Köprüden Geçemedim
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A-Ha (Münür Rahvancýoðlu)

2005 yýlýnýn son aylarý ile 2006 yýlýnýn ilk
ayý, Kýbrýs Türk Yönetici Eliti'nin çözümsüzlük yolunda attýðý yaratýcý bir adýmla
damgalandý. Lokmacý Barikatý ile yatýp
Lokmacý Barikatý ile kalktýðýmýz, "barýþ
istemeyen Rumlar'ýn gerçek yüzü" ile bir
kez daha karþýlaþtýðýmýz, milli birlik ve
bütünlük içinde "Rumlar"a geri adým attýrmak yolunda seferber olduðumuz, televizyonundan gazetesine bakkalýndan
bürokratýna "barýþçý hislerle dolup"
þövenist konuþmalar yaptýðýmýz bu
süreçten geriye; yarým bir köprü kaldý...

Kimin nerede aldýðý belli
olmayan bir kararla, ansýzýn
Lefkoþa'nýn ortasýnda bir köprü
inþaatý baþladý. Ardýndan, Kýbrýs
Cumhuriyeti yetkilileri; kendilerinin böyle bir köprü hakkýnda
onaylarý olmadýðýný, askeri bölgenin üzerinden geçerek oluþturulacak bir geçiþi kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Doðru veya
yanlýþ, haklý veya haksýz ne olursa olsun; samimiyetle barýþ
isteyen tarafýn, oldu-bittiler
yaratarak deðil, karþýlýklý mutabakata dayalý olarak hareket
etmesi beklenir. Kýbrýs'ýn sorunlu
tarihinde egemenler kendi anlaþmazlýklarýna halklarý da ortak
etmeyi hep baþarmýþlardýr. Ne
yazýk ki, Lokmacý'ya bir geçiþ
kapýsý açýlmasý konusu da bu
þekilde geliþmiþtir.

Muhatabý tarafýndan onaylanmamýþ ve
onaylanmayacaðý açýklanmýþ bir köprüyü
inþa ettirmek için; kim, hangi yasaya ve
hangi bütçeye dayanarak nasýl karar
almýþ, ne zaman ihaleye çýkmýþ ve hiçbir

Kýbrýslý Türk ve Elenler olarak ortak vatanýmýzý tekrar birleþtirmek yolunda
kendi gücümüz doðrultusunda kendi planlarýmýzý yapmalý ve kendi yolumuzu çizmeliyiz. Egemenlerin her zaman bizler için bölücü bir planý olacaktýr. Önemli olan bizim planýmýzýn, bizim gündemimizin ne olduðudur.

uluslararasý arenada zor durumda býrakacaðýný tahmin ettiði bu projeyi gönüllü
olarak mý desteklemiþtir?

Sonuçta olan oldu: "Çözüm Talat" sloganý ile Cumhurbaþkanlýðý makamýna yerleþiveren, "Açýn kapýlarý" diyerek barýþ ve
çözüm vaad eden yeni yönetici elitimiz,
çözümden sonra hiçbir anlamý kalmaya-

cak bir beton ve demir
Lefkoþa'nýn ortasýna dikiverdi.

yýðýnýný

Diyelim ki barýþa kadar da bu köprü kullanýldý. Peki barýþtan sonra hiçbir iþe yaramayacak olan bu ucubeyi inþa edeceklerine, Lokmacý Yolunu temzileyerek
yürümemizi saðlasalar daha iyi bir iþ yap-

Sonuçta olan oldu: "Çözüm Talat" sloganý ile Cumhurbaþkanlýðý makamýna yerleþiveren, "Açýn kapýlarý" diyerek barýþ ve çözüm vaad eden yeni
yönetici elitimiz, çözümden sonra hiçbir anlamý kalmayacak bir beton ve
demir yýðýnýný Lefkoþa'nýn ortasýna dikiverdi.
zaman kullanýlmayacak bir köprüye kaç
para akýtmýþtýr? Bu iþ için bir önceki yýlýn
bütçesinde ayrýlmýþ herhangi bir para
olmadýðý bilinmektedir. Peki anlý-þanlý
devletimiz bu parayý nereden bulmuþtur?
Eðitimden mi yoksa saðlýktan mý
budamýþtýr? Böylece bir taþla iki kuþ
vurararak, "zaten eðitim ve saðlýk
dökülüyor, haydi özelleþtirelim" demeye
zemin mi hazýrlanmýþtýr? Yoksa "sevgili
anavatanýmýz", "Rum" komþularýmýzý

