Paris’in yalnızlığını en yakından tanıyan çocuklarım
Roxane Ayral, Sinan Ayral ve Dilara Kutay’a...

paris yalnızlıkları

Paris Fransa’nın başkenti değil yalnızca, Baudelaire’den bu yana
yazınsal bir efsane de değil. “Işıklar Kenti” sanıyorum orada
yaşayan bir çok insan için olduğu gibi benim için de “yalnızlığın
başkenti”dir. Paris kitabımda bu yalnızlıktan uzun uzadıya söz
etmiştim. Bazı öykülerimde de. Sorbonne Üniversitesi’nin sıralarında dirsek çürütmeye başladığım yıllardan bu yana Paris,
çoğu gidip azı kalan şu göçebe ömrümde demir attığım tek liman
oldu. Türkiye de dahil, çıktığım yolculuklardan hep bu limana
döndüm. Demem o ki, Cüneyt Ayral’ın kendi Paris’ini, özellikle
de kafelerinden lokantalarına, sokaklarından seks kulüplerine,
müze ve kuytu mekânları da unutmadan, Paris’te gidilebilecek
neredeyse tüm yerleri anlattığı bu kitabını özel bir ilgiyle okudum. Cüneyt, Paris’in bir bakıma “yalnızlar kenti” olduğunu
söylemekte haklı. Sıradan insanlarla göçmenlerin, kendi dünyalarında yaşayan zenginlerle evsiz barksız yoksulların ayrı ayrı
yalnızlıklarından söz ederken çıkış yolları aramayı da ihmal
etmiyor. Kendisiyle yıllar, uzun yıllar önce Ankara’da tanışmıştım, ama dostluğumuzun Paris’te pekiştiğini, bu kentte kök saldığını, Türkiye’den çok Paris’te buluşup dertleştiğimizi belirtmeliyim. O da, çoğu aydınımızda Paris’e gitme arzusu uyandıran
Atilla İlhan, bu kentin sokaklarını “Yeni Roman” tarzında
betimleyen Demir Özlü, Paris’ten dostum Enis Batur ya da bir
ölçüde benim gibi “kendi Paris’ini” yazmış. Cüneyt’in bu kente
bakışı küçük ayrıntılarda olduğu kadar birbirinden ilginç
mekânlarda yoğunlaşan bir gözlem gücünün de ürünü. Aynı
zamanda yeme içme kültüründen sokak sanatına, pasajlardan
parklara ve kanal boylarına, Seine kıyılarına, Parisliler için bir
yaşama alanı oluşturan sokaklara ve kafelere dek pek çok bilgi
içeren bir rehber özelliği de taşıyor. Paris üzerine söyledikleri
ancak bu kentte uzun süre yaşamış olanların bakışıyla doğrulanabilecek nitelikte. Örneğin “kültürün çay şekeri gibi içinde
eridiği kent” tanımlaması. Ya da “bu şehir insanı onunla birlikte
yaşamaya mecbur eden bir fahişe gibidir” cümlesi. Paris’in koz-
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mopolit yapısına dikkat çekerken “Parizyen olmak için ille de
Fransız olmak gerekmiyor” diyebiliyor.
Bir dönem Bordeaux belediye başkanı da olan Montaigne,
denemelerinde, onu Paris’in Fransız yaptığını söyler. Kırk yılı
aşkın süredir Paris’te yaşayan bir Türk yazarı olarak bu kentin
beni Fransız değil ama Parisli yaptığını itiraf etmeliyim. Cüneyt
Ayral’a bu bağlamda hak vermemek elde değil.
Bu kitabı okurken yalnızca iştihanız kabarmayacak, aynı
zamanda yazarın ironisiyle de tanışacak, Paris’i onun rehberliğinde adım adım, en kuytu köşelerine varıncaya dek dolaşacaksınız.
Dolaşırken de beklenmedik sürprizlerle karşılaşacaksınız. Bu
kitap sizi Paris’in geçmişinden, tarihsel yapılarından çok, günlük
yaşamı ve eğlence yerleri hakkında bilgi sahibi kılacak. Bu yerlerin arasında adresi yazarda saklı eş değiştirme ve sado-mazo
kulüplerinin de olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Her turist
rehberinde bulamayacağınız bu tür yerlerin havasını solumak,
bana sorarsanız, özel bir ayrıcalık. Hele muhafazakârlığın alıp
yürüdüğü, cinsel özgürlüğün de bir erdem olabileceğinin, en azından hoşgörüyle bakılması gerektiğinin unutulduğu günümüzde.
Paris’in topografyasına şöyle bir dokunup geçiyor yazar, gözlemlerini fazla derinleştirmiyor. Tarihine de öyle. Buna karşılık
kentin değişen yüzünü ustalıkla sergiliyor. Paris’in XIX. yüzyıl
başında uğradığı büyük değişimi “Heyhat! Bir kentin yüzü ölümlü insanın kalbinden daha hızlı değişiyor” dizeleriyle Baudelaire
dile getirmişti. Bu kez daha yavaş bir değişimle karşı karşıyayız.
Ama, yeni metropoller kadar olmasa bile, Paris de değişiyor.
