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KÜRŞAT BAŞAR
1 9 6 3 yılında İstanbul'da doğdu,

felsefe eğitimi ğÖTÛİl. 1S 81 yillUÖA ÎİÜTVİ*

y e t G österi dergisinde gazeteciliğe başladı. Güneş, Yeni Y ü zyıl, S ta r ve A kşam
gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Radyocu olarak T R T 3’te “Caz D uygusu” ,
Povver FM ’de “G ünün Y o ru m u ” program larını yıllarca sürd ürdü . T R T l’de
yayınlanan “A kşam a D oğru” program ıyla başladığı televizyonculuğu “G ün
lerle Geien”(T R T ), “T em p o” (K an alö ), “H erşey Y olunda”(S tar), “Başka Yer
de Y o k ”(C in e 5 ), “Akıl O yunu”(K analtürk) ile sürdürdü. 2 0 0 5 yılında baş
ladığı “Kürşat Başar’la” adlı program ı Kanaltürk ekranlarında devam ediyor.

KİTAPLARI:
1 9 8 9 K ış ikin d isin in E vin de (öy k ü ) (M illiyet H aldun T an er Öykü Ö dülü)
1 9 9 0 K on u ştu ğu m u z G ibi U z a k la r a (ro m an )
1 9 9 2 Sen O lsaydın Y ap m azd ın , B iliy o r u m (ro m an )
1 9 9 6 A şk ı B u lm an ın ve K oru m an ın Y o lla rı (ro m an )
2 0 0 3 B a şu cu m d a M ü zik (ro m an )
2 0 0 6 Ç o k G ü ld ü k A ğ la m a y a lım (yazılar/denem eler)
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İĞRETİ YAŞAMLAR

1. BÖLÜM

Ben Deli miyim?

BEN DELİ MİYİM?

Bundan tam 70 yıl önce Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ben D e
li m iyim ? adlı bir rom an yayınlam ıştı. Roman “a h la k a a y k ır ı’’
bulunarak hakkında dava açıldı.
Biz yazarlarım ızı çok severiz. Gerçi ülkem izde pek fazla ya
zar yetişmez. Ama yetişenlerle de yakından ilgileniriz. Ne ya
zıyorlar diye m erak ederiz. Tabii kitaplar pahalı olduğu için,
vaktim iz de olmadığından bunların yazdığı kitapları pek oku
yanlayız, ama bizim yerimize savcılarla teröristler okur.

Eğer yanlış bil şey (bir imla hatası filan) varsa ya dava açar
hapse atarlar ya da havaya uçururlar.
Ama çok sevdiğimiz için öldürülen yazarlarımıza karanfil
li, güllü törenler düzenleriz.
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Buna karşılık bu yazarlar, m em leketin ekm eğini yer, gidip
dışarıda bizi küçük düşürürler. Hapislerde bile rahat durmaz,
“cezaev i n o tla n ”, “bilm em kaçıncı ko ğ u ş”, “g örü şm ecim y eşil so
ğan yollam ış” gibi eserler yaratırlar.
Bu öyle bir hale gelm iştir ki, bir yabancı kazara edebiyatı
m ızı m erak edip okumaya kalksa zanneder ki bütün yazarlar
hapisanelerde bulunuyor.
Aslında dışarıda ekm ek parası derdine düşüp çeşitli m ana
sız işler yapm aktan yazı yazamayan yazarlarımız hapisanede
bol bol boş vakit bulduklarından orada daha verimli olurlar.
Başka ülkelerde yazarların m üze haline getirilm iş evine zi
yarete gidilir, bizde yattığı cezaevine.
Bu sayede yazarlarımız fildişi kulelerinden çıkm ış, toplum 
la daha sıcak bağlar kurm uşlardır.
Bunları neden yazıyorum?
Akşam televizyonun karşısında tembel tembel oturuyo
rum , bir yandan da dergileri karıştırıyorum ; birden televiz
yonda Yaşar Kemal görünüyor. Türkiye’de haberlerde bir ya
zar görüldü mü m utlaka başına bir şey gelm iştir, diye düşün
düğüm için hem en televizyonun sesini açıyorum . Yaşar K em al
yeniden m ahkem eye gitm iş, “Ben büyük yazar filan değilim,
öyle olsaydım buralara getirilm ezdim ,” diyor.
Atatürk, “H er şey olabilirsin iz am a, sanatçı olam a zsın ız,”
derken acaba gizli gizli bizimle dalga mı geçmişti? Yani, “aman
her şey olun da yazar, sanatçı olm ayın” mı demek istiyordu?
Peki insan burada neden yazar olur? Elinizi vicdanınıza
koyup söyleyin, aklı başında biri bu ülkede yazar olmaya kal
kışır mı?
Yazarlıkla geçinilm ez, yazarsınız diye kimse size saygı gös
termez, bakkal, kasap her görüşünde sorar: “A bi pardon, sizin
asıl m eslek neydi?”
Arkadaşlarınız, akrabalarınız sorar: “Yahu ne zam an bu m ek 
tup y a z m a y ı fila n bıra k ıp bir baltay a sap o laca ksın ? ”
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B azı şey leri y azarsın , yakan d an tu tar içe ri a tarlar, m a h k e
m elerd e sü rü n d ü rü rler, o da y etm ed i b o m b a lı p aket g ö n d e
rirler.

