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Ayşe Şasa

Ayşe Şasa'yı birkaç yıl önce tanıdım; ilk izlenimlerimi şöyle özetleyebilirim:

Kıvrak bir zeka, müthiş bir tecessüs ve bilgi açlığı, içine girdiği yeni çevreyi

içinden tanımak için son derece samimi bir çırpınış. Ve gözlerinde, yalnız

nekahet dönemini yaşayan hastalarda görülebilir cinsten çok renkli mutluluk

pınltıları ve samimi dindarlara has ışıltılar.

Gayrettepe'de, lenduha bir apartmanın on üçüncü katında eşi Bülent Oran'la

mütevazı bir hayat yaşııdığı dairenin şizofrenik dağınıklığını hiç yadırgamadığımı

söyleyebilirim. Kitaplar, resimler, dergiler, gazete yığınları ve bu dağınıklığı

ailenin epeyce eskilere kök salmış geçmişiyle irtibatlandıran, yenileriyle tuhaf

bir şekilde kaynaşmış eski eşyalar.. Ve Zubin, Ayşe Şasa'nın, götürdüğüm

çiçeklerle kırk yıldır hasretmişgibi oynaşıp koklaşan sevimli kedisi...

Ziyaretine ilk defa Mustafa Kutlu'yla birlikte gitmiştim. O gün neler

konuştuğumuzu pek hatırlamıyorum ama, galiba daha sonra da sık sık

döneceğimiz trajedi meselesine girmiştik. Aşk Estetiği'nde benim çok farklı bir

açıdan ele aldığım bu mesele Ayşe Şasa'yı çok ilgilendiriyordu, çünkü derin bir

trajedinin içinden çıkıp gelmişti.

Bu trajedi, 1941 yılında, zengin bir ailenin çocuğu olarak Amerikan

Hastanesi'nde doğan Ayşe'nin daha anne şefkatini ve sıcaklığını hissetmeden

Macar Yahudisi bir mürebbiyenin eline teslim edildiği gün başlamıştır.

Çocuklarına en yüce değer olarak spor tutkusunu aşılayan modern baba,

sonsUz bir iyiniyetle, sevgili kızının mükemmel bir Batılı olarak yetişmesini

istemektedir. Yazık ki, Ayşe'yi o gün kaybettiğinin farkına bile varamaz.

O yıllarda, tam bir cinnet halinde savaşan Avrupa'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan

kadınlar, İstanbul'da mürebbiyeliğe soyunmuşlardır. Hala Tanzimat ka lıntısı bir

alafrangalığı yaşayan aileler nezdinde sırf Avrupalı oldukları için büyük bir itibar

gören bu kadınlar, bir süre sonra mürebbiyelik teklifi aldıkları ailelere

"Çocuklarınızı bize teslim edecek ve hiç bir şeye karışmayacaksınız!" diye

şartlar bile koşarak kendilerini ağırdan satmaya başlarlar.

Böyle kayıtsız şartsız teslim edildiği Yahudi, Katolik, Protestan, Gregoryan

mürebbiyelerin disipliner eğitimi altında, kabusa benzer bir çocukluk yaşayan

Ayşe Şasa, Yahudi-Hıristiyan hayat tar zının trajik muhtevasıyla çok erken

karşılaşmış ve aslında Batılılar'ın ne kadat'~

bedbaht olduklarını bizzat yaşayarak anlamıştır: Soluk alışlarını bile bizimkinden

çok farklı kılan müthiş bir kasvet, ızdırap kültürü, trajik ve şiddet.. AIafranga

Türk ailelerinin aczini çok iyi bilen mürebbiyeler, kendilerine teslim edilen

çocukları!" hiç sevmedikleri Müslüman Türk toplumunun değerlerinden

koparmak için her yolu denemiş, elçiliklerde Noel ve Paskalya gibi vesilelerle
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düzenlenen eğlencelere, hatta kiliseye götürdük leri gibi, zaman zaman, başta

dayak olmak üzere çeşitli işkence metodlarına başvurmaktan da

çekinmemişlerdir.

Ayşe, on ikinci yaşına geldiğinde mürebbiyelerden kurtulacak, fakat bu sefer de

kendini Amerikalılarca kurulan Arnavutköy Kız Koleji'nde bir yatılı olarak

bulacaktır. Burada, öğrencilerini savaş sonrası edebiyata kanalize eden

Amerikalı hocaların telkinleriyle, Sartre, Camus, Kajka gibi yazarların eserlerini

okuyan Ayşe, çocuk denecek bir yaşta, bu yazarların eserlerinden adeta taşan

müthiş karamsarlık ve nihilizmle, daha da önemlisi, Batı'nın günahı cazip hale

getiren demonik büyüsüyle karşı karşıya gelir. Aile ve gelenek düşmanı bir

edebiyattır bu.

Ayşe şimdi çok küçük yaşlarda başlayan ve gitgide derinleşen, ailesinin hiç bir

zaman farkına varamadığı bir nevrozun içinde çırpınmaktadır. On dört

yaşındadır ve bjrgün aynanın karşısına geçip ailesinden öç almaya yemin eder.

İçinden çıktığı zümrenin sahip olduğu imtiyazlardan ve kibirden nefret

etmektedir. Artık o bir asidir. Bu yüzden on sekiz yaşındayken aykırı bir yol

tutmaya karar verir: Sinemayla ilgilenecektir. Çünkü kendisini özel hocalar

tutarak çoksesli müziğe, baleye ve resme yöneltmek isteyen ailesi Türk

sinemasını horgörmektedir.