mýþ olmazlar mýydý? Hem, temizlik ve
düzenleme iþi için ihaleye falan da çýkmalarýna gerek yoktu. Bir tek çaðrýyla
barýþa susamýþ Kýbrýs Türk ve Elen
Halklarý gönüllü olarak yapardý bu iþi,
onlarýn hesabýna. Yoksa, zaten "barýþ"
diye bir geleceðin olmamasý için yeminli
olduklarýndan mý böyle bir çözümü hiç
akýllarýna getirmediler?
Tüm olup bitenler bize þöyle
düþündürmektedir. Kýbrýs Cumhuriyeti

egemenlerinin kabul etmeyeceklerini çok
iyi bildikleri için, bizim egemenlerimiz,
(barýþ için deðil "Rumlarý" zor durumda
býrakmak için) sevimli görünen ama art
niyetli bir adým atmýþlardýr. Böylece, tüm
dünyaya; "iþte barýþý kimin istemediðini
gördünüz, kapýlarý açmayan onlardýr"
deme fýrsatý buldular. Hem de bir taþta iki
kuþ vurarak iç kamuoyundaki iki kesimi de
manipüle etmeyi baþardýlar.
Denktaþ ve çevresinde kümelenen sað kesime "milliyetçilik
yolunda ne kadar zeki olduklarýný" gösterip iç rahatlýðý
verdiler.
Barýþ
bekleyen
halkýmýza da "barýþý istemeyenin Rumlar olduðunu"
göstererek, damarlara bir doz
daha milliyetçilik þýrýnga ettiler.

Doðrusu þudur ki, Lokmacý
Barikatý senaryosu çok baþarýlý
bir þekilde planlanmýþ ve sahnelenmiþtir. Lefkoþa Türk
Belediyesi Baþkaný Kutlay
Erk'in köprünün üstünden þiirler
okuyup
çiçekler
atmasý
düþünüldüðünde,
ortada
gerçek bir temsil vardýr. Eminiz
ki egemenler bu iþten bekledikÞifa
leri verimi almýþlar ve ellerini
memnun bir þekilde ovuþturmaktadýrlar.

Lokmacý'nýn biz gerçek barýþseverlere
öðrettiði ise; egemenlerin barýþa dair
birþeyler yapmasýný ummanýn anlamsýzlýðýdýr. Bizler, Elen olsun Türk olsun
egmenlerden gelecek bir barýþ adýmýnýn
barýþ gösterip, þövenizm vuran bir kandýrmacadan ibaret olduðunu gördük.
Bildiðimiz bir gerçeði bir kez daha anladýk
ki, "Barýþ Bizlerin Ellerindedir". Kýbrýslý
Türk ve Elenler olarak ortak vatanýmýzý
tekrar birleþtirmek yolunda kendi
gücümüz doðrultusunda kendi planlarýmýzý yapmalý ve kendi yolumuzu
çizmeliyiz. Egemenlerin her zaman bizler
için bölücü bir planý olacaktýr. Önemli olan
bizim planýmýzýn, bizim gündemimizin ne
olduðudur. Bizler, ihtimaller üzerine kurulu
bir politikaya dayanarak egemenlerimizin
peþine takýlmak yerine, tam tersine
kendimizi ve halklarýmýzý bilinçlendirerek,
örgütleyerek barýþ mücadelesini tabana
yaymayý önümüze iþ olarak koyduk. Ve
kendi kendimize diyoruz ki; "Sen kendini
hele bir iþine ver, gerisi gelir" 
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Neden yarýþtýrýyorduk? Yarýþtýklarýnda
nereye ulaþacaklardý? Bu onlara ne
öðretecekti? Þimdi soru sorma iþini bir
kenara býrakalým. Onun yerine sesli sesli
düþünelim. Onlar rakip deðiller. Rekabet
etmeleri gerekmiyor ki! Onlar öykü yazan,
birbirlerine þiir okuyan, romanlarý tartýþan,
gazete haberleri için birbirinden fikir alan,

munun doðallýðýnda kararlar alýyor. (Tabii
jüriyi seçenler de...). Kararlar alýyor da ne
oluyor? Bu kararlara göre, genç
öykücümüz ölçülüp biçiliyor. Ya sonra?
Sonrasý þu: Kimisinin bahtýna santimetre
düþüyor, kimisinin bahtýnaysa inç. Tonlar,
kilogramlar ve gramlar da diyebiliriz tabii.
Þimdi, jürideki bir yazarda ya da eleþtir-

