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Bir Hakikat 
Yolcusu

Zannederim 2003’tü. Ayşe Şasa’nın 
Gayrettepe’de oturduğu apartmanının, “ma-
ğaram” dediği on üçüncü katındaki dairesine 
ilk defa iki arkadaşım ile birlikte gitmiştim. 
Çevresindeki birçok insan gibi bizi de onunla 
tanışmaya yönelten yazmış olduğu kitapları;  
Yeşilçam Günlüğü bilhassa Delilik Ülkesinden 
Notlar idi. Bir türlü uzlaşamadığı çocukluğu, 
annesi, gençlik yıllarında sinema ile bir nevi 
kendinden geçişi ve kendini buluş hikâyesi… 
Kitap yoğun anlatımı ile çevresinde bir çe-
kim alanı oluşturmuştu.  Benim de zihnimde 
birçok fotoğraf karesine dönüşmüştü bu sa-
tırlar ve onları somutlaştırma niyetimi ifade 
etmek için çalmıştım kapısını.  Evine gelen 
herkes gibi bizi de nezaket ve ilgiyle ağırladı.  
O uzun boyu, yoğun bakışları ve en çok da 

bir yerlere not etme ihtiyacı duyacağınız 
cümleleri ile üzerimizde güçlü bir tesir bırak-
mıştı. Yanından ayrılıp 13. kattaki asansöre 
bindiğimizde arkadaşlarımla sadece birbiri-
mizin gözlerinin içine bakabildiğimizi, cümle 
kuramadığımızı hatırlıyorum. Ayşe Şasa’nın 
tele-mahallesine böylece dâhil olmuştum. 
Artık sık sık telefonda konuşuyor, ziyareti-
ne gidiyor, sinema, gündem, her türlü ko-
nuyla ilgili muhabbet ediyor, daha çok da 
onu dinliyor ve izliyordum. Özellikle Bülent 
Oran’ın da hayatta olduğu zamanlar adeta 
bir film sahnesinin içine girmek gibiydi Ayşe 
Hanım’ın evini ziyaret etmek. Bülent Bey her 
zaman cam kenarında oturur, filmlerden aşi-
na olduğumuz şapkası ve bir omuzu düşmüş 
oturuşuyla ya dışarıyı izler ya da bir şeyler 
okurdu. Kimi zaman da evlerinde bir rejisör 
ya da Yeşilçam’dan bir ziyaretçi olur, sohbet 
ederlerdi. Bülent Bey’in varlığı büyük bir şi-
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faydı Ayşe Şasa için, merhameti. En az Füsus-
ul Hikem kadar teskin etkisi vardı üzerinde. 
Bülent Bey’in hastalık dönemi ve vefatını 
metanetle karşıladı Ayşe Hanım. Artık daha 
sık dışarı çıkıyordu, kimi zaman Dergâh’a, 
kimi zaman Divan Pastanesi’ne, kimi zaman 
da Üsküdar’daki Kanaat Lokantası’na yolu 
düşüyor ama yine de en çok zamanını evde 
geçiriyordu. 

Ayşe Şasa’nın çocukluğunda yaşadığı kırgın-
lıklar, yalnızlıklar onu gençlik yıllarında bir 
fırtınaya, anafora maruz bırakır. Belki de ço-
cukluğundan, tüm o sıkılmışlık, sıkışmışlıktan 
ve yalnızlıktan kaçmanın bir yoludur onun 
için çalışmak. Bir yerde de ailesine ve söz-
de Batıcı burjuvaziye dönük bir başkaldırı. 
Zira Yeşilçam niteliksiz bulunur ve eleştirilir 
kendi çevresinde. Sanattan bile sayılmaz o 
yıllarda, halka ait sıradan bir eğlence türü-
dür. Çevresindeki insanların burun kıvırdığı 
böyle bir ortamda kendinden geçercesine 
çalışmak, kaybolmaktır niyeti. Dar vakitlerde, 
sabahlara kadar çalışarak yazar senaryoları-
nı. Son Kuşlar, Gramafon Avrat ve Ah Güzel 
İstanbul’un da dâhil olduğu onlarca filmin 
senaryosu bu şartlar altında ortaya çıkar. 
Fakat korkunç kurşun renkli benliksizliğini 
vurguladığı Türk sinemasına yaptığı işlerden 
tatmin olmaz, bu yoğun mesaileri ruhu ve 
bedeni kaldırmaz. Her film projesinin ardın-
dan hastalanacak kadar zayıf düşer. Bütün 
enerjisini emer Yeşilçam, gece gündüz bilme-
den çalışmalar, yoğun mesailerin yıprattığı 
psikolojisi onu deliliğin sınırlarına sürükler. 
Zira aklın kutsandığı bir düzen içerisinde, 

aklını yitirmeyi göze alacak kadar hakikate 
susamıştır.

Delilik Ülkesi’nden Notlar kitabında İsmet 
Özel’in “Celladıma Gülümserken” şiirine vur-
gu yapar Ayşe Şasa. Esasında tüm hayatının 
bir özeti gibidir şiir “Her şey ben yaşarken 
oldu, bunu bilsin insanlar/ben yaşarken 
koptu tufan/ben yaşarken yeni baştan ya-
ratıldı kâinat/her şeyi gördüm içim rahat/
gök yarıldı, çamura can verildi/linç edilmem 
için artık bütün deliller elde…” Varlıklı bir 
aileden geliyordu Ayşe Şasa, dileseydi çok 
daha konforlu, sıkıntısız bir hayat yaşayabi-
lirdi. Fakat ona sathi gerçeklik yetmedi, haki-
kate talip oldu.  Bütün ömrü hakikat ulaşmak 
adına ödenmiş bir bedel, bir nevi kefaretti. 
Arada kalmışlık, tanımlanamama hali, aidiyet 
krizi, geçmiş ile irtibatsızlık ve modernizmin 
ürettiği suni hayatlara alerjik bir bünye… 
Geleneğe, yerli olmaya dair zihninde soru 
işaretlerine vesile olacak Kemal Tahir ile ta-
nışması, hastalığının en koyu dönemlerinde 
Füsus-ul Hikem’e ulaşması hayatının dönüm 
noktaları. Öyle ki İbn Arabi’nin eseri Füsus-ul 
Hikem, Ayşe Hanım’ın kalbi ile zihni arasında 
yeniden irtibat kurmasını sağlayacaktır.

