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Tek adamlık mı?
Şöylebir ziyaretegittiğim

Avusturya’nın büyüleyici
kenti Salzburg’ta kimi gur-

betçi kardeşlerimle konuşur-
ken e tabi laf dönüpdolaşıp
memleketi idare edeneya da
edenleregeldi. Kimi memleket-
ten göçedipgitmiş, kimi orada
doğmuş, Türkiye’dehiç yaşa-
mamış emekçi insanlar. Vatan
duyarlılıkları bir başka. Açmış-
lar gözlerini, kulaklarını radyo-
da, tel-
eviz-
yonda
mem-
leket-
ten ge-
len ha-
berleri
dinli-
yorlar.
Kafala-
rındaki soru hepaynı aslında:
“Türkiye’yeneoluyor, ülkene-
reyegidiyor?” Obana soruyor
nasıl gittiğini, ben ona soruyo-
rummemleketin Avrupa’nın
göbeğinden nasıl göründüğü-
nü! Aslında osorularda herkes
karşısındakini tartıyor. Güveni-
ni kazandınızmı anlatıyor olan
biteni, kafasındakini. Neolur
neolmaz, temkinliliği kimseel-
den bırakmıyor ama. Sohbetle-
rimizde “tek adam” en çok duy-
duğum tanımlama oldu. Mev-
cutun destekçisi ya damuhalifi

kim olursa olsun bu tanımlama
cümlenin bir yerindemutlaka
geçiyor. Tek adamlık! Bu, de-
mokrasisi kör-topal işleyen ül-
keler için bile utançverici bir
tanımlama. Ortadoğu’nun gad-
dar yönetimlerini anımsatan
zavallı bir niteleme. Konuştu-
ğumgurbetçiler; her ülkedeol-
duğu gibi, farkedilen belli bir
ilerlemevar ülkedediyorlar
ama ekliyorlar: Yobazlık ve ce-

halet de
aynı de-
recede
ilerli-
yor. Ül-
kemde-
ki saygı
tükeni-
şinin ve
bölün-
müş

ruh halinin farkındalar. En acı
veren soruysa şu: “Gazetecisi-
niz, bilirsiniz. Bölünecek miyiz
?” Canımı acıtan bu soruya “El-
betteki hayır” diyorum ama
“bu soruyu akıllara getiren
hangi akıldışı ve yanlış politi-
kalara imza attı yönetenler aca-
ba? Takkeyi önlerine koyupka-
ra kara düşünüyor mu ya da
düşünüyorlar mıdır ki?” diye
kendi kendime sormadan da
edemiyorum. Eminim ki bir çok
TCVatandaşı da bu soruları so-
ruyordur kendilerine.

ENGİN Altan Düz-
yatan’lı, Cem Dav-
ran’lı “Ve panayır
köyden gider” filmini
izlerken, büyük usta
Zülfü Livaneli’nin ef-
sanevi bestesiyle sar-
malanmış ‘Doğdukla-
rı yerde ölenler’ şiiri-
ni anımsadım doğal
olarak. Anadolu’nun
ıpıssız bir köyünde,
ahalinin yaşadığını
bile unuttuğu zaman-
da, tam bir kısırdön-
gü içinde, öyle sakin
kıpırtısız geçen gün-
ler, geceler...
Çocukluğumun

geçtiği üç beş bin nü-
fuslu kasabalar geldi
aklıma. Zaman durur
hiç geçmezdi. Dünya-
dan uzak, minicik
dertleriyle sarılmış,
türlü küçük entrika-
ların döndüğü, acı-
masız kıskançlıkların
yaşandığı köyler, sert
mizaçlı kasabalar...

Bir süre sonra tren-
lerin, otobüs, mini-
büslerin bile gelmedi-
ği, geçmediği az ha-
neli yerleşimler.
Los Angeles’ın hızlı

ikliminde yaşarken
köyde geçen (daha
doğrusu geçmeyen)
bir hikaye yazmak da
maharet ister aslın-
da. Mete Sözer ‘in fil-
mini izlerken ıssızlı-
ğın trajedisine, kimi
çaresizliklerin de ko-
medisine tanık ol-
dum. Filmde gişe bek-
lentisi yok.

İlyas Salman’ı uzun
bir aradan sonra be-
yazperdedegörmek
de iyi gelecektir bir-
çoklarımıza.
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Boğazın en na-
dide köşesinde
etrafınız balıkçı-
larla, kebapçılar-
la, kahvaltıcılarla
sarılmışken sushisinden,
kavrulmuş egeot-
larıyla har-
manlanmış
ahtapot ızg-
arasına, kum
midyeli spa-
gettisinden
pancarla tuz-
lanmış somo-
na doğru bir yolculuk yap-
mak istemezmisiniz? Ben bir
pazar akşamüstü atladım git-
tim Rumelihisarı’na. Baba ba-

lıkçılardan İskeleBalık’a yü-
zünü vermiş, boğazın en gü-

zel manzara-
sına sahip
“Kiss the
Frog” dünya-
sına dalıver-
dim. FSM
Köprü-
sü’nün şav-
kı Boğaz’a