Cüneyt Ayral bu sürecin altını çizerken okuru kendi dünyasına,
anılarına çekmeyi, onunla yalnızca gözlemlerini değil, belli bir
nostaljiyi de paylaşmayı deniyor. Sabahın köründe Catherine
Deneuve için sıcak kruvasan arayan Marcello Mastroiani ya da
Gainsbourg gibi ünlülerden olduğu kadar göçmenlerden, bu
arada Türklerden de söz ediyor. Hatta bazı Türklerin Paris serüvenlerini anlatmaktan geri kalmıyor. Kloşarlar, sevgililer, köpek
gezdirenler de ilgi alanına girip yazarın Paris öyküsünde sırayla
rol alıyorlar. Kentin güzelliklerinin yanı sıra sidik kokan sokaklarını anlatmaktan da çekinmiyor Ayral. Okuru yeraltında da
gezdiriyor, metro koridorlarında da. Ve elbette geniş, ağaçlıklı
bulvarlarda da.
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Cüneyt’in Paris pasajlarını Aragon ve Walter Benjamin’den
sonra kendine özgü, samimi üslûbuyla anlatması benim için hoş
bir sürpriz oldu. Bir yapının girişindeki erkeklik organı biçiminde yontulmuş heykelcik ya da Luxembourg parkındaki öfkeli
genç kadın gibi nasılsa gözümden kaçmış küçük ayrıntıları da.
Bir travesti barı işleten Aldo’nun hazin öyküsünü de onun sayesinde öğrendim. Okura sunduğu lezzet duraklarının bazılarına
aşinaydım ama çoğunu bilmiyordum. İlk fırsatta gidip Paris’in
gizlerini, lokanta ve eğlence yerlerini yalnızca turistlere değil
benim gibi kırk yıllık bir Parisli’ye de anımsattığı ya da öğrettiği
için, bu kitabın yazarının şerefine en iyisinden bir kadeh kırmızı şarap içeceğim. Paris’e yolunuz düşerse sizin de aynı şeyi yapmanızı öneririm. Şerefe! Ama dikkat edin. Ne diyordu Nâzım
“Paris Üstüne Bilmeceler” adlı şiirinde: Hangi şehir şaraba benzer? / Paris. / İlk bardağı içersin / buruktur, / ikincide dumanı vurur
başına, / üçüncüde mümkünü yok masadan kalkmanın. / Garson bir
şişe daha getir! / Ve artık nerde olsan, nereye gitsen / Paris’in ayyaşısın iki gözüm” mü diyordu, yoksa ben mi yanlış anımsıyorum?
Ve Paris’in ayyaşlarına buradan selam gönderiyorum.
Nedim Gürsel
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Paris’te yaşamak zordur!
Değil küçük, ince, dar sokaklarda, koskocaman geniş bulvarlarda bile yerlerde yatan insanları görürsünüz. Bunlar soğuk kış
günlerinde sıcak hava üfüren metro mazgallarının üzerine yatarlar ya da çöplerden arıttıkları eski kamp çadırlarının içindedirler; yırtık pırtık, atılmış uyku tulumlarından medet umarlar.
Çoğu sarhoştur ve siz onların yanından geçerken ya para ya
sigara isterler. Eğer onlarla bir şişe ucuz şarap ve peynir paylaşırsanız sevineceklerdir ya da şirketlerin dağıttığı yemek fişlerinden verirseniz de memnuniyetle kabul ederler...
İnanılmaz ama kloşar denilen bu insanların bazıları “evsiz
yaşamaya” karar vermiş varlıklı insanlardır; bunlardan birini
Faubourg Saint-Honoré sokağındaki kuaför Celâl’in kapısının
önünde tanımıştım.
Adam gerçek bir filozoftu. Berber dükkânının kapısı içerlek
olduğundan, dükkân kapanınca kapının aralığına yerleşiyor ve
gelip geçen “dostları” ile derin sohbetlere dalıyordu.
Çocuklarının olduğunu, onların “eve dön” çağrılarına sürekli olumsuz yanıt verdiğini Celâl’den öğrendim. Onu, getirdikleri
yemek ve şaraplarla kollayan, bunun karşılığında uzun uzun
felsefi sohbetler yapan genç kızlar tanıdım.
Celâl berber dükkânını kapatana kadar, hep karşı kaldırımdaki duvar dibinde bekliyordu bu ilginç adam. Yaşamın zorluklarına tanıklık etmiş olan Celâl kapısının aralığını ona sunarak
belki de onu kolluyor muydu?
Paris’te yaşamak gerçekten zordur! Yollarda yürürken, dikkat
ederseniz, kendi kendine konuşan pek çok insana rastlarsınız;
bunlar, bu büyük şehrin yalnızlaştırdığı insanlardır, çoğu kimsesizdir ya da çoluk çocukları “daha ucuz olduğundan” Fransa’nın
başka şehirlerine ya da uzak banliyölere göçmüşlerdir... Kimbilir?
Paris’te yaşamaya alışık değilseniz, birdenbire tek başınalığın
içine düşüp kaybolur ve kendi kendinize konuşmaya başlayıverirsiniz.
