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Edebiyat sohbetleri

Mavi... H ep m avi
«M aviyle sanat, karayla para
demek istiyorum...» diye
baş
lar o yazısı. «H e r rengin bir
başka tadı, yerine göre bir baş
ka derinliği olabilir. Ama her
yaşayanın iliklerine işleyen, ölüm karasına,
yüz karasına,
kasvet karasına birebir gelen
renk m avidir. Karanlığı
asıl
yenen mavidir,
güneş değil!
Güneş çekilip gittikten sonra bi
le mavi sabahlara kadar cenk
leşir karanlıkla. En güzel gece
lerin bile rengi mavidir.
Lâf
bütün bunlar,
bundan sonra
söyleyeceklerim de lâf;
ama
derdim i anlatamazsam bir ma
vi olsun kalsın aklınızda, sana
tın ta kendisi m avi.» (M avi ve
Kara, 1958).
Sabahattin Eyuboğlu maviyle
önce
sanatı
anlatmak
iste
mişti;
«Hayatımıza, duyguları
m ıza biçim veren...
dünyayı
sevmesini, sevdiğimizle konuş
masını bile bize öğreten» sa
natı. N e var ki zamanla bu ke
lim eye hemen bütün güzel an
lamları yükleyerek yaşadı. De
nemelerini toplayan kitabın ka
pağı masmavi; sanki mürekkep
yazılar da hep beyaz (M avi ve
yazılar da hep meyaz (M avi ve
Kara,
Denemeler, 1940 - 1966,
Çan Yayınları 1967, 294 sayfa
10 lira). Satıldı mı, tükendi mi,
yazarına para getirdi m i bilm i
yorum; ama benim o günden
bugüne yıllarca başucu kitapla
rımdan biri oldu. Dostlarından
adaşı, benim de en eski arka
daşlarımdan biri Sabahattin Batur, dün akşam telefonda san
ki hiç düşünülmeden söyleniver
miş gibi bir cümleyle andı onu:
«O bir kişi değildi ki; okul gibi
adamdı.»
N e akranı, ne arkadaşı,
ne
komşusu, ne iş yoldaşı, ne sof
ra ahbabı, ne çalışma eşiydim.
Yıllarca Yeni Ufuklar’da sayfa
yakını olmuştuk yalnızca. Benim
dileğim le bir akşam Vedat Günyol götürdü evine. Tenha, ra
hat, sakin bir geceydi.
Ama
b ir gecenin içine ne zenginlik
ler sığabileceğini o zaman öğ
rendim. Yenen her lokmayla içi
len her yuduma varlığım ıza an
lam katan bir değer ekleniyor,
konular zenginliği içinde
hep
en gerekli, en yararlı, en güzel
şeyler konuşuluyordu.
Ankara
gecekondularının resimlerini o
gece gördüm, dünyaya hep in
sanla bakan «b ir usanmaz ozan»
ın sevgi dünyasını gördüm.

