri, Litera-
tür Yayıncılık, 2007, Yazılar/ Komik Şeyler Yazmak, 
Can Yayınları, 2007, Öykü/ Onu Ben Öldürdüm Leo-
nardo, Can Yayınları 2008, Roman/ Umut: Sosyalizm, 
Literatür 

 

Nuray Salman: Sayın Kavukçuoğlu, dergimizin bu 
sayısı için belirlediğimiz konu üzerinde dururken, akla 
ilk gelen isimlerden biri sizsiniz. Memleketten uzakta 
yaşamakla ilgili deneyimlerinizi, düşüncelerinizi okur-
larımıza aktarmak isteriz. 

22 yıl yurtdışında yaşamak kolay olmasa gerek. Baş-
ka bir ülkenin şartlarına alışmak, oralara uygun bir 
hayat sürdürmek... Vatansızlık nasıl bir şey? 

Deniz Kavukçuoğlu: Benim konumum biraz farklı, 
bunu belirtmeliyim. O dönemde idamdan ya da işken-
ceden akıl almaz yöntemlerle, bin bir güçlükle kaça-
rak ülke dışına çıkan insanlara göre kabul etmeliyim 
ki biraz daha şanslıydım. 1963 yılında Almanya’ya 
gitmiştim. Daha önce de Almanca biliyordum. 1955–
1956 yıllarında babamın görevi nedeniyle yaşadığı-
mız Bremen’de okula devam etmiştim. Yükseköğre-
nimimi de Almanya’da yaptım. 

Yurttaşlıktan çıkartılarak “vatansız” kalmam 1971’in 
Aralık ayında gerçekleşti. O tarihte Nürnberg’de 
önemli bir Alman kuruluşunda (AEG) çalışıyordum. 
Dolayısıyla benden sonra “sürgün” olarak gelen arka-
daşlarımın birçoğunun karşılaştıkları uyum sorunu 
veya yeni bir ortama alışmak benim için söz konusu 
olmadı. 

Fakat bir insanın 22 yıl gibi uzun bir süre yurdundan 
uzak kalması gerçekten çok zor. Özellikle bu uzak 
kalış gönüllü değil de bir zorunluluk olunca… 

Vatandaşlıktan çıkarılınca tüm plânlarınız altüst ol-
muştur mutlaka. Süresi belli olmayan “vatansızlığı” 
yaşamaya başladığınızda neler yaptınız? Özleminizi 
nasıl bastırdınız? 

Deniz Kavukçuoğlu: Plânım, öğrenimimi tamamla-
dıktan sonra bir yıl staj yapıp İstanbul’a dönmekti. 
Fakat 12 Mart 1971 darbesi bütün plânlarımı altüst 
etti. 
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Darbeyi Türk, Alman, Yunan arkadaşlarımla bir Yu-
nan lokantasında yemek yerken açık olan televizyo-
nun verdiği haberle öğrendim. Yunan arkadaşım, 
“Haydi bakalım,” dedi, “şimdi sıra Türkiye’de!”  Hristo, 
Yunanistan’daki 1967 Albaylar Darbesi sürgünlerin-
dendi. Doğrusu o anda onunla benzer bir kaderi pay-
laşacağımı aklıma getirmemiştim. Gülüp geçtim. 

Ne var ki aradan geçen günlerde birçok arkadaşım 
gibi ben de olayın ciddiyetini kavramaya başladım. 
Türkiye’de tutuklamalar yoğunlaşmıştı, aynı siyasal 
örgütlenmelerde yer aldığımız arkadaşlarım ardı 
ardına tutuklanıyordu. 

Bu arada Yeni Ortam Gazetesi’nde 132 kişilik bir 
arananlar listesi yayımlandı. Ben de aranıyordum. 
Doğal ki Türkiye’ye dönmedim. Süresi biten pasapor-
tum uzatılmadı, 6 Aralık 1971 günü de Bakanlar Kuru-
lu kararıyla TC vatandaşlığından çıkarıldım. 