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Bir de metroya bindiğinizde, söze “özür dileyerek” başlayanlar vardır. Eğer metroyla her gün aynı saatte, aynı yerlerden
geçiyorsanız, birkaç durak farkla da olsa, aynı kişilerle karşılaşırsınız. Onlar devletin vermekte olduğu emekli ya da işsizlik aylığının çok az olduğunu, aç olduklarını, bu nedenle bir yemek
fişine bile razı olduklarını anlatacaklardır size; aynı kloşarlar gibi
para, yemek bileti, birkaç sigara kabulleridir. Ve onlar her gün
aynı saatte, aynı yerde bulunurlar, sanki işe gider gibi, şehrin
öğütme hızına karşı koymayı denerler.
Bunların arasında beni en çok etkileyenlerden biri, Paris’in
yaşamına karşı direncine saygı duyduğum “dilenci”, 2004-2008
yılları arasında yaşamış olduğum Turbigo sokağındaki evimden
gittiğim süpermarketin önünde bekleyen adamdır.
Giyiminden, görmüş geçirmiş bir işadamı olduğunu anlamanız kolaydır. Hiç ses çıkartmadan, önüne bakarak dururdu hep
aynı yerde. Ona para verebilmek için, ne önünde bir çanak
vardı, ne de ters duran bir şapkası. O adama para vermeye hep
utanırdım, o nedenle alışveriş ederken, birkaç bir şey daha alıp
torbasıyla uzatırdım; her seferinde, yüzüme bakmadan, “teşekkür
ederim bayım” der, başıyla hafif bir selam vererek alırdı torbayı.
2008’de oradan taşındıktan sonra, uzun süre gitmedim o bölgeye; 2012’de bir kış günü yolum düştüğünde, gözlerim adamı aradı
ama bulamadım.
Yıllardır aynı süpermarkette çalışan kadın, marketin kapısının önünde sigarasını tellendiriyordu; ona sordum, hatırlar belki
diye. Hatırladı! 2008 yılında intihar etmiş, cesedini Seine
Nehri’nde bulmuşlar...
Demem o ki, Paris’te yaşamak çok ama çok zordur. Aynı
İstanbul gibi, New York gibi, Hong Kong gibi, Paris de insana
acımasız bir tavırla açar kollarını.
Bir de gençlik yıllarımdan, kafelerle çevrelenmiş Contrescarpe
Meydanı’nı anımsıyorum. Kafelerin baktığı, ortadaki yeşillik
alanda da bir grup kloşar hayatın tadını çıkartırdı. Onlarla sohbet ederken öyle çok şey öğrenirdiniz ki...
Biz o zamanlar, dar bütçemizle kendimize aldığımız ucuz
şaraplardan onlara da alır götürürdük; kimi zaman bu yeşil alanın kenarına çömelip kafayı çektiğimiz ve uzaktaki memleketi
kurtardığımız şarap sohbetlerinde, giderek tonu yükselen Türkçe
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konuşmalarımızı merak eder, gelirlerdi yanımıza ve bize neden
kızgın olduğumuzu sorarlardı. Onlar öylesine bir “iç barış” içinde
yaşarlardı ki, bizim huzursuzluğumuzu, kanımızın kaynamasını
anlamaları kolay değildi.
Ancak, yılda 60 milyon civarında turist ağırlayan Paris, artık
bu tür “pisliklere” göz yummuyor; o nedenle Contrescarpe
Meydanı “temizlendi” ve orada kloşarlar, yani şehrin renkleri
yokla var arasında gidip geliyor. Zaman zaman turistlerin ilgisini
çeken sokak müzisyenleri şarkılarını söylerken, birkaç kloşar da
şarabını yudumluyorsa da, eski şenlikten pek eser kalmadı artık.
Şimdilerde Contrescarpe Meydanı’nın yenileri arasında çekik
gözlü masajcılar var. Şehrin pek çok yerinde belirmeye başlayan
bu masajcılar “bahşiş” karşılığı masaj yapıp adreslerini veriyorlar; eğer memnun kaldıysanız evinize ya da otelinize çağırıyorsunuz. Fransa bir yandan turistlerini ağırlarken, bir yandan da
ekonomik krize karşı direnişini böyle sürdürüyor...
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Paris’e hoş geldiniz...
Geniş bulvarların, tarihî binaların, pek çok müzenin, günden
güne azalan sanat galerisi ve kitapevlerinin olduğu, sokak müzisyenlerinin her köşeden hoş sedalarla sizi uyardığı, adı “aşk” ile
özdeşleşmiş bu dünya başkentine hoş geldiniz...
Şehrin turistler tarafından en çok sevilen bölgesi olan SaintGermain’deki (6. bölge) Café Bonaparte’ın tam karşı köşesinde
yıllar önce Divan Kitabevi vardı.
Paris’e o zamanlar sık sık gidip geldiğimi bilen yazar dostlarım (örneğin Hüseyin Baş, Hilmi Yavuz, İlhan Berk), Divan’dan
kitap isterler ve istemiş oldukları kitapları, kitabevinde hangi
raflarda arayabileceğimi bile söylerlerdi.

Bonaparte sokağı, kitapçı La Hune.
