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(~nti-Batılı Marksist)) sohbetlerden 
'1slam Metafiziğf)ne Ayşe Şasa 

AGAH ÖZGÜÇ 

'' 
asa'' soyadını, ılk kez l950'1ı yıll:ırın sonla
rında duymu~tuın. Y<ını ı.:cnç lık yılları m
da. Eski Unkaı"l<ınlı'yıındır. İşte bu yörede, 
Unknpanı Köprüsü'nün hemen yanıbaşında 
(H<ıliç tarafınil doğru snlcb) dev bir kereste 
depnsu vmdı. Bu müthiş deponun yakınla 
rını.hıki eviıni.:d~n ,lllcvi kavgr1lar yüzünden 
kaçıp. arada bir n kereste yıi(ınları arasında 

gecelediğun ve yüzünü asla bir kez dahi göreıncdiğım Avni Şa
sa'ydı mekanın sahibi .. Anımsadığıma göre 1960 ihtilali ön
cesinde mılynner kereste tüccarlanndan Hnydi Avni Şasa .. 
Ancak yıllar sonra Ayşe Şasa'nın babası olduğunu öğrenebil
Jim .. O yıllarda Ayşe Şasa, rahmetli Atilla Tc>bıtlı\la cdiy
Ji sanıyorum .. Sonra Anf Yılma,'la edcndi. Sonra se\·gili 
dostumuz Bülent Oran'ln... . 

Ayşe Şasa'yı yakından gördüğüm yıl ise l96S'tı. O yıl Erdo
ğan Tokadı, dönemin ünlü sosyete terzisi Burik Muoıtla (kızı 
C.man Yabı'dan dolayı Kadir Inanır'ın da rahmetlı eski kay
noınası) adına "Son Ku'ilar" adlı bir film çekiyordu. Senaryosu
nu d;ı Ayşe Şasa yazmıştı. İlginç bır senaryo idi. Ve Tokatlı ,la 
bu scn;ıryodan toplumsal içeriklı, düzeyli bir ıtljk iilmi çrkar 
mrştı. Şasa'nın o yılbrda dal gıbi incecik bir yapısı vardı. Bc'Vu 

bosu ile tıpkı 1:-iı manken z:ırafetı içındeydı. (i\t.arrmıy.;,rum, 
vubrıdaki fotoğra1iı dikkatle babr>'<1nız \'e ;ımı bredeki Atıf 
Yılmaz'ın da yanyana geldiklerinde nasıl cüce kaldığını pekala 
görebılırsınız.) 

l960'lı yıllarda Ayşe Ş<ıs:'l, "Ye1liÇ<1lU Ui.inlüğü" adlı kitıı· 
bınd;ı ıLıde ettiği gibı, )'oğun sohbederın içindeydi Kemal T.ı
hir'in ba~ını çektiğı bu sohbet wpLıntılannJa yer alan aııl 
önemli iki ısım, H;ılir Refiğ'le Metin Erksan'dı. (Şimdı bu ıkı 

ünlü yönetmenin .ıraları pek ı vi ,m· ı lma:.) Bu ınütlıı} h;ırekcr 
dolu toplantılarda Kemal T;ıhir'in fikirlerinden Erhan ile Re 
fiğ esinlenirkcn, Ayşe Şasa ,la onlarclın ıster istemez ctkıknı 
vordu. 

Ne var kı l970'lı yıllarda bu ".-\nri·Barılı li.!Mksi,t ohbet 
ler", bir kimlık ar:1yı~ı ı-.ınde oLm .-\ne Ş.ı,_,ı'vı kendı ıfıt!esı
ne göre "tatmin etmekt~n artık tı2.<ıktı' 1 • Bu yenı f ... ır ya~ım bı 
çimine ''dl\nüş"tıı. 

Bu '\]önll~'\i gt:rçt"klt!~tırı::n yalnı:c.ı ;\y~e Şa:-ıa tnl\dı! 
Neyse, başka tar~ıflar:ı gitıneydim ... 
Uzun Lıfın kıs;ısı. sı: katılın ya da katılmayın, demek ki 

.A.yşe Ş<ha, cı derin ve etkileyicı "Anti-Batılı 1\[arksı>t <ohbet
ler"Jen ,onr<\ gerçek kımlii:(inı bulmu~tu. 

"Te\'hid düşünce:_...ı, İslaın meta.fi.:lği ve rasa\Tut .. 




