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Hayatımda bana en çok iyiliği dokunan şeyler gezilerle
düşler olmuştur. Ölü ya da diri insanlardan, savaşmamda
bana yardım edenler çok azdır.
Zorba, Nikos Kazancakis

Oğulcan Temiz 1993 yılında Ankara’da doğdu. İlköğretim ve liseyi TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite 3. sınıfı değişim programı ile Kanada
Carleton Üniversitesi'nde okudu. Hayal kırıklıkları ile geçen üniversite öğrenimi sırasında, kendine yeni bir hayal olarak, mezun olunca gerçekleştireceği
Latin Amerika gezisini yarattı.
Latin Amerika’dan sonra Türkiye’ye döndüğünde ne yapacağını bilemeyip
ne yapmayacağını bildiğinden ve kendini tam anlamıyla tanıyamadığından
İstanbul’daki bir bankanın bir kuledeki genel müdürlüğünde beyaz yakalı
stajının ilk cumasında istifasını verdi. Sonrasında, birkaç farklı işe girme
denemesi başarısız oldu. Ardından İtalya’ya yüksek lisansa gidip ikinci ayda
okulu bırakmak zorunda kaldı. Hayata karşı verilen savaşın 'kariyer' cephesinde
mücadeleye devam ediyor.
Hassas ve çocuk ruhlu olup hayal etmeyi ve hayaller içinde kaybolmayı,
görsel işitsel araçları kullanarak hikayeler anlatmayı, maceralar yaşamayı, ruha
hitap edebilecek duygusal eserler yaratmayı, yabancı dilleri kullanmayı, dünya
kültürleri ve evren tarihini okumayı sevdiğinden, yakın bir gelecekte kendisinin gazeteci, rehber veya iletişim tasarım konusunda akademisyen olacağını
tahmin ediyor.
En büyük hobileri fotoğrafçılık, gökbilim ve piyano çalmak olup, aynı zamanda dünyanın her köşesinden yeni insanlarla tanışmaktan, onların hikayelerini dinlemekten, “onların dilini” öğrenmeye ve “onların dilinden” konuşmaya
çalışmaktan büyük zevk almaktadır. İngilizceyi akıcı şekilde, İspanyolcayı
orta seviyede, Türkçeyi de Anadolu’nun zengin dokusu sebebiyle ve bu kitabı
yazarken fark ettiği üzere, kendi yorumuyla, henüz “başlangıç(!)” seviyesinde
konuşabilmektedir.
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TEŞEKKÜRLER
Bu kitap, beni zor günlerimde yalnız bırakmayan Zorba’ya, Simyacı’ya ve
Küçük Prens’e,
Ruhumu besleyen Ayvalık yöresine ve halkına,
Beni büyüten ikinci annem, canım anneanneme,
Onlarla karşılıklı çay içip muhabbet etme huzurunu hayatta başka hiçbir
yerde bulamadığım babaanneme ve dedeme,
Hayat görüşleri ve yaşam enerjileriyle beni fazlasıyla etkiledikleri için bahsetmeden geçemeyeceğim Altuğ Özışık’a, Alper Şanlı’ya, Barış Özcan’a, Deniz
Gökseven’e, Gökçe Altay’a, İdil İsmigüzel’e, İlker Köksal’a, Korhan Yelkenci’ye,
Nur Kaynar’a,
Seyahatimden birkaç yıl önceki bir yaz mevsiminde zeytin ve deniz kokulu
Ayvalık’ta yemyeşil zeytin ve kayısı ağaçlarının gölgesindeki salıncakta huzurla
uzanırken, harika bir dile sahip kitabıyla beni koluna takıp, hayatımın en güzel
Güney Amerika turunu attıran Mustafa Andıç’a,
Kocaman hikâyeleriyle beni büyüleyen, seyahatnamesinin cilt cilt çıkacağını
hayal ettiğim ve sabırsızlıkla beklediğim, cesur demir atlı Gürkan Genç’e,
İçimdeki çocukca hayallerimi dışa vurmamı neşeyle karşılayıp, benimkilere
pek benzer hayalleriyle bana cevap vererek devamında bu iki hayali ortak bir
hikâyede birleştirmek gibi tarifi imkânsız yetenekleriyle beni büyüleyen, bana
‘acayip mi acayip’ ilham kaynağı olan Sarahsson’a,
Ve hayatlarını yaşamak yerine benim için yaşayarak dünyanın en büyük
fedakârlığını yapan, bunları onlara nasıl geri ödeyebileceğimi bana kara kara
düşündüren annemle babama adanmıştır.
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SARAHSSON
Uzun süredir bu kitaba, “Benimle evlenir misin Sarahsson?” diye başlamanın
hayallerini kurmuştum. Her cümle sonunda o cümlenin hayallerine dalıp kaybolmaktan kitabın giriş kısmını yazmakta çok zorlandım. Ancak en sonunda
o gün geldi çattı.
“Uff, Oğulcan nereden çıktı şimdi bu, ne bu cıvıklık? Senden ciddi olmayı
beklemek de nereden çıktıysa?..”
“Nereden mi çıktı, Sarahsson? Hani seninle çok sevdiğin suşi yerken acaba
nasıl bir kitap yazmalıyım diye tartışıyorduk. Piyasada birbirine benzer seyahatnameler olduğundan, benim yazacağımın onlardan bir farkı olması gerektiğine
dair sana dert yanıyordum. Sonra fark ettim de, çok düşünmüşüm. Bu yaratacağım farkı ben değil, sen yaratmalıymışsın. İçinde, sayfalarında, kapağındaki
başlığında sen olmalıymışsın. ‘Ben’i bir kenara bırakıp ‘biz’ olunca hayatta
karşıma çıkan problemler basit bir engelden öteye geçemiyor.”
“Hımm, doğrusu biraz kafamı karıştırdın Oğulcan. Peki, ya sana ‘Hayır’
dersem ne yapacaksın?”
“Ne mi yapacağım? Güleceğim. Bu soruyu sormamın asıl amacı senden ‘evet’
veya ‘hayır’ cevabı almak değildi. Bu cümlenin amacı seni sevdiğimi tarihe yazılı
bir şekilde not düşmekti. İnsan neden böyle bir şey ister ki? Bilmiyorum. Ama
hayal et, bin yıl sonrasına gidelim. Tesadüfen bu kitabı açan meraklı bir okuyucu, bir arkeolog veya bir uzaylı, Oğulcan’ın yanında, ona bu satırları yazdıran
Sarahsson’a rastlayacak. Tüm bunları yazmak bir yana, hayallerine dalmak bile
beni mutlu ediyor. Ve mutluluğa bu sefer Güney Amerika seyahatim gibi tek
başıma değil, bu satırları yazarak seninle beraber tekrar ulaştım. Gel, kitabın
devamında yazılı satırlarla Güney Amerika’yı bu sefer beraber gezelim.
Yukarda geçen ‘mutluluk’ kelimesini biraz açmak isterim, zira bu kelimenin
‘içine kapanık’ ve ‘kendini yansıtmakta zorlanan’ kelimelerin içinde kaybolması
hoşuma gitmiyor. Mutluluk bütün insanların ortak hayat amacıdır. Eee, demek
ki tüm bu satırlarla, hayatın biricik amacına, sana yazarak ulaşıyorum. Hayatta
bundan daha keyifli ne olabilir ki?”
***
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Bu kitabı yazmama cesaret veren, istekle yazmamı sağlayan, Sarahsson’a
olan sevgimdi. Kitap toplu baskıya girmeden önce, ilk başta, sadece bir tane
bastıracaktım. Kitap tahminen ben Avrupa’da yüksek lisanstayken basılmış
olacaktı. Birkaç günlüğüne dönerek, ilk basılan kitabı Sarahsson’un çok sevdiği
suşicide keyfimiz yerindeyken, ona hediye ederek bir üstteki paragrafa kadar
okumasını rica edecektim.
İlk basılan kitapta, kitabın sonundaki ‘Bitirirken’ bölümü boş olacaktı. Teklifime ‘evet’ demesi hâlinde o anı fotoğraflayıp, bütün kitabın gerçek bir ‘sonucu’
olarak o fotoğrafı da yerine koyacak, ondan sonra toplu baskıya gönderecektim.
Sarahsson önümde bu satırları okurken ve ona evlenme teklif ederken her
gün tekrar tekrar olacakları kurarak kıs kıs gülüyor, daha bir canlılıkla ve neşeyle
yazmaya devam ediyordum. Ancak kitabı yazan kişi içimdeki çocuktu. Kitabın
sonuna gelip de içimdeki çocuğu bir süreliğine benden uzaklaştırarak girişte
yazdıklarımı tekrar okuyunca bencil davrandığımın farkına vardım ve evlenme
teklifimden vazgeçtim. Sarahsson’un Ankara’da düzenli bir hayatı ve işi var. Bana
gelince, yüksek lisans için yurtdışına gidiyorum. Şimdilik iki sene Türkiye’de
olamayabilirim gibi gözüküyor ve devamında ne olacağını bilmiyorum. Bu
bilinmezlik aslında güzel bir şey. Eğer tüm cevaplara sahip olsaydım hayatta
keşfedecek hiçbir şey kalmazdı. Yani yolculuğum henüz bitmedi. Başkasını beni
takip etmeye zorlayamayacağım gibi, aynı zamanda büyük bir söz verip, bana
en çok ihtiyacı olduğu anda onu geride de bırakamam.
Tüm bunların yanında, böylesine ciddi bir teklif için henüz yeterince büyüyüp olgunlaşmadığımı düşünüyorum. Bunun için fazlasıyla erken geliyor.
Kendimi yetişkin gibi değil, çocuk gibi hissediyorum. Yani demek istediğim,
ara ara heyecanla söylediğim, “Hele bir işe gireyim, ilk maaşımla sevdiğiniz
restoranda çilingir sofrasını kurdurup, size neler neler ısmaralayacağım!”, “Bu
sefer sizi tatile ben çıkaracağım!” gibi hayallerimi gerçekleştirmeme ve yavaştan büyümeme biraz vakit var. Ve büyükler ne mi ister? Gençlik dönemlerine
dönebilmeyi…
Buraya kadar yazdıklarımı ve ne düşündüğümü tek bir cümleyle özet geçmek gerekirse, “Ah aşk -daha doğrusu onun yarattığı ilham- sen insana neler
yaptırıyorsun!”
***
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“Arkada bıraktığın şeyleri düşünme” dedi Simyacı, atlarıyla çölün kumlarında ilerlerken. “Her şey evrenin ruhuna kazınmıştır ve ebediyen orada kalacaktır.”
“İnsanlar gitmekten çok geri dönüşü hayal ediyorlar,” dedi, çölün sessizliğine
-yeniden- alışmış olan delikanlı.
“Bulduğun şey, saf maddeden yapılmışsa hiçbir zaman çürümeyecektir. Ve
oraya bir gün geri döneceksin. Bir yıldız patlaması gibi bir anlık ışıktan başka
bir şey değilse, o zaman geri dönüşünde hiçbir şey bulamayacaksın. Gene de en
azından bir ışık patlaması görmüş olacaksın. Yalnızca bu bile yaşamış olmanın
zahmetine değer.”
Simyacı, Paulo Coelho
***

Kendi teleskobumdan Avcı (Orion) Bulutsusu. Bu renkli, parlak, tablo gibi gözüken
bulutsunun içinde yıldızlar doğuyor ve evrendeki yeni maceralarına merhaba diyorlar.
Saçtıkları ışık kendilerini doğuran gaz ve toz bulutunu aydınlatıyor.
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GİRİŞ
Pek çok kişi, Latin Amerika seyahatimde başımdan geçenlerle ilgili bir anlatı hazırlamam önerisinde bulunmuştu. Hatırlıyorum da, bu konuda beni en
çok şaşırtan anlardan birinde, bir bahar akşamı Ankara metrosuyla ilk durak
Kızılay’dan son durak Koru’ya giderken oturmuş, kitabımın temelini oluşturan
Latin Amerika günlüklerimi okuyordum. Yanımda oturan adam da, bütün
yolculuk boyunca kafasını bana doğru eğerek, günlüklerimi okurken bana ortak oluyordu. Beklemediğim bir anda, ineceği durağa varmadan hemen önce,
okuduğum ‘kitabın’ ilginç hikâyeleri olduğunu, kendisinin de bu kitabı okumak
istediğini söyleyip kitabın ismini sordu. Şaşırıp gülme kısmından sonra, bunun
bir kitap değil günlüklerim olduğunu belirttiğimde adam hiç çekinmeden bana
telefonunu ve e-posta adresini verip günlüklerimi ona göndermemi rica etti.
Ben de ona kitapçıların ‘gezi kitabı’ bölümünde buna benzer başka anı kitapları
bulabileceğini söylemekle yetindim.
Latin Amerika’da yaşayıp gördüklerimin kitaplaştırılması şu ana kadar
bana sıradan geldiği için gerçekleştirmeye pek niyetli değildim. Hâlâ da sıradan geliyor. Benim gibi orayı burayı gezen birçok kişi ve anı kitapları var.
Bunun onlardan ne farkı olacak ki? Sonradan kendisi de bir yazar adayı olan
ve kalemi çok güçlü olan Sarahsson’dan aldığım motivasyonla bu kitabı yazmaya koyuldum. Aynı zamanda bu kitabın geleceğe bırakılacak, arada bir açıp
okuyacağım, ileride çocuklarıma göstereceğim hoş bir anı olarak kalmasını da
istedim. Hatta, ileride yazmayı düşündüğüm bir romana, ilk yazı denemem
olarak ön hazırlık da olabilir.