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Caddedeki Café de Flore’un yan karşısındaki, Saint-Benoît
sokağının köşesindeki kitapçı La Hune ile Divan Kitapevi şehrin kültüre olan sevdasının simgeleri gibiydiler. Bugün kendi
kitaplığımda La Hune’den alınmış kimbilir kaç kitap vardır.
Sonra bir gün, birdenbire Divan Kitabevi kapandı ve
Convention caddesindeki bir başka adrese taşındı; onun yerine ise
Christian Dior bir butik açtı. La Hune direnmeye devam ediyordu.
Caddenin karşısındaki o pek çok anıyı biriktirmiş olan
Drugstore kapanmış ve yerine Armani’nin mağazası açılmıştı.
Sonra yine bir gün La Hune’ün yerinde yeller esmeye başladı ve
orası da Louisvuitton’un butiği oluverdi; önce sergi mi açıyorlardı ne yapıyorlardı bir türlü anlayamamıştım ama kısa zamanda
rengi belirdi ve butik oluverdi. La Hune bu sefer Christian
Dior’un butiği olan eski Divan Kitabevi’nin yerini ele geçirdi ve
şimdi orada, Café Bonaparte’ın tam yan karşısında, Bonaparte
sokağı ile köşe yapıyor...
Tüm bu karmakarışıklığa direnen o bölgedeki tek kitapçı,
L’Ecume des Pages oldu; yılladır hem yerini, hem konumunu
korumayı sürdürüyor. Türk yazarlarının Fransızca’ya çevrilmiş
kitaplarını özenle raflarında bulunduran bu kitabevi, ünlü Café
de Flore’un hemen yanındadır.
Elbette Paris’in yalnızca üç tane “çok ünlü” kitapçısı yok...
Saint-Michel bölgesinin civarında göreceğiniz Gibert Jeune
kitapçıları, özellikle Fransa’da yaşayan yabancı öğrencilerin en
çok gittikleri kitapçılardır. Danışma kitaplarının, Paris üzerine
kitapların hemen her dilde bulunabildiği, ders kitaplarının satıldığı, klasik kitapların sadeleştirilmiş basımlarının bulunduğu bu
kitapçılar şehrin önemli okuma merkezleri arasında yer
alıyor.
Ayrıca şehri gezip dolaşırken, önlerine sergiler açmış büyük
kitapçılarla da karşılaşırsınız; bunlar daha çok, renkli, bol resimli kitapları yüksek indirimle satarlar ama oralarda zaman geçirirseniz iyi edebiyat eserlerini de epey ucuza bulabilirsiniz.
Tabii bir de Paris’te eski kitap satanlar var... Sahaflar...
Yıllar önce Les Halles bölgesinde, Abidin Dino’nun beni
götürmüş olduğu bir sahafı hiç unutamam. Ancak o bölge öylesine değişti ki, artık ortada ne sahaf kaldı ne de hal binası; oraya
yapılan alışveriş merkezi uzun bir süredir yenileniyor, bir yıla
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kalmaz şehrin göbeğinde yeni dev bir alışveriş merkezi daha
çıkar ortaya.
Les Halles denilen bu merkezin içindeki FNAC da Fransa’nın
önemli kitapçıları arasında yer alıyor. Paris’te kaç tane FNAC
var bilmiyorum, ama tüm ülkeye yayılmış olduklarını, hatta
Avrupa’nın bazı başka şehirlerinde dev dükkânlar açtıklarını
gördüm. Bir tanesi Barcelona’da örneğin. Ancak FNAC, kitabın
yanında, elektronik, fotograf makineleri, küçük ev aletleri,
hediyelik eşyalar ve müzik, DVD, bilgisayar oyunları da satar.
Salt bir kitapçı olduğunu söyleyemesek de kitap bölümleri hayli
büyüktür, gayet ayrıntılı bir bilgi işlem veri merkezi vardır ve
aradığınız hemen her kitabı burada bulabilir ya da iki gün içinde
getirtilmesini sağlayabilirsiniz.
Eski kitap satanlardan Librairie Paul Jammes (Gozlin sokağı,
3 numara) şehrin babadan oğla geçen ve şimdi artık torunlar
tarafından işletilmekte olan önemli kitabevlerindendir.
Eğer teknik, tıp, bilim konularında çok eski kitaplar arıyorsanız, Librairie Alain Brieux’ya (Jacob sokağı, 48 numara) gitmenizi öneriyorum. Bu kitapçıda ayrıca eski tıp malzemelerini
de bulabilirsiniz. Meraklı olmanın sonu yok ama bu adresi ziyaret etmenizi, en azından vitrinine bakmanızı öneriyorum, çünkü
her şehirde bu kadar çok çeşitli ve farklı konularda vitrin bulabilmek pek olası değildir. Burası Paris ve her an sizi şaşkına
çevirebilir.
Şehrin önemli yayınevi ve kitabevleri arasında yer alan “des
femmes” da Jacob sokağındaki bir başka önemli kitabevidir.
Yalnızca kadın yazarların kitaplarını satan bu kitabevi zaman
zaman Türk kadın yazarları da vitrinine taşımıştır. Bir keresinde,
hapse düştüğünde “Leylâ Zana vitrini” yaptıklarını anımsıyorum. Önceleri Seine sokağında olan bu kitapçının da adresi
değişmiş.