yapan, eden yani yaþamý paylaþan, birbirine gereksinen insanlar... Ayýrdýðýmýzda,
öne-arkaya/ileriye-geriye, sýraya soktuðumuzda, "bu birinci, bu ikinci, þu öteki de
sonuncu" diye ilan edince, "iþte koparýlmaya baþladýlar" diyebilir miyiz? Deriz.
Peki, çizilen bu tablodan nasýl olur da,
olumlu sonuçlar bekleyebiliriz? Rekabet
kültürünün içinde, yaratýlmaya çalýþýlan
anlamýn, yaþamýn neresine düþtüðünü
tanýmlarken, aslýnda kendi kendimizden
olan kaçýþlarýn, etrafýmýza olan yabancýlaþmanýn baþlýðýný belirÖte yandan, jürinin ödülü liyoruz. Bir anlamda,
insanýn
ifadesinin
Bu yaþananlar, biz "genç yazarýmýzýn her koþulda aracý olan edebiyat,
EMAA'yý hep heycan- teþvik edildiði anlamýna gelir" kendisine uzak bir
miyiz? Sözgelimi yere düþmüþ oluyor.
landýrdý,
azmimizi diyebilir
kamçýladý.
En dedik. Bu durumda ödül "Güzel" denilen olgudoðrusunu yapýyor- almamýþ
olanlar
ceza- nun yalnýzca ona
duk. Neticeler, herke- landýrýlmýþ, dolayýsýyla teþvik ulaþanlarca yani bir
si motive edecek edilmemiþ sayýlmazlar mý?
bakýma, yarýþma birkuvvetteydi.
Çok
incileri, onlarý seçengüzeldi, çok iyiydi,
ler ve benzerlerince,
çok çoþkuluydu, harikaydý.
hoþ bulunup sevilecek olmasý yetmez
çünkü "güzel" yaygýn kýlýnýp, daðýtýlýp
Sonra bir gün içimizden biri; ben ya da ulaþtýrýldýkça geliþtirilecek ve dolayýsýyla
öteki, bir soru sordu: Acaba öyle mi? "Ne tekrar yayýlacak tekrar geliþtirilecek ve
gereksiz bir soru." "Bu da nerden çýktý yayýlacak, böyle sürüp sürüp gidecek
þimdi?" "Saldýrý, yýkmak amaçlý!!" demeye olmayý hak ediyor, gerektiriyor, istiyor, ne
hazýrlandýk ama diyemedik. Diyemedik. derseniz deyin.
Neden mi? Evet, hak verdik. Belki hiç
düþünmemiþtik. Ya da düþünmüþtük de
Göðe bakma duraðýna gelmiþ öyküler,
kendimizden saklamýþtýk. Belki de birbirim- öykücüler. Yarýþma da tertiplenmiþ. Durur
izden utanmýþtýk. Miþtik, mýþtýk, muþtuk... mu hiç hakem de gelmiþ. Bu bir futbol
Sorular birbirini kovalamaya baþlamýþtý:
maçý olmadýðýndan, ona artýk 'jüri' diyeceðiz. Ne yapýyor bu jüri? Jüri, kendi konu-

mende, kendi özel tarihi doðrultusunda
edinilmiþ kýstaslar, geleceðini, deðiþimlerini
hemen
öngöremeyeceðimiz
genç
yazarýmýzda, cetvel, baskül ya da kantar
gibi çalýþmýþ olmuyor mu? Oluyor. Elbette,
dilbilgisi yanlýþlarý, anlatým bozukluklarý,
yazým hatalarý ve benzeri durumlarý kastetmiyoruz burada. Onlar küçük editör iþleri.
Öte yandan, jürinin ödülü "genç
yazarýmýzýn her koþulda teþvik edildiði
anlamýna gelir" diyebilir miyiz? Sözgelimi
dedik. Bu durumda ödül almamýþ olanlar
cezalandýrýlmýþ,
dolayýsýyla
teþvik
edilmemiþ sayýlmazlar mý? Amacýn, öykü
yazýmýný ve okunmasýný geniþletmek,
desteklemek olduðu belirtilen böyle bir
denklemde, sorularýmýzýn iþaret ettiði
negatif sonuçlar, amaca ters düþmekteler
deðil mi? Evet öyle. Elbette bir de þu var:
Her karar ve eylem son tahlilde ideolojik
olduðuna göre, jüriyi seçenler ve seçilmiþ
jüri nesnellik taþýdýklarý iddasýný çöpe
atmalýdýr çünkü hakim jürinin ve o jüriyi
seçenlerin estetik-edebî kýstaslarý, gençleri
tasnif ederken olsun ya da cümle aleme
"þu iyidir bu da kötü" derken olsun, yaygýnlaþtýrýlmýþ olacaktýr. Bu, genç yazarýn
üstünde tahakküm kurmaktýr. Buradan þu
anlaþýlmasýn: genç yazarýn, tecrübeli
yazardan, öðreneceði, öðrenmek isteyeceði hiçbir þey yoktur demiyoruz. Ama þu
kesin ki, ödül ya da ceza ile genç yazarýmýz
bir þey öðrenmeyecektir, öðrenmek isteyeceðine dair geliþim katetmeyecektir.

