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Demirtaş Ceyhun’la Söyleşi...
Sol düşünceyi özümsemiş Ceyhun, özellikle son yllarda Atatürkçü
düşüncenin ve Aydnlanma felsefesinin ylmaz savunucularndan
birisi olmuştu... Ancak Demirtaş Ceyhun, karş devrimcilere inat
Atatürkçülük yerine “Kemalizm” sözünü yeğ tutuyordu...
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itirdiğimiz Demirtaş Ceyhun,
Atatürk’ün Aydnlanma devrimlerine inanmş solcu bir aydndr.
Düşüncelerini açkça söyleyen
ve yazan bir düşünürdü... Türkiye Yazarlar
Sendikas’nda Oktay Akbal ve Aziz Nesin’in
başkanlğnda, Genel Sekreter olarak hiç
ylmadan, bükülmeden düşünce özgürlüğü savaşm verdi. Çağdaş, aydn, çok yönlü, demokrat, uygar, ilkeli, ödün vermeyen onurlu bir yazard.
Sadece romanc, öykücü özetle edebiyatç değil toplumsal ve siyasal alanda da, etkin
olarak yazlar yazyor, söyleşilere katlyordu.
Demirtaş Ceyhun Cumhuriyet gazetesinin
ikinci sayfasnda “Olaylar ve Görüşler” sütununda ve Aydnlk dergisinde siyasal ve toplumsal konularda güncel yazlar yazyordu.
Ceyhun ayn zamanda Cumhuriyet Kitap’n
da bir yazaryd.
Cumhuriyet kitaplarnda yaymlanmş
“Çünkü Ben Edebiyatçıyım” adl kitab vard, geçen ay da “Anayasa Yasa mıdır” adl kitab yaymlanmşt.
İşin ilginç yan, yine Cumhuriyet Kitaplar’ndan “Cadı Fırtınası” adl roman dizgiden çkp baslmak üzere matbaaya verilmişti.
Bu ayn ortasnda okuyucu ile buluşacak bu
kitabn kitapç raflarnda yer alşn ne yazk
ki Demirtaş yoldaş göremeyecek.
Demirtaş Ceyhun’la en son uzun görüşmemiz Nisan 2009’da İzmir Kitap Fuar’nda oldu... İki gün Cumhuriyet standnda
yan yana kitaplarmz imzaladk... Doğal olarak edebiyattan, şiirden ve kuşkusuz ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü zor durumdan uzun uzun konuştuk.
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Hristiyanlğn özeleştirisini yapmasn sağlayan Martin Luther’e geldi.
Ceyhun, her söyleşisinde olduğu gibi etkin
bir biçimde konuşuyor, Martin Luther’in yürekli davranşyla Bat düşüncesine büyük soluk aldrp, çağ atlattğn heyecanla anlatyordu...
Sis Çan Yaynlar’ndan çkan “Aydınlarımız ve Laisizm” adl kitabn anmsattm
ve bu kitapta kendisinin bu konuyu nasl ele
alp okuyucuya aktardğndan söz ettim.
Evet evet diyerek yantlad ve söyleşimizi sürdürdü.
Ayn kitapta Martin Luther’in Yunus Emre için söylediklerinden söz etti. Erdoğan Alkan’n Varlk dergisinin 1997 tarihli saysnda
çkan “Elsa’nın Mecnunu Aragon ve İslam
Kültürü” adl denemesinde verdiği bilgileri yanstt. Buna göre, Hristiyanlkta reformist Martin Luther kendisinden 300 yl önce yaşamş Yunus Emre’nin şiirlerini Erasmus’a göndererek, “Bunları çoğaltıp yayın.
Bu Türkmen dervişi dinde reformu bizden
çok daha önce gerçekleştirmiş...” diye
yazmş, ta 16. yüzylda (Aydınlarımız ve
Laisizm, Sis Çan Yaynevi, 2000, s. 129).
Böylece, İslamiyet tarihinde ilk kez özeleştiri yapma olanağ Anadolu’da söz konusu dönemde doğmuştu.
Pierre Seghers, “L’Amour Sublime”
adl kitabnda Yunus Emre’den çevirdiği şiirlere yer vermiş ve şöyle yazmşt:
“Yunus’un şiirleriyle Bat dünyas ilk kez,
1438 ve 1458 yllar arasnda Osmanl Cezaevi’nde yatan bir İtalyan sayesinde karşlaşt.
Bu İtalyann çevirilerini 16. yüzyln başlarnda Martin Luther, Erasmus ve Sebastian Frank kendi dillerine aktararak Avrupa’ya tanttlar.
Şöyle bir soru akla geliyor: Rönesansn bu üç
hümanistinin zihinlerine,
onlar zincirlerinden kurtaran düşüncenin ilk tohumlarn, onlardan üç
yüz yl önce yaşayan bu
genç Türk şairi, bu genç
Türk dervişi mi att acaba?
(Erdoğan Alkan, Yunus
Emre, E. Yaynlar, 1995,
s. 44)
İşte, Demirtaş Ceyhun’la konuşmalar önce
edebiyatla, şiirle başlar,
sonra hümanist felsefeye
dalard...
Sol düşünceyi özümsemiş Ceyhun, özellikle son
yllarda Atatürkçü düşüncenin ve Aydnlanma felsefesinin ylmaz savunucularndan birisi olmuştu...
Demirtaş, bir Türkmen
yörüktü. Türkmenlerden,
yörüklerden söz eder, babasnn Atatürk devrimlerine yürekten bağllğn
yazlarnda anlatrd.
Ancak Demirtaş Ceyhun, Atatürkçülük yerine
karş devrimcilere inat
“Kemalizm” sözünü yeğ
tutuyordu.
İşte Demirtaş’tan anlaml bir alnt:
“Küreselleşme yaftas
altnda ABD emperyalizmi adna “ulus devlet bitmiştir” yaygaralaryla
Türk ordusuna ve Kemalizme saldrlarn iyice yoğunlaştğ şu günlerde, bir
eski Yargtay başkannn
da Kemalizm’e saldrrken, “Mustafa Kemal’in
kurduğu laisizm değil,
laikçiliktir” demesi gibi,
devrim ve reformlar hallihamur ediveren bu çevrelerin Atatürk adna bir
“izm” eklemek yerine
“Atatürkçülük” diye yeni bir deyim uydurmas da,
“Kemalizm” sözcüğünün
içindeki devrimci anlam
gözlerden kaçrmak için
midir acaba, kimbilir?
Bu nedenle ben de bir
Türk solcusu olduğum için
Atatürkçü değil Kemalistim işte!..”
(Anayasa Yasa mıdır,
Cumhuriyet Kitaplar, s.
69-70).
Bu yazmla Demirtaş
Ceyhun’u bir kez daha
sevgi ve sayg ile anyorum. Son yazdğ “Anayasa Yasa mıdır” kitabn da beni son derece onurlandrarak şöyle imzalamş:
“Eski dost Alev Coşkun’a sevgi ve son yılların Alev Coşkun’una
saygı ile..”
Işk içinde kal sevgili
Demirtaş...