Paris’i bir ülkeler mozayiği oluşturduğu için pek çok başka
dilin kitapçıları da vardır. Örneğin Polonyalı yazarların kitaplarını satan bir kitabevi Saint-Germain bulvarındayken, portekizce kitapları 5. Paris’te, L’Estrapade sokağında, Panthéon’un
arkalarında bir yerlerde bulabilirsiniz.
Paris’in artık “turistik” olan bouquiniste’leri benim gezmeyi
en sevdiğim kitapçılarıdır. Seine Nehri’nin kıyısında, caddelere
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sıralanmış olan bu seyyar eski kitap satıcılarında neredeyse yok
yoktur. Kimi artık işi iyice turistik eşyaya çevirmişse de aralarında hoş şeyler satanlara da rastlanıyor.
Tabii bu arada Archives sokağındaki eski dergi ve gazete
satan ünlü arşivciyi de unutmamak gerek. Marais bölgesinin en
şanlı sokaklarından biri olan Archives sokağı baştan sona gezilip
görülmesi gereken sokaklarından biridir şehrin.
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Kitaplar ve kitabevleri gibi insanlar da Paris’in yaşamına karşı
direnmektedirler!
Onların yalnızlıkları kimi zaman seks kulüplerindeki akıl
almaz fantazilerde kendini gösterirken, kimi zaman Seine
Nehri’nin kenarında suyun akışına takılmış gözlerde belgeler
varlığını; ya da sokağın, nehrin, metronun bir ucundan yükselen
derin bir saksafon sesinde, akordeonun saklı nefesinde gizlenmiş, haykırıyordur yalnızlık.
Paris sokakları yalnız insanların birlikte yaşadıkları yerlerdir...
Sokaklar yoksul ve orta halli, tek başına kalmışlarla doludur,
çünkü şehrin varsıllarını pek göremezsiniz ortalık yerde. Onlar
lüks lokantalarda, önceden ayrılmış masalarına, şoförlü otomobilleriyle gelirler ve genellikle yaşamın nefes aldığı sokakları pek
bilmezler; işlerine gitmeyecekleri, holdinglerini yönetmeyecekleri günlerde de genellikle Paris’in dışındaki villalarında, ayrı bir
nefes alma boyutunda yaşarlar.
Aslına bakarsanız onların yalnızlığı, Paris sokaklarında dolaşanlarınkinden çok daha derindir, onlar bunun farkına varmazlar, varamazlar, çünkü dünyaları sizin sandığınızdan çok daha
küçük ve dardır.
Oysa Paris sokakları insanlara dünyanın kapısını açar, bu
sokaklarda edinilen meraklar, izlenceler insanda derinlemesine
bir dünyayı gezme, görme arzusunu ateşler.
Paris sokaklarını arşınlayan bir başka grup, “yalnız” turistlerdir. Kimi neden geldiğini bilir bu şehre ama pek çoğu, adına
kapılmış ve Eiffel Kulesi’ni görmek için gelmiştir.
Yine de Paris’in köprülerinde öpüşen âşıkların çoğu turistlerdir. Onlar Seine Nehri’ni geçen pek çok köprü üzerinde öpüşmenin, sevdayı farklılaştırdığına inanmışlardır, oysa sevda, aşk
insanın beyninde oluşur, onun için karanlıklar bile çok aydınlık
bir dünyayı müjdeleyebilir; aşkın varlığını ancak âşık olan kavrayabilir, aşkı kavramak için köprülere, öpüşmeye gerek var
mıdır?
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Sevdanın görselliğine inanmış olan âşıklar, Paris’in yaya
köprülerinden olan Pont des Arts’ın korkuluklarına “asma kilitler” takıp, anahtarlarını Seine Nehri’ne savurmaya başlayalı
yarattıkları sıkıntının pek farkına varmıyorlar. Günden güne
köprünün korkuluklarını ağırlaştıran bu kilitler ve nehri iyice
kirletmeye başlayan metal anahtarları sinyal vermeye başladı.
Oysa “turist âşıklar” hızlarını alamayıp korkulukları uygun olan
tüm köprülere kilitler asıp “aşkımızı Paris’te belgeledik” demeyi
sürdürüyorlar. Aşkın belgeye ihtiyacı mı vardır?
En sonunda “Paris’in kültürel değerinden” habersiz birkaç
turistin “aşk kilitlerini” III. Alexandre köprüsündeki heykellerin
diplerine ve ünlü sanatçı Gainsbourg’un evinin kapısına bile
astıklarını görünce şaşkına döndüm!
Paris’in kapalı kapılarının ardında öylesine aşklar yaşanmaktadır ki, bunların değil belgesi, bilgisine bile ulaşabilmek için
ancak onlardan birini yaşamış ya da yaşıyor olmak gerekir.
Bu şehir aşkın belgelendiği bir adres olmanın yanı sıra,
yaşandığı ve yazıldığı şehirdir. Ünlü astrolog Zeynep Değirmencioğlu’nun saptamasına göre Paris’in yıldızı Venüs’tür, yani
aşkın yıldızı!