Baraka Kültür Merkezi adýna;
Halil Karapaþaoðlu, Erkal Tülek

Kimi düþünceler, kimi kararlarý doðurdu.
Uzun süren tartýþmalar, toplantýlar... Bazen
sinirler yükseldi, bazen sesler alçaldý,
bazen de yüzler gerildi. Küsenler oldu,
baðrýþmalar, surat asmalar, hatta, çok
afedersiniz, küfürler... Eðrisiyle-doðrusuyla,
incesiyle-kalýnýyla, topladýk/toparlandýk,
kalktýk, iþte geldik huzurunuza, hepinizle
paylaþmaya, fikir almaya, beraberce yaratmaya.

Bilenler ayrýntýlara hakim, sanýrýz
bilmeyen de pek yok, çok incesi de þart
deðil gerçi: EMAA olarak kaç zamandýr
öykülerin, öykücülerin içinde, saðýnda, solunda, önünde, arkasýndayýz. Yarýþmalar
düzenlendi, ödüller daðýtýldý, tartýþmalar
oldu. Dünya öykü gününü kutladýk.
Gazetelere haberler yaptýk, öykü günlerini
tertipledik. Sponsorlar, fonlar bulduk, jüriler çaðýrdýk. Üstat yazarlar, profesörler,
yayýncýlar, dergiciler, eleþtirmenler...
Hatýrlýyorsunuz. Gençler buradan, bu
masadan öykülerini okudular. Belki de
böylelikle
ilk
eleþtirilerini
aldýlar.
Düþünsenize, ilk defa yayýmlanacak,
kitapçýlarda, raflarda yerlerini alacaklardý.
Ana rahminden çýkan
bir çocuk gibi.

Onlar rakip deðiller. Rekabet etmeleri gerekmiyor ki! Onlar öykü
yazan, birbirlerine þiir okuyan, romanlarý tartýþan, gazete haberleri
için birbirinden fikir alan, yapan, eden yani yaþamý paylaþan, birbirine gereksinen insanlar... Ayýrdýðýmýzda, öne-arkaya / ileriyegeriye, sýraya soktuðumuzda, "bu birinci, bu ikinci, þu öteki de
sonuncu" diye ilan edince, "iþte koparýlmaya baþladýlar" diyebilir
miyiz? Deriz.

"Amma da felsefe yaptý, kattý karýþtýrdý
böyle" diyeceksiniz belki. Fakat bilmenizi
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isteriz, bu bizim için çok önemli, içimizde,
masamýzda, toplantýmýzda tartýþmalar
yaþandý. En baþta bahsettiðimiz tatsýz ve
tatlý anlar, bir bir yaþandý. Sinirlenmeler,
susmalar ya da baðýrtýlar hepsi yaþandý.
"Ben veya öteki bir ya da birkaç soru
sordu" dedik ya, iþte onlarýn peþi sýra çaresizce serilen dürüst cevaplardýr buradaki
karmaþanýn kaynaðý. Tabii ilkin söylen-
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muzu soralým, 14
Þubat'ýmýz
bu
günlerden
hangisine
d a h a
yakýndýr?
Ýlkine
mi
yoksa ikincisine
mi?