Sekiz yıldır yaşadığım Almanya’da bir anda “vatansız 
bir sürgün” konumuna düşmüştüm. Böylece 22 yıl 
sürecek özlem yılları başladı. 

Nuray Salman: Yurtsuz kalmamış, vatan hasreti 
çekmemiş insanlara bu duygular nasıl anlatılabilir? 
Yaşamadan da hissedebilir mi insan böyle bir duru-
mu? 

Deniz Kavukçuoğlu:İlk zamanlar insan pek bir şey 
anlamıyor, çünkü geri dönmek umudu daha taze. 
Darbe döneminin sıkıntıları elbet sona erer diye dü-
şünülüyor. 

Örneğin 1974 Affı gibi… Fakat başvurular geri çevrili-
yor, Af Yasası’nın yurttaşlıktan çıkarılma durumunu 
kapsamına almadığını öğreniyorsunuz… Psikolojik bir 
yıkım! O zaman durumun vahametini kavramaya 
başlıyorsunuz… 

Aylar yıllar geçiyor… Ülkenizle aranızda tek bağ dört-
beş gün gecikmeyle gelen gazeteler ve mektuplar… 

Hayat durmuyor, yasadığınız yerde olduğu gibi geri 
dönemediğiniz yurdunuzda da devam ediyor. Hayatın 
getirdiği değişimleri uzaktan izlemeye çalışıyorsunuz. 
Örneğin, Boğaz’a bir köprü yapılıyor, gazetede resim-
lerini görüyorsunuz, başlıyorsunuz üzerinden geçmeyi 
hayal etmeye... 

Zamanla, yurdunuz, kentiniz, sokaklarınız kafanızda 
senaryolaşıyor. O senaryoda bir rol de size düşüyor. 
Anneanneniz, babaanneniz hayata veda ediyor, siz 
kafanızda kurguladığınız cenazedesiniz. Kuzenleriniz, 
yeğeniniz doğuyor, yarattığınız hayal dünyasında 
seslerini duymaya çalışıyorsunuz. Duyamıyorsunuz… 

Yurdunuzdayken hiç aklınıza gelmeyen şeyleri ara-
maya, özlemeye başlıyorsunuz. Çocukluğu insanın 
yurdudur… Çocukluğunuzu özlüyorsunuz. On yıl, on 

beş yıl geçiyor… Eşiniz, çocuklarınız Türkiye’ye tatile 
gidiyorlar; size hep beklemek düşüyor. Döndüklerinde 
size hayalinizde hiçbir yere yerleştiremeyeceğiniz 
görüntülerden söz ediyorlar. Artık hayal bile kuramı-
yorsunuz. 

Bir gün geliyor, gurbette yaşadığınız sokakların, kıyı-
sında dolaştığınız denizin, sizi ısıtan güneşin, geri 
dönemediğiniz sokaklarınıza, kıyısına sandalınızı 
bağladığınız denizinize, yurdunuzun güneşine ben-
zemediğinin ayırdına varıyorsunuz. 

Yaşadığınız yere yabancılaşıyorsunuz. Bu yabancı-
laşma özleminizi tetikliyor. Bir kısırdöngüye düşüyor-
sunuz. 

Benzer durumu yaşamamış bir kişinin yurtsuzlaşmış 
bir insanın duygularını anlaması gerçekten zor, hatta 
olanaksız. 

Dilerim kimsenin başına gelmez. 

Nuray Salman: Çok teşekkür ederim, zaman ayırdı-
ğınız için. 

Deniz Kavukçuoğlu:Derginizde yer verdiğiniz için 
ben çok teşekkür ederim. Bu vesileyle MaviADA okur-
larıyla tanışmış oldum. Edebiyata açılan bu sayfalar-
dan onlara sevgilerimi gönderiyorum. 