Evlilikleri için daha hayırlı olacağına inandıklarından mı,
bilmiyorum ama Paris yabancıların evlenmek için seçtikleri
birkaç ünlü şehir arasında dikkat çeker. Özellikle eşcinseller
arasında evlilik yasallaştırıldıktan sonra Paris’e gelip evlenen
pek çok eşcinsel çift var. Bunların arasında benim tanıdığım ve
bildiğim Türk çiftler de var. Özellikle, eşcinsel yaşantının zor ve
sıkıntılı olduğu Türkiye gibi ülkelerden bu nedenle Paris’e gelen
pek çok çift olduğu söyleniyor artık. Tabii evlenmek yetmiyor,
burada yaşamaya başlamak gerekiyor, çünkü Fransız yasaları
eşcinsellerin evlilik hukukunu ve evlat edinme haklarını da
koruma altına alıyor.
Eşcinsel evlilikler bir yandan aşkın şehrinde kendini gösterirken, bir yandan da Fransa’ya yepyeni bir beyin göçünün başlamasına neden oluyor, çünkü yabancıların burada yaşayabilmeleri için bir mesleklerinin olması bile yetmiyor, iş bulmaları ve
ancak o şekilde gelmeleri gerekiyor. Paris’in yeni çiftleri arasında şimdi öğrencilerin de olduğunu öğreniyorum. Paris’teki üniversitelerde okumakta olan eşcinsel öğrenciler evlenerek burada
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kalmanın yollarını arıyorlar. Hayır! Burada kalmak için evlenmiyorlar, eşcinsel evlilik burada yasal olduğu için evleniyorlar
ve daha sonra, evlilikleri kendi ülkelerinde yasal olmadığı için
oturma haklarının devamını istiyorlar...

Pigalle’de bir ara sokak.

4

Paris ile geçmişim 2014 yılına geldiğimizde, yaklaşık 40 yılı bulmuş. Genç bir adam olarak şehre, Almanya’nın Hamburg şehrinden bindiğim bir trenle varmıştım; şehirde ilk gördüğüm yer
ise Opéra Meydanı’dır.
Metrodan çıktıktan sonra tarihî opera binası arkanızda kalır,
yanınızdaki otelin adı ise gerçekten sizi etkileyebilir: Hôtel de la
Paix yani “Barış Oteli”...
Hamburg’tan bindiğim trene, Bremen’e vardığımızda katılan
Waltraud Debatin adlı bir Alman öğretmen kadın ile başlayan
dostluğum, şehirde yabancılık çekmememe yardımcı olmuştu.
Beni Montmartre ressamları ile ilk tanıştıran, Pigalle’i ilk gezdiren ve vardığınızda sizi ürkütmesi mümkün olan bu şehir ile
yaşamaya barışık başlamama neden olan arkadaşımı yıllardır
göremediğim için üzgünüm.
Bundan kırk yıl öncenin Paris’inde ilk tanıştıklarım, şehre
işçi olarak göçmüş Türkler’di. O yıllarda çalışmakta olduğum
TRT-Türkiye’nin Sesi Radyosu için söyleşiler yapmak üzere bazı
dinleyici adreslerini toplamış ve şehre öyle gelmiştim.
O yıllarda yurt dışında çalışan işçilerin ilk adresi Almanya’ydı;
Fransa’da çok az Türk yaşıyordu, yaşayanlardan bir bölümünü
öğrenciler, bir diğer bölümünü, 1971 zulmünden sonra
Türkiye’den kaçanlar ve işçiler oluşturuyordu.
Kırk yıl öncenin Paris’inde dönerciler yine vardı. Küçük
döner büfelerinin üzerinde “GREC Sandwich” yazardı. Sonraki
yıllarda bu deyim yerini “TURC” ile değiştirdi ve yıllarca böyle
gitti. Son on yılda iyice artan dönerciler artık kendilerini “Kürt
ve Türk Mutfağının” lokantaları olarak tanımlıyorlar; pek çoğunun adı Mezopotamya’nın şehirlerinden, ırmaklarından alınmış.
İşi iyice ilerletmiş olan bir kısım dönercinin adı ise “Mc
Döner”... Yoksullaşan Fransızlar ve genç turistler ile öğrenciler
ucuz ve doyurucu olan “döner”e Paris’te de sahip çıkıyorlar.
Şehrin tüm bölgelerinde pek çok dönerciye, Türk lokantasına
rastlamak mümkün.
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Opéra Meydanı

Bir de Türklerin işletmekte oldukları Fransız lokantaları ve
kafeleri var. Bunlardan biri Faubourg Saint-Denis sokağının
ünlü Güneş Bakkaliyesi. Yıllarca bakkallık yapan Güneş’in sahipleri, günden güne popülerleşmeye başlayan ve gençlerin
uğrak yeri olan Faubourg Saint-Denis sokağında yeni bir lokanta-kafe açtılar; eski bakkalın yerindeki bu lokantada isterseniz
beyaz peynir, domates ve bir kadeh rakı da bulmak mümkün.
“Lol Classe” adını alan Güneş Bakkaliyesi, Château d’Eau sokağını geçer geçmez sağda.
