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KO$UYA

GERIDEN BA$LAMAK
Sedat Veyis dnlrrgX

DaE baglanru duman alurrrg alsrn
Da$lar ayaklamr duze yrirtirmrig
Ytinisrin var€rn
Babalan kdr kuyularda yattrlar
Bebelerin bite kesti saqlan
Ellerinde uretim araqlan
Ellerinde tiretim araglan
Ezilmiq iki btiklum olmug erkegi t*arru
Barut olmada gozlerind.e birikim
Seziyorlar ama bilmiyorlar adrnr
Tozu dumana katacaklar anladrklannda
Daflan yamaglan
Ellerrnde riretim araglan
Ellerindo riretim araqlan
Bir grin ortahk agardr$rnda kadrnr krzr
Kendi turkulerini soyleyecekler alabildigine
Gelincikler alabildiSine krrmrzr
Eqitligin oykuleriyle stisliyecekler
Krrlarr krraqlarr
Ellerindo uretim araqlarr
Ellerindo riretirn araglan
Ve ne kadarsa baqkenileri ne kadar
Ne kadarsa bagkentleri yarrn
Eileriyle dikecekler anrilannr
Kuremizde butun- uluslarrn
Kuremizde butun aglan
Elierinde riretim araglan
Ellerinde uretim araqlarr
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Ulkemizde insanlann pek gogu koguya geriden baglarlar. Belirti bir grup handi5'ss varis pistine ulaEmrgtrr, buyuk qogunluk
daha ilh turu bitirirken... Kimileri oteki turlan goze alamaz, bi.rakrr oracrkta, zalen gucu, solugu kesilmiEtir. Kimileri, eh biraz
dalra guqluciur, solukiudur, bir dolantm daha aLarlar, ama ondan
otesini go$usleyemezler. Kimileri
de canlarrnr diqlerine takar,
inatlarrnr birer yorgun at yapar, soirunda bitirirler yanqt. Nedir.
iitekiler coktan hiirr"misJerdir varmrsJardt. verar-qkJatr Yere a1sadece derece yapanlara
mrqlar:drr ociulierini. Zaten yanqlarda
odtl verirler, salt yarigr 'iamamlayanlara
cie$il.
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Buyuk bir qogunluk daha vardrr ki, onlar ne yanggrdlr, hat
ta ne de seyirci; sadece yang drgr brrakrlmrglard:r.
DoSarlar, yaqarlar ve olurler. Bu uq onemli ddnemeci alrrken de az yerler,
az konugurlar,
az isterler, az sevinirler. Belki ytiz yaqrndadrrlar,
belki de bin. iqlerinde yaprak krprrdamaz
gortinur, gozleri odsuz, ateqsiz gibidir. -Niye koqmazsrtttz?" desen, soylemez, susarlar hep. susarlar ya, suskunluklanyla
briyuttukleri
o asdah, o
yaman ofkeyi bir buyuk, bir bagedilmez koquya surmeleri yakrndrr.
EIli yrhn basamagrndan
donup arkaya baktrgrmda
oldukqa
dik baylrlar,
oidukqa keskin donemeqler gortiyorum.
Biiyuk Qoei terazi, gdz tahmin yaqadrgr bir toplumda,
$unluguir
yanqa
geriden baglamali o denli dogal geliyor ki insana... Mesleklerin,
yagama biqimlerinin,
ig kollannrn,
hatta akademik kariyerlerin
bile gogu kez salt rastlantrlar
sonucu belirlendigi
bir ortamda,
yine de nice elli yaqlar gelip bir soruya dayanryor:
"Ne yaptrn,
ne koydun ortaya?" Lamr cimi yok, sorarlar adama bunu. Bu
kagrnrhnaz sorllyu, "eh, bana baErqlanan elli yrh hakkryla odedim" diye yanrtlayanla.n
iqinde olmak isterdim doErusu...
Koquya geriden baglayanlarclan biri olarak elli yrla srgdrrabildikleri yedi inceleme ve araqtrrrna kitabr, uq oyun, birkaq qeviri, beg on oyku... I-{^a,iki kez de yurek darnannrn trkanrqr, olirme gidip gelen. Elli yrh oder mi bunla,r, bilmem. BildiSirn, koqunun henuz bitmediSi.

YA$ YErMi$ ig niruig turiz
Ilhami SOYSAL
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Cahit Srtkr Tarancr'nrn *y&$ otuzbe$, timriin yarrsr eder./Dante gibi ortasrndayrz dmrtin'
dizelerini ilk okudugumda onyedi
yaqrnda bir delikanlii,-drm ve gulmugtum. "Of be!' d.emiqtim, .qair
arnma da uzun omtii: bignig kendine!..' O yrllarda otuzbeq yaq,
gozumde ulaqrlmaz bir yol gibiydi, basbayagr bir ihtiyarhh bagIangrcr. insana, elli y;lhk omur, yeter de artar bile diye dugtinurdum.Scnra nasri clCu anhl'amaCrrn alna gunlin birinde baktrm.
kagla goz al'asrnda otuzbeq yaqi agrve;:mi;iz. Kendine Dante gibi
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