davet
çýkaracaðýmýz
kimi tecrübeli yazarlardan kendi hür
Bir ödül var; demek ki 'para' söz konusu. Paranýn nereden geldiði
iradeleriyle
seçecekleri öyküler için yergi ve
malum þu küçücük adada. Yine de sayalým biz: Avrupa Birliði,
övgü yazýlarý yazmalarýný talep edeceðiz.
yunops, usiad, þirketler vs. Peki, bu para onlara nasýl gelmiþ?
Buna göre; genç yazar, gerek kendi metni,
Gökten zembille mi inmiþ, cebrail aleyisselam cebinden mi düþürgerekse yazar arkadaþlarýnýnkiler için,
müþ yoksa noel babanýn hediyelerini mi satmýþ bizim çocuklar ya
metinlerin kendisini, incelemeleri ya da
da sarý kumlu ülkenin, petrolünden arta kalanlar mýymýþ?
eleþtirileri okuma þansý yakalayacak diye
düþünmekteyiz. Böylelikle zamana içkin,
geçici olmayan her vakit durup üzerinde
miþti: geldik huzurunuza, paylaþmaya, fikir
yeniden düþünülebilecek, eleþtiri metinleri
almaya, beraberce yaratmaya, baþka çare
Baþka bir açýdan bakýp "14 Þubat, kimgenç yazara rehberlik etmiþ olacak.
de, adres de yok kanýmýzca. Ya sabýr, iki üç lerce ve hangi kurumlarca meþru kýlýnDüþünün; ödül ve ceza ile, az önce ispat
soru kaldý, EMAA olarak sizinle inceleye- mýþtýr?" diye de sorabiliriz. Zira biz, öykü,
ettiðimiz
üzere,
edilgen
duruma
ceðimiz:
genelinde edebiyat düzleminde, isimleri
düþürülmüþ genç yazar, söz konusu özel
anýlmasý, hesaba katýlmasý gereken tüm
dergi sayýsýndaki ilgili tüm metinler ile
Bir ödül var; demek ki 'para' söz konusu. kiþi, kurum ya da yayýnlarýn destek verdiði
karþýlaþtýðýnda, kenParanýn nereden geldiði malum þu bir
mekanizma,
disini deðerlendirme
küçücük adada. Yine de sayalým biz: boþverin mekaniz- Demek oluyor ki, 14 Þubat'ýmýz,
yapma durumunda
Avrupa Birliði, yunops, usiad, þirketler vs. mayý bir tartýþma bir azýnlýk tarafýndan tartýþýlbulacaktýr. Bir bakýPeki, bu para onlara nasýl gelmiþ? Gökten dahi
gözlemle- maya açýlmaksýzýn gündeme
ma, bu, genç yazarýn
zembille mi inmiþ, cebrail aleyisselam memekteyiz. Demek getirilmiþtir. Kapsayýcý olmasý
sarsýcý
anlamda
cebinden mi düþürmüþ yoksa noel oluyor
ki,
14
söz konusu olamaz.
Bu düþünmeye, çalýþbabanýn hediyelerini mi satmýþ bizim Þubat'ýmýz, bir azýnlýk
gerçekler
ve
az
önce maya zorlanmasýdýr.
çocuklar ya da sarý kumlu ülkenin, tarafýndan tartýþýlAlkýþlanýlma ya da
petrolünden arta kalanlar mýymýþ? Eeeee! maya açýlmaksýzýn bahsedilmiþ, kiþiyi edilgen
plaketli camekânlar
Bizim genç yazarýmýz paranýn nereden gündeme
getir- durumda býrakan gün anlayýþý
hayallerine
deðil.
geldiðini biliyor mu? Biliyor. Yoo, bilmiyor. ilmiþtir.
Kapsayýcý nedeniyle 14 Þubat'ýmýza uzak
Elbette okuyucuyla
Hayýr, hayýr, bilmek istemiyor. Hepsi, her olmasý söz konusu durmaktayýz. Kimse lütfen
karþýlaþma açýsýndan
biri çok mühim bu cevaplarýn, hatta tüm olamaz. Bu gerçek- gücenmesin.
da bu dergi, uzun
bu para durumu, kararlarýmýza en çok etki ler ve az önce
soluklu bir çalýþma
edenlerdendir, fakat az sonra bahsede- bahsedilmiþ, kiþiyi edilgen durumda
olacak. Bir yanda tek bir akþamda
ceðiz. Çünkü sýrada -kararlara geçmeden býrakan gün anlayýþý nedeniyle 14
ödülünü, teþviðini ve eleþtirisini alan genç
önce- þu malum gün meselesi var:
Þubat'ýmýza uzak durmaktayýz. Kimse lütdiðer yanda yaþam boyunca kendisine
fen gücenmesin.
rehberlik edecek, tüm okuyucularýn ulaþaHer þeyin bir günü var bu dünyada.
bileceði uzaklýkta duran dergiyi kitaplýðýna
Bizim öykünün de öykü günü: 14 Þubat.
(Ýzninizle, bizi çok güldüren küçük bir
koyaný. Bir tercih yapalým mý?
Bu gün meselesine þöyle bir ayrýmla yak- 'yama' meselesi var, bu arada, onu sizinle
laþsak diyoruz: Birer atýf olarak, yýlbaþý paylaþmak istiyorum. Çok kýsa, biz, EMAA
Az sonra inceleyeceðiz deyip de býrakgünü, sevgililer günü, anneler günü ya da olarak ürettik bu retoriði: Sevgililer gününü
týðýmýz 'para' konusunu yeniden açmaya
doðum günü gibi kitleyi ayrýmsýzca hedef mü öyküye yamamalý yoksa öyküyü
gerek var mý, bilmem. Ne olur ne olmaz,
alan ve tabii ki ticari özellik taþýyan, sektör- sevgililer gününe mi? [elbette 'e'
deminden beri adet edindik: biz diyelim
leþmiþ anlayýþ, söz konusu kitlenin birey- seçeneðinin hakký mahfuzdur.])
diyeceðimizi: Kendi emeklerimiz ve
lerini seçim ya da tercih dahilinde etkin kýlçabalarýmýz... Dýþarýdan ya da iç'in uzaðýnmamaktadýr. Biz bir emek sarf ettiðimiz ya
Bu kadar tahlil, soru, inceleme yeter.
dan, katký yok, fon yok, demek ki savaþýn
da þeçimde bulunduðumuz için deðil o Yetmek ne kelime, artar, taþar. Sadede
kýrmýzý lekesi de yok. Özgürlükle biraz
günleri kutlayýþýmýz, o günlerde seviniþimiz. gelirsek; hepsi, þu kararlara vardýðýmýzý
daha yakýnlaþtýk iþte.
Dolayýsýyla bu tarifle ortaya çýkan "gün" söylemek ya da onlara nasýl vardýðýmýzý
zihniyetini gerici buluyoruz. Buna karþýlýk, anlatmak içindi: 2007 yýlýnda gerçekDurduk, geldik, fýrsat oldu karþýlaþma;
1 Mayýs, 8 Mart ve 1 Eylül gibi destek ver- leþtireceðimiz öykü çalýþmasý için yarýþma
EMAA olarak anlattýk. Þimdi sýra sizde: Söz
ilmesi ya da kutlanýlmasý, kiþinin kendi tertiplemeyeceðiz. Jüri de olmayacak.
sýrasý, sorgu sýrasý, ne varsa hepsinin
öznel deðerlendirmelerine baðlý olan gün- Hiçbir parasal eder ile ölçmeksizin hatta
sýrasý... Bekliyoruz.
leri ve yaslandýklarý anlayýþý gönülden kýstas ya da edebî sorgulama uygulamakdestekliyoruz. Seçim ya da deðerlendirme sýzýn, sadece küçük editör iþleri hesaba
25 Mart 2006, Basýn-Sen Lokali,
ile oluþan, bu etkin kýlýnma durumu fikrim- katýlýrak bir özel dergi sayýsý içinde tüm
Lefkoþa 
izce fevkalade önemlidir. O halde, soru- öyküleri yayýmlayacaðýz. Öte yandan,

