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ŞiRiN CEMGiL

Füsun, Şirin ile bir Dev-Genç eyleminde tanıştı.

Notre Dame de Sion mezunu Füsun apolitik iken; Şirin’in ona önerdiği
kitaplardan, Cesare Pavese’in “
Yoldaş”ı; Nikolay
Ostrovskiy’nin en önemli yapıtlarından biri olan ve Pavel Korçagin’in Sovyet
devrimi sırasında mücadelesini ele alan “Ve Çeliğe Su Verildi”si; George Politzer
imzasını taşıyan, diyalektik materyalizm ve idealizm arasındaki somut farkları
ortaya çıkaran “Felsefenin Başlangıç İlkeleri”; Charles Darwin’in bilim tarihinin
en önemli çalışmalarından biri olan “Türlerin Kökeni” gibi kitapları okudu.

Tiyatro yapan, filmlerde oynayan Füsun’un dünyaya, olaylara,
insanlara ve sanata bakışı değişti.
Kısa zamanda, yakın arkadaş oldular.
Füsun Şirin’in bilgi dağarcığına hayrandı. Ayrıca…
Şirin’in sesine vurulmuştu; çok güzeldi; hem tiz hem de davudi bir sesi vardı.
Bıkmadan usanmadan arkadaşının söylediği türküleri dinliyordu.
Şirin çok şaşırtıcı biriydi. Örneğin, bütün çiçekleri, ağaçları,
böcekleri tanırdı.
Hayvanlara annelik yapardı. Kedileri çok severdi. “Benek” isimli kedisi vefat
ettiğinde günlerce yas tutmasını Füsun yıllar sonra anlayacaktı.
Füsun, Tİ-SEN tiyatrocular sendikasında genel sekreterdi. Şirin’e de orada iş
verildi. Fakat…
Bir gün Şirin yok oldu. Evinde eşyaları duruyordu. Komşuları Füsun’a, Şirin’in bir
gün önce arkadaşlarının arabası ile gittiğini söyledi. Füsun aradı aradı bulamadı
can yoldaşını.
Uzun bir ayrılık oldu iki arkadaş arasında…
Ve buluşmaları da hep kopuk kopuk gerçekleşti…

Altan Erbulak’ın ölümü

Şirin…
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Yurdunu görmeyeli yıllar geçmişti. Hiç gibi hissediyordu kendini. Taş
kesilmişti gurbette. Neler neler yaşanmıştı geçen yıllarda.
Uğruna canlar verilen bir inanç/sosyalist sistem çökmüştü. Çöken sadece sistem
değildi; yaşamlarında büyük altüstlükler yaşanmıştı. Pek çok şeyin içi boşalmıştı.
Aldırış etmezlik, bir hafıza kaybı almış başını gitmişti. İnsan acıdan
kaybolmuştu…
Şirin…
Almanya, Duisburg’da gönüllü sürgündü. Fabrika bacaları arasında
neredeyse 17 yılını geçirmişti ki…
Yıl 1988. Sanatçı Altan Erbulak‘ın vefatını öğrendi. Bir telaşla Füsun’un
telefonunu aradı. Buldu. Bir süre konuşamadılar.
Füsun hemen Duisburg’a gitti. Bu kez onun koltuğunun altında Şirin’e
verilecek kitaplar vardı.
Yazdıkları; “Delikır ve Kırmızı Başlıklı Seyirci”, “Epik Bir Grev” ve “Sokak Erkeği.”
İki arkadaş, iki yalnızlaştırılan kadın, günlerce hiç uyumadan sohbet ettiler.

Bateri çalıyordu

Şirin Yazıcıoğlu (Cemgil), 11 Mayıs 1945’te Denizli Buldan’da doğdu ve
çocukluğu bu ilçede geçti.
1963’te liseyi İzmir’de
bitirip üniversiteye başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra
kısa bir
dönem avukatlık yaptı ve siyasi suçlamalarla yargılanan
ilerici-demokratların davalarına girdi.
1968 kuşağının öğrenci hareketi içinde aktif görev aldı.Türkiye İşçi Partisi (TİP)
üyesi ve gençlik örgütü olan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kurucusu oldu.
Sanatı seviyordu. Bir dönem tiyatro oyunlarında yer aldı. Müziğe tutkundu; 1964
yılında Leydi Börd Vokal Grubu‘nda bateri çalıyordu. Aslında üniversite
tercihini konservatuvarın tiyatro bölümünden yana kullanmak
istemişti ama ailesinden beklediği desteği görememişti. Örneğin,
piyano çalmayı çok istemişti.
Ailesi, Şirin’e mandolin bile almamıştı. Annesi, arkadaşından eski mandolinini
rica etti.
Şirin azimliydi. Eski, yarık mandolini tamir ettirdi ve her türlü şarkıyı da,
türküyü de söyledi.
Defterine not düştü:
(Füsun) 1964 yılında sen “Puntila Ağa ve Uşağı Matti”de sütçü kızı
oynadın.
O gün “… sular çanağıydı körfez” (Joyce)
Ve Füsun’u “açık pencereden gelen feryatlar meydana inen akşam ürkütüyordu”
(Joyce)
“Oysa geceleri severdi. Bilinmezlik dolu oldukları için içlerine serpilmiş tek tük
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ışıkların değeri olduğu için.” Ben ise bunlardan habersiz, Leydi Börd Vokal
Grubu’nda baterimi çalıyordum…