Nereden Çıktı Bu Gezi Fikri? Gezin Dünyada Başka
Bir Yere Değil De Neden Latin Amerika’ya Oğulcan?
2013-2014 yılında, okulumun öğrenci değişim programıyla bir sene boyunca Kanada’nın başkenti Ottawa’da bulunmuş, onlarca farklı kültürden insanı
tanıma fırsatı edinmiş, bazı şeylere yeni bir gözle bakmaya başlamıştım. Sanki
odamın penceresini açmıştım ve içeriye temiz hava dolmaya başlamıştı, canlanmıştım. Pencereden kafamı uzattığımda yeni manzaralar görmeye başladım.
Komşularım ve en iyi anlaştığım insanlar Güney Amerikalıların yanında İspanyollar, İtalyanlar, Mısırlılardı.
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Şili, Kolombiya, Honduras, Kosta Rika... Bu ülkelerden tanıştığım samimi
insanlarla konuyu asla ülkelerine getirmek istemiyordum, ülkeleri hakkında hiç
ama hiçbir şey bilmemem beni korkutuyordu. Bir yandan da, bir gün karşıma
çıkacakları ihtimalini hiç düşünemediğim, tek yakınlığım Dünya Kupaları
öncesindeki Panini futbolcu çıkartmaları olan bu ülkelerin gençleriyle karşılaşmama hayret ediyordum. ‘Köyden indim şehire’ durumu başıma gelmişti.
Ya da ben o ana kadar kendi hâlindeki, dış dünyadan habersiz, Hobbiton’da
yaşamış bir Hobbit’tim.
Okulun bahar tatilinde, onlarla gittiğim bir haftalık Küba gezisinde ülkenin sokaklarından ve insanlarından, ama başta ‘Guantanamera’ ve ‘Chan
Chan’ olmak üzere sokakta çalan müziklerden çok etkilendim. Sanki bir
masalın içindeydim. O ana kadar hayatımda gördüğüm en farklı ve etkileyici
yerdeydim; böyle bir şeyi hayal etmem mümkün bile değildi. Bize Havana’yı
gezdiren rehberin sabah grubumuzu aldığında ilk söylediği şey, “Küba’yla ilgili
ne biliyorsunuz?” sorusuydu. İşte o an kendimden utandım. Kendi kendime, bu
kıtaya tekrar geri döneceğime, o zamana kadar da İspanyolcayı öğreneceğime ve
ülkeler hakkında bilgi sahibi olacağıma, bu diyarları anlayarak gezeceğime söz
verdim. Bu duygu özellikle uçakla Kanada’dan Türkiye’ye geri dönerken zirve
yaptı. 2014 Brezilya Dünya Kupası zamanıydı. İçimden kaptana, “Kaaaptaaan
beni müsait bir yerde uçaktan paraşütle at! Brezilya’da inmek isteyen vaaar!”
diye bağırıyor, geri dönüyor olmamın hüznünü yaşıyordum.

Neden Latin Amerika’ya Okuldan Mezun Olur Olmaz Gittin?
Üniversite hayatımda yüreğimin gittiği yol biraz farklıydı. En azından stres
altında yüreğimden yıllar çalan makine mühendisliği bölümünde evrenin fiziksel yansımasınının bir kısmını açıklayabilmek için kimi ermişlerin hayatlarını
adayarak yazdığı, sayfalarca süren kitaplar ve değerli profesörlerimin bize
anlatmaya çalıştığı şekilde değildi.
Yüreğim, evrene yakın hissedebilmek için şu yoldan gidiyordu: Akşamları
soluğu Müzik Fakültesi’nde alıp, bir süre piyano çaldıktan sonra pencereye
yaklaşıyordum. Yan odalardan gelen müzik sesleri eşliğinde gökyüzündeki
yıldızların müziğe ne kadar da benzediğini düşünerek, ikisinin nasıl da aynı
dili konuştuğunun zevkine varıp, evrenin ruhuna farklı bir kapıdan inmeye
çalışıyordum.
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Karanlık bir odaya geçip pencereyi açarak, kimse bana karışmadan
Ankara üzerine doğan dolunayı odaya dolan müzik aletleri sesleriyle izlerken...
Okulum Bilkent’in en sevdiğim yeri, Müzik Fakültesi.
Yaz stajlarımı yurtdışında bu alanlarda yapmak için ne kadar uğraştıysam
da, hocalarımdan referanslar aldıysam da, bu hayallerime ulaşamadım. Yazları
kendimi bir zorunluluk olarak ruhuma fersah fersah uzak savunma sanayinde
buldum. Örneğin, pek çok kişinin çalışma hayalleri kurduğu ASELSAN’daki
stajım sırasında ASELSAN’a ömrünü adamış başmühendis bana, “İleride burada
çalışmayı düşünüyor musun?” diye sorduktan sonra, herhâlde pek beklemediği
“Iıııı... Hayır!” cevabını verdiğimde ortam bir anlığına sessizleşti. Ancak hayatta
karşıma çıkan duyarlı ender kişilerden olması sebebiyle ve bu satırları yazarken
yüzümü gülümsettiğinden kendisine teşekkür etmeden geçemeyeceğim.
Staj süresince benim ne kadar sıkıldığımı görüp, ilgimi nelerin çektiğini
bildiğinden bir gün beni yanına çağırdı. İnternetten bulduğu uzay teleskoplarının mekaniği üzerine yazılan bilimsel makalelerin çıktısını okuyup vakit
geçirmem için gülümseyerek bana uzattı ve kafama bir ASELSAN şapkası
taktı :) Stajımın son günlerinde orada çalışan diğer alt kademe mühendislere
veda ederken, orada çalışıp çalışmak istemediğim sorusunu bir kez de onlardan işittim. Ağzımı açıp, “Hayır” cevabını verebilmek için utana sıkıla birkaç
saniye beklemiştim ki, başmühendis aniden benim yerime onlara cevap verdi:
“Oğulcan’ın hayalleri başka yöne akıyor!”
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Mekaniğin müzikle konuştuğu ortak dili öğrenebilmem, -enstrümanlar
gibi- bu dil üzerinden yapıtlar verebilmem için makine mühendisliğinde
öğrettikleri mekanik dilinin yanında müzik dilini de öğrenmem gerekiyordu.
Bunun için Müzik Fakültesi’ne yandal başvurusunda bulundum ve ta- ta - ta dam, kişisel ‘aristokrat beklentileri’ için yeterli bulunamadım. Hayallerimden
habersiz olup, daha işin başından bana ‘değersiz ve başarısız’ damgası vuran,
hayallerime çabalama imkânı tanımayan hocalara derdimi anlatmam lazımdı.
Hemen ardından, Müzik Fakültesi’nde yetkili hocanın odasına girerek derdimi
ne kadar anlatmaya çalışsam da anladım ki bazı ruhsuz, makineleşmiş, bencil,
empati kuramayan, aklı sadece ‘1 ve 0’larla çalışan, hayattan kopuk mühendislik hocalarının çok daha beteri, müzikle yetişmiş olmaları sebebiyle papatya
ruhlu sandığım Müzik Fakültesi hocaları arasında da varmış. Gür yapraklarıyla,
yüksek, ihtişamlı bir gövdeye ve uzun, sağlam dallara sahip olan bu hoca, anlaşılan gençliğinde budama yapılmadığından dibine düşen tohumları gölgede
bırakıp onların büyümesini engelleyen, yeni yeşerecek ağaçlara zararlı, bencil
bir ağaca dönüşmüş.
Bu tür basit engeller beni yıldıramazdı. Mademki Müzik Fakültesi’nin
düzenli ordusuna kabul edilmedim, ben de korsan olurum. Hemen zorunlu
makine derslerimin olduğu programımda boşluk yaratıp Müzik Fakültesi’nin
ders kataloğunu açtım. Öğrenmek istediğim dersi belirleyip hocasına derdimi
anlatan bir mesaj attım; benimle yakından ilgilendi ve dersine ‘korsan öğrenci’
olarak kabul etti. Tabii, hiçbir teorik müzik bilgisi olmayan benim gibi birinin
hayatında ilk defa üniversite düzeyi teorik müzik derslerine girmesi yüzme
bilmeden denize girmek gibiydi; bir süre çırpınsam da denizde boğulmaktan
kurtulamadım, dersi bıraktım. Meğer , eğitimi en az bir yıl süren ‘Müzik Hazırlık Okulu’na kayıt olmam gerekiyormuş.
Hayatın adaletsizliğini o zamanlar öğrenmiş oldum. İstediğim alanlarda
çalışamamamın büyük bir haksızlık olduğu düşüncesiyle hayallerim yıkıldı.
Artık, kendimi okulda istemediğim bir hapishane içine tıkılmış gibi hissediyordum. Mekanik bilgisini müziğe veya gökbilime uygulayıp, onların ‘ortak dilini’
öğrenme hayalimi temsil eden açmakta olan papatya dalından koptu, rüzgârla
bir oldu, uzaklara doğru kaybolup gitti. Bu hapishaneden çıkmam gerekiyordu
ve sabırla Latin Amerika’ya doğru iki buçuk sene sürecek tüneli kazmaya başladım. Dil açlığımı da İspanyolca öğrenerek gideriyordum. Gidenlerin yerini
yenilerinin doldurması uzun sürmedi.
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Tahminimce bilinçaltım, müzik ve gökbilimle ilgili can sıkıcı geçmiş anılarımı protesto ederek onlara ihtiyacım kalmadığını, Latin Amerika konulu
yeni bir ‘amaç’ bulduğumu, daha şimdiden bu yeni amacın dilini öğrenmeye
başladığımı, dünyada başka diller de olduğunu, okul bitince o dilin konuşulduğu yerde olacağımı, onlarsız da güçlü olabileceğimi yüzlerine vurmak, kendini
tekrar güçlü hissedebilmek istiyordu.
Okul bittikten sonra kendimi makine mühendisi olarak kabul edemedim.
İnsanlar bana ne olduğumu sorduğunda, tam olarak ne cevap vereceğimi
bilemiyorum. Bazen amatör -‘astronom’ demekten hoşlanıyorum- bazen de
‘kaptan’ cevabını veriyorum. Komik ama bir seferinde verdiğim kaptan cevabı
ve kafamdaki kaptan şapkası yüzünden havalimanındaki güvenlik aramasında
çantam aranmak üzereyken vazgeçmişler, “Tamam, geçin” demişlerdi. Tabii,
ne olduğum sorusuna, ‘hayalperest’ cevabını vermeyi daha çok seviyorum.
Her insanın içinde koca bir evren varken herkes bir hayalperest değil midir?
Üstelik her insanın içinde evreni barındırması sadece kelimelere özgü değil,
aynı zamanda bilimseldir. Bu konu ile ilgili internette çevirisi aşağıdaki gibi
olan bir yazıya rastladım:
“Kocaman evren içinde bizler de birer evreniz. Her bir gözümüz 130 milyon fotoreseptör hücre içeriyor. Bu hücrelerin her biri de 100 trilyondan fazla
atomdan meydana geliyor; Samanyolu’ndaki yıldızların sayısından fazla. Ancak
gözlerimizdeki hücrelerin atomları milyarlarca yıl önce başka yıldızların çekirdeğinde var oldu, sonra bizi oluşturdu. Bu atomlar kendi bilincimize evrilip
gelişti. Evren bu gözlerle kendi kendini gözlemlemeye ve varlığından haberdar
olmaya doğru ilerledi. Bizler, evrenin kendi kendini deneyimlemesiyiz.” Bizler,
bu deneyimleri var eden birer düşünceyiz. İşte evrenin ironisi!
Geçmiş ve gelecek de birbirine ironiyle bağlı. Okul bitince eski hayallerimi
çoktan unutmuştum. Latin Amerika’ya gitmeme 1,5 ay kalmıştı. O sıralarda
tanıdığım astronom hocalar, yapımı devam eden, ülkemizin en büyük teleskobu olacak ‘Doğu Anadolu Gözlemevi’ için beni, teleskopla ilgili mühendislik
konusunda Türkiye’de araştırma faaliyetleri yürüten bir üniversitenin yüksek
lisans bölümüne yerleştirebileceklerini söylediler. Devamında ne mi oldu?
Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum uçsuz bucaksız evrende biraz daha
ileriye gidebilecek ve yeni yerler keşfedecek ‘gemileri’ geliştirme fikrine ‘teşekkürlerimi’ sunup, bu alanda benim yerime çalışabilecek arkadaşların isimlerini
vererek ‘şimdilik’ yanlarından ayrıldım. Kimi hocalarım okuldan yeni mezun
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olduğum için üzerimdeki bıkkınlıktan böyle bir cevap verdiğimi söyledi. Belki
de öyle, bilemiyorum, bunlara kafa yormuyorum. O an hayatta öyle olması
gerekiyordu ve öyle oldu. Ancak şunu da kabul etmem gerekir ki, galiba bu
hayallerimi gerçekleştirmeyi yeterince isteyemedim, kırılgan ruhum çabuk pes
ederek uzayın karanlığında kayboldu. Eminim bu hayallerimi gerçekleştirmeyi
yeterince ama yeterince, hiç durmadan, daha da fazla isteseydim şimdi her
şey çok daha farklı olacak, hatta belki de bu satırlar hiç yazılmamış, Latin
Amerika’ya gidilmemiş olacaktı.
Okuldan mezuniyete, mezuniyetten yüksek lisansa, yüksek lisanstan işe,
işten evliliğe koşulan bu bayrak yarışında insanların nereye yetişmeye çalıştığına, neden acelesi olduğuna anlam veremiyordum. Ama yarışmadan da insanın
hayal kuramayacağını ve günümüz hayat koşullarında ayakta kalınmasının
zor olacağını da hissederek, 2,5 yıl sonra okul bitince alabileceğim en iyi mola
zamanında kısa bir süreliğine soluklanıp, hayatımda yer edecek güzel bir hayat
dersi olarak çok susamış hâlde Latin Amerika’yı içmeye başladım.
Üniversite eğitimim sırasında gelecekte vaktim veya enerjim olup olmayacağını bilmeden verilen ‘gelecekte mutlu olacaksın’ vaatlerine aykırı, güzel
bir ‘hayat eğitimim’ ve ‘mutluluğum’ oldu. Şimdiden mutlu olalım, geleceğin
ne getireceğini bilmiyoruz. Yarıştaki kısa molada atıştırdığım Latin Amerika
gibi, bugünün hatıraları bana yarın için yani yarışın devamı için ihtiyacım olan
gücü sağlayacak ve bana şüphesiz uzak sözler yerine, şimdiden mutlu bir hayat
verecektir. Hayatımızın en önemli amacı mutlu olmaya çalışmak değil midir?
Aslında bu yolculuk kendimin kendime karşı düzenlediği bir protesto
olarak başladı.
Hiç Büyümeyecek Çocuk
MAYIS - TEMMUZ 2018 - AYVALIK
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“Kürelerin Müziği (Music of Spheres/Musica Universalis): Gök cisimlerinin hareketlerindeki
oranları, insan kulağınca duyulamayan ama uyumlu bir müzik biçimi olarak gören, evrenin
armoni gösteren sayılarla düzenlendiği fikri üzerine kurulu antik bir felsefi kavramdır.
“Tellerin mırıltısında geometri vardır. Kürelerin (gezegenlerin) dizilişinde müzik vardır.”
Pisagor, MÖ 5. yüzyıl

“Sicim Teorisi’nin en son sürümüne Membran sebebiyle M-Teori denir. Böylece artık
sicimlerin membranlarla bir arada bulunabileceğinin farkındayız. Yani doğada gördüğümüz
atomaltı parçacıklar, kuvars, elektronlar küçük, titreşimli bir ipteki notalardan başka bir şey
değildir. Fizik nedir? Fizik, titreşen tellere yazabileceğiniz harmonik yasalarından başka bir
şey değildir. Kimya nedir? Kimya, titreşimli teller üzerinde oynayabileceğiniz melodilerden
başka bir şey değildir. Evren nedir? Evren, titreşen tellerin bir senfonisidir.
Öyleyse, Albert Einstein’ın hayatının son otuz yılında yazdığı Tanrı’nın Zihni nedir? Şimdi
tarihte ilk kez Tanrı’nın aklı için bir aday var. Bu, on bir boyutlu hiper uzayda rezonans
eden kozmik bir müziktir. Biz melodilerden başka bir şey değiliz. Titreşimli teller ve zarlarda
çalınan kozmik müzikten başka bir şey değiliz. Fizik yasalarına uyum, titreşimli dizgelerin
uyum yasalarından başka bir şey değildir.”
Michio Kaku, MS 2011
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GUANTANAMERA
Candan bir adamım ben,
Palmiye ağaçlarının ülkesinden.
Ölmeden önce istediğim şey,
Ruhumun dizelerini paylaşmaktır.