Çirkin

argasdi

Saldırı

ODTÜ Kampüsü'nde
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Baraka Tiyatro Ve Korosuna

A-Ha (Nazen Þansal R.)

Baraka Tiyatro Ekibi, bu
sezonu bir kýsa oyun ve iki
kýsa gösteri ile açtý. 11 ve
15 Þubat 2006 tarihlerinde
Arabahmet Kültür Evi'nde
sergilenen "Teresa" isimli
sokak gösterisi, okuma tiyatrosu olarak icra edilen
"Gappellari Fuad Dayý" ve
tek perdelik kýsa oyun
"Düþünemeyen
Adam"
beðeniyle izlendi.
Fuayede
bekleyen
izleyicil e r i n
arasýnda
oynanan
"Teresa",
tiyatronun
yalnýzca
sahnede
deðil, her
an
her
y e r d e
karþýmýza çýkabileceðinin
de mesajýný vermekteydi.
Seyircilerin
arasýndan
sahneye fýrlayan bir oyuncunun,
þapkasýný
ve
atkýsýný
takarak
Gappellari'ye dönüþmesi
ve elindeki gazeteden

Hüseyin
Çakmak'ýn
yazýsýný teatral bir dille
okumasý,
anlatacak
hikayesi olan herkese
seyirci karþýsýna geçmesini önermekteydi. Gecenin
finalinde sahneye konan
"Düþünemeyen Adam" ise
Muzaffer
Ýzgü'nün
öyküsüyle
baþlayan
serüvenin, oyunculukla,
ýþýkla, kostümle harmanlanarak sahnede yeniden

hayat bulmasýydý.
Þubat Ayý gösterimlerinin tamamlanmasýnýn
ardýndan 27 Mart Dünya
Tiyatro Günü etkinlikleri
çerçevesinde,
Baraka
Tiyatro Ekibi, Baraka
Korosu ile birlikte yine