 

 

Çok Hüzünlü Aldatmaca 

 

Hem yenilen hem inkar edilen şu küstah 

şu ölmekte olduğun an… 

“yaşam içimizde tükendikçe 

hep ve yeniden ayrılıyoruz birbirimize.” 

Ancak derin uykudayken gülümseyebilen 

                                                           gözlerin                        

ve etinin ceplerinde saklı durur; ben böyle 

sustukça yoğunlaşır, kurudukça üşür,  

                                                         korktukça 

düzleşir bu yazgı, 

bu kara kadran çekilecek şey 

değil yaşıyoruz ama... 

 

Derin ZORLU 
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Unutulmuş Bir Yıl Dönümü Hikayesi 

 

Esra Odman İYİER 

 
-Bu dünyaya bir kere daha gelsem yine ölmeyi de-
nerdim. Belki de bu yüzden kaç kere gelip gittiğimi 
sayamadım. Yüzyılların ötesinde her geliş gidişlerde 

 bir acıyı kavradım ve sonuna kadar yaşadım içimde.-

 
Deniz, her dalgada hüzün bırakıyor sahile. Köpükler 
kumsalı yalarken içimde tarifi imkânsız bir acı, yosun-
ların kokusuyla gelip oturuyor yanıma. Hüznüm kah-
venin telveleriyle dibe çökerken çığlıklar içinde batışı-
nı görüyorum eski bir geminin… 

Oturduğum yerden denizin ötesinde bir şeyler arar 
gibiyim. Yanıma yaklaşan kadını son anda fark ediyo-
rum. 

-Falına bakayım mı? 

Masaya bakıyorum. Kahve fincanını bilinçsizce kapa-
dığımı görüyorum. 

 -Hadi bak!  Kadın, yanımdaki sandalyeye oturuyor. 

-Çay içer misin?  

-Hayır. Siz bana bir tost söyleyin, faldan para almam, 
diyor. Garsonu çağırıp onun için tost, kendim için bir 
çay istiyorum. 

Kadın, masada duran kahve fincanını eline alıp bir 
takım anlamsız sözler söylüyor. 

-Dilek tutmayacak mıyım? 

-Dileğin var mı ki tutacaksın? 

İçim allak bullak. Dileğim, gelecek hakkında hiçbir 
beklentim yok mu? Susuyorum. Uzun bir sessizlik 
oluyor, kadın fincana bakıyor. Aniden gırtlaktan gelen 
bir sesle; 

-Su… diyor. 

-Bir şey mi oldu? Soruma cevap vermeden devam 
ediyor. 

-Su… Çok çok su. Her yanın sularla kaplı. 

Biliyor mu? Yok, hayır, bilemez. Bilmesine imkân yok. 

Garson, çay ve tostu getiriyor. Kadın, tostun yarısını 
kabaca ısırıp yemeye başlıyor. Kibar konuşmasının 
tersine lokmaları çiğnerken kendinden geçiyor. 

-Sen suda mı yaşıyorsun? diye soruyor. Hiç cevap 
vermeden çayımdan yudumluyorum. Beni bekliyor. 

-Evet. Deniz benim her şeyim… diyorum ama gerisi 
gelmiyor. “Deniz benim her şeyim!” sözü garibime 
gidiyor. 

-Kocan, çoluğun, çocuğun yok mu?  Cevap vermeye-
ceğimi anlayınca bu sefer beklemiyor, fincana geri 
dönüyor, 

-Uzak bir yerler var. Sanki Kaf Dağı’nın ardı. Gide-
mediğin, ulaşamadığın bir yer. Sen bahtsızsın. Bir 
bedende iki gibisin sen! 

Bunu söylerken bana acıdığını hissediyorum. Açılmış 
bir yumak gibi kendi içimden dışıma yuvarlanırken, 
kadının beni çözmeye başlaması korkutuyor. Masa-
dan kalkmak ve kaçmak istiyorum. Kadın durmadan 
bir şeyler söylüyor. Kelimelerin bazıları tanıdık ama 
çoğunu anlayamıyorum. Çok sonra cesaretimi topla-
yıp kelimelerinin arasına giriyorum; 

-Başka ne görüyorsun? 