Şehrin Saint-Michel bölgesini gezerken birdenbire karşınıza
“Welcome to İstanbul” diye bir yazı çıkıverir. Petit Pont sokağı,
4 numaradaki bu Türk lokantası uzun yıllar şehre gelen öğrencilere hizmet vermiş. 1997’den beri var olan lokanta şimdilerde
turistlerin gözde mekânları arasında ve her saat dolu.
Faubourg Saint-Denis sokağı Paris’in en eski Türk Mahallesi
olarak bilinir; bu sokakta pek çok dönerci, Türk lokantası,
işkembeci, bakkal, kasap, erkek berberi, kuyumcu vb bulmak
mümkündür. İzmir’in gevreğinden, Türkiye’de bakkalınızdan
aldığınız ekmeğe, düğün takılarından, helvaya kadar her şey
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vardır bu sokakta. Ancak son 40 yıl içinde gittikçe zenginleşmeye başlayan Paris’in Kürt ve Türk ahalisi yavaş yavaş buradan
ayrılıp yerlerini onların kırk yıl önceki halini yaşamakta olan Sri
Lankalılara, Afgan ve Irak göçmenlerine, Slavlara bırakmaya
başladı.
Faubourg Saint-Denis sokağı, Paris’te bir uçtan bir uca gezilmesi gereken hayli ilginç sokaklardandır. Châtelet civarında
başlayan Saint-Denis sokağı şehrin fahişelerinin kendilerini
pazarlamakta oldukları sokaktır. Pek çok seks dükkânı (sex
shop), “peep show” vb cinsellikle ilgili heyecanın sergilendiği,
ama aslında şehrin tekstil merkezinin (Sentier) bir sokağı olan
Saint-Denis sokağı şehrin eski kapılarından birine vardığında,
adı Faubourg Saint-Denis olur ve az önce sözünü ettiğim Türk
mahallesine dönüşür. Doğuya doğru ikinci paraleli olan Faubourg
Saint-Martin sokağı da bir benzeridir.
Şimdilerde Bulgarların, Sri Lankalıların, Balkanlardan
gelenlerin, Iraklı ve Afgan göçmenlerin hammallık, inşaat işçiliği vb işler için minik işçi pazarları oluşturmakta olduğu bu
sokak, uzadıkça uzar ve bir süre sonra, birdenbire kendinizi
Hindistan’da bir kasabada buluverirsiniz.
Sarilerin satılmakta olduğu mağazalardan tutun, kesif köri
kokusunun sizi Hint Yarımadası’na taşıdığı lokantalara, başını
iki yana sallayarak size saygısını ifade eden, hiç bir dediğinizi
anlamayan ama anlamış gibi davranan Hintli yalnızlara, sarındığı sarisi ile açık göbeğini göstererek, tüm dünya kadınlarına
başkaldıran bir güzellikle yürüyen Hintli kadınlara kadar, o
yarımadadan ve hemen altında bir gözyaşı damlası gibi duran
adacıktan (Sri Lanka) herkes buradadır.
Fransa’da nü fotografları ile ünlü olmuş, fotografları için
istemekte olduğu fiyatlarla dudakları uçuklatan sanatçı Frederic
Fontenoy’ın atölyesi, evi de buralardadır.
Yani Paris aslında, kültürün “çay şekeri” gibi içinde eridiği ve
şehrin kimliğini belirlediği bir yerdir. Yapayalnız da kalsanız,
Paris’ten kopmak çok zordur. Şehir size yalnızlığın insana sunulmuş en büyük lüks olduğunu anımsatır.
Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de bugün şehrin en
önemli sanat galerilerinden birinin sahibi olan kuaför Celâl’dir;
onun öyküsünü anlatan bir röportaj yazmıştım.
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Giresun’un Şebinkarahisar’ında doğmuş, ama soluğu “taşı
toprağı altın” İstanbul’da almış. Çırak girdiği berberlik işinde
başarılı olmaya başlayınca, ustaları onu pek sevmemişler.
Kadınlar “kuaför”e geldiklerinde, onları dinlemeyip saçlarının
nasıl kesilmesi ve taranması gerektiğini söylemeye başlayınca
da işsiz kalmış. Yıl 1982!
1983 yılında “beni buralarda anlamazlar, bana ekmek vermezler” diyen Celâl Akkuş ne yapıp ne edip kendini Paris’e
atmış. Turist olarak geldiği bu şehirde gönlünü kaptırdığı bir
Fransız kadınla evlenmiş ve şehrin ünlü Faubourg Saint-Honoré
caddesinde bir kuaför dükkânı açmış.
Fransızlar onun, “senin saçın böyle daha güzel olur” gibi
önerilerini dinlemişler ve kısa sürede Celâl Paris’in ünlü kuaförleri arasında yerini almış.
Yetiştirdiği kalfalar çarçabuk usta olup şehrin ünlü mankenlerinin, sanatçılarının ve sosyetiklerinin saç modellerine karar
verir olmuşlar.
Yıllar içinde, “çok güzel para kazandım” diyen Celâl, yanında yetiştirdiği ve çok güvendiği ustasına “dükkânı” bırakıp

29

Güney Fransa’ya gitmiş. Travesti olan ustası, kuaförlüğünü
kadın kılığında yaptığı için, özel olarak ona gelen müşterileri
varmış.