Arabahmet Kültür Evi'nde
seyircisiyle buluþtu. 25
Mart Cumartesi gecesi
düzenlenen
etkinlikte,
hem konser hem de oyun
büyük bir coþkuyla icra
edildi ve izlendi. 28 Mart
2006 tarihindeyse Orta
Doðu Teknik Üniversitesi'nin Omorfo'daki kampüsüne
davet
edilen
Baraka Tiyatro ve Korosu,
sanata ve düþünce özgürl ü ð ü n e
tahammülü
olmayan
bir grubun
çýkardýðý
t a t s ý z
hadiseler
sebebiyle
etkinliðini
y a r ý m
býrakmak
zorunda kaldý.
Bir parkta oturup düþünmeye çalýþan bir "aydýn"ýn
yaþadýklarýný
anlatan
"Düþünemeyen Adam",
yaz aylarýnda parklarda da
oynanacak. 
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Basýna da yansýdýðý gibi, ODTÜ
Tiyatro
Topluluðu'nun
katkýlarýyla düzenlenen Dünya
Tiyatro Günü etkinliklerine,
Baraka Kültür Merkezi Korosu
ve Tiyatro Ekibi olarak davet
edilmiþtik. Bu çerçevede, 28
Mart Salý akþamý, müzik ve tiyatro etkinliklerimizi sergilemek
üzere ODTÜ Kampüsü'ndeki
Büyük Salon'da yerimizi aldýk.
Ancak etkinliðimizin baþlamasýndan kýsa bir süre sonra,
bazý izleyiciler gürültülü bir þekilde salonu terkettiler. Biz, tepki
amaçlý yapýldýðýný anladýðýmýz
bu
saygýsýzca
harekete cevap vermeyip þarkýlarýmýzý
söylemeye devam
ettik. Koromuzun
programý tamamlanýp oyunumuz için
hazýrlýk
yapmaktayken,
dýþarýda
biriken bir grup,
tehditkar ifadeler
k u l l a n a r a k
Kampüs'ü
terk
etmemizi istediklerini belirtti. Sebebini öðrenmeye
çalýþtýðýmýz sýrada, bizleri oraya
davet etmiþ bulunan Kültür
Ýþleri Müdürü, güvenliðimizi
saðlayamayacaklarý gerekçesiyle oyunumuzu oynamamamýzý söyledi. Doðru bulmasak da, davet eden kurum
davetinden vaz geçtiðine göre
gidebileceðimizi belirtip olayýn
nedenini ýsrarla sorduk. Bunun
üzerine OTDÜ Genel Sekreteri,
agresif bir tavýrla, afiþimizde
kullandýðýmýz
"Omorfo"
Kampüsü ifadesini sorgulamaya baþladý. Dýþarýda birikip
sloganlar atan ve Ýstiklal Marþý
söyleyen kiþilerin yarattýðý terör
ortamýnda bu tarz bir "Omorfo"
mu "Güzelyurt" mu tartýþmasýna
giremeyeceðimizi, bizi davet
eden kurum olarak, Kampüs'ü
güvenli bir þekilde terk etmemizi saðlamakla yükümlü olduk-

larýný kendilerine anlattýk.
Ayrýca üzerinde "Omorfo"
yazan afiþlerin, ODTÜ Kültür
Ýþleri Dairesi tarafýndan tüm
Kampüs'e asýldýðýný, bu ana
kadar sorgulanmayan konunun
þimdi gündeme gelmesinin
ilginç olduðunu belirttik.
Ardýndan,
seyircilerden,
oyunumuzu oynayamadýðýmýz
için özür dileyerek sahneyi terk
ettik. Kampüs'ten çýkmaya
çalýþýrken, Türkiye Cumhuriyeti
bayraklarý sallayan bazý kiþilerin
bize saldýrganca davranmasýna, taþ atmasýna ve arabalarýmýza tükürmesine, sýrf olay daha
fazla
büyüyüp
masum kiþiler zarar
görmesin
diye
karþýlýk vermedik.
Ancak
Dünya
Tiyatro
Günü
dolayýsýyla gerçekleþtirilen bir kültürsanat etkinliðinde
yaþanan bu çirkin
olayý ve ODTÜ
yönetiminin misafirlerini kovar hale geldiði taraflý
tutumunu, kamuoyuyla paylaþma sorumluluðunu hissettik.
Bir üniversite, öncelikle bilim
yuvasýdýr. Özellikle de ODTÜ
gibi
Türkiye
gençlik
mücadelelerinde tarihe geçmiþ
bir kurumun, para ve kar odaklý piyasa mantýðýyla, "Müþteri
velinimetimizdir" anlayýþýyla, bilime, sanata ve kültüre tahammülsüzce yaklaþmasý, paranýn,
üniversiteleri
ne
hale
getirdiðinin ýspatýdýr.
Baraka Kültür Merkezi olarak,
ilerici, özgürlükçü ve barýþçý
tavrýmýzdan hiçbir zaman taviz
vermeyeceðimizi, gerici bir
gürüha teslim olan ODTÜ
yönetimini kýnadýðýmýzý, sanatýn
her türlü zorluðu aþtýðýný ve
aþacaðýný tüm kararlýlýðýmýzla
vurgularýz.
Baraka Kültür Merkezi