-Yalnızlıktan başka bir şey görünmüyor falında. 

-Başka söyleyeceğin yok mu? Bu kadar mı? 

-Daha ne söyleyeceğim, hepsi bu işte! Ne var ki ha-
yatında bundan başka? 

-Yok mu? Aslında bu soruyu kendime sormuştum 
ama ağzımdan çıktı bir kere. Kadın üzerine alındı. 
Tostunun ikinci yarısını da ağzına atıp hemencecik 
yuttuktan sonra, 

-Sen bir kayıp peşindesin ya da sen kaybolmuşsun, 
içindekini arıyorsun. Bırak bunları, hayatını yaşa… 

Ne söyleyeceğimi dinlemeden, masadan kalkıyor, 

-Fincan yalan söylemez, deyip arkasına bile bakma-
dan uzaklaşıp gidiyor. 

Aralık 1941-Şubat 1942 

-Emil Aurel, yaşım 28, mesleğim doktorluk. 

-Parayı getirdiniz mi? 

-Evet, ama ben şu kamaraların resmine tekrar baka-
bilir miyim? 

-Bak! Adam elindeki broşürü kıza uzattı. 

-Bütün odalar aynı mı? 

-Evet. Hadi acele et, daha sırada bekleyenler var. 

Emil, dizelle çalışan son sistem geminin mükemmel 
salonlarının ve lüks kamaralarının fotoğraflarına bak-
tıkça heyecanı bir kat daha arttı. Cebinde altışar kişi-
lik kamaraların fotoğrafları ve kurtuluş bileti, kalkış 
gününü beklemeye başladı. 

Her gün, Yahudilerin, Avrupa’nın neresinde bulunur-
larsa bulunsunlar, taciz edildiği, Alman ordularının 
baskısı ve istilası sonucu, binlerce Yahudi’nin, temer-
küz kamplarına, gaz odalarına gönderildiği haberleri 
geliyordu. Felaketler buraya da sıçramıştı. Alman 
istilası altına giren Romanya ve bu ülkedeki kukla 
Antonescu iktidarı, Yahudiler üzerindeki baskıları 
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arttırınca, Emil’in kaçmaktan başka çaresi kalmamıştı. 
Gidilecek coğrafyayı ise tarih belirlemişti- Filistin. 

Emil, anne, babası ve kardeşinin Almanya’daki evle-
rinden zorla çıkarıldığını, dükkânlarının yağmalandı-
ğını öğrenmişti. Yaşayıp yaşamadıklarını bile bilmi-
yordu. Romanya’da olması Emil’i korumuştu. 

Bavulunu hazırlayıp limana vardığında, yolcuların 
huzursuzluğunu fark etti. Nedeni limanda duran; eski, 
küçük ve bakımsız gemiydi... Bir süre sonra, tüm 
itirazlarına rağmen, asıl geminin açıkta beklediği 
yalanına inanıp binmişlerdi. Açıkta olması gereken 
geminin orada olmadığını anlamaları çok zamanlarını 
almadı. 

Emil, kamaraya dönüştürülmüş yük ambarlarını gö-
rünce yıkılmıştı. İstiflenmiş insanlarla, bir tuvaleti ve 
sadece dört lavabosu olan, bu küçük portakal sandığı 
gemiyle bu cehennemden nasıl kurtulacaklarını bilmi-
yordu artık. 