Ve ilk aşk…

Şirin ve Sinan…
1965’te “Dönüşüm” dergisinde tanıştılar. Dergiyi satarlarken birlikte gözaltına da
alındılar.
Kimdi Sinan Cemgil?
Felsefe öğretmeni Nazife Cemgil ile edebiyat öğretmeni Adnan Cemgil’in oğlu
olarak, 15 Kasım 1944’te doğdu. Dedesi Erzurumlu Cemal Bey, Kurtuluş
Savaşı sırasında Muğla’da Kuvay-i Milliye örgütünün başkanlığını
yapmıştı.
Babası Adnan Cemgil, Türk Barışseverler Cemiyeti’nin Menderes Hükümeti’ni,
TBMM kararı olmaksızın Kore’ye asker göndermesini protesto etmesi üzerine
hapis cezası aldı ve Sinan çocuk yaşta cezaeviyle tanışmış oldu. Aynı
dava yüzünden annesi de Yozgat’a sürgüne gönderildi.
Sinan İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Latince biliyordu.
Arkadaşlarına Dante’den İtalyanca dizeler okurdu.
Ünlü Amerikalı artist Clark Gable’nin taklidini yapıp herkesi güldürecek kadar
espriliydi.
ODTÜ Mimarlık’ta öğrenci iken devrimci mücadeleye katıldı. Teorik
derinliğiyle öğrenci liderlerinden oldu.
ODTÜ’de “Hoca” deme adeti Sinan Cemgil ile başladı; “Hoca” diyordu arkadaşları
bilgisinden ötürü. O dönem henüz Türkçe’ye çevrilmeyen Marks kitaplarını okur ve
arkadaşlarına anlatırdı.
Şirin ile Sinan’ın yakınlaşması 1966’daki Varto Depremi sırasında oldu. İkisi de
gönüllüydü.
Üç yıl sonra… 8 Şubat 1969’da henüz öğrenciyken evlendiler. Ankara Sıhhiye
Meydanı’ndaki bir bodrum katında yaşamaya başladılar.
28 Ocak 1970’te bebekleri dünyaya geldi. Oğullarına bir yıl önce öldürülen Taylan
Özgür’ün adını verdiler.
Taylan 15 aylıktı…

Sinan Cemgil’in ölümü

Sinan, köylüleri, toprak ağalarına karşı ayaklandırmak amacıyla gittiği K.Maraş
Nurhak Dağları’nda Jandarma tarafından öldürüldü. Sırt çantasından 4 kitap, bir de
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kuru soğan çıktı. Yirmi yedi yaşındaydı.
Oğlunun cesedini almaya giden anne Nazife Cemgil, tabut başındaki meraklı
köylülere seslendi: “Bu oğlum Sinan. Bunlar da onun arkadaşları (Kadir
Manga ve Alpaslan Özdoğan), kardeşleri. Onlar da oğullarım. Bu çocuklar,
bu oğullar; bu ülkeyi, halkı, sizleri sevdiler. Başka bir istekleri yoktu. Her
biri birer dehaydı. Her biri üstün zekalı güzel çocuklardı. Dileselerdi,
düzenin adamları olsalardı, şimdi burada cansız yatmazlardı. Birer
milyoner olurlardı. Ama onlar, halkı, sizleri sevdiler. Sizin sorunlarınızı
omuzladılar.”
Cenazesi anne babası tarafından İstanbul’a getirildi ve Karacaahmet
Mezarlığı’na defnedildi.
Şirin…
Sinan’ın 31 Mayıs 1971’de öldürüldüğünü radyodan duydu.
Ankara’nın yollarında, 71’den sonra ağlayıp haykırarak en mutsuz
insanlardan biri olarak dolaştım diye anlattı Füsun’a.
Ve ekledi: “72 yılının istediğim gibi olmasına imkan yok Füsuncuğum. Çünkü
istediğim yalnızca oğluma ve arkadaşlarıma kavuşmak değil ki (Yaşamak bizim
için dokunaklı bir şarkı değil ki). Geçen yıl Sinan’la beraberdik. Ve her
zamanki gibi bir gündü bizim için. Erkenden uyumuştuk. Taylan ertesi gün
(1 Ocak 1971) erkenden (saat 5’te) uyanmıştı. 1971’de iki hafta Sinan’la
beraberdik…
Bu yıl Sinan yok artık. Sakın
üzülme canım kardeşim
. Sana
bunları yazmayabilirdim değil mi? Oldu işte.”
Şirin…
Defterine Dante‘den satırlar geçirdi:
“Sizler ki hüzün var/
yüzünüzde yere eğik/
gözleriniz acınızı gösteren,/
nereden gelirsiniz,/
renginiz acının rengine dönmüş böyle..!”