Þifa

argasdi

GENEL İSTEK ÜZERiNE
"DÜŞÜNEMEYEN ADAM"
Þifa Alçýcýoðlu
sifa_alcicioglu@yahoo.com

Biz kimiz?
Baraka Tiyatro Ekibi.
Ne yapar bu Baraka Tiyatro Ekibi?
Baraka Tiyatro Ekibi; her Salý akþamý 19:30- 21:30 saatleri arasýnda söylemek ve anlatmak istediklerini oyun ve
müzikle birlikte vücut dilini ve mimiklerini kullanarak teatral
çalýþmalar yapmaktadýr. Ýlgi duyan herkes bu saatlerde gelip
bize katýlabilir. Kapýmýz her yaþtan her kesimden insanlara
açýktýr.
Tiyatro her ne kadar söz ve hareketlerle yapýlan bir sanat
olsa da gerçek yaþamýn ta kendisi yani insanlara ulaþmak için
aslýnda küçük gözüken dev bir adým.
Yaþamýn içinden bir kesit, bir park manzarasý belki de;
"Düþünemeyen Adam". Muzaffer Ýzgü'nün "Genel Ýstek Üzerine " isimli öyküsünden yola çýkarak, içine biraz da hayal gücü,
empati ve okuma çalýþmalarý katýlarak harmanlanan öykü;
"Düþünemeyen Adam"ý ortaya çýkardý. Toplumsal sorunlara
yönelik bir tiyatro oyunu yazmaya çalýþan, ancak halktan
kopuk ve insanlarý küçümseyen bir yazarýn, daha rahat
düþünebileceði düþüncesi sonucunda bir parka gelmesiyle
baþlayan oyunumuzda, aydýn bir kimse olan yazarý yani
"aydýn"ý sorgulamaya çalýþtýk.
Þöyle bir düþünelim, acaba bugün yolda giderken kaç kiþi
gördünüz? Sanýrým net bir cevap kimse veremez. Yanýmýzdan
geçen herkes bir insan ve her insanýn kendi hikayesi var.
Sokakta ya da bir parkta yanýmýzdan manavdan aldýðý
pýrasalarý ve kerevizleriyle geçen belki de tek eðlencesi
komþu kadýnlarla dedikodu yapmak olan teyze, sigara baðýmlýsý bir genç ya da her þeyi bildiðini zanneden kendisini yaþýndan dolayý diðer insanlardan üstün gören ve birçok þey için
artýk çok geç olduðunu kabullenemeyip bunun acý burukluðunu hissettirmemeye çalýþan yaþlý adam, hergün sabah
parkta koþu yapan genç kýz, yanýnýzdan geçerken kendisini
belki fark edebilmeniz için, belki de tuttuðu futbol takýmýnýn
galibiyetiyle sevinip türkü söyleyen küçük bir boyacý çocuk,
anlattýðý dinsel öykülerle insanlarla olaylarý baðdaþtýran dine
karþý aþýrý baðýmlýlýk gösteren bir vatandaþ. Bunlar aslýnda bir
parkta görebileceðimiz günlük manzaralar... Gel gör ki
"Düþünemeyen Adam" yani oyunumuzun yazar karakteri bunlarý göremiyor ve hatta kendisi baþka bir hikaye yazmak için
uðraþýrken bu insanlarla zorunlu bir diyaloða girmekten dolayý
epeyce sinirleniyor.
Düþünemeyen Adam" 11 Þubat cumartesi ve 15 Þubat
çarþamba akþamý Arabahmet Kültür Evi'nde seyirciyle buluþtu. Bunun yanýnda "Teresa" isimli sokak tiyatrosunu da sokakladýk. Ayrýca Besim arkadaþýmýz "Gappellari Fuad Dayý"dan
bir bölüm okudu. Çalýþmalar sýrasýnda gülerken; farkettik,
oynarken; yaþadýk, bu karakter acaba kiminle baðdaþýyor diye
düþündük, makyajýmýzdan, aksesuarýmýza, kýyafetimize kadar
her ayrýntýyý düþünmeyi kendimize görev bildik. Yeri geldi bir
sandalyeyi paylaþtýk, yeri geldi uykusuz kaldýk, yeri geldi hammallýk yaptýk, kýsacasý düþündük, tartýþtýk, karar verdik,
oynadýk, yaþadýk ve çok eðlendik.
"Baþka Bir Kültür Mümkün" dedik ve demeye devam edeceðiz. Bunu gerçekleþtirmek için sokaklar, yollar, camekanlarýn önleri, parklar, bizi bekliyor.
BTE olarak bazý kurallara, kalýplara baðlý kalmadan söylemek istediklerimizi söyledik, oynamak istediklerimizi oynadýk
ve bu þekilde devam edeceðiz.
Gelin birlikte "eyle(y)(n)elim." 