 “İnsanlığın tüm serüveni, milyonlarca, mil-
yonlarca yıllık aşamalar, bir delilik nöbeti-
nin tek bir dakikasında yaşanabiliyor….” 
Cümlesiyle başlar Delilik Ülkesinden Notlar. 
Ayşe Hanım’ı içindeki fırtınalar dindiğinde 
tanımak nasip oldu fakat onun keskin ba-
kışlarında, dingin halinde, özlü sözlerinde 
tüm bu buhranları aşmışlığın, hayatın yük-
lerinden arınmışlığın sükûneti vardı. Şimdi 
ebedi saadete Ayşe Ablamızı uğurlarken tek 
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tesellimiz, onun bu yükten kurtulmuş, tüm 
ızdıraplarının dinmiş olması. Adeta sıkıştırıl-
mış bir hayat yaşar Ayşe Şasa, onun heze-
yanlarında sadece kendi yaşadıklarının de-
ğil, bir toplumun batılılaşma, modernleşme 
serüveninin tüm arazları 
da tecessüm eder. Bu 
sebepten herkes için 
biraz tanıdıktır onun 
hikâyesi fakat kimse-
nin tam manasıyla id-
rak edemeyeceği kadar 
da müstakil. O yoğun 
krizler, ruhunda kopan 
fırtınaları geride bırak-
mış ifadesiyle daha çok 
hayatı seyreder bir hali vardı. Sinemada ya 
da gündemle olanları takip ederdi ya da çev-
resinde yoğun bir kalabalık vardı ama hep 
belirli bir mesafeden. Sanki Ayşe Şasa için 
hayat tüm heyecan, ızdırap ve coşkusuyla 
yaşanmıştı da şimdi ona sadece izlemek ve 
değerlendirmek düşüyordu.

Özellikle son yıllarda, ziyaretine gittiğimde 
hep “duvara bakıp ıslık çalıyorum” derdi fa-
kat çevresinde hep hareketlilik vardı. Sürekli 
yeni insanlar, gençler dâhil oluyordu Ayşe 
Şasa’nın tele-mahallesine, evini yeni insanlar 
ziyaret ediyordu. Ben dahi Ayşe Hanım ile 
tanışmak isteyen ya da telefonla görüşmek 
isteyen kaç kişiye vesile oldum hatırlamıyo-
rum. Sinemaya manevi duyarlılıklar, tasav-
vufi bir boyut üzerinden yaklaştığı ve bir dil 
arayışına girdiği Yeşilçam Günlüğü, özellikle 
yayınlandığı dönem itibarıyla ciddi bir çı-
kıştı, hâlâ önemli kaynaklardan biri. Benim 

gibi kapısını çalan ya da onun kitapları Delilik 
Ülkesinden Notlar, Yeşilçam Günlüğü, Şebek 
Romanı, Bir Ruh Macerası’na göz gezdirenlerin 
sadece sinemayı değil sanatı yorumlayışında 
da etkisi büyüktü. Bu sebepten gelecekte 

sinemaya dair planlar 
yapanlar için önem-
li adreslerden biriydi 
Ayşe Hanım’ın evi.  Yö-
netmenlik hayali kuran, 
senaryo yazmaya niyeti 
olan, edebiyatla ilgile-
nen, eli kalem tutan, bir 
şeyler ortaya koymak 
isteyen gençler için bir 
durak, yol göstericiydi. 

Eğer ona danışanlarda bir ışık görürse mu-
hakkak takibe alır, teşvik eder, fakat karşısın-
daki çok yeterli ya da kararlı değilse senaryo 
yazmak ya da film çekmekle ilgili caydırmaya 
çalışırdı muhatabını. En basit mevzuları, fikir-
leri dahi zihninde ölçüp biçip yorumlayarak 
derinlikli bir çerçeveye büründürürdü her 
zaman. Ayşe Şasa için de gençlerle irtibat 
kurmak mühimdi. Onların gözlerindeki ışığı 
tartarak geleceğe dair ümitler besler ve bunu 
sık sık çevresindekilerle paylaşırdı.  O tok 
sesinde heyecan dozu yükselirdi  “gençler 
zehir gibi” derken. 

Ayşe Şasa acılı bir hayat yaşadı, çok yalnız 
bir insandı ve gerçekten özel bir şahsiyetti. 
Varlığı sadece tecrübe ve bilgi değildi ha-
yatımızda, ıskaladığımız sükûnet, dinginlik 
ve derinlikti aynı zamanda. Yokluğu ise onu 
sevenler için doldurulamaz bir boşluk olarak 
kalmaya devam edecek. 

Mekânı cennet olsun… 

Varlıklı bir aileden geliyordu 
Ayşe Şasa, dileseydi çok daha 

konforlu, sıkıntısız bir hayat 
yaşayabilirdi. Fakat ona sathi 
gerçeklik yetmedi, hakikate 

talip oldu.  Bütün ömrü hakikat 
ulaşmak adına ödenmiş bir 

bedel, bir nevi kefaretti.