Cezaevi günleri
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Sinan Cemgil’in ölümüyle Şirin ve oğlu Taylan’ın hayatlarında yepyeni bir dönem başladı; 12
Mart askeri darbesi kabus gibi çökmüştü ülkenin ve ailelerinin üzerine…

Şirin, “12 Mart 1971 soğuk canavarların en soğuğu olan devletin donduruculuğunu gösterdiği
gündü” diyerek anlattı, o günü.

Oğlunu Sinan’ın anne ve babasına emanet edip mücadeleye devam etti.

Defterine şöyle yazmıştı:

- Yolunu seç. Zayıf olup boşluğa mı varmak istersin, yoksa gayretli olup gerçek mutluluğa mı?

– Önemli olan amaca ulaşmak değil, amacını seçip ona doğru yol almaktır.

Şirin…

İllegal yaşamı fazla sürdüremedi. Yakalandı.

12 Mart’ın karanlık günlerinin bir bölümünü Mamak Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu’nda geçirdi.

Füsun…

Şirin’in cezaevine atıldığını öğrenince hemen kolları sıvadı. İlk gönderdiği kırmızı çanta içinde
çeşitli çizgi filmlerin slaytları oldu. Koğuşta her gün biri, “Sinemaya bugün ben gidiyorum”
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diyerek ranzasına çıkıp slaytları seyrediyordu. Füsun’un ikinci paketinde istek vardı; Red Kit
dergileri…

Askerler koğuşu bastığında Şirin’i Red Kit okurken görürdü. Oysa…

Gizliden kitaplar da sokulmaz değildi. Şirin gizlice “Savaş ve Sosyalizm” kitabını daktilo ederek
çoğaltıyordu!

Şirin…

Hapishanede volta atar, yün örer, kendi yaptığı satrançla oynardı. Daha sonra bu satrancı
Füsun’a hediye edecekti.

Ve… Tarih 28 Ocak 1972.

Füsun, Şirin’in oğlu Taylan’a doğum günü kutlaması düzenledi. Çekilen fotoğraf Ankara Mamak
Cezaevi’ne gönderildi. O gün Şirin’in yanakları hep ıslaktı.

Cezaevinde her tahliyenin ardından “Pencere açıldı Bilal oğlan, piştov patladı; varın bakın kanlı
da Bilal, yine kimi hakladı” türküsünü söylerlerdi. Bir tek Şirin’in tahliyesinde Enternasyonel’i
söyledi koğuş arkadaşları. Şirin öğretmişti marşı onlara; bir koro kurmuştu koğuşta.

Sürgün günleri

Şirin…
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1972 yılı Nisan ayında tahliye olduktan sonra oğlu Taylan’la Buldan’a gitti. Bebekliğinin bahçesi
kalmamıştı ama mandolin çaldığı sofası olduğu gibi duruyordu. (Buldan’daki Yazıcıoğlu Konağı
mirascıları tarafından devlete bağışlandı. Restorasyonu yapıldı. Müze olarak açılması
bekleniyor.)

Buldan’da fazla kalamadı.

İstanbul’a yerleşti. O dönemde Çevre Tiyatrosu kurulmuştu. Defalarca gidip oyunları izleme
fırsatı yakaladı. Tiyatrolarda çalıştı.

Defterine notlar aldı: “Her şeyin leş gibi koktuğu bir yerde tiyatro mis gibi kokamaz… Veremli
birinin de kör bağırsağı sağlıklı olabilir.” (Brecht)

Hikmet Kıvılcımlı geleneğinin içinde yer alıp, devrimci mücadeleye devam etti.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen ardından yine tutuklandı.

Bu kez iki yıl hapis yattı.

Serbest bırakıldıktan sonra politik sürgün olarak ülkesini terk etti. 27 yıl boyunca Almanya’nın
Duisburg kentinde mülteci olarak yaşadı. Avrupa’yı hiç sevmedi. Büyük bir özlemdi ana
yurdunun toprakları.

Mücadelesini Almanya’da da sürdürdü. Almanya’da sol gruplar arasında oluşturulan Faşizme
Karşı Birleşik Cephe’de yöneticilik yaptı. Özellikle devrimci hareketin içinde kadın bilinci
yaratmaktan asla ödün vermedi. Bunu kendi kimliğinde de yaşattı. Ona “Sinan’ın karısı”
diyenlere karşı çıktı: “Ben Şirin Yazıcıoğlu’yum.”
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Ve dirençli-cesur yürek…

17 Nisan 2009 tarihinde durdu.

Bağırsak düğümlenmesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Şirin Cemgil’in cenazesi
Türkiye’ye getirildi; Sinan Cemgil’in koynuna defnedildi.

Füsun…

Her 17 Nisan’da elindeki kırmızı karanfillerle Şirin’i ziyarete gidiyor…
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