Ve o zalim parçaladığı için,
Beni yaşatan bu kalbi,
Ne eşek dikeni ne ısırgan,
Beyaz bir gül yetiştiririm.

Açık yeşildir dizelerim ama
Kızıl alevler gibidir.
Yaralı bir ceylandır dizelerim,
Kurtarılmayı bekler dağda.

Bu dünyanın yoksullarıyla,
Paylaşmak isterim neyim varsa.
Dağdaki ırmak beni,
Denizden daha çok memnun eder.
Versos Sencillos – Jose Marti

Beyaz bir gül yetiştiririm,
Haziranda ve ocakta,
Candan arkadaşım için,
Bana elini uzatan.

Bir gece Ayvalık’ta Sarımsaklı Sahili’nde dolaşırken.
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GUATEMALA

GUATEMALA
Guatemala kıtanın en etkili ve ucuz İspanyolca derslerinin verildiği ülkelerden biri. Antigua, Xela şehri veya Atitlan Gölü etrafında yoğunlaşmış olan
dil okullarında pazartesiden cumaya günlük dört saat veya üzeri özel ders, aile
yanında kendi odanızda konaklama, üç öğün yemek dâhil aylık 600-800 dolar
civarı bir fiyata kalabilirsiniz. Ben de, üniversitede edindiğim başlangıç seviyesi
İspanyolcayı orta seviyeye taşımak, İspanyolca konuşma pratiği yapmak ve
kıtadaki yolculuğuma hazırlanmak için ilk üç ay burada kaldım.
Yolculuğuma hazırlık olarak geldim dediysem de, burayı bir nevi geçerken
uğranan, şehirlerarası dinlenme tesisi gibi algılamanızı istemem. Tam tersine,
bana kıtada en çok sevdiğim ülke sorulduğunda, insanlara gözümü kırpmadan
avokado, kahve ve kakao diyarı Guatemala diyorum. Neden mi?
Ülkede kendi dilleri olan yirmi bir farklı Maya topluluğu yaşıyor ve toplumun %40’ını oluşturuyorlar. Geçmişten gelen kültürlerini, inşa ettikleri
yapılarını, inançlarını, yaşam tarzlarını kısmen de olsa korumayı başarmışlar.
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Televizyonlarda göremeyeceğiniz bambaşka bir bölgeye geldiğinizi anlamakta
zorlanmıyor, her şeyi biraz daha keşfetmek istiyorsunuz. Üstelik, turizm sektörü
de diğer pek çok Latin ülkesine nazaran daha gelişmiş olduğundan istediğiniz
yere turist olarak ulaşmakta sıkıntı çekmiyorsunuz. Buraya gelme amacınıza
bağlı olarak ülke pek çok isteğinize cevap sunabiliyor.
İsterseniz Karayipler kıyısında deniz ve güneşin tadını çıkarıp deniz ürünlerine doyabilirsiniz(1). Belki de, doğa gezisi olarak aktif volkanlara tırmanarak
püsküren lavları izleyip, toprak altından çıkan sıcak buharda şekerlemenizi
ısıtmak istersiniz (2). Tarihin içinde kaybolmak için Mayaların eski başkenti
olan Tikal’de görkemli piramitlerin üstüne çıkıp, ufka kadar uzanan yağmur
ormanını izlerken Yıldız Savaşları’nın burada çekilen sahnelerini gözünüzün
önüne getirirsiniz (3) veya sessizlik ve huzur için ormanla kaplı Rio Dulce nehrinin kıyısındaki bungalovlarda kalıp, ormanın sesine kulak verirsiniz (4). Eğer
Avrupai bir anlayışla kolonyel İspanyol binaları içinde gezinmek, eski fotojenik
sokaklarda ve kapı önlerinde sosyal medya fotoğrafları çekmek, sonrasında bir
kafede Guatemala kahvenizi yudumlamak isterseniz Antigua size göre (5). Atitlan Gölü etrafında takılarak her şeyden azar azar deneyimlemeniz de mümkün.
Gölün etrafına dağılmış her bir köy ülkeye başka gözle gelen turistleri ağırlıyor
(6). Örneğin birinde yoga benzeri meditasyon yapanları , diğerinde sırt çantasıyla kıtayı gezenleri, başkalarında dini törenlerini yapan Mayaları, göle girip
volkan manzarasına karşı kitap okuyanları veya Mayaların açtığı pazar yerlerini
görüyorsunuz. Bu köylerin birinden çıkıp diğerine girdikçe, sanki Vedat Milor
gibi önünüze konan farklı tabaklardan azar azar kaşıklayarak yeni yemekler
tattığınızı hissediyorsunuz.

ANTIGUA
İspanyolca öğrenimim için Antigua şehrinde kalıyorum. Şehrin isminin anlamı ‘Eski Guatemala’. Bir zamanlar İspanyollar için Orta Amerika Bölgesi’nin
başkentiymiş. Ancak 1773’de yaşanan bir deprem şehri yıkınca insanlar yeni başkent ‘Ciudad de Guatemala’ya (Guatemala Şehri/Guatemala City) taşınmış. Eski
başkentlerine ‘Antigua’ diye hitap etmeye başlamışlar. Antigua, Guatemala’nın
en çok turist çeken yerlerinden biri ve hâlâ eski kolonyel mimarisini koruyor.
Sokaklarda en fazla iki katlı, yan yana yapışık sıralanmış, kırmızı kiremitli
binalar ve Arnavut kaldırımları uzanıyor.
33

1

2

3

4

5

6

34

Atitlan Gölü etrafındaki köylerden birinde gezinirken. ’Mini Cooper’ görünümlü taksiler
olan tuktuklar yeni müşterilerini arıyor.

Kimi evler konak gibi, giriş kapısı tüm odaların baktığı ortak bir bahçeye/
avluya açılıyor. Yabancı turistlere hitap eden, yüksek fiyatlı, Avrupai tarzda
bar, restoran, kafeler var. Sanki hafta sonları eğlenmeye Beşiktaş’a veya turistik
yerlere gitmişsiniz gibi. Zaten, varlıklı Guatemalalılar hafta sonları eğlenmeye
Ciudad de Guatemala’dan bir saat mesafedeki Antigua’ya gidiyor.
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Şehir bir semt büyüklüğünde, bir ucundan diğer ucuna Arnavut kaldırımları
üzerinde yarım saatte yürüyebilirsiniz. Bir üniversite kampüsünün büyüklüğü gibi düşünün. Antigua’nın dışına çıkınca Guatemala gerçekleri başlıyor.
Sokaklar hava karardıktan sonra ıssız ve güvensiz, gelir seviyesi düşük, aynı
şekilde fiyatlar da. Zaten Ciudad de Guatemala veya Antigua dışında büyük,
gelişmiş, ülkemiz standartlarında şehir diyebileceğimiz bir yerleşim yeri pek
yok. Yerleşimler genel olarak köy veya semt havasında. Binalar tuğla veya betondan, çatıları tenekeden.
Latin Amerika’daki yerleşim yerlerinin New York benzeri bir şehir planı
var. Şehrin ortasında bütün yolların çıktığı, insanların toplanıp vakit geçirdiği,
şehrin meydanı olan merkezi bir park (Central Park/Parque Central) veya bir
meydan (Plaza de ...) var. Parkın/meydanın etrafını kolonyel mimaride devlet
binaları, müzeler ve bir kilise çevreliyor. Parka dikey ve yatay uzanan, birbirine
paralel sokaklar sıralanıyor. Bu arada, gözünüzde canlandırabilmeniz için New
York benzeri şehir planı demiş olsam da, bu ızgara şehir planının yaratıcısı Anadolu topraklarından Miletli Hippodamos’tur. Milet, M.Ö. 479 yılında Persler
tarafından tahrip edildikten sonra Hippodamos tarafından ızgara plana göre
tekrar planlanmıştır.
Antigua’nın etrafı üç volkanla çevrili: Agua (Su), Fuego (Ateş) ve Acatenango Volkanları. Bunlardan Fuego aktif bir volkan; zaman zaman lav püskürtüyor. Bu sebeple şehirde ara ara depremcikler meydana gelebiliyor. Üstelik
bu volkanlardan bazılarına tırmanabiliyor, karşınızda fışkırmakta olan lavı
izleyebiliyorsunuz.

ABD ETKİSİ
Gittiğim dil okuluna gelen yediden yetmişe öğrencilerin çoğu, Teksas gibi
muhafazakâr eyaletlerden gelen Cumhuriyetçi ABD’liler. Kilise tarafından,
Orta Amerika’da Hristiyanlığı yaymak üzere görevlendirilmişler ve bunu başarabilmek için İspanyolca eğitimi alıyorlar. Hepsinin, Guatemala'da da bağlı
bulunduğu bir kilise var. Erkeklerin birçoğu eski asker. Bunların dışında kimileri
de kiliseden bağımsız olarak hayatlarında önemli bir trajedi yaşamışlar, kurtuluşu Tanrı’da bulmuşlar. Örneğin, Afganistan’a gidip savaşmalarından veya
eşlerinden ayrılmış olmalarından kaynaklanan trajediler yaşamışlar. Yetimhane,
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okul gibi yerlerde belli bir derneğe bağlı olarak çalışıp, kendilerince terapi
oluyorlar. Ama terapi olanların ellerinin altına İncil bir şekilde sıkıştırılmış,
onlar da güven veren anneleri gibi Tanrı’ya sarılmışlar.
Kimi emekli ABD’liler de ülkelerindeki varlıklarını satıp buraya yerleşmişler. Cennetten bir parça olan, namı diğer ‘Sonsuz Baharlar Ülkesi’ndeki yeni
yazlıklarında emekliliklerinin tadını ülkelerinden daha ucuza çıkarıyorlar. Bir
nevi ülkemizde emekliliklerini geçiren Almanlar veya İngilizler gibi.
Guatemala’ya, hatta Orta Amerika ülkelerinin çoğuna ‘ABD’nin arka bahçesi’ demek pek de yanlış olmaz. Buraya gelen turistlerin çoğunluğu ABD’li
olduğu gibi, bir işte çalışmaya veya yaşamaya gelen yabancıların çoğu da öyle.
Elektrik prizleri ABD’de gördüğümüz uçlardan, televizyonlarda Miami’den
görüntüler yayınlanıyor, Amerikan yaşamı özendiriliyor, pek çok kişi ABD’ye