Heyecanla âşık olup evlendiği eşinden boşanan Celâl,
Güney Fransa’da kendine güzel bir ev alıp hayatın keyfini
çıkartmaya kararlıymış kararlı olmasına ama iki yıl içinde canı
çok sıkılmış. Paris’e geri döndüğünde, kuaförün, onun yokluğunda, eski şanını yitirdiğini görünce, herkesi işten çıkartıp “ben
artık başka iş yapacağım” demiş...
O günlerde düşündüğü tek şey, tek başına sahip olabileceği
ne gibi bir iş yapabileceğiymiş. Tek kızının annesi ve hayat arkadaşı Erika’nın da aklına yatan “sanat galerisi açma” fikrinde
birleşmişler ve kuaför dükkânının karşı kaldırımında, aynı ünlü
sokakta, Galeri Celâl’i açmışlar.
Fransızların “selâl” dedikleri bu galeride ilk iki yıl pek çok
farklı sergiye ev sahipliği yapan kahramanımız, galeriye gelip
gitmeye başlayan sokak çocuklarının graffiti ve street art (sokak
sanatı) çalışmalarını beğenince, bir süre sonra onları desteklemeye karar vermiş. Galeri Celâl kısa zamanda Paris’te sokak
sanatı konusunda en önde gelen merkezlerden biri olup çıkmış.
Celâl Akkuş, Paris’teki ünlü graffiti ve street art sanatçılarını
boya, sprey, tuval vb malzemelerle destekleyerek, onların eserlerini satarak para kazanmalarına neden oluyor bugün. O sanatçılar da ona olan sevgilerini ve bağlılıklarını göstermek için eskiden kuaför olan dükkânı boyuyorlar.
Bugün duvarları pek çok sanat eseri ile bezeli olan kuaför
Celâl’den vazgeçemeyen pek çok müşterisi var. Onlar randevu
alarak gelip saçlarını kestirmeyi sürdürüyorlar. Celâl de gelen
her müşterisinin eline street art ve graffiti ile ilgili dergi ve kitapları tutuşturup saçlarını keserken, onlara bu sanatın önemini
anlatıyor. Bu yolla pek çok yeni koleksiyoner kazandığını söyleyen Celâl’in, bir diğer özelliği de pantalondan nefret etmesi.
Uzun yıllardır hep bermuda şortlar giyen Celâl’i belki de
sokak sanatının “sokak çocuklarına” yaklaştıran tavırlarından
biri de bu; ayrıca onlar çalışırken, işlerine el vermekten hiç
gocunmuyor, boyadıkları duvarları hemen kurutmak için saç
kurutma makinesini eline alıveren, street art’ın bu ilginç
“mesen”i Paris’te duvarları boyayan genç çılgın sanatçılar tara-
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fından tanınıyor. Paris’te bir gün metroda karşımda oturan genç
çocuk, akşamleyin boyayacağı duvarın eskizlerini çizerken,
bizim Şebinkarahisarlıyı tanıyıp tanımadığını sorduğumda bana,
“onu herkes bilir, tanır ve sever” yanıtını veriyor.
Buluşmamızda önce uzun saçlarımın kırıklarını beğenmediğini söyleyince hemen aynanın karşısına oturup saçlarımı
düzeltmesini memnuniyetle kabul ettiğim Celâl’in dükkânında
ilginç olaylara tanık oldum.
Graffiti sanatçısı Horfee bir akşam saati uğrayıp boş olan
duvarı boyarken, kahramanımız bir İspanyol diplomatının saçlarını kesiyordu. Horfee’nin kim olduğunu ben biliyorum ama
bunu açıklayacak olan bir fotografını yayımlayamıyorum, çünkü
graffiti ve street art sanatçılarının bir bölümü “anonim” kalmayı
yeğliyor ve kimliklerinin bilinmesindense, imzalarının tanınmasını yeterli buluyorlar. Horfee kendi yarattığı yazı tekniği ile
duvarlara adını her seferinde değişik ve eğlenceli bir biçimde
yazıyor; duvarların yarın silinecek olması ise hiç umurunda
değil.
Çizgilerinde ve yazılarında ilginç Paris anlatımları ile ünlü
olan “Nasty” ise aynı zamanda bir kaligrafi ustası; onun graffiti
ile berber dükkânının bir başka duvarına yazı yazışına tanık
olmak ayrı bir tad veriyordu. Gencecik bir sanatçının, kalemine
bu kadar hâkim olması ve hiç silip düzeltmeden işini tamamlaması, gerçekten ilginç ve izlenmesi gereken bir sanat olayıydı...
Paris’teki sokak sanatçılarının hamisi/ağabeyi Celâl, alçakgönüllü tavırları, kaygısız kararsızlığı, sık sık fikir değiştirmesi,
sevecenliği ve sıcaklığı ile genç sanatçıların yollarını açtığına
memnun; bu arada “üç beş de kazanıyoruz çok şükür” demekten
de kendini alamıyor... Bu kitabı yazmaya oturduğum günlerde
onu tekrar ziyarete gittim. Önceleri kapatmaya karar verdiği
kuaförünü yeniden canlandırmayı planladığını öğrendim, ama
Celâl bu, hiç belli olmaz...”