“Ulan sen de B o ğ a z a n azır evinde oturup b ilir b ilm ez her şe
y i ne y azıyorsu n , otur b a ş k a şey y a z ,” diye bir de kızarlar.
Başka şey yazarsın, aşk hikâyesi anlatırsın, bu sefer, “B ırak
canım , fild işi ku lesin de oturm uş, san ki b a ş k a sorun y o k , bireysel
bun alım ların ı a n la tıy o r,” derler.
Politikacısı, işadamı, şarkıcısı olur olmaz her yerde belden
aşağı espri yapar, güler, sen yazdın mı, m uzır neşriyat olur.
Kitapları alan yok sanırsın, kim se okumaz, yine de gelip
seni vururlar.
Ü ç-beş tane okuyan vardır, onlar da her şeyinize karışırlar;
niye böyle yazdın, neden kitabına bu adı koydun, niye saçını
sağa taradın, diye başkalarına sorm ayı hiç düşünm edikleri bü
tün acayip soruları size sorarlar.
Her şey bir yana, yazdığınızı başka yazarlar bile beğenm ez,
onlara da yaranamazsınız. Ö tekiler yetm iyorm uş gibi bir de
bunlarla uğraşm ak zorunda kalırsınız.
En iyisi artık uğraşmayalım, ısrar etm eyelim, tüm dünyaya
ilan edelim , biz yazar m azar istem iyoruz, diyelim. Zaten gör
sel çağa geçm edik mi, edebiyat ölmedi mi; ed ebiy at derslerinin
yerine televizyon hostesliği ve p a p a ra z z i dersleri koyalım.
Atatürk’ün sözünü değiştirip duvarlara asalım: “Kaçakçı
olabilirsiniz, namussuz olabilirsiniz, hırsız olabilirsiniz, katil
olabilirsiniz, her türlü rezilliği yapabilirsiniz, ama yazar, sa
natçı olam azsınız.”
Evet, H üseyin Rahm i B ey, 70 yıl sonra size sesleniyorum;
bir de soruyorsunuz, “Ben deli m iyim ?” diyorsunuz, evet, siz
delisiniz, bu ülkede ancak b\Y dd\ yazar olmaya kalkışır.
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ONURLU İNSANLAR

Ülkem izde kökenleri tam olarak bilinem eyen, kim ine göre
kuzeyden deniz yoluyla, kim ine göre dış m ihrakların sızdır
masıyla gelmiş ve bugün ülkenin çeşitli bölgelerinde dağınık
olarak yaşayan bir etnik grup vardır.
Bu etnik gruba “onurlu in sa n la r” denm ektedir. Daha doğ
rusu onlar kendilerine böyle dem ekte ve bununla da gizli ve
anlaşılmaz bir gurur duymaktadırlar.
Üç tarafı deniz, geri kalan tarafları bataklıkla çevrili ülke
mizde işini daha iyi yapabilm ek için türlü badireler atlatan,
m esela geceleri kurslara giden, gündüzleri sim it satıp öğret
m enliğe devam eden, ülkesi için üstüne düşen her görevi ye
rine getiren, oğluna askerlik, kızına iş için torpil aramayan,
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hastanelerde sırasını bekleyen ve m uhtem elen bu beklem eler
den biri sırasında sizlere öm ür olan, evine bir telefon bağlat
mak için hem şeri, dayı, dost, akraba aramayan, rüşvet verm e
yi becerem eyen bu insanlar maale'sef Batı’nm “g e r ç e k ç ilik ”
hastalığına tutulm uşlardır.
Bu zavallıların büyük bölüm ü öm ürlerini, işler niçin yo
lunda gitm iyor, diye üzülerek, her tür eğriliği düzeltmek için
anlam sız bir çaba harcayarak tüketirler.
Bunlar hâlâ çocuklarına, bu ülkeye yararlı olm aları için na
sıl çalışm aları gerektiğini anlatırlar. Arabalarını kendi kapıla
rının önüne koym ak için, hastane kuyruğundaki sıralarını ko
ruyabilm ek için, trafikte doğru dürüst gidebilm ek için, hatta
anne-babalarına bir mezar yeri alabilm ek için bile aşın çaba
gösteren bu insanlar, ülkem izin ecnebilerce de bir türlü anla
şılamayan kendi özel m antığını kavram aktan çok uzaktırlar.
Bu tipler, ellerinin altından m ilyarlar geçerken dürüstlük
leriyle övünüp sonra em ekli olunca banka kuyruklarında fe
nalık geçirir ve devlete kızarlar. Sahip oldukları imtiyaz ve gü
cü kullanam ayan bu insanlar birtakım karanlık tiplerle ilişki
ye girm ekten de kaçınır, buna “gönül indirem ez,” bu yüzden
de h içb ir işlerini halledem ezler.
Bunlar, bütün olup bitenlerden sonra bile hâlâ kendilerin
ce bir um ut besleyerek gazete, kitap okuyup ülkem izin kendi
istedikleri doğrultuda ilerleyeceği rüyasını görm ekten de bir
türlü vazgeçemezler.
“Sağduyu ” gibi, bu ortamda sağ kalması im kânsız şeyler
den söz ederler. Orada burada yazılar yazıp dürüstlük, doğru
luk gibi karm doyurmayacak şeyleri savunur, genellikle birilerini kızdırıp ya hapse düşer, ya tartaklanır, ya işten kovulur
ya da vurulurlar.
Bunların yasalara uymak gibi bir alışkanlıkları olduğu için,
gizli örgüt, çete vesaire de kuramaz, kendilerine yapılan kötü
lüklerin peşini mahkem elerde aramaya çalışırlar. Ancak çoğu
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zaman karşı tarafın cazgırlığı ve avukatları başarılı olur, bu
davaları da kazanamazlar.
İşin garip tarafı bunlar “ezilen sın ıf” olduklarını da görmek
istem ez, m esela Avrupa’ya filan “biz eziliyoruz” diye şikâyette
bulunm ayı da asla kendilerine yediremezler.
“Onurlu in san lar”m son tem silcileri de can çekişm ektedir
ler. Yeşiller ve çevreciler gibi lüzumsuz işlerle uğraşan Avru
palIların, yakında bunları keşfedip bir tür kuş cennetinde k o
ruma altına alacağı zannedilm ektedir.