Antigua’daki konak mimarili McDonalds ve ortasında süs havuzu olan avlusu.
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Volkan Agua manzarasna karşı Antigua’nın meydanındaki Bağımsızlık Günü
kutlamaları ve okul bandoları.
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tatile gitmenin, orada çalışabilmenin, ABD’li biriyle evlenebilmenin hayalini
kuruyor. Örneğin, ülkenin en çok satan gazetesi Fidel Castro’nun öldüğü gün
‘Diktatörlüğün Sonu’ diye manşet atmış, baş sayfaya Küba’da olan bitenlerin
fotoğraflarını değil, Miami’de sevinen Kübalıların fotoğraflarını basmıştı.
Hatırlarsanız, Aralık 2017’de Birleşmiş Milletler’de ABD’nin ‘Kudüs İsrail’in
başkentidir’ kararına karşı oylama yapılmış, ABD şöyle bir söylemde bulunmuştu: “Oylamayı takip edip bize karşı oy verenleri not edeceğiz. Onlara para
yardımı yapmayacağız.” Oylamada 128 evet, 9 ret ve 35 çekimser oy kullanılmıştı.
ABD, ABD’ye bağlı ada devletleri ve İsrail haricinde ret oyu veren ülkelerden
biri de Guatemala’ydı (ve komşusu Honduras da onlardan biri). Kudüs’te büyükelçilik açan ikinci ülke Guatemala oldu. Devlet başkanı, dünyanın bir ucundan
diğer ucuna gidip İsrail başkanı Netenyahu’yla açılış yaptı.
Ciudad de Guatemala’da bir alışveriş merkezinin yemek katına girdiğinizde
göreceğiniz manzara ABD’deki bir alışveriş merkezinin yemek katından çok
da farklı değil: ABD’li olmayan bir tane fastfood dükkânı yok. Yanımda bu
manzarayı gören Kevin isimli ABD’li arkadaşımın da ağzı açık kalmış, bana
bu görüntüden utanç duyduğunu belirtmişti.
1901’de Guatemala topraklarına giren ABD’li tarım tekeli United Fruit Company, yapılan anlaşmalarla ülke topraklarının yarısını kendi çiftliğine çevirir.
Guatemala o zamanlar dünyanın en çok muz üretimi yapan ülkelerinden biridir,
fakat ürettikçe fakirleşmektedir. Toprakların %70’i, ülke nüfusunun %2’sinin
elindedir ve halk kendi ülkesinde köle olarak çalıştırılmaktadır.
Bunun üzerine 1944’de ayaklanan halk diktatör Ubico’yu devirir. Ülke tarihinin ilk serbest seçimleriyle önce Arevalo, sonra Arbenz sosyalist politikalar
yürütmeye başlarlar. Toprak reformuyla topraklar halka geri dağıtılır, sendikal
örgütlenme ve grev yasakları kaldırılır, anayasal haklar güvenceye alınır.
Bütün bunlar ABD’li şirketlerin işine gelmez. Durumu ‘CIA ağabeylerine’
şikâyet ederler. Ülkede yapılan bir darbeyle, Ernesto Che Guevara’nın da hayranı
olduğu, Arbenz indirilir. Üstelik o sıralarda Che de Guatemala’dadır; olanlara
birinci gözden şahit olur, yaşadıklarını günlüklerine not eder (Motosiklet
Günlükleri’nin devamı olan Yeniden Yollarda kitabında okuyabilirsiniz). Bunun
üzerine askeri yönetimle gerillalar arasında otuz altı yıl süren iç savaşta başta
Maya yerlileri olmak üzere iki yüz bin kişi hayatını kaybeder.
Her ne kadar savaş geçmişte kalmışsa da ülke günümüzde de yoksulluk, suç,
uyuşturucu ticareti ve düşük eğitim seviyesiyle boğuşuyor. Latin Amerika İnsani
Gelişme İndeksi’ne göre Guatemala 33 ülke arasında 31’inci sırada.
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Antigua’nın yakınında bulunan, Yüzüklerin Efendisi konseptiyle
hazırlanmış Hobbitenango kafe ve otel.
Antigua’da Gringolar vs Guatemalalılar futbol maçımızdan önce
antik yıkıntılar önündeki basket sahası
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Latin Amerika’daki uyuşturucu ticaretini ABD’nin gizlice yürüttüğünü
söylemek yanlış olmaz. Böylece bütçe dışı, kayıtlara geçmeyen sıcak para gerekli
yerlere demokrasi götürmek üzere kullanılıyor. Üstelik uyuşturucuyla mücadele
bahanesiyle o ülkelerde ABD üsleri açılıyor, ABD’yle silah ticareti anlaşmaları
yapılıyor, ülkeye ajanlar sokuluyor. İmparatorluk, bayrağının dalgalandığı yeni
kalelere sahip oluyor.
Guatemala’da toplum, alt sınıf Mayalarla üst sınıf Maya-İspanyol karışımı
Mestizolar arasında bölünmüş durumda. Mestizolar ülkeyi, orduyu, ticareti
kontrol ediyorlar. GSYİH’nin %13’ünü, işgücünün yarısını, ihracatın %40’ını
tarım oluşturuyor. En önemli ürünler kahve, şeker ve muz. GSYİH’nin %63’lük
payıysa hizmet sektörüne ait.

GUATEMALA’DA BİR LİSE MACERASI
Ne gündü ama! Eminim Latin Amerika maceram boyunca bu cümleyi pek
çok kez kullanacağım. Şimdilik sadece bu ana ve çektiğim fotoğraflara yoğunlaşıp, çikolatamsı tat ve görüntü içindeki deneyimimle geçirdiğim zamanın
hissine yoğunlaşmak istiyorum.
İspanyolcamı geliştirmek için gittiğim okulda kilisenin misyonerlik görevi
Okulun kantini.
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için gönüllü olan Natalie’yle tanıştım. Öğrendim ki bazı günler yakındaki bir
kasabanın okulunda gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyor. Bunu duyunca
yerlileri, kültürlerini ve yerel yaşam tarzlarını görme merakım, Guatemala’nın
içinde bile yeni maceralara çıkma ihtiyacım, yeni deneyimlere açık meraklı
ruhum bir anda kollarını açıp Natalie’nin üzerine zıpladı ve bir hafta sonra
kendimi onunla Guatemala’nın yeni sularında yüzerken buldum.
Aşağıdaki fotoğrafa bakarken en soldaki öğrencinin bana bakışı dikkatimi
çekiyor. Pek dikkatli, saf ve meraklı gözüken bir öğrenci; anı yakalayan bir poz.
Bazen diyorum ki, keşke zamanı durdurabilsem, çocuklar büyümese... Çocuklar büyümese... Galiba bu cümle üzerine düşüncelerimi açan ayrı bir günlük
yazmam lazım. Çocukları çok seviyorum. Herhâlde benim de ne kadar çocuk
ruhlu biri olduğumu anlatmama gerek yok.
Tabii kendime çocuk dediğime aldanmayın. Bazı zamanlar tam bir deli cesareti içinde fazlaca alevlenip -ya da Star Wars lügatinde kendimi Dark Side’a
kaptırıp- misal ‘Allah Allah!’ nidaları içinde antik dede kılıcıyla, dayımın evine
giren hırsız için en önde koşar adımlarla birilerinin hayatını karartmak üzere
eve dalabiliyorum.
İngilizce dersi için öğrencilere yardımcı olurken.
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Evet, okul deneyimi fazla değişikti. Biz Natalie’yle liselilerin derslerine
girdik. Haftada sadece bir saat dersle öğrencilerin İngilizceyi öğrenmesi mi
bekleniyor, yoksa ‘İngilizce dersi’ de olsun diye müfredata eklenmiş bir dil
mi? Biraz yaratıcı olunması lazım. Çocuklar bu dili evlerinde, sokakta, okul
dışında öğrenmeyi istemeli. Misal, öğretmen adayı Natalie’ye, “Çocuklar için
eğlenceli İngilizce film geceleri düzenlemeliyiz,” diyor ya da başka alternatifler
söylüyorum. “Düşünmeliyim...” diyor.
Biz nasıl öğrendik? Okulda mı? Hayır! Bilgisayar oyunları ve filmlerle...
Çocuklar ilgilerini çeken, sevdikleri ve ilgi duydukları şeylere yönlendirilmeli.
Kimi çocuklar özellikle ilgimi çekiyor. Benimle uzunca ve istekli bir şekilde sessiz, sakin bir hâlde İngilizce konuşmaya çalışıyorlar. Üstelik ben dili
İspanyolca’ya çevirsem bile onlar ısrarla İngilizceye geri çeviriyor. “İleride araştırmacı olacak meraklı çocuklar şimdiden kendini belli ediyor” diyorum kendi
kendime. Galiba bir sonraki gidişimde onlara şeker, çikolata vs. ısmarlayacağım.
Aynı ülkemizdeki gibi kızlar daha yetenekli ve çalışkan. Ne yazık ki tüm bu
yeteneklerine karşın burada kızlar genellikle ev hanımı oluyor, çalışmıyor,
geleceği yönlendiremiyorlar.

‘DIa de los Muertos’ (Ölüler Günü) nedir?
Her yıl 1-2 Kasım tarihlerinde başta Meksika olmak üzere bazı Orta Amerika
ülkelerinde insanların ölen yakınlarını anmak için kutladığı bayrama ‘Ölüler
Günü’ deniyor. Evet, bayram havasında, öyle keder ve üzüntü içinde değil.
Buralarda Maya kültürü ve Hristiyanlığın iç içe yaşandığını belirtmiştim.
Mezarlıklar bir çocuğun rengârenk hayal edip çizdiği resimler gibi gökkuşağının tüm renklerinde. Kendinizi, çocuğun o saf hayal dünyasında buluyorsunuz;
gri, soğuk, gergin, hüzünlü, ürpertici bir ortamda değil. Öyle ki, bir çocuğa ait
olduğunu tahmin ettiğim mezarlığın üzerine çizilen ‘Transformers’ karakteri
resmini gördüğümde içimden çocuğa üzülmek değil, kendimce gülüp neşelenmek geçti. Gerçekte o çocukla hiç tanışmamış olsam bile bir şekilde daha
önceden onunla beraber çok eğlenmişiz gibi bir hisse büründüm.
İşte bu mezarlıklarda gökyüzü ve dünya arasında bağlantı olması umuduyla uçurtmalar da uçuruluyor. İnsanlar içlerinden bir dilek tutarak veya dua
okuyarak uçurtmaların iplerini ellerinden gökyüzünün sonsuzluğuna doğru
bırakıyorlar.
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Mezarları çiçeklerle süsleme, müzik ve fiesta devam ederken, insanlar
karınlarını yılda sadece bir kez o gün için yapılıp yenen Fiambre salatasıyla
doyuruyorlar. Başta sosis, domates, marul, peynir, yumurta, soğan, mısır, Brüksel
lahanası olmak üzere, elli çeşide kadar malzemeyi salata yapıp güzelce süsleyin,
karşınızda bir gün boyunca uğraşılarak yapılan Fiambre salatası.
Henüz ‘Fiambre’ diye bir şeyin ne olduğunu bilmezken ev sahibim Senora
Elisabeth salata yapılmadan bir gün önce, mutfakta tüm masaya yayılan, kral
sofrasını andırırcasına envai çeşit malzemeleri bana heyecanlı bir şekilde gösterdiğinde anlam verememiş, “Peki, yani?..” diye, ürkekçe ses tonuyla öğretmenine
sorunun cevabını veremeyen utangaç ilkokul öğrencisine bürünmüştüm.
İnsanların ölen yakınlarıyla vakit geçirme kültürü mezarlıklarla sınırlı değil.
Aynı zamanda ‘Ölüler Günü’ boyunca evin bir köşesinde mum yakılıp, yanına
bir bardak su bırakılıyor. Böylece o gün boyunca sokakta yakınlarını arayarak
dolaşan ruhlar kendi varlıklarını temsil eden mum ışığını ayırt edip evlerine
ulaşıyorlar. Sevdiklerine vardıklarındaysa yol boyunca oluşan susuzluklarını
dindirmek için mumun yanında onları bir bardak su bekliyor.
Sumpango’daysa bizi ev büyüklüğünde devasa uçurtmalar karşıladı. Üzerleri
birer sanat eseri gibi boyanmış ve şekil verilmiş. Çoğu birer anlam veya mesaj
taşıyorlar. Stadyumlarda açılan devasa 3D pankart/koreografilere benzetebilirsiniz.
44

Hâliyle yılda bir kez olan bu bayramda çoluk çocuk tüm turistler ve yerliler
‘Ölüler Günü’nün en sıkı yaşandığı şehirlerden biri olan Sumpango’ya akın
etmişti. Hayatımda bundan kalabalık bir ortamda daha önce bulunmamıştım.
Upuzun sokaklarda dip dibe insanlar iki yönlü gitmeye çalışıyorlar. ‘İğne atsan
yere düşmez’ deyimi mecâzi anlamını yitirip, burada gerçeğe rahatlıkla bürünebilir. Herkes itiş kakış... Bir anda solumda ters yöne gitmeye çalışan bir adam
beni kuvvetlice ve kavga çıkarmaya çalışırcasına sağıma doğru itiyor. Sağımdaki
insanların üzerine düşmemek ve kalabalık içinde yanlış anlaşılmamak için biraz
çaba sarfediyorum. Ardından bir sinir küpüne dönüşüp, kafamı arkama doğru
çevirerek akan kalabalıkta kaybolmaya başlayan adama doğru odaklanıyorum.
İşte sağ cebimdeki cüzdanımın çalınma anı galiba tüm bu dikkat dağıtma ve
kalabalık içinde gerçekleşiyor. Cüzdanımın çalındığınıysa beş dakika sonra yemek satan bir satıcının önünde para çıkarmaya çalıştığımda farkediyorum. Eh,
biraz de ben kaşındım. Kameramı kalabalık içinde çıkarıp milletin fotoğrafını
çekmek, gringolar gibi güneş gözlüğü takmak, turist olduğu anlaşılan ABD’li
arkadaşlarımla dolaşmak yeterince dikkat çekici. Neyse ki cüzdanımda kartlar
yerine sadece bir miktar para, nüfus cüzdanım ve ehliyetim vardı. Fotokopileri
de hâlâ bende. O sabah uyandığımda içimden beni uyaran sesi dinlemiş, kartımı
cüzdanımdan çıkarıp evde bırakmıştım.
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İlk başta içimi bir panik havası ve üzüntü kapladıysa da bana iyi de bir ders
oldu. Her neyse, para insan hayatı boyunca sürekli olarak geliyor ve gidiyor,
bu kâğıt parçasına bu kadar üzülmeye değmez. Üstelik işin komik tarafından
bakarsak burada bir daha, “Acaba ehliyetim çalınır mı?” derdine düşmeyeceğim.
Tek dileğim paramı çalan kişinin onu iyi şeyler için harcaması; sadakam olsun.