Umuda yolculuk, umutsuzlukla başlamıştı… 

Kadının şokunu üstümden atıp denizin ve rüzgârın 
kokusunu içime çektim. Kimsenin umursamadığı 
bakıp da görmediği, kokusunu sahil boyunca içine 
çektiği halde fark etmediği gemi bulunmuştu. Bir ma-
bede duyulan saygıdan çok öte bir şeydi bu. Araştır-
maların devam ettiği üç yıl boyunca, içimde bir kuşku, 
bir ezilmişlik, yokluktan varlığa çıkarken olası yaşa-
nacakların huzursuzluğu vardı. Kavgalar, savaşlar, 
açlık, kıyım tüm olanlara ve geride kalanlara rağmen 
devam ediyordu. 

Emil, tedirginliğini bir türlü atamıyordu. Hayal kırıklığı-
nın üstüne bir de açlık eklenmişti. 

Emil, sıkıntılarını dağıtmak ve kötü şeyler düşünme-
mek için yanı başında dolaşan sevimli oğlanla ilgi-
lenmeye başladı. Ona oyunlar, şarkılar öğretti. Annesi 
gözlerini bile kırpmadan onları seyrediyordu. Oğlanın 
yüzündeki en ufacık değişiklik kadının telaşlanmasına 
neden oluyor, aceleyle kalkıp oğlunun yanına geliyor-
du. Bir şey olmadığını anladığında yüzünde bir gev-
şeme, oturduğu yere geri dönüyordu. Emil, eline 
geçen birkaç lokmayı çocukla paylaştı. Annesi de 
hiçbir şey yemiyor oğlu için saklıyordu. 

 Günler geçtikçe şartlar zorlaştı. Dizanteri salgını 
başlamıştı. Emil, yolcular arasındaki birkaç doktorla 
bu kötü şartlarda yaşayan hasta yolculara yardımcı 
olmaya çalışıyordu. Havanın ayazı ve yiyecek sıkıntı-
sı en çok çocukları etkiliyordu. En küçüğü bir yaşında 
olan onca çocuk çaresizlik içinde gözlerini kocaman 
açmış anne babalarının kolları arasında ısınmaya, süt 
tozundan yapılmış yarım bardak içecekleriyle karınla-
rını doyurmaya çalışıyordu. 

Sonunda beklenen oldu… Gemi, motorlarının yeter-
sizliği nedeniyle bir süre sonra durup rüzgârın sürük-
lediği yönde gitmeye başladığında, Emil telaşlanan 
insanları rahatlatmaya çalıştı ama o da korkuyordu. 
Etrafta acı kokusu kol geziyordu. 

Karadeniz açıklarında bir şilep üç milyon ley karşılı-
ğında gemiyi tamir etmeyi kabul ettiğinde, sahip ol-
dukları son eşyaları; alyansları, annelerinden yadigâr 
broşları, yüzükleri, babalarından kalan saatleri hayat-
larının karşılığı olarak gemiyi tamir eden adamlara 
verdiler. 

Kısa bir süre sonra, gemi deniz mayınlarını geçip 
boğaza girecekken motorları yeniden arızalandı. 
Bunun üzerine römorkla gemiyi Sarayburnu açıklarına 
çektiler. Yolcular, İstanbul’u karşılarında gördüklerin-
de tüm çektikleri sıkıntının bir anda biteceğini ümit 
ettiler. Korku yerini umuda bırakmıştı… Fakat hiçbir 
yolcuya karaya ayak basma veya karadaki herhangi 
biriyle haberleşme izni verilmedi. Gemiyi açığa demir-
leyip karantina altına aldılar. Yeni bir hayal kırıklığının 
boğduğu yolcular, Kızılay'ın gemiye iaşe temin etme-
siyle bir az olsun gülümsemeye başladı. Emil, çocuk-
ları gözeterek yemeklerin dağıtılmasını sağladı. 

Köstence limanından soğuk, karlı ve çetin bir kış 
günü yola çıktıklarından beri belki de ilk defa hepsinin 
içinde gerçek umut pırıltıları vardı. Parlak bir ışık 
İstanbul Sarayburnu açıklarından gemiyi aydınlatıyor-
du. Kıyıdakiler açığa demirlemiş geminin farkında bile 
değildi. 

