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Kazı sonucu tarihî eser bulunur – 
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İnsan, çocukluğunu başkalarından gizler. Utanılacak 
bir şey yoktur; serbest bırakılmış bir temizliğin, saflığın 
korunduğu yıllardan çıkartılıp kirletilmeye terk edilme-
sine engel olmaktır neden. O yüzden insan çocukluğunu 
ve çocukluğundan getirebildiklerini korumakla görev-
lendirilmiştir. Bu ince görev onu yalnızlaştıracaktır.

Yalnızlığını iyi şeylere borçludur artık. Kimsenin 
dikkate ve ciddiye almadığı küçük, mühim bir lisan ge-
liştirir yaşadıklarından. Zarif bir dünyanın kibar kelime-
lerine muhtaç kalmak; işte yalnızlığının başlangıcı tam 
da budur. 

İnsan, çocukluğunu başkalarından gizler. En zayıf 
noktasıdır çünkü. Yalın ve yalansız yanları şantaja yol 
açabiliyorsa kime seslense, kime danışsa, kime sığınsa ça-
resizlik, pişmanlık ve çözümsüzlük onu gölge gibi takip 
edecektir. Dizleri kanayan, hâlâ soba üzerinde pişen kes-
taneleri özleyen, masallara inanan, arkadaşlarını delicesi-
ne seven bir çocuğu herkes hor görecektir. Hayat psiko-
lojiye tahammül edemez. Onu bozarak sistemine katar, 
rengini çalar.

Birdenbire büyüyen, bunu istemiş insanların çocuk-
luk kayıtları kendileri tarafından silinmiştir. Doğdukları 
yeri, mahallelerini, aile büyüklerini, ilk okullarını hatıra 

h e r k e s   b i r i l e r i n e   k a l ı r 
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diye kabul etmezler. Onlar hükmedebilmek için o çağı 
karanlığa gömerler.

İnsan, çocukluğunu başkalarından gizler. Onunla 
yüz leşmesini tamamlayamamıştır bir bakıma. Saadetin 
elde edilmeyen, zaten elde olan bir his diye tanımlandığı 
zamanlardan çıkagelen o küçük dostun gerçeklerine muh-
taçtır çünkü. Çünkü gerçekler kaybolmaya yüz tutmuştur. 
Bu gerçekler en zayıf noktasıdır çünkü. Çünkü zayıflık 
çıplaklık ve iyiliktir. Çıplak ve iyi olan doğadandır çünkü.

Sevgi, şefkat, vefa, samimiyet marifetse bundan son-
ra, insan bundan sonradır. Bir sırrın ağırlığı, bir hatanın 
telafisi, bir kabahatin hoşgörülmesi, bir ölümün derin acı-
sı, bir günlüğün gün ışığına kavuşması hepimiz için kaçı-
nılmazdır. 

Bir kalıptan çıkan ince plastikten şişirme moda ara-
balara uzun bir tel takıp oyuncak yapıldığı günlerden ge-
riye biraz tetanos kalmıştır, biraz şiir kalmıştır, biraz hü-
zün kalmıştır. Mamafih, bunların kalması ne hoştur. Belki 
bir anneannenin tülbendi, belki bir amcanın tüm yeğenle-
rini etkileyen garip hikâyeleri, belki bir dayının tütün ta-
bakası ve muhtar çakmağı kalmıştır. Hepsi orada, o evde, 
o odada o çocuklarla birlikte kalmıştır. Eski bir radyonun 
kenarında, iğnesi yıpranmış bir pikabın yanında, ailece çe-
kilmiş bir fotoğrafın olduğu resim çerçevesinin arkasında, 
eski bir sofra muşambasının üstünde kalmıştır. 

Uzun bir evliliğin ardından kaybedilen eşin eşyala-
rında biraz bizden de bir şeyler kalmıştır. Bir sahil kasa-
basında deniz kenarında yürürken denizyıldızları topla-
mak kalmıştır hatırlarda. Kumdan kaleler, gazoz kapak-
ları, çizgi romanlar ve belli belirsiz bir Akdeniz kalmıştır 
muhtemelen. Giden gitse de herkes birilerine kalırken 
hepimize Edip Cansever kalmıştır. Ne kadar gizlenirse 
gizlensin çocukluğumuz bütünüyle dünyaya kalmıştır.
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Babamın kütüphanesinde Üvercinka, Göçebe ve 
Beni Öp Sonra Doğur Beni yan yana dururdu; sonraki 
ki taplarını ben edindim Cemal Süreya’nın. 90’lara doğ-
ru bir şair grevi patlak verdi – hatırladığım kadarıyla 
(Erdal) Alova, Can Yücel kaynaklıydı bu eylem; amaç 
dergilerdeki telif ücretlerini protesto etmek, yayıncıları 
bu konuda uyaracak acı bir espri oluşturmaktı. Can ve 
Erdal, yanlarına Cevat Çapan’ı, Turgay Fişekçi’yi, Refik 
Durbaş’ı, Arif Damar’ı, Ataol Behramoğlu’nu, Cemal 
Süreya’yı da aldılar – son anda ben de eklendim bu gru-
ba. Önceleri dergilerde bir yıl şiir yayımlamama kararı 
verilmişken, açıklama esnasında süre altı ay olarak de-
ğiştirildi. O sıralar Cemal Süreya, Ece Ayhan’ı sıkıştırıp, 
“Tanışsana şu İskender’le, o çocuk bence senin çocu-
ğun,” der imiş. Bir bakıma belki de onun inadı sayesinde 
tanıştık Ece ile, Orhan Veli’den miras Nahit Hanım’ın 
evinde. 

Grevi duyan Memet Fuat, Adam Sanat’taki yazısın-
da bizlere destek verdi; hatta grev başlangıcına denk ge-
len ay dergide hiç şiir basmadı. 

Cemal Süreya, direnişin üçüncü ayına girerken şiir 
yayımladı birdenbire; “Üstü Kalsın”lar tipi kısa-vurucu 
şiirler o dönemin ürünlerindendir. Hatta Can, “Cemal 

c e m a l    s ü r e y a
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grev kırıcılığı yaptığı için öldü,” derken bu muzipliğin 
altını çizer. 

Hocanın şiir yayımlamasına bozulmuştum elbette; 
ailemin evinde bir gün telefon çaldı. Annem açıp karşı 
tarafı dinledi ve bana, “Seni istiyorlar,” dedi. Sarılık nede-
niyle yataklardaydım. Zorla kalkıp telefona gittim. Ce-
mal Süreya’ydı ulaşmak isteyen. Beni arayan ilk şair de 
odur. Hafta başı Gazeteciler Cemiyeti’nde öğle rakısına 
davet etti; o da tanışmak istiyordu. Hastalığımı anlattım; 
“Bir şey olmaz, ben yıllardır içiyorum, gel sen, ordayım 
hep,” dedi. İyileşince gitme fikrindeydim hocanın yanı-
na; evdekiler salmazdı beni o haldeyken. Demeye kal-
madı, o hafta Cemal Süreya’yı kaybettik. 

Bir şair sizi içmeye çağırıyorsa vardır bunun bir hik-
meti. İki eliniz kanda da olsa varın yanına. Yoksa yıllar 
sonra benim gibi hayıflanır durursunuz “keşke gitsey-
dim” diye. 
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