Orta Amerika’nın en büyük
pazarlarından ChIchIcastenango (ChIchI)
Başlıkta yazan sebep dolayısıyla geçen hafta sonu soluğu hemen orada aldım.
İnsan pek çok ülkeyi kapsayan bölgesel bir büyüklük sözünü düşününce beklentiyi yükseltiyor; ama gördüm ki büyüklük olarak Kapalı Çarşı’nın yanında
halt etmiş. Tanımı sebebiyle beklentim artmış olduğundan benim için hayal
kırıklığı oldu.
Ancak pazardan daha çok ilgimi çeken bir şey oldu: Nüfusun %98,5’i Kiçe
Maya’sı ve %92’si Kiçece konuşuyor. İspanyolca ikinci dilleri. Paganizm inançlarını ve yerel geleneklerini korumaya devam ediyorlar. Kiliselerdeki ayinlerle
kendi geleneklerini güzelce harmanlanmışlar. Mesela hemen kilisenin bahçesinde paganist ayin düzenliyorlar.
Santo Tomas Kilisesi’nin avlusunda ayin yapan yerli bir aile.
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Pazarın fiyatlarıysa gringo veya yerli olmanıza göre değişiyor. Yabancılar,
iyi bir pazarlıkla fiyatı neredeyse yarı yarıya düşürebilir. (“Yer mi Anadolu
çocuğu!”). Kadınlara tavsiyem, bir ürüne çok da takılmayın, sonra uzun süre
sokakta başınızdan ayrılmıyorlar ve nereye giderseniz takip ediyorlar.
Chichicastenango nedir? İlk gördüğünüzde sizi sürpriz ve sevinçle şaşırtan
Mayaların, bu küçük şehirde renkli, pembe ve mor elbiseleriyle, bu renklerin
elli tonunda yarattığı bir hikâyedir.
Pembe tonlar, perşembe ve pazar günleri Orta Amerika’nın en büyük
pazarlarından biri kurulduğunda gökkuşağına dönüşür. Tabii ki gökkuşağını
oluşturmak için biraz yağmura ihtiyacınız var. Satıcıların ve turistlerin yağmur
şeklinde aktığı dar, gürültülü, itiş kakış yaşanan sokaklarda en iyi pazarlığı
yapmak ya da en iyi kazancı sağlamak için kızılca kıyametler kopuyor.
Fakat daha ilginç olanı, burada yaşayan Mayalar, Maya geçmişlerini koruyup
Hristiyanlıkla melezlemeyi başarmışlar. Sokaklarda paganist rahip görünümlü insanların usulca hareket ettiği gözlerinizden kaçmaz. Bu şehrin asıl adı
Chichicastenango de Santo Tomas’dır. Yani bu şehrin koruyucu azizi Santo
Tomas olup, ona adanmış kendi ismiyle anılan Santo Tomas Kilisesi’nde onu
onurlandırmak için kutlamalar ve törenler düzenleyen cemaati (‘cofradia’sı) var.
Kilise 1545’te Kolomb öncesi bir tapınak platformunda İspanyollar tarafından inşa edilmiştir. Ancak tapınağa çıkan orijinal merdivenler hâlâ yerli
yerinde. Kiliseye (tapınağa) giden 18 merdiven, Maya takvimindeki 20 günlük
18 aydan her birini temsil eder. Hristiyan kilisesi olmasına rağmen cemaatler
ve yöre halkı kilisenin içinde veya önünde Maya adetlerini yerine getiriyor,
ateşler veya tütsü yakıp ateşin önünde otururken dua ediyor, duman çıkaran
cezve sallıyor, Santo Tomas’ın, San Jose’nin, San Sebastian’ın kuklalarını -her
biri Chichi’nin üç büyük cemaatine aittir- dikkatle sokaklarda gezdirdikten
sonra, onları kilisenin içine yerleştirerek dua edip, üzerlerine para ve çiçek
takıp önlerine rom koyuyorlar.
Her yıl 21 Aralık’ta koruyucu azizleri Santo Tomas’ı Guatemala’nın en büyük
kutlamalarından biriyle onurlandırırlar. Hatta “The Telegraph” gazetesi bunu
dünyanın en büyük on sokak kutlamasından biri olarak listelemiştir. Noel,
Mayalar tarafından pek umursanmıyor. Guatemala’daki kutlamalar aklınıza
gelebilecek her türlü gürültülü renkli patlayıcılar ve havai fişekler anlamına
gelir. İnsanlar her an her yerde patlayan bir şey olduğundan emin olmak için
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çalışıyorlar. Patlayıcılara olan takıntılarını roketlere ve nükleer silahlara yükseltmeyi başarabilirlerse dünyayı kolaylıkla yönetebilirler. Bu patlamalar sırasında
kostümlü insanlar tüm gün boyunca canlı müzikle dans ediyorlar.
Chichicastenango’da iki belediye var. Biri hâlâ İspanyol öncesi kültürlerini,
dilini, dinini ve fiziksel görünümünü koruyan yerli Mayalara ait, diğeriyse Guatemala hükümetine. Maneviyatı arıyorsanız buraya hoş geldiniz. Hayatınızda
çaresizseniz, hayatınızı daha iyiye şekillendirmek ümidiyle sizin için paganist
bir ayin düzenleyebilirler.
Neden buradayım? Turistlerden ve şehirlerden kaçmak, yüksek maneviyat
duyguları hissetmek, bu çok ilginç mistik şehri yaşamak için. En önemlisi
Guatemala’nın en büyük kutlamalarından biri olan, şehrin koruyucu azizine
adanan Santo Tomas gününe (21 Aralık) tanıklık etmek için.

Yerlilerin kendi Maya ayinleri için kullandığı Santo Tomas Kilisesi ve önündeki ana meydan.
Eski tapınağa çıkan 18 merdiven, artık kilisenin kapısına çıkıyor. Santo Tomas Kilisesi’nin
tam karşısında, fotoğrafı çeken benim arkamda, buna benzer bir kilise daha var.
O da Hristiyanlık ayinleri için kullanılıyor.
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CofradIas (Maya Cemaatleri)
Cemaatler, Yeni Dünya’ya yapılan keşiflerde yerlilerin dinlerini değiştirme
amacıyla kuruldular. Yerliler 8-10 kişi hâlinde gruplandırıldı ve bir Katolik
azize hizmet etmek üzere görevlendirildiler.
Yeni Kıta’daki fetih döneminden sonra yaklaşık 200 yıldan fazla bir boşluk
yaşandı. Bu dönemde Mayalar kendi inançlarını Katolik inançlarıyla melezleyip
yorumlayarak cemaatlerine uyguladılar. Cemaatler yerlileri Hristiyanlıştırmak
için getirilmişti. Fakat günümüzdeki Maya halkı inancına göre, cemaatler
Kilise’den daha önemli.
Kiliselerdeki Katolik aziz heykelleri Maya koruyucu ruhları olarak tanımlanır. Örneğin Hz. İsa’nın diğer azizlerden pek bir farkı yoktur. O da diğer azizler
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Chichi’deki Maya Belediye Binası’nın girişi.
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gibi Mayaların eski koruyucu ruhlarından biridir. Bu yüzden isimleri ve bayram
günleri hariç, Katolik muadillerinden geriye çok az şey kalmıştır.
Diktatör Ubico’ya kadar cemaat liderleri köyün valileriydi. En güçlü cemaatlerin liderleri aynı zamanda hâkim ve karar alıcılar olarak hareket ediyorlardı.
Şu anda dini çalışmaları yürüten yarı kamusal yarı özel gruplar olarak iş görüyorlar. Katolik ve Maya kültürlerinin modern bir karışımını uyguluyor, yerli
halka Hristiyanlık ve Maya inançları arasında köprü kuruyorlar.
Maya dini uygulamalarının temel amacı güneşin, yıldızların, ayın ve gezegenlerin kendi yollarında devam etmesini sağlamaktır. İnsanların görevi de
ritüelleri sürdürerek dünyanın düzenini sağlamaktır. Ritüeller doğru zamanda
doğru şekilde yapılmazsa döngü bozulacak ve dünya sona erecektir. Cemaatler
döngünün bozulmaması için çalışırlar.
Cemaatlerin yerli törenlerinin çoğu Hristiyan bakış açısınca tartışmalı olarak değerlendirilen faaliyetleri içerir. Örneğin bazı yerli gruplarının taptığı bir
tanrı kukla olan Maximon’a inananlar azizlerin resimlerine, kuklalarına likör
Rulo şeklindeki çatapatlar kilisenin merdivenlerine açılıyor.
Resmin ortasındaki duman tüten boru ise roket fırlatma rampası.
Yerler konfeti dolu, belli ki hareketli bir şeyler yaşanmış.
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sunarlar, ona para takarlar, kutlamalardaki müziğin ritmiyle dans ederler ve
sürekli olarak rom içerler.
Her cemaat adanmış oldukları azizin adıyla adlandırılır. Bayram günü
kutlamaları da dâhil olmak üzere ibadet ettikleri azizin süslenmiş tanrısına
(kuklasına) bakmaktan sorumludurlar.
Tanrı, cemaat liderinin veya gönüllü bir evin sunağında tutulur. Sadece törenler için kiliseye götürülür. Evin kapıları halka açıktır ki, böylece tanrıya mum,
çiçek, rom, puro gibi hediyeler sunulabilsin ve insanlar tanrıdan iyilik istesin.
Santo Tomas Cemaati’nin evinde gece ve gündüz büyük mumlar sürekli
yanar. Tanrı mumlara açtır ve beslenmezse uşağını cezalandırır.
‘Cofradia’nın Kiçece çevirisi ‘hizmet çalışması’ anlamına gelir. Resmi bir
rahip olmak kesinlikle sınırlıdır, rütbeler vardır. Chichicastenango’da her biri
6 ila 8 üyeye sahip 14 tane cemaat var.
Chichi’ye gelmekteki bir başka amacım, Santo Tomas günü kutlamaları
bir yana, Santo Tomas Cemaati’nden bir ailenin evinde kalmak ve onların
günlük yaşamını deneyimlemekti. Evlerini bulmak için adres sorarken yolum
buraların en lüks otellerinden Hotel Santo Tomas’a denk geldi. İçerde bir Türk
kafilesiyle karşılaştım. Meksika-Guatemala turu yapıyorlarmış. Bir süre onlarla
sohbet ettik. Bir ailenin, benim yaşımdaki çocukları yurtdışına yerleşip çalışmaya başlamış. Benim de Türkiye’den bir an önce ayrılmamı temenni ettiler.
Guatemala’ya gelip bunları konuştuğumuza gülsem mi ağlasam mı bilemedim.
Otelin içiyse sakin, yemyeşil, doğal ve Macaw papağanlarıyla dolu. Mayalarsa bir şeyler satabilme derdinde; otelin kapısının önünde turistleri izleyerek
onların çıkmasını bekliyorlar. Hayatın iki ayrı dünyasını sadece bir kapı, bir
sınır çizgisi ayırıyor.
Santo Tomas Cemaati’nden bir ailenin evinin içine girdiğimde içerideki
mumların, çiçeklerin, romların, birtakım eşyaların yanında bir adam oturuyordu. Kendisinin cemaatin lideri olduğunu öğrendim. Birkaç gün onlarla yaşamak
istediğimi, bu maceramı Türkiye’de bir gazeteye yazıp onları Türklere tanıtmak
istediğimi, kültürlerini öğrenmeye ve tatmaya çok meraklı olduğumu, bunun
karşılığında tabii ki onlara bir miktar ödeme yapabileceğimi belirttim. Adam,
üç gün için benden 1500 Q yani yaklaşık 200 dolar istedi. Bu cevap karşısında
sinirim bozuldu. O kadar param olmadığını, 500 Q verebileceğimi söyledim,
üstelik aklımdaki ilk rakam 300 Q’ydu. Adam kabul etmedi. Ben de ona birkaç
soru sordum. Cevabıysa, eğer bilgi istiyorsam ya ödeme yapmam gerektiği ya
da hediyelerle gelmem gerektiğiydi. Teşekkür ederek oradan çıktım.
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Anlaşılan taptıkları en kutsal şey para olmuş. Kilisede taptıkları Santo
Tomas’ı kaldırıp, kocaman bir quetzal (Guatemala parası) veya doları temsil
eden para maketi koymaları daha doğru olur. İspanyolca öğretmenim Erika,
cemaatlerin belli bir gelir kaynağı olmadığını, kapı kapı dolaşıp para topladıklarını, bağışlarla geçindiklerini, bazı özel günlerde bolca rom içtiklerinden
paraya ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Mesela pazar günü kilisedeki ayinleri
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Santo Tomas Tanrısı, cemaati tarafından büyük bir alkış ve kıyamet içinde kiliseye
taşınıyor. O an rahiplerin ciddi duruşlarının altındaki havalarına diyecek yok.
Aklıma Fatih Terim’i getiriyor.

sırasında fotoğraflarını çekerken bir rahip gelip benden bağış istemiş, ben de 3
Q uzatmıştım. Bunu beğenmeyip 10 Q istedi. Bu durum karşısında biraz sesimi
çıkarınca da geri çekilip uzaklaştı. Yardım ettiğim için teşekkür etmesi gerekirken daha fazlasını isteyecek kadar yüzsüz. ‘Damlaya damlaya göl olur’ lafını
o an aceleyle İspanyolcaya çeviremedim. Zaten bu lafı daha iyi konuşabildiğim
İngilizceye çevirmek için bile biraz düşünmem lazım.
Akşam saat altıda herkes ana meydanda yani kilisenin önünde birikti ve
açılış gösterileri başladı. Yerli gruplar ve cemaatler canlı müzik ve marimba
eşliğinde salsa ve reggaeton oynamaya başladı. Din adamlarının reggaeton
oynamasına çok güldüm. Ülkemizde imamların kandil geceleri Serdar Ortaç
şarkıları eşliğinde meydanda dans edip rakı içerek eğlendiklerini düşünsenize!
Ertesi sabah uyandığımda gözlerime inanamadım. Sokaklar tıklım tıklım,
geçit töreni düzenleniyor, iğne atsan yere düşmez hâlde. Chichi’nin çeşitli
cemaatleri Santo Tomas gününde geçit töreninde. Her biri süslenmiş hâldeki,
eskiden bir Hristiyan aziz olan tanrılarını taşıyorlar. Her yer yabancı turist
dolu, özellikle kocaman makine ve lenslerle. Bu duruma güldüm. Sanki Nat
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Geo ekibi bir gecede buraya çıkartma yapmış, en iyi pozu yakalayabilmek tek
amaçlarıymış gibi, ilginç şekillere giriyorlardı.
Geçit töreninden sonra tüm tanrılar -Hristiyan azizlerin kuklaları- kilise
önüne yerleştirildi ve her türlü çatapat, roket, patlayıcı, havai fişek patlatılmaya
başlandı. Şehri yakmak için çok büyük bir istekleri var. Makineli tüfeklerin
mermi rulosu gibi sarılı çatapatları kiliseye çıkan merdivenler boyunca açıp
ateşliyorlar. Kalabalık içinde bir kadın cüzdanımı çalmaya çalıştı. Sumpango’da
cüzdanımı çaldırarak artık tecrübeli hâle geldiğimden hemen elimi cebime
attım. Kadın gözüme bakmadan uzaklaştı. Anlaşılan festivaller hırsızlık için
birebir.

Pazarın içinde yol alan Santo Tomas Cemaati. Evinde konuştuğum liderleriyse
en arkada, yüzü bize dönük olan.
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Yerel ‘McDonalds’cı ChurrasquItos OlguI
Yerel insanlarla biraz konuşarak gittikleri yerleri öğrenmek pek işe yarıyor.
Biraz şehrin dışına çıkınca Guatemala gerçekleri de ortaya çıkmaya başlıyor.
Senora Elisabeth’in evine gündelikçi olarak yardıma gelen Senora Ana’nın tavsiyesiyle şehrin dışında, yirmi dakikalık yürüme mesafesinde, bizim deyişimizle
yerel bir ‘Aspava’ya gittik. İşin güzel yanı, restoran şehrin dışında olduğundan
turistler tarafından işgal edilmemiş olması ve yerel insanlarla beraber o sevdiğim
havayı solumamdı. Zira, Antigua merkezdeki restoranlar turistik olduğundan
içi ABD’li dolu, fiyatlar şişkin. En son cüzdanımın çalındığı Sumpango’da
avokado sürülmüş ‘tortilla arası’ dev bir mangalda bifteğe 2,7 $ ödemiştim ve
en pahalı yemeklerdendi. (Olgui’de hamburger: 1,3 $, biftek: 2 $, Cola/Fanta/
Sprite: 0,7 $, kahve: 0.5 $)
Fotolarda, ustanın arkasında gördüğünüz vantilatör, baca olmadığı için
mangal dumanını kapıdan dışarı üflüyor. Bir ara vantilatör devre dışı kalıp da
içeriyi duman kaplayınca göz gözü görmez hâle gelmesine rağmen insanların
hiçbir şey olmamış gibi yemeğine devam etmesine içimden çok güldüm; “İyi
ki buraya ve Guatemala’ya gelmişim,” dedim. Bu tür küçük ama değişik şeyler
beni pek mutlu ederek hoş düşüncelere sokuyor.
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Mangalın başındaki, dükkanın sahibi usta.