Geminin olduğu yere dalışlar; sınırlı görüş, yoğun 
yüzey ve dip akıntıları, sürekli kötü hava ve deniz 
koşulları yüzünden her seferinde engelleniyordu. 
İntikamların, çekişmelerin, gücün, hırsın egemen 
olduğu, imkânsızlıkların, çaresizliklerin insanı tüketti-
ği, yıllarca süren, değişmeyen bir mücadelenin tarihi 
denizin derinliklerinde bulunmayı bekliyordu. Belki de 
bu yüzden, gemiye ulaşıldığında tarihin sayfaları 
aralanacak, yedi yüz altmış beş masum insanın hazin 
hikâyesi tüm çıplaklığıyla su üstüne çıkacaktı.            

Gemi, kıyıdan gelecek haberi bekliyordu. Tüm kâğıt-
lar toplanmış polislere teslim edilmişti. Kişilerin adları, 
uyrukları,  yaşları… 

Bu bekleme kısa sürdü. Geminin karantinadan kur-
tulması için yakın bir yere götürüleceği haberi geldi; 
ama kaptan bunu reddetti. Bunun üzerine polisler, 
geminin çapasını kestiler ve zaten arızalı olan motor 
da tamir edilmek üzere sökülmüş olduğundan gemi 
tekrar römorkörle Karadeniz’e doğru çekildi. 
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Sonunda hava şartları düzelmiş, parça parça çekilen 
fotoğraflar birleştirilmiş, daha önce duymadığım bir 
sürü metotla geminin bütünü ortaya çıkmıştı. 

Seksen metre aşağıya, dibe indiler. Geminin çevre-
sinde uzayan yosunlar, oldukları yerde ağır ağır dans 
ediyordu. Gemi, tüm sorumluluk kendine aitmiş gibi 
boynunu bükmüş; çürümüşlüğüne, parçalanmışlığına 
rağmen, balıkların dostluğuna sığınmış, bu küçük 
yaratıkların çevresinde ve içinde dolaşmalarını izli-
yordu. Yeni misafirler gelince balıkların hepsi kenara 
çekilip bu demir yığınını dalgıçlarla yalnız bıraktılar. 

“Yalnız değilsin artık!” dedim. “Geldiler işte! Buldular 
seni.” 

Gemidekilerin hepsi dua ediyordu. Emil, yanından 
ayrılmayan oğlana sıkıca sarılıp onu ısıtmaya ve 
korumaya çalışıyordu. Oğlanın annesinin yüzü karan-
lıktı. Korkusunu gizlediğinden mi,  bilinmez başı hep 
öndeydi. Oğluna dönüp; 

-Solom, hadi gel yatalım, dedi. 

Emil, elindeki bir parça ekmeği çocuğa uzattı. Çocuk 
annesiyle birlikte uzaklaşırken, arkalarından kısık bir 
sesle, 

-Korkmayın, diyebildi.   

Doğmakta olan güneş ışınlarının arasında, denizden 
kafasını uzatmış alışılmadık sivriliği, kimse görmemiş-
ti. Görmüş olsalar bile o kadar kısa bir andı ki, neler 
olduğunu anlayamazlardı. Kara kışın bağrında bu 
gemiye sıkışmış onca insan 73. gecelerini bitirmiş 
sabahı karşılıyorlardı. Aylardan karanlık, günlerden 
ölümdü - 23 Şubat 1942. Sovyet denizaltısının yüze-
ye uzayan periskopu, Struma’nın bordosuna kilitlen-
di… 

Bu hikâyeyi bilen bir avuç insanla, geç kalınmış bir yıl 
dönümü için gezi teknesiyle boğaza açıldık. Stru-
ma’da ölenlerin torunlarıyla Karadeniz’e ulaştık. Tam 
da orası olduğunu benden başkası bilemezdi. 