DÜŞÜNÜYORMUŞ, ÖYLEYSE VARMIŞ!

Bizim heykel sanatıyla fazla ilgimiz yoktur. Bizim heykel
den anladığımız, Atatürk heykelleriyle aslanlardır.
Bunun yanında zaman zaman m odern heykeller yapılıp çe
şitli parklara filan konur, kim se bunlara bir anlam veremez,
anlam veremediği şeyleri de sevmez.
Hele evine heykel alıp koyana neredeyse h iç rastlanmaz.
Devlet adam larım ızın heykellerle ilişkisi de daha çok ken
di heykellerini yaptırm ak ya da başka heykellere tükürm ek
şeklindedir.
Ama dünyaca ünlü bir heykel, bizden başka kim senin akıl
edemediği şekilde gerçekten de olm ası gereken yerde durm ak
tadır.
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Şu, Rodin’in ünlü “Düşünen A d am ” heykelinden sözediyoruın. Bu heykel kara kara düşünürken eli şakağında taş kesen
bir adamı gösterir.
Bu heykelin bir kopyası Bakırköy Ruh ve

Sinir Hastalıkları

Hastanesi’nin bahçesinde bulunm aktadır.
Bizim için bu heykelin bu hastanede bulunm ası bence çok
anlam lı, gerçekçi ve ironik.
Descartes ünlü sözü, “Düşünüyorum, öy ley se varım , ”ı söy
leyeli neredeyse 3 5 0 yıl geçti. 3 5 0 yıl önce düşünm ekle var ol
mayı eşitleyen bu adamın kitapları Cizvitler tarafından yasak
listesine alınm ış, dinsiz ilan edilmişti.
3 5 0 yıl sonra yazarların, düşünürlerin ya da herhangi b iri
nin düşüncelerini, yazılarım yasak listesine alan, onları hapse
den, vatan haini, bölücü ilan edenler hâlâ v a ı.
21 . Yüzyılın Cizvitleri biziz.
Yüzyıllar sonra özgür düşünce karşısında yalnızca baskıcı
iktidarlar değil, baskıcı sistem ler bile dayanamayıp yıkıldı.
Peki düşünce özgürlüğü olm ayınca ne o lw o r yani?
Kendi içine kapanm ış, olayları, sorunları eski ve geçersiz
kalıplarla geçiştiren, erteleyen, çözüm leri hep başka yerlerde,
ilahi kuvvetlerde, m istik güçlerde, kendi yarattığı ve sonra öl
dürdüğü kahramanlarda arayan toplum lar oluşuyor.
Düşünce özgürlüğü olmayan yerlerde adaletsizlik, yalancı
lık, sahtekârlık, alçaklık ve şiddet yayılıyor.
Hayır, ben 8. maddeden söz etmiyorum. Devlet baskısından
da söz etmiyorum. Hepimizin beynine yerleşmiş 8. maddeler
den, hepimizin beynine yerleşmiş devletten söz ediyorum.
Türkiye’de düşünce özgürlüğünü yalnız devlet mi kısıtlı
yor?
Farklı çıkar grupları, dev şirketler, örgütler, cem aatler kı
sıtlam ıyor mu?
Anne-babalar, ağabeyler, kocalar, kom şular, öğretm enler,
yöneticiler kısıtlam ıyor mu?
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