Herkesin Bir Fikret Mualla’s› Var.
Ben ‹stanbul'u sevmeye mezarl›klardan bafllad›m.
12 Eylül'ün üstünden birkaç sene geçmiflti. Özal
baflbakan m›yd› bilmiyorum ama, flehir daha Dalan'a
u¤ramam›flt›, onu biliyorum.
Bütün zamanlar›n en büyük piyangosu ÖSS, beni
‹stanbul'da bir okula yollad›. Kurak bozk›rdan kopup
gelmifl bir ‹stanbul acemisine verilecek en büyük
hediyeyi alm›flt›m: ‹stanbul Bo¤az›’n›
Okulla derslerle filan alakam yoktu. 17 yafl›m›n
flehvetiyle flehri yiyip yutmak istiyordum. Haramilerin
saltanat›n› y›kacak cinsten delimtrak özgüvenim
filan da yoktu. Nas›l olsun? Çocuklar›n dört duvar
aras›na t›k›ld›klar› alacakaranl›k bir devirdi hüküm
süren.
Birinci gün, "R" leri söyleyemeyen iri bir o¤lanla
tan›flt›m. Ard›ndan di¤erleriyle... ‹kinci gün Nejat
"Hadi ulan" dedi "Afliyan Mezavl›¤›'na gidiyovuz.
Ovhan Veli'yi ziyavet edecez."
O önde, Ali, Haldun, ben arkada, Afliyan yollar›na
düfltük. Neymifl, Orhan Veli'nin mezar›n› ziyaret
edece¤iz. Mezarl›k giriflinde Yahya Kemal'in an›t
mezar› karfl›lad› bizi. Biraz ötesinde Münir
Nureddin Selçuk'un mütevaz› istirahatgâh›.
Ürperdim. Korkudan de¤il, heyecandan. Ne çok
tan›d›¤›m isim yaz›l› tafllar›n üzerinde.
Ebediyetle, edebiyat aras›nda bir yerdeyim.
Ama Orhan Veli yok. Ar›yoruz tar›yoruz, mezar›n›
bulam›yoruz. "Burada yatm›yor herhalde" diye su
koyveryoruz. Ama Nejat y›lm›yor, ›srarla her tafl›
okuyor. Tam o da pes edecek ki, gözüne yabani
otlar›n bürüdü¤ü bir garip tafl ilifliyor. Sevinçle
ba¤›r›yor. Bir yandan otlar› yoluyor, bir yandan
küfrediyor: "Hay buray› böyle b›rakan›n"
Ben ‹stanbul'u sevmeye mezarl›klardan bafllad›m.
Orhan Veli'nin mezar› bafl›nda fatiha okuyan
rahmetli flair Nejat'› seyrederken. (fiiir bilmeyen,
Puflkin gibi düelloda ölmeyi bile ona çok gören,
hain bir b›çak ald› götürdü aram›zdan.)
‹stanbul'un mezarl›klar› güzeldir. Y›llar evvel Haslet
Soyöz, her yan› betona kesmifl bir flehirde yeflil
kalm›fl tek yerin mezarl›k oldu¤unu gösteren bir
karikatür çizmifl, ödül kazanm›flt›.
‹stanbul mezarl›klar› flafl›rt›c›d›r. Dünyan›n en büyük
Müslüman mezarl›klar›ndan biri oldu¤u söylenen,
Karacaahmet'te Sultan 1. Mahmut'un at›na ait
an›t mezar bulunur. Emre Ça¤atay'›n ‹stanbul
dergisindeki yaz›s›ndan sonra aramaya gitti¤im
mezar hakikaten flafl›rt›c›yd›. ‹ki kad›n mermer sütüna
tafl yap›flt›r›p dilek tutuyor, ata bir evliya muamelesi
yap›yorlard›.
Eskiden Karacaahmet civar›ndan geçenler yol
üstündeki mezar tafllar›n› okuyabilirlerdi. Hangi
ak›la hizmet bilinmez, Belediye birkaç y›l evvel
beton parmakl›klar yapt›. Bizimi merhumlardan
korudu. Onlar› m› bizden anlayamad›m.
Ben her geçiflimde, hep ayn› nokta da, bir sa¤a bir
sola selam veriyordum. Yolun Sa¤ taraf›nda ressam
Fikret Mualla, sol taraf›nda ö¤renci lideri Harun
Karadeniz yat›yordu. Büyük ihtimalle hayatlar›nda
hiç karfl›laflmam›fl bu iki insan 1975'ten beri
balkondan balkona sohbet eden iki komflu gibiydi.

1967'de Fransa'da Reillanne'de ölen F. Mualla
Karacaahmet'e gömülmeyi vasiyet eder. Çok uzun
y›llar evvel kaçt›¤› ‹stanbul'a ba¤l›l›¤›n›n sembolu
olan bu dile¤i ancak 1974'te gerçekleflir. Harun
Karadeniz ise 1975'te kansere yenik düfler ve o da
Karacaahmet'e defnedilir. Mezar tafl›na Naz›m'›n
"Yaflamak bir a¤aç gibi tek ve hür" dizeleri kaz›n›r.
Y›llar sonra sanattan, tarihten, devrimden anlamayan
bir müteahhit ikisinin aras›na duvar örer.
Geçen hafta sonu, ‹stanbul Modern'de aç›lan Fikret
Mualla resim sergisine gittim. Bu güne kadar yap›lan
en kapsaml› sergi oldu¤u söyleniyor. Sergi,
zenginli¤iyle, sunumuyla, kuratörlerin tematik
tasnifiyle, baz› tablolar›n kitap, t-shirt, ambalaj gibi
farkl› mecralarda kullan›m›yla, modern enformasyon
olanaklar›yla, Ara Güler'in foto¤raflar›yla bir çok
övgüyü hak ediyor. Ama ne yalan söyliyeyim, beni
kesmedi.
Dün kalkt›m üstad›n mezar›na gittim. Birkaç kare
foto¤raf›n› çektim. Gördü¤ünüz gibi, beton
parmakl›klar tafl gibi ayaktalar.
‹stanbul Modern'deki sergi 31 Temmuz'a kadar
sürüyor. Nas›l olsa art›k bir sürü yerde F. Mualla
ile karfl›laflacaks›n›z. Ben baflka bir yönden ele almak
istedim. Her koleksiyonerin bir F. Mualla's› var.
Benim ki Karacaahmet'te.