Aslında yazarlığa eğilimi olduğunu farkeden annesi onun oyun yazarı olmasını

istemektedir. Nitekim kolejin son sınıfında, yakın çevresince çok beğenilen,bir

oyun yazar ve bu oyun, bir arkadaşının evinde karşılaştığı Halit Refiğ'le dostluk

kurmasını sağlar. Onun Yasak Aşk adlı filmi için yazdığı, ancak başarısız olduğu

için kullanılmayan dialoglar, Ayşe Şasa'nın sinema dünyasına ve Marksist

aydınlar çevresine attığı ilk adımdir, denebilir. "Burjuvazi karşısında, küçük

burjuvazinin yaptığı muhalefet ve onun ideolojisi solculuktur" ve Ayşe, sinema

kanalıyla, hiç tereddüt etmeden o ittifakta yerini alır.

Şimdi, son derece trajik bir noktadadır; ailesinin de mensup olduğu Batı

taklitçisi burjuvaziye ve Batı kültürüne tepki duyarak solcu olan Ayşe'nin

solculuğunun temelinde, aslında, mürebbiyeler tarafından kendisine aşılanan

ve Çarmıhtaki İsa figüründe somut ifadesini bulan

çatışma fikri vardır.

Solculuğun da bir çeşit Batıcılıktan başka bir şeyolmadığını anlayınca, Ayşe' nin

yaşadığı buhran daha da derinleşmiştir. Çevresine girdiği Kemal Tahir'in,

genelgeçer solcu yaklaşımlarla karşılaştırıldığında çok farklı olan görüşleri de

onu tatmin etmez. Büyük romancının etkisiyle, yerli ve köklü bir gelenek peşine

düşerse de, geleneğe Marksist ve materyalist bir yaklaşımla bakmanın kendisini

yeni çıkmazlara sürüklediğini çok çabuk farkedecektir. Bu arada evlendiği Atıf

Yılmaz'ın asistanlığını yapmakta ve filmlerinin senaryolarını yazmaktadır. Son

Kuşlar, Cemo ve Ah Güzel İstanbul gibi filmler bu dönemde doğar.

Ayşe Şasa, çocukluğunda ve ilk genç liğinde aldığı Yahudi-Hıristiyan tesirleriyle

hesaplaşmaya da bu dönemde girmiş, özellikle 1968 yılında senaryosunu

yazdığı Utanç filminde kendi ruh çelişkilerini görerek ağır bir kimlik buhranına

sürüklenmiştir. Birgün, Türk toplumunun Türk sinemasının yaşadığı şizofreniyle

ilgili bir makale üzerine çalışırken zihni aniden bulanır ve şiddetli bir şizofreni

nöbeti geçirmeye başlar.
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O gün hemen hastaneye kaldırılan genç kadın, korkunç hastalıkla yıllarca bir

odada yalnız başına boğuşacak ve dış dünya ile bağlantısını sadece telefonla

kurabilecektir. Büyük acılar, tam on sekiz yıl süren bir inziva ve sürekli bir

içhesaplaşması.. Derken birgün eline Thomas Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin

Yapısıadlı kitabı geçer ve adeta kudsiyet izafe edilen Batı biliminin aslında

ideolojik bir kurgudan başka bir şeyolmadığını anla

yıverir. Eskisinden çok farklı bir bilgi an- .

layışına iık adımını atmıştır. Ne var ki, asıl büyük dönüşümü, 1980 yılında,

sebebini bilmediği şiddetli bir arzuyla yurtdışından get~rttiği Füsusü 'l-;Hikem

tercümesini okuduktan sonra yaşayacaktır.

Bu, İbnu'l Arabi'nin eserinin nefis bir İngilizce tercümesidir. Okudukça, kozmik

bir şiire ve semavi bir mimariye benzeyen o eşsiz metafizik gözlerini kamaştım,

bir daha, bir daha, bir daha okur!

Batı'ya gide gide sonunda Doğu'ya çıkan ve Füsus 'u on yıl elinden

düşürmeyen Ayşe Şasa, 1990'ların başında da, Waldo Sen Neden Burada

Değilsin'i okumuş ve bütün cesaretini toplayıp yazarı İsmet Özel'i aramıştır.

Çünkü o da eski bir Marksittir ve kendisinin son derece dramatik bir biçimde

yaşadığı dönüşümün bir başka çeşidini yaşamıştır.

İsmet Ozel'in gösterdiği samimi ilgi, Ayşe Şasa'nın hayatında yepyeni bir

dönemin başlamasına yol açar. Bütün sorularını büyük bir sabırla

cevaplandıran şairi, onun vasıtasıyla Dergah dergisi çevresini ve başka

insanları yakından tanıyan Ayşe. Şasa artık o kadar mutludur ki, tipik mi, atipik

mi olduğu konusunda ayrılsalar da, hastalığına her zaman şizofreni teşhisi

koyan ve iyileşme ihtimali görmeyen doktorların hayret dolu bakışları altında

hızlı bir iyileşme sürecine girer. Ve evet, şifa!

İdrak edemedikleri bir ızdırap içinde kıvranıp basık bir labirentin koridorlarında

dönenen insanlardan koparak "mesut insan reflekslerine sahip" insanlar

arasına katılan Ayşe Şasa, artık

'sosyal ve entelektüel hayatını sağlıklı bir biçimde sürdürüyor. Ancak acılarla

dolu on sekiz yıllık inzivadan onda çok belirgin bir iz kalmıştır: Telefon

bağımlılığı.

Telefonunu elinden alırsanız, Ayşe Şasa yaşayamaz
1995-04-08

Yazar:

Muhabir: Beşir Ay v azoğlu