59

Mangalın başındaki usta buralarda çok seviliyor ve tanınıyor. Yıllardır bu
işte çalışıyormuş. Ancak kendisinin hüzünlü bir hikâyesi var. Maalesef kızı,
kıskançlık yüzünden sevgilisi tarafından öldürülmüş. Sevgilisi, ABD’den sadece birkaç günlüğüne kalkıp buraya gelmiş, cinayetten sonra tekrar ABD’ye
sıvışmış. Yeterince kanıt olmadığından şu an orada elini kolunu sallaya sallaya
dolaşıyormuş. Bu babanın üzüntüsünü düşünsenize!

Volkan tırmanışları
Guatemala otuz iki tane volkana ev sahipliği yapıyor ve bunlardan dört tanesi
aktif. Örneğin, Antigua’da kaldığım evin terasından gözüken Volkan Fuego her
ay belirli periyodlarla yavaş yavaş canlanıyor, balon patlamasına benzer sesiyle
beraber lav püskürtmeye başlıyor ve sonra yine sessizliğe bürünüyor. Sanki, o da
bir canlı gibi. Yapraklanıyor, çiçek açıyor, soluyor, bir sonraki ay tohumundan
yeniden bir bitki oluşuyor. Bu arada, onu seyrederken gökyüzüne bakıp düşüncelere dalmak, deniz kıyısında kumsala çarpan dalgaları izlemek gibi insanı

Acatenango’dan Agua’nın görünümü.
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Acatenango’daki ana kampımızdan Fuego’nun bir patlaması

düşüncelere sürüklüyor. Patlama sesi yakından şuna benziyor: Bir kola şişesini
alın, bolca çalkalayın, şampanya gibi patlatın. Lavın toprakla temas sesiyse şöyle:
Kolayı bardağa koyarken kulağınızı köpürdeyen baloncukların sesine verin.
Antigua’da turizm acentaları vasıtasıyla yürüyerek tırmanabileceğiniz iki
volkan var. Biri Pacaya, diğeri Fuego’nun komşusu Acatenango.
Pacaya günübirlik, basit olanı. Birkaç saatte tepesine varıyorsunuz. Simsiyah
bir düzlük sizi bekliyor. En son birkaç sene önce patlamış. Toprağın altından
çıkan dumanla şekerlemelerinizi ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Bir hediyelik eşya
satıcısı siyah küllerle işlenmiş bilezik gibi hediyelikler satıyor.
Zor olanıysa Acatenango, ancak sonunda vadettiği ödül çok daha fazla.
Acatenango, Fuego’nun hemen dibinde olduğundan eğer Fuego’nun aktif dönemine denk gelirseniz patlamaları çok yakından görüyor, kamp gecesi patlama
seslerinden uyuyamıyorsunuz.
İki gün boyunca Acatenango’ya antrenmansız yol almak son derece
illallah ettirici. Sırtınızda erzak dolu çantayla, dört kilometre süren, beş
saatlik dik bir yürüyüşle, ilk gün sonunda ‘Ana Kamp’a varıyorsunuz (2400
metre yükseltiden 3600 metreye çıkıyorsunuz).
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Her zamanki gibi çantamı fazla doldurduğumdan hayatımda yaptığım en
zorlayıcı fiziksel aktivitelerden biriydi. Kendime küfür ederek, orada ne halt
ettiğimi sorguluyordum.
Geceyi geçirmek için kampımızı kurduk, rehberimizin kestiği odunları
yakarak ısınmaya başladık ve sıcak içeceklerimizi yudumladık. Kayak montum
ve polarıma rağmen donuyorum. Antigua (ebedi bahar) ile bu sert, rüzgârlı ve
soğuk dağ koşulları arasındaki hava değişimi benim için çok büyük. Grubumuzun geri kalanı irtifadan dolayı biraz baş ağrısı çekiyor.
Gökyüzünde ‘Süper Ay’ oluşumunun iki gün öncesindeyiz; evresi dolunaya
yaklaşmış Ay gökyüzünü aydınlatıyor, ama Volcan Fuego’nun görkemli patlamalarının yanında yine de sönük kalıyor.
Güneşin doğuşunu yakalamak ve Acatenango’nun (3976 metre) tepesine
iki saat daha çıkmaya devam etmek için saat 3:30’da uyandık. Gece soğuktan
uyuyamadım (ve sonraki gün hasta oldum).

Güneşin doğuşunu yakalamak için yıldızlı geceyi aydınlatan Volkan Fuego’nun
patlamalarıyla birlikte Acatenango’da yukarı doğru yürüyoruz.
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Antigua’da kaldığım evin terasında okuldan arkadaşlarımla eğlenirken Fuego’nun görünüşü.

Akşama ateş yakmak için sisli Fuego önünde odun kesen tur rehberimiz.
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Son kısım volkanik kum olduğundan çıkmak daha zor. Çünkü dik bir kum
tepesini tırmanıyorsunuz. Düşük bir eğimle yatay çıkmak yerine, acele edip
dikine çıkmaya çalışırsanız dizinize kadar kuma batıyor, iki adım ileri gidiyor,
kumla beraber bir adım geriye kayıyorsunuz.
Veee tepeye vardığınızda hiç şaşırmayacağınız o mükemmel son: Uzak Doğulu kafileler, genç yaşlı ayırt etmeden nasıl olmuşsa çoktan zirvedeki yerlerini
almışlar(!)”, fotoğraf makineleri ellerinden düşmüyor.

ÜÇ Ay Sonra İlk Defa Bir Türk’le Karşılaşmam
Antigua’da süpermarkette alışveriş yaparken kasa sırasında önümdeki kadın
kredi kartını çıkarıyordu ve bir an Türk kimlik kartı gözüme takıldı. İçimden,
“Acaba yanlış mı gördüm, buralarda Türk ne arar yahu?” dediğimden onunla
konuşmaya İspanyolca başladım.
“...usted, de donde es?..”
“Sorry, English?”
“Where are you from?”
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“I’m from Turkey.” Bu cevabı, bu tanıdık aksanda sabırsızlıkla bekleyerek bir
anda şak diye verilen, “Ben de Türküm...” cevabı, “Hahaha, Allah seni ne etmesin,
öğrenci misiniz?..” şeklinde uzayıp giden, insanın yanak kaslarını istemsizce
ve kuvvetlice gülümsetmekten kasım kasım kastıran, garip bir mahcubiyet ve
sevinç karışımı içinde aptal bir yüz ifadesi...
Kendileri turla Orta Amerika’yı geziyormuş. Buralarda Türklerin olduğu
gezi gruplarını göreceğimi düşünmezdim, ancak önceki bölümde de anlattığım
üzere, birkaç hafta sonra Chichicastenango’da bir Türk gezi grubuna daha
rastlayınca olayı daha normal karşılamaya başladım.

ChIcken Buses - Tavuk Otobüsleri
Orta Amerika’da kullanılan eski Amerikan okul otobüslerine ‘Chicken Bus’
deniyor. Bunların Guatemala yönünden özeti şu şekilde oluyor: TV ekranından
daha gerçekçi bir şekilde ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri yaşamak ister misiniz?
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Emekli ABD okul otobüsleri hurdaya gönderilmek yerine, açık artırmalarda
2000 dolar civarı fiyatlarla Guatemala’ya -veya Belize, El Salvador, Nikaragua,
Honduras gibi diğer Orta Amerika ülkelerine- sürülüyor.
Tıpkı ‘Need for Speed’ oyunlarındaki gibi şoförler iç ve dış mekanda değişiklikler yapıp, fazladan koltuklar, renkli çıkartmalar, dış boya, ışıklandırmalar,
vs. ekliyorlar.
O zaman size enerji pompalatacak ve Hızlı & Öfkeli’nin maço ruhunu
yaşatacak Reggaeton müziğini tam ses açmanın zamanı. Artık, yolda son sürat
gitmeye hazırız. Normal binek otomobillerini sollayabilir, köşeleri drift yaptığınızı düşündürecek kadar keskince dönebiliriz. En önemlisi, insanlar iki kişilik
koltuklarda üç kişi oturtularak, ne kadar ekolojik bir ulaşım yöntemi olduğu
kanıtlanıyor. Köylüler otobüste tavuklarını taşıyabildikleri gibi, otobüsler
paketlenmiş tavuklar gibi, insanlarla tıkış tıkış doldurabilirler.
Eşyalarınıza dikkat edin, bu otobüslerde eşyalarınızı çaldırmak oldukça kolay. Bazen de, büyük vahşi şehirlerde -Guatemala City gibi- çeteler bu otobüsleri
kendi bölgelerinde durdurabilir ve 1800’lü yılların Vahşi Batı’sındaymışçasına
insanların değerli eşyalarını alabilirler. Bu durumda sürücü penceresinin yakınındaki İsa resmi ve İncil yazıları, umarım, size yardımcı olur.
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Quetzal Kuşu
Guatemala Ulusal Futbol Takımı formaları eşsiz görünüyor. Üzerindeki
Quetzal -okunuşu: ketzal- kuşu, Guatemala’nın maskotu ve para biriminin
ismi. Fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla muhtemelen hayatımda gördüğüm en çekici kuşlardan, özellikle de kuyruğu. Çekingen bir kuş olduğundan
Guatemala’nın Coban civarındaki ormanlarında ender olarak görülüyor.
Antik Maya ve Aztek uygarlıkları Quetzal’ı ‘Hava Tanrısı’ olarak görmüş
ve kuyruk tüylerini para için kullanmışlar. Esaret altında kendini öldürdüğü
ve tüyleri çok değerli olduğundan özgürlük ve zenginlik sembolü olarak da
düşünülüyor.
İspanyol fethi zamanlarında Quetzal bir K’iche savaşçısı ve prensi Tecun
Uman’ın manevi rehberiydi. Bir efsaneye göre, Konkistador Pedro de Alvarado,
Tecun Uman’ı göğsüne sapladığı bir mızrakla öldürdüğünde, Quetzal, Tecun
Uman’ın göğsüne konarak kırmızı göğüs tüylerini elde etmiş.
Bir başka Maya efsanesi Quetzal’ın İspanyol fetihinden önce güzel şarkı
söylediğinden bahseder. O zamandan beri sessizliği devam etmekteymiş. Bu
topraklar gerçekten özgür olduğunda tekrar şarkı söylemeye başlayacakmış.
Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash
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Sokakta ve hostelde yaşam
Sokakta anlamsızca vakit geçiren turistlerden kaçmam iyi oldu; Atitlan
Gölü’ne kıyısı olan San Pedro’da dolaşırken dükkânında oturmaktan sıkılmış gibi
gözüken bir Maya yerlisiyle geçmiş, gelecek, problemler, siyaset, Guatemala’da
eğitim, dünya, yaşam hakkında düşündükleri, neler yaptıkları ve dilekleri hakkında konuşma fırsatı buldum. Söylediğine göre Mayalar yani kendileri, bu ülkenin direği, geçim kaynağı, çalışan kesimi. Üst kesim Mestizolar, onları sürekli
kullanıyor ve başkanlık seçimlerinde bir şey değişmiyor. Eğitimsiz olduklarından
seçim öncesi patronlarının onlara söylediği adaylara oy verip bunun için rüşvet
alıyorlar. Bana, hem İsrail’i hem Filistin’i dünyada ilk tanıyan ülkelerden birinin
Guatemala olduğunu hatırlatıp, ülkeleri ayıran sınırlara inanmadığını, sürekli
fazlasını isteyen insanlar yüzünden bu hâle geldiklerini, gelecekte Guatemala'da
teknoloji ve internetin yaygınlaşmasıyla, gençlerin ülkelerinin durumunun farkına
varacağını söyledi. O arada sözünü kesip, ülkemizde teknoloji ve internetin yaygınlaşmasıyla bilgi yerine tam tersine cehaletin yaygınlaştığını, insanların medya
aracılığıyla ve sahte bilgilerle kolayca yönlendirilebildiğini, teknolojiye bağlanarak
San Pedro havası tertemiz, göle bakan, huzurlu, küçük bir kasaba.
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Tz’utujil Mayası Senora Josefina ve birkaç saatte boncuklarla ördüğü Orta ile Güney
Amerika ülkelerinin bayraklarından oluşan bileklikler.

uyuşturulabildiğini anlatmaya çalıştım. Ancak o da kendi umut dolu gelecek
hayalleri içinde böyle bir şey olacağını hayal edemiyor olmasından , derdimi pek
anlayamadı ve anlatmaya devam etti. Diyor ki, “İnsan boş durmamalı, Çince
bile olsa dil öğrenmeli ve güzel insanlar maalesef dünyadan çok çabuk gidiyor.”
Sokakta yürümeye devam ederken el ürünleriyle dikkatimi çeken Señora
Josefina’yla tanışıyorum. Josefina, Guatemala’da yaşayan yirmi bir farklı Maya
topluluğundan biri olan bir Tz’utujil Mayası. Tz’utujil topluluğu, Atitlan Gölü
çevresinde yaşıyor. Josefina, dört saat içinde bana iki bileklik ördü; biri Orta
Amerika ülkeleri, diğeri Güney Amerika ülkeleri bayraklarıyla dolu. Her ikisini
de bileklerime takmak isterdim, ama benim için çok değerli olduklarından
onlara zarar vermek istemiyorum; hatıra olarak saklayacağım.
Bazen, Orta Amerika’daki hostellerden sıkılıyorum. Gittiklerim çoğunlukla
ülkelerinden daha ucuza parti yapmak için gelen ABD’li gençlerle doluydu, yani
benim burada olmanın tam tersi bir sebep. İçinde bulunduğumuz ülkeyi, ilginç
ve benzersiz şeyleri ve aradıklarımı, nerede olduklarını unutmuş gibi görünen
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bu insanlarda pek bulamıyorum. İpucu: Ray-Ban gözlük, kolsuz atlet tişört,
parmak arası terlikler, mayomsu şort ve beyzbol şapkalarıyla onları rahatlıkla
tanıyabilirsiniz. (GORA’da Arif’in yemekhanedeki siyahiye arkasından dediği
gibi, “Sahilde sanki pezevenk!..”)
Bu yüzden hostelle fiyatı aynı olan ucuz bir otel odası bulursam biraz
huzur buluyorum. Sokakları, gölleri, insanları, yıldızları, denizleri seyrediyorum, ülkeyle ilgili bilgileri araştırıyorum, haritalarda gideceğim yerleri
planlıyorum.
Bazen hostellerde de şansım yaver gidiyor; büyük sohbetlerle dolu, hayallere sahip, mizah anlayışı, fikir paylaşımlarıyla gerçekten komik olan benzer
fikirli insanlar buluyorum ve planlarımız kesiştiği sürece yola beraber devam
ediyoruz. Aynı zamanda, keyif aldığınız birçok insanla tanışmak, yola beraber
devam etmek, ama kısa bir süre sonra da veda etmek ve bunun sürekli bir döngü
içinde olması insana tuhaf geliyor.
Hostellerde tanıştığım insanlarla konuşurken konu Türkiye’ye geldiğinde,
maalesef Avrupalıların görüşleri pek de iç açıcı olmuyor. Eskiden ülkemizin
popüler olduğunu, zamanla bu popüleritesini güvenlik problemleri nedeniyle
yitirdiğini belirtiyorlar. Hatta bir Hollandalı kadın, İstanbul’da yaşadığı taciz
skandalını anlatınca kendi adıma pek utandım.