HER RİND BU BEZMİN NEDİR ENCÂMI BİLİR,
DÜNYAMIZI NÂGÂH ZALÂM ÖRTEBİLİR;
BİR BİTMİYECEK ŞEVK VERİRKEN BESTE,
BİR TEL KOPAR, AHENK EBEDİYYEN KESİLİR
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sızlıklarını belirtirken şu cüm
leyi kullanır: «O lym pos’dan inip Sultanahmet sebilinde
gi
derdi susuzluğunu». Sabahattin
Eyuboğlu’nun yurt ve uygarlık
yorumu,
Anadolu
bileşiminin
bütün
kaynaklarını
kapsar;
Olympos’u da, Sultanahmet se
bilini de, Halk Ana’nın bütün
yaratılarını da içine alarak.
H alit Ziya Uşaklıgil’in Ahmet
Cemil’i «M â i» bir umut gençli
ğinin düşlerinden «S iyah»
bir
kırılışın gerçeğine düşer. Stendhal’in Julien Sorel’i Napolyon
ordularının K ırm ızı giysilerinde
mi, Katolik Kilisesinin her gü
ce egemen olan Kara
cüppe
sinde mi
tutkularının
özünü
bulabileceğini düşünür
durur.
Sabahattin Eyuboğlu: öğretim
görevi, tarihçi yortunu, çeviricilik çabası, yazarlık
sorumu,
dostluk desteği, sinema yönet
meni olan
sayısız cephesiyle
maviden, hep maviden yana ol
du. Ama bu mavinin içinde yal
nız sanat
değil artık her şey
vardı: İyilik ,
güzellik,
sevgi,
saygı, erdem, umut, çaba, yurt,
ulus, insan, sanat, ülkü, onur,
özgeçi, sağduyu, dostluk, özgür
lük, bilim, aşk, özleşen Türk
çe, aydınlık, evrim ,
devrim....
Bunların hepsi yazılacak, yirm in
ci yüzyıl Türkiye’sinin yarattı
ğı seçkin kafaların en büyükle
rinden birinin hangi
yolların
dönemeçlerinde neler yapıp ya
rattığı açıklanacak, biliyorum.
Bana göre özlem ler belirler in
sanı; hem istediği dünyayı ta
nımlamak,
hem teklif
ettiği
çözümü bulmak için, özlem ler
belirler inşam; hem koşulları
nın yoksunluğunu, hem tutkula
rının sınırını bilmek için. Onun
için bu yazıda onu kendi
dü
şüncelerinin özü, kendi sözle
riyle saygıyla anmak istiyorum.
Denemelerine konu yaptığı baş
lıca sorunlarda en son söz ola
rak neler
söylediğini
özetle
mek istiyorum. Mavi ve Kara’nın içinden seçtiğim cümleler
le: bunlar da, hepimiz
kendi
mizi, kendi bilinçlenmemizi arayıp bulabiliriz:

İstiklâl Mahkemelerinin yar
gı karanlığından Bodrum ka
lebentliğine
sürülen
Halikarnas Balıkçısı, benliğinin kurtu
luşunu anlatan anılarına Mavi
Sürgün adını (1961,
1971) ne
den taktı? Azra Erhat mitolog- ’
— «Fetheden de biziz artık,
ya kaynaklarıyla dolu Ege gezi- .
fethedilen de. Eriten de bizi*',
sinin notlarını niçin Mavi Ana
eriyen de. B iz bu topraklan yo
dolu (1960, 1969), Mavi Yolcuğurmuşuz, bu topraklar da bi
luk (1962) diye adlandırdı? Hep
zi. Onun için en eskiden en ye
si aynı sevgi kaynaklarında, or
niye ne varsa yurdumuzda öz
tak düşünce odaklarında
bir
m alım ızdır bizim.
Halkımızın
leşmiş dostlardı, biliyorum. Çağ
tarihi, Anadolu’nun
tarihidir».
daş Türkiye’nin insan değerle
(5)
riyle uygarlık geçmişine, gele
cekteki uyanışıyle bugünkü yo
— «Gelin işlerim izi halkçı gi
rumuna aynı açılardan bakı
bi değil, düpedüz halk gibi ya
yorlardı, biliyorum. Haşan Âli
palım. Halkın sözde
istediğini
değil, kendi aklımızın erdiğini,
Yücel, Yahya Kemal'in Paris
gönlümüzün dilediğini söyliyedönüşündeki arayış ve
karar

lim. Zevksizliklerimizin sorum
luluğunu halka değil kendimize
yükliyelim ..» (13)
— «Halktan kopma tabiattan
kopma gibidir: İnsanın düşün
cesini inceletir, yüceltir gibi gö
rünerek kısırlaştırır.» (26).
— «ö zg ü r düşünce hem tutu
cu, gelenekçi, hem de özgür olamaz. Nasıl olabilir ki düşün
ce özgürlüğü eski düşünce ka
lıplarını kırmanın ta
kendisi
dir. Kendi aklını kullanmayan
insan, kitapların en güzeline de
inansa, özgür düşünemiyor de
mektir.
Buna karşılık
yalnız
kendi aklını beğenen de özgür
düşünüyor sayılmaz. Nasıl sa
yılsın ki, özgür düşünce bütün
akıllara baş vuran, durmadan
gelişmek isteyen
düşüncedir.»
(32).