Korkunç bir patlama ve alevler yükseldi. Emil, her 
şeyin farkındaydı. Gemi sulara gömülürken haykırış-
ların, iniltilerin ardı arkası kesilmiyordu. Bir süre sonra 
Struma, denizde ve beyinlerde kocaman siyah bir 
leke bırakarak sulara gömüldü. Tek bir kurtulan ol-
muştu; balıkçılar tarafından bulunan; David Stoliar… 

Ağlamaya başlamıştım. Yanımdaki kadın mendilini 
uzattı. Teşekkür etmek için döndüğümde, sabah 
kahvede falıma bakan kadınla karşılaştım. O da ağlı-
yordu. 

-Teşekkür ederim. 

-Bir şey değil. Ben Silvian, 

Elini uzattı. Ellerimiz garip bir sıcaklığın içinde kay-
boldu. 

-Ben… Ben Emil… diyebildim. 

Şimdi anlamaya başlamıştım. O da benim gibi bir 
bedende iki kişiydi. 

Sarılıp öptüm. 

-Oğlun? Oğlun, Solom nerede? 

Yüzünde acı bir tebessüm. 

-Struma’da, diye cevap verdi. İçim allak bullak olmuş-
tu. Sıkıca elini tuttum, acısını paylaştım. Diğerleriyle 
birlikte denizi selamlayıp Silvian ve ben kendimiz ve 
Solom için dua ettik. Her şey bittikten sonra Silvian; 

-Artık gidelim mi? dedi. Başımı usulca salladım. 

Gözyaşları içinde elli sekiz yıl sonra anılan Struma 
yolcularının akrabalarıyla birlikte gezi teknesinde tek 
bir vücut olmuştuk. Yanımızda oturan yaşlı kadın; “ 
Hiçbir şey yaşamaktan daha değerli değildir. Struma 
yolcuları bunu sonuna kadar denedi...” dediğinde biz, 
gözyaşlarımızı çoktan Karadeniz’in soğuk sularına 
bırakmıştık. 

Ankara,  MART, 2007 
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Yalova Kadın Çalışma Grubu Yönetimi bir arada… 
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CEMRE 

 

Bilirsin Sevgili, 

Dört kitapta yeri var;  

En büyük erdemdir sabır, ağulardan süzülmüş. 

 

Zulüm olsa da, 

 

Bekle. 

 

Bekle! 

 

Gök ılınır, toprak ılınır su ılınır, 

Hep sürmez bu zemheri, 

Düşer cemre. 

 

Durur fırtına Mavi kız, 

Yüklenir zulmünü, 

Bir minik kardelene yenilir, 

Yenilir gider bu kar ve buz. 

 

Bekle, bahar gelir! 

 

Önce yalnız bir atlı gibi, 

Öyle aydınlık ve beyaz 

Ulu dağların doruklarında gelir. 

Yürek kaldıran, kanat açtıran 

Bir eski zaman atlısı gibi dolanır, 

Dolanır karanlıklarını memleketimin, 

Ses olur yalnızlığında, 

Yalnızlığında kimse... 

Bir müthiş  ışık olur, 

 

Bekle şafak gelir! 

 

...ve bilirsin sevgili, 

Ay büyürken gökyüzünde bir salkım söğüt, 

Tüy kesen kılıç ağzı gibi incecik bir ışıktır önce... 

Kıyamet orduları gibi ağarak dört yana, 

Mavi gelir, ışık gelir, 

Bekle güneş gelir. 

 

Bekle... gelir! 

 

Bekleme! 

Kır karanlığını, 

Dikil onurunla, ulu ağaçlar gibi, 

Daldır köklerini toprağa, 

Bırak öte yüzünden çıksın, yer kürenin. 

 

Ancak o zaman açar, 

Açar sarı gülleri yüreğimin, 

Ay büyür, ayla olur, 

Ateş böcekleri sarar dallarımı. 

 

O gün can, 

O gün bir bahar gelir. 

 

Bin bahar gelir!                                               

Şenol YAZICI 