Guatemala’nın El Clasıco’su: Munıcıpal
(rojos) vs Comunıcacıones (cremas)
Galiba İspanyolca küfür haznemin yarısını Narcos dizisine, diğer yarısınıysa
burada gittiğim maçlara borçluyum. Guatemalalılar kibar ve nazik insanlar,
tabii bir futbol maçında değilseniz…
Buradaki en olaylı maç, başkent Ciudad de Guatemala’nın -kısaca Guate- iki büyük takımı olan Municipal ve Comunicaciones arasında oynanıyor.
İki takım da maçlarında aynı stadı kullanıyor ve derbi maçında ikisinin de
seyircisi stada alındığından insanların alışık olmadığı kavgalar, delilikler ve
olaylar yaşanıyormuş. Hatta, geçmişte bu yüzden ölenler olmuş. Bunu duyar
duymaz o maçta olmam gerektiğinin farkına vardım. Önceden yaptığım tüm
hafta sonu planları iptal. Antigua’dakiler çok dikkatli olmam konusunda beni
uyarıp, savaş bölgesine gittiğimi hatırlatıyorlar. Antigua’dan otobüse atlayıp
bir saat mesafedeki Guate’ye gideceğim.
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Şu çok methedilen maça gitmek üzere aynı evde kaldığımız Kevin ve okuldan
arkadaşım Etienne’le yola koyulduk. Sabah 07:30’da Antigua’dan Guate’ye kalkan
otobüse -Chicken Bus- binecektik, ama Kevin bizi bir kez daha kandırmayı
başardı. “Şu sokaktaki kafeden atıştırmalık bir şeyler ve kahve alacağım, çok
uzun sürmez.” Sürdü, tam bir saat. Otobüse 08:45’de bindik. Bu tuzağa Kevin
tarafından ikinci kez düşürüldüğüme inanamıyorum. En son, aynı evde kaldığımız Laurin’le acele bir yere giderken, yine aynı kafede aynı taktiği uygulamıştı.
ABD’lilerin akıllarındaki fikirleri insanlara satma konusunda ayrı bir yetenekleri mi var? Her neyse, çok da şikâyet etmemem lazım, en azından güzel bir
kahvaltı yaptık. Panik yapmamın sebebi bilet gişesinin 09:00’da açılacak olması,
kalabalık yüzünden vakit kaybedecek olmamız, kötü görüşe sahip biletlerin
bize kalma ihtimaliydi. Doğa acelemi hissediyor ve Kevin tekrar ABD’li turist
rolüne bürününce daha fazla vakit kaybediyoruz. Önce cüzdanına yeterince
nakit almadığını hatırlıyor ve hemen bir ATM arayıp buluyoruz. Sonra otobüse
giderken güneş gözlüğünü ATM’de unuttuğunu hatırlayıp geri koşuyor.
Otobüste en arka koltuğa üç kişi sıkışıyoruz. Yüksek seste eğlenceli Reggaeton müzikleri bize eşlik ediyor. Kevin ve Etienne yol boyunca biraz yüksek
sesle konuşunca gerildim. Tetikte kalarak, otobüse binip inen ve o an otobüste
olan herkesi sürekli gözetledim. Başımıza bir şey gelebilme ihtimaline kendimi
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fazlasıyla kaptırmıştım. Arada bir duraklarda seyyar satıcılar içeri girip satış
yapmaya çalıştı. Kevin, sahte ve gerçek banknotları ayırt etmede kullanılan mor
ışıklardan aldı. Sebebi, kendisine sahte 100 Q (en büyük banknot) verilmiş olması. Bu kopyanın tasarımcısını takdir etmek lazım, hologramlarından kâğıdına
kadar temiz iş çıkarmış. O kadar temiz ki Kevin bu banknotu ATM’den çekmiş.
Stadın önü cıvıl cıvıldı. İnsan seli, müzik, maç önü aktiviteler, tükürük
köfteciler, seyyar satıcılar ve bira içip yeşilliklerde uzananlar... Tabii, maç
öncesi eğlencenin keyfini çıkarmak yerine, panikle bilet almaya yönelip stada
girmeye çalıştım. Bilet satışı için ayrı bir gişe yoktu. Stada giren turnikenin
önünde sırayla satılıyordu. Stadın içi de epey boştu. Bu maçta, önlem olarak
Rojos taraftarlarını içeriye almamışlar; stadın yarısı boş, sıradan bir maçtan
farkı yok. Aklıma Türkiye’deki derbileri getirip yanılmışım. Keşke önce bir
bira içip, maç önü aktvitelere katılsaydık.
Hem seyirci olmayınca hem de güzel bir oyun sergilenmeyince aradığımı
pek bulamadım. Sıradan bir maç, taktik maktik yok, bam bam bam; tam bir
futbol katliamı. Desteklediğimiz Cremas, maç boyunca tek kale oynamasına
ve 16-17 pozisyon bulmasına rağmen hem kontradan maçı 1-0 kaybetti hem
de heyecanım boşa çıktı. Bu durum seyirciye de yansıdı ve herkes küfürler
etmeye başlayıp, sahayı maç bitmeden terk etti. Bizse aklımıza gelen bir örnek
üzerine güldük: Sanki, FIFA oynarken rakibin olan bilgisayarı en basit seviyeye
alıp aptallaştırmış, ama oynayıcı olan sen de, ondan geriye kalmayan bir oyun
anlayışıyla ilk defa FIFA oynamayı öğrenmeye çalışıyormuşsun gibi bir maçtı.
Her neyse, sinir küpü olarak stadı erkenden terk eden diğer Cremas taraftarları gibi, stat dışındaki parkta birkaç corona, limon ve tuzla tükürük
köftecilerde takılıp rahatladık. Belki de, bir Playstation kafede telefonumdan
en iyi FIFA müzikleri eşliğinde bir FIFA atmak fena olmazdı.
Taksiyle, Antigua otobüsünün geçtiği Roosevelt Alışveriş Merkezi’ne gittik.
İçeride yemek yiyeceğiz derken gördüklerimiz karşısında ağzımız açık kaldı.
Bütün restoranlar Amerikan zincir şirketlerine ait: McDonalds, Dominos, PizzaHut, TacoBell, Subway, American Doughnuts, KFC, bir hotdogcu... ABD’li
olan Kevin bile bu duruma şaşırıp lanet etti.
Antigua’ya vardığımızda sigara almak üzere Kevin ve Etienne bir bakkala
uğradı. İçerideki adam, bir anda üzerimdeki Antigua formasını görüp bizle
arkadaş olmaya çalıştı. İçki ikramı, sıcak bir sohbet, nereden geldiğimizi sormalar vs. Sebebi birkaç dakikaya ortaya çıktı. Bize her türlü uyuşturucuyu satma
teklifinde bulundu; kokain, ot, mantar, vs. ve bunların çeşit çeşit türleri. Üstelik
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Antigua’da statta bir seyyar satıcı çocuk. O gün etkilenip, fotoğrafın altına şöyle
bir şeyler karalamışım:
Elinde,
Ruhunun üzerindeki cüsseli sepetine sığdırdığı,
İlk günkü gibi tekrar sahip olamayacağım,
Kocaman neşe, heyecan, hayal dünyası;
Elimde,
Bedenimin üzerindeki ufak cebime sığdırdığım,
Gelecek günlerde belki hiç sahip olamayacağı,
Küçücük kameram.
Takas edelim mi?

turist olmamız sebebiyle verdiği fiyatlar da, önceden benzer durumlar başıma
geldiğinden, piyasanın on iki kat üzerinde. Hemen yanlarından uzaklaşmaya
çalıştık. Kevin, kokain satma şerefsizliğine ve ahlaksızlığına düşmüş insanlara
asla güvenilmeyeceğini belirtti.
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Tikal Antik Kenti
Guatemala’daki Antik Maya kenti Tikal, yağmur ormanının ortasına yayılmış
büyük bir piramit kompleksi olarak, 16 kilometrekare içinde 3000’den fazla yapı,
iki düzine piramit ve o zamanlardaki 100.000 kişilik nüfusuyla Maya döneminde
bölgenin zengin başkentiymiş. En ihtişamlı yıllarını yaklaşık olarak 200-900
yılları arasında yaşamış. O zamanlar bu bölge ormanlarla çevrili değilmiş. Şehrin
geçmişte pek bir kaynağı yokmuş, ancak ekonomiyi nasıl yöneteceklerini ve
kaynağı olan diğer şehirlerden nasıl faydalanacaklarını biliyorlarmış. Örnek
olarak dünyada en fazla petrol kaynağına sahip ülkelerden biri olan Venezuela’ya
karşı, doğal kaynağı olmayan New York verilebilir. Tikal, etrafındaki diğer Maya
kentlerini uydu kent olarak kullanıyor, onlardan faydalanıyormuş.
Bazı piramitler ekinoks tarihlerindeki Güneş’in konumuna göre inşa edilmiş.
Güneş 23 Eylül, 21 Mart, 21 Aralık, 21 Haziran tarihlerinde, meydandan bakıldığı
zaman üç farklı tapınaktan yükseliyor.
Bu eski Mayaların bir de futbol oyunu var. İki takım 4-5 kiloluk lastik bir
topla futbol oynuyor ve topu bir heykele isabet ettirmeye çalışıyorlar. Top ağır
olduğundan üzerlerine epey bir koruyucu kıyafet giyiyorlar. Maç sonunda kazanan takımın kaptanı tanrılara layık en iyi, en değerli kişi olduğundan kurban
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ediliyor. Akan kan yakılıyor ve böylece buharının gökyüzüne, yani tanrılara
ulaşması sağlanıyor. Her yıl birkaç kez bu ritüel yapılıyormuş.
Aynı zamanda Tikal, 1977 yapımı ilk Star Wars filminin çekildiği yerlerden
biri. Onu ‘Yavin 4 gezegeni’ diye izledik. Star Wars: Rogue One filminde de
görsel efekt olarak gösterildi. Yürürken ormanda yaşayan maymunlar ve tavşana benzeyen vahşi hayvanlar da zaman zaman görülebiliyor. Ayrıca, Belize
sınırına yakınız.
Tikal’i görmek isteyen turistler genelde yakındaki turistik Flores Adası’nda
konaklıyor. Flores Adası’ndaki Hostel Los Amigos buraya gelen her gezginin
uğradığı, bilindik bir yer. Organizasyon konusunda gelişmiş bir hostel olduğundan gezinizle ilgili her şeyi burada organize edebiliyorsunuz. Hostelin içi de
yemyeşil bitkilerle, ağaçlarla, otantik lambalarla dolu. Ortak salonda, yeşilliğin
içinde otururken sanki doğanın içindeymiş gibi hissediyorsunuz.
Flores Adası’nınsa otantik bir havası var. Bizdeki Alaçatı veya Ayvalık sokakları gibi Arnavut kaldırımlı dar sokakları, eski renkli evleri, butik otelleri,
restoranları ve güzel bir göl manzarası var.
Mayalarca kutsal sayılan Hayat Ağacı. O kadar uzun ki fotoğrafa sığmıyor.
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Tikal’e gitmeden önce, gezi sırasında tok tutması için, adanın köprüsünü
geçip ana karadaki süpermarketten muz alabilirsiniz. Buralara boşuna ‘Muz
Cumhuriyeti’ demiyorlar. Hem tadı çok güzel hem tok tutuyor hem de çok
ucuz. Bir kilosu yaklaşık 0.25 $.

Guatemala’dan fotoĞRAFlar

Guatemala’daki turistik
Semuc Champey bölgesini
içeren ve sonunda Rio
Dulce’yle biten derleme
bir video.

Guatemala
Ulusal Marşı

Guatemala'nın
ulusal müzik aleti
Marimba

Antigua’da her yıl düzenlenen garsonlar yarışı. Tek ellerinde taşıdıkları içecek dolu tepsiyle
Antigua sokaklarını turlayarak yarışı kazanmaya çalışıyorlar.
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Antigua’da üç ay kaldığım Senora Elizabeth’in evinin sokağı.