halkçı, gerçekçi, ilerici, kelime
nin tam anlamıyle m illî eğitim
kurumlannın
başında
gelir.»
(218).
— «Kolcu kovalamaca oyun
ları bütün bu uyarmalardan, za
manın çaldığı
kampanalardan
sonra da oynanır mı dersiniz?.
Solcu düşmanlığı, devrimci o l
mak zorunda, yaşaması devrim
lerine bağlı bir memlekette en
büyük tehlikedir bence. Bu düş
manlığm.
biraz derine giden
bütün toplumcu reform ları kös
tekleyeceği su
götüımez.
Bu
düşmanlık oldukça
kardeşlik,
eşitlik, devletçilik, gerçekçilik,
toplumsal doğruluk, lâyiklik gı
bi Cumhuriyetin temel kavram
larını Türkiye’nin her yerinde
uluorta kucaklayamazsımz...»
(281).
«B ir tel kopar
ahenk ebe
d id e n kesilir» demişti Beyatlı;
doğru. İnsanlar ölür, gömülür,
belki zamanla biraz da unutu
lur. Am a gene aynı şair, sana
tın, düşüncenin, doğrunun son
suzluğuna da inanır: «B elki hâ
lâ o besteler çalınır / Gem iler
geçmeyen bir ummanda». Umut
bu.

— «En çirkin yalan çocuğa
ve halka
söylenen
yalarıdır;
çünkü her ikisi de kolay ka
nar.» (39).
— «M ustafa
Kemal Paşa’yı
Gazi ve Atatürk yapan, ezilmiş
Anadolu halkına sahip çıkma
sı, güvenmesi ve dayanmasıdır.
Diyorlar ki, Atatürk
tepeden
inme yaptı yaptıklarını. Evet
Kocatepe’den inerek yaptı, doğ
ru; ama halkla birlikte baştaki
Iere, halkı bırakıp saraylara tü
nemiş olanlara karşı çıkmıştı o
tepeye..» (44).
— «Bütün dünya devletleri
nin ergeç sosyalizme gideceği
ne aklım yatıyor; ama bu ge
lişmenin her yerde kanlı dev
rim ler! gerektireceğine ve kanlı
devrim lerin her yerde sosyaliz
min en kestirme yolu olacağı
na inanmıyorum..» (51).
— «Dostluk,
düşünüş birli
ğinden nasıl vaz geçebilir? Dü
şünüş ayrılıkları hayatımızı al
lak bullak eder de dostluğa do
kunmaz olur mu? Uzun sözün
kısası, dostlarını iş ve kafa ar
kadaşlarının
arasından
seç.»
(79).
— «ölü n ce toprağa karışıp gi
deceğime, insan kardeşlerin ka
fasında kalabilecek izlerden baş
ka hiçbir varlığım kalmayaca
ğına inanıyorum.» (148).
— «... Benim özlediğim dün
yanın çocukları bugün en çok
gördükleri üç şeyi görmeyecek
ler;, -Paygk,
öğüi „ye. ütiıpaş,»
( 202) .
— «B izim
halkımızın haklı
olarak en iğrendiği insan, ju r
nalcidir.
Güvenliği
kemiren,
kuşkuları besleyen ve sömüren
odur çünkü. Böyleyken bir dev 1
let adamı jurnalciyle nasıl iş- j
birliği yapar? Devlet adamı de- I
ğildir de ondan; lâyık olmadığı ı
bir yerde ancak kuşkulara da- ı
yanarak kalabilir.» (214).
— «K ö y Enstitüleri bu mem
lekette
kurulmuş, kurulacak
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