Antigua’da karşınıza sıklıkla çıkan kolonyel yıkıntılardan birinin önündeki pazar.
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Antigua’nın dışındaki La Azotea kahve tarlasında çalışan bir çocuk.
Arkadaşım Etienne, evimin terasından tütmekte olan Fuego’yu izliyor.
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Antigua’daki FatCat kafesinde patron Tito ve ailesine Türk kahvesi yapmayı öğretiyorum.
.
Antigua sokakları – Midtown Madness.
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Latin Amerika şehirlerinde, şehre hâkim tepeye, şehri koruması için bir haç dikilir.
Bunlardan en ünlüsü Rio de Janeiro’daki ellerini açmış İsa heykelidir.
Bu fotoğraftaki küçük şehir Antigua, arkadaki Volkan Agua.
Ortadaki Miss (Senorita) Antigua.
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Rehberimiz aktif Volkan Pacaya’nın zirvesini izliyor. Anlattığına göre birkaç sene önce
patladığında buradaymış ve büyük bir panikle zirveden aşağı depar atmış. Fırlayan bir
taş, patlayan volkanı görüntülemek isteyen birinin yüzüne isabet etmesiyle onu öldürmüş.
Volkan Pacaya’nın zirvesine birkaç saatlik kolay bir yürüyüşle çıkılabiliyor.
Toprak aralarından çıkan buharla da şekerlemelerimizi ısıtıp yedik.
Volkandan çıkan buharda ısıttığım şekerleme
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Bir gece yarısı Antigua’da eve dönerken yarım ay şeklinde, kocaman, ahşap kapılı, eski
zamanlarda atları yerleştirdikleri bir evin yanından geçerken ansızın piyano sesi işittim.
Bu küçük şehirde ilk defa piyano sesi işitince şaşırdım ve mutlu oldum. Bir süre piyano sesini
dinledikten sonra dayanamayıp kapıyı çaldım. Guatemalalı şarkıcı hanımefendi ve piyanoyu
çalan El Salvadorlu eşiyle tanıştım. Daha da ilginç olan, bu küçücük evdeki piyano yarım
kuyrukluydu. Bir süre beraber şarkılar söyledik. Sonra, piyano çalmak istediğimi söyledim
ve ben Guantanamera’yı çalarken hanımefendi eşlik etmeye başladı.

85

BİTİRİRKEN

Bazı öz kavrayışlar: Üzgünüm MarIo,
prenses başka bir kalede
Yolculuğumun son günlerinde not düştüğüm düşüncelerimle, bu kitabı
yazarken hissettiklerimden oluşan bir kapanış yazısı:
Bu kıtaya gelmemin nedenlerinden biri de Türkiye’deki hayatımda bir hapishanede olduğumu hissetmekti. Neredeyse herkesten, her şeyden, yani günlük
hayatımdaki benzer yerlerden, görevlerden, insanlardan kaçmaya çalışıyordum.
Kitaba başladığım Kazancakis’in sözünü hatırlayalım: “Hayatımda bana en çok
iyiliği dokunan şeyler gezilerle düşler olmuştur. Ölü ya da diri insanlardan,
savaşmamda bana yardım edenler çok azdır.”
Kabul ediyorum. Biraz zor bir insanım; çünkü olan bitenleri genelde içimde
yaşıyorum, çevreme karşı oldukça hassasım. Günlük iletişimde ve kendimi anlatmakta zorlanıyorum. Gündüz gözüm açıkken rüyalara sık dalıyor, gerçekliği
unutabiliyorum. Bu sebeple bana yaklaşmadan önce dikkat edin. Ancak beni
anlayan arkadaşlarımla keyif aldığımda çoğunlukla bu iç dünyamı başkalarına
açıyorum.
Bu yüzden üniversite yıllarımda, Latin Amerika’ya gidince özgür olacağımı
hayal ederek hapishaneden tünel kazdım. Önce başardığımı düşündüm, ama
fark ettim ki Latin Amerika’da daha büyük bir hapishanedeyim. Sadece sınırlar
ve hapishane duvarları ilk başta gözümün göremeyeceği yerlere uzaklaşmıştı, o
sınırlara ulaşmak için biraz zamana ve keşiflere ihtiyacım vardı. Bunlar özgür
olduğuma dair yanılsamalardı.
Ve yine buradayım. Bunları yazdığım masada, bu yeni ve büyük hapishaneden de kaçmak için yeni planlar hayal ediyorum. Bazı fikirler şekillendirmeye
başladım; belki bir gün bir karavanla yeni yollara çıkmanın, hayal ettiğim kitabı
yazabilmenin ya da yakın gelecekteki mesleğimin heyecanlı hayalleri... Ama en
önemlisi, bu dünyaya bırakabileceğim özgün bir şeyler hayal etmek aklımın
sürekli bir köşesinde. Ve eminim ki bu hapishaneden kaçtığımda daha büyük
bir hapishaneye ulaşacağım, orada duvarları görmek daha zor, duvarlar daha da
uzakta olacak. Bir bilgisayar oyunu gibi. Mesela Süper Mario gibi düşünün. Bir
seviyeyi tamamlarsanız, belki size bazı bonus güçler verir, sizi keşfetmesi daha
zor sınırlara sahip olan, çevresini tanımadığınız bir üst seviyeye gönderir. İlk
başta göremeseniz de orada da sınırlar olduğunu bilirsiniz. Latin Amerika da
benim için bu oyunun bir bölümüydü, belki de en eğlencelisiydi.
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‘Oyun -çizilmiş sınırlar- gizli hapishane’ konseptinin ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Bu benim için yeni bir konsept, ancak sonraki seviyeyi hayal
etmek güzel. Bu durum aslında Latin Amerika’ya doyduğumu, yeni yerlere
kaçmak için yeni tüneli kazmaya başladığımı gösteriyor.
Bu seyahatte aradığım şeyi elde ettiğimi hissediyorum. Latin Amerika’da
geldiğim yolun sonu ve burada geçirdiğim son gün biraz da Super Mario gibi:
“Üzgünüm Mario, prenses başka bir kalede.” Peşinde koştuğumuz, hayatın
yegâne amacı ‘prenses’e ne zaman mı ulaşacağımızı düşünüyorum? Yolda canlarımızı kaybedip ‘Game Over’ olmamak şartıyla son nefesimizi verirken. İşte o
zaman hep hayalini kurduğumuz o mutlu sona ulaşmış, kendimizi tatmin etmiş
olacağız. Ancak prensese ulaşınca kalkıp oyunu kapatmayacağız. Kumandayı
yanımızda oturan çocuğa vereceğiz. Oyuna bizden sonra devam etmesi için,
zaten oyunu ona öğretmiş ve oyunda edindiğimiz ipuçlarını ve tecrübelerimizi
de ona aktarmış olacağız. Bu yol, macera ve yeni bölümler/seviyeler dünya döndükçe devam edecek, aynı Mario’nun 1985’ten beri günümüze kadar kesintisiz
otuz üç yıldır yaptığı gibi...
***
Ben, Zorba’nın bu vahşi sevgisinden korkmuş bir hâlde, “Belki de kalırım,” dedim.
“Belki de seninle gelirim; ben özgürüm.”
Zorba başını salladı. “Hayır özgür değilsin,” dedi. “Senin bağlı bulunduğun ip öbür
insanlarınkinden biraz daha uzun; hepsi bu kadar! Senin patron, uzun ipin var, gidip
geliyor, kendini özgür sanıyorsun. İpi koparmadın mıydı da...”
Zorba’nın sözleri içimdeki açık bir yaraya dokunup acıttıkları için inatla, “Bir
gün koparacağım!” dedim.
“Güç patron, çok güç! Bunun için delilik gerek, delilik, duyuyor musun? Ya hep ya
hiç! Ama sende beyin var ve seni bu yiyecek. Aklın bakkal senin, defter tutuyor, bu
kadar verdim, bu kadar aldım, kâr şu kadar, zarar bu kadar diye yazıyor. Yani iyi bir
sahip, her işi sermiyor, her zaman arkayı kolluyor. Hayır, ipi koparmıyor rezil, onu
sıkı sıkı elinde tutuyor, kaçırırsa mahvoldu demektir zavallı, mahvoldu demektir! Ama
ipi koparmadıkça hayatın ne tadı vardır, söyler misin bana? Papatya papatyacıktır;
rom değil ki dünyayı alt üst etsin!”
Zorba, Nikos Kazancakis
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Soluk Mavi Nokta
Kitapta anlattığım, beraber yaşadığımız Latin Amerika maceralarıma kıta
tarihiyle siyasetine, mekânlara ve insanlara bir nokta koymanın zamanı geldi.
Kitabın sonuna geldik. Ancak, kitap boyunca görüşümüz çok daraldı. Resmin
bütününde sadece küçük bir bölüme, Latin Amerika’ya odaklandık ve küçük
küçük bölümler hâlinde resimler çizdik. Artık şu ana kadar çizilen resmin
bütününe bakma zamanı. Bu resmi bütün olarak görebilmek için geriye birkaç
adım atmamız lazım.
O da nesi? Geriye adım atıp görüşümüz genişledikçe, meğerse bu resme
katkı sunan başkaları da olduğunu görüyoruz. Sen, ben, biz, hepimiz bu resme
değişik fırçalar atmışız. Peki, geriye tam olarak kaç adım atmamız gerekiyor?
Yaklaşık olarak 6 milyar kilometre geriye gidecek kadar adım atmamız gerekiyor.
Fotoğrafta, 1990 yılında ‘Voyager 1’ uzay aracı tarafından, Dünya’dan 6
milyar kilometre uzaklıktan çekilen Dünya’yı, yani ‘Soluk Mavi Nokta’yı görüyorsunuz. Dünya, yansıyan Güneş ışınları arasında, evrenin büyüklüğüne karşı
küçük bir nokta olarak gözüküyor. Buradan kıtaları veya Latin Amerika’yı
seçebiliyor musunuz? Ya da her sabah kalkıp yola koyulduğunuz işinizi, okulunuzu, ekmek almaya uğradığınız marketi? Bu tek piksel hepimiziz. Başınızı

Antik Dünya’nın en büyük kütüphanesi İskenderiye
Kütüphanesi’nin girişindeki yazıda şöyle yazıyordu:
“Bilim bizi tanrıların gazabından kurtarır.”
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sağa sola çevirdiğinizde gördüğünüz her şeye bakıyorsunuz. 1994 yılında Carl
Sagan, Cornell Üniversitesi’ndeki bir dersinde, fotoğrafı göstererek aşağıdaki
ünlü konuşmasını yapar:
“Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını
duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Tüm neşemizin
ve kederimizin toplamı, birbirini yalanlayan binlerce din, ideoloji ve iktisat öğretisi;
insanlık tarihi boyunca yaşayan her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her
medeniyet kurucusu ve yıkıcısı, her kral ve çiftçi, her âşık çift, her anne ve baba,
umut dolu çocuk, mucit, kâşif, ahlak hocası, yoz siyasetçi, her süperstar, her ‘yüce
önder’, her aziz ve günahkâr onun üzerinde - bir günışığı hüzmesinin üzerinde asılı
duran o toz zerresinde.
Evrenin sonsuzluğu karşısında dünya çok küçük bir sahne. Bütün o generaller ve
imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün, kazandıkları zaferle bir
toz tanesinin bir anlık efendisi oldular. O zerrenin bir köşesinde oturanların başka
bir köşesinden gelen ve kendilerine benzeyen başkaları tarafından uğradığı bitmez
tükenmez eziyetleri düşünün, ne çok yanılgıya düştüler, birbirlerini öldürmek için ne
kadar hevesliydiler, birbirlerinden ne kadar çok nefret ediyorlardı.
Böbürlenmelerimiz, kendimize atfettiğimiz önem, evrende ayrıcalıklı bir konumumuz olduğu hakkındaki hezeyanımız, hepsi bu soluk ışık noktası tarafından
yıkılıyor. Gezegenimiz, onu saran uzayın karanlığı içinde yalnız bir toz zerresi. Bu
muazzam boşluk içindeki kaybolmuşluğumuzda, bizi bizden kurtarmak için yardım
etmeye gelecek kimse yok.
Dünya, üzerinde hayat barındırdığını bildiğimiz tek gezegen. En azından yakın
gelecekte, gidebileceğimiz başka yer yok. Ziyaret edebiliriz, ama henüz yerleşemeyiz.
Beğenin veya beğenmeyin, şu anda Dünya sığınabileceğimiz tek yer.
Gökbilimin mütevazılaştırıcı ve kişilik kazandıran bir deneyim olduğu söylenir.
Belki de insanın kibrinin ne kadar aptalca olduğunu bundan daha iyi gösteren bir
fotoğraf yoktur. Bence birbirimize daha iyi davranma sorumluluğumuzu vurguluyor
ve bu mavi noktaya, biricik yuvamıza.”
-Soluk Mavi Nokta, Carl Sagan
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SON OLARAK
Sarahsson ile Latin Amerika seyahatim sırasında bir tesadüf eseri tanışmıştım. Yani bu, kitabın başlangıcını temsil ediyor. Daha geniş anlamıyla
‘başlangıç’ kelimesini.
Kitabı yazarken ve okurken de sanki Latin Amerika’yı onunla beraber geziyormuşum gibi hissediyordum, yani ‘birlikteliği’.
Ancak kitabın sonuna geldim, yani ayrılık vakti.
Öyleyse ne mi yapacağım? Tabii ki de dans! Hem de Sirtaki! Zorba filminin
sonunda ‘her şeylerini’ kaybettiklerini anlayınca yaptıkları gibi.

Yine teleskobumdan bir kare. Kitabın başındaki Avcı Bulutsusu’na benzeyen bir gök objesi
daha. Eğer bu cisme ilk defa bakıyor olsaydım, Avcı ile benzerlik taşıdığını söylerdim.
Ancak burada yıldızlar doğmuyor. İsmi Halter Bulutsusu olan bu obje, bazı yıldızların
sonunu gösteriyor. Bu örnekte de bir ‘ışık patlaması’ ile ölen yıldız, dış kabuğunu
çevresine püskürtmüş.
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Komşumuz, ihtiyar bir Türk olan Hüseyin Ağa çok yoksuldu,
hanımı, çocukları da yoktu. Akşam eve geldi mi, avluda diğer
ihtiyarlarla oturur çorap örerdi. Ermiş bir adamdı Hüseyin Ağa.
Bir gün beni dizlerine aldı; hayır duası eder gibi elini başıma
koydu, “Aleksi,” dedi.
“Bak sana bir şey söyleyeceğim, küçük olduğun için
anlamayacaksın, büyüyünce anlarsın. Dinle oğlum, Tanrı’yı yedi
kat gökler ve yedi kat yerler almaz; ama insanın kalbi alır,
onun için aklını başına topla Aleksi, hiçbir zaman insan
yüreğini yaralama.”
Zorba, Nikos Kazancakis
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