vurdukça, emuhabbet dekı-
vamına geldikçedaha bir
sevdimmekanı. Bildiğiniz de-
niz ürünleri yok burada. Mut-

fağı da yeni tat-
lar denemekten
kendini alıkoya-
mayan haşarı
bir mutfak. De-

memoki, İstanbul’un en eğ-
lenceli deniz ürünleri kesin-
liklebumekanda. Dekoras-
yonu bir harika, servis kalite-
si kusursuz, sahibehanım-
efendisi yılların restaurantçı-
sı ve lezzet ustası Gül Etker.
Peki daha neolsun?Muhab-
bet olsun, gönüller coşsun!
Harikuladeyazgecelerinde,
iftarlarda, akşamüstü buluş-
malarınızda ‘Kiss the Frog’ fa-
vorileriniz arasına girmelidir.
Söylemesi benden.

BENCE şu aralar gitmenin
tam zamanı. Huzur, doğa,
kültür, naif şehir yaşamı, ye-
mek diyorsan İstanbul’dan
atlıyorsun uçağa 2buçuk sa-
at sonra ciğerimin köşesi
Salzburg‘tasın. İstersenMo-
zart’ın eşsiz eserleriyle haşır
neşir edilmiş en-
fes akşam yeme-
ğini yersin, ister-
sen kusursuz
Hellburn Sara-
yı’ndaki su
oyunları oyna-
yıp, heykellerle
süslenmiş yem-
yeşil bahçelerin
ihtişamına tanık
olursun. Seçim
senin. Kudretli
Salzach Neh-
ri’nin ikiye ayırdığı buminya-
tür şehre yapacağın bir hafta-
sonu kaçamağıyla arınır, ta-
zelenir, dünyanı değiştirir dö-
nersinmemlekete. Hele ki
tartışmaların, olayların, kav-
ga-gürültünün bir türlü bit-
mediği bugünlerde ilaçgibi
gelir Salzburgsana. Mozart’ın
doğduğu vedamgasını vur-
duğu kent olan Salzburg’un
nüfusu yaklaşık 150bin. Çev-
re köy ve kasabalar da dahil

olmak üzere5 ya da 6bin ci-
varında Türk kardeşimiz yaşı-
yor. Bir çok damüzesi var bu
küçücük kentin. Alp’lerin ete-
ğinde serpildiği için dedoğası
vehavası bir harika. Tavsiye
edeceğim en güzel aktivite
ise Salzbergwerk Hallein ‘de

tuzmadenlerini
keşfetmeniz.
Malum Salz-
burg, Tuz Şehri
anlamına geli-
yor. Bumaden-
dedeyüzyıllar
evvel başlayan
tuz yolculuğu-
nun gizemine
tanık oluyorsu-
nuz. Mirabell
Saray vebahçe-
lerini keşfetmek

deapayrı bir rehabilitasyon.
Ben Salzburg’a gittim, gör-
düm, çok da sevdim. ‘Hadi gel
gidelim’ desen bir daha atlar
gelirim. Burnumuzun dibin-
deki güzellikleri kaçırmamak
gerek nihayeinde. Hele ki bu-
günlerdeBodrum’una Çeş-
me’sine valiz valiz para har-
cayacağınıza, bütçenizi yor-
mayacak Salzburg’a gidin,
kültüre vehuzura doyun geri
dönün. Hadi Guten Tag!

HAFTASONU KAÇIŞI, SALZBURG

Yemek dünyasının içinedal-
dıkça neyin iyi, neyin “eh işte”
olduğunu ya da neyin “aman abi
hiçbulaşmayalım” kıvamında
olduğunu daha iyi anlıyorum.
Mesela bu hafta yıllardır takip
ettiğimbir kardeşimizin
Ömür’ün kitabını önereceğim.
Geçen hafta tv programımda da
sıkça bahsettim.Ömür Akkor ile
Komili Lezzet Seyahatnamesi ni-
hayet çıktı, raflardaki yerini aldı.
KadimAnadolu’nun eskimeyen
yemek geleneğini gayetgüzel
anlatıyor. Tabi bu dediklerimgo-
ogle’dan bul, kes-yapıştır, hopki-
tapyapkurnazlığıyla olmuyor
dostlar. Atlıyor gidiyor Ömür

kardeşim ağız tatlarının doğduk-
ları topraklara, sorup, soruşturu-
yor, öyküleriyleberaber yeme-
ğin gerçeklerini gün ışığına çıka-
rıyor. Aslında bildiğiniz araştır-
macı gazetecilik yapıyor. Komi-

li’yedebu cennet-
lik projeyedestek
olduğu için binler-
cekez teşekkürler
tabi. Unutulan,
bilmediğimiz, bi-
lipdeyapmadığı-
mızya da sadece

yediğimizyöresel yemekleri
mercek altına alan gençvedene-
yimli şef Ömür Akkor’a şapka çı-
karıyorum.Gerçek anlamda
“milli veyerli” tanımlamasını
hak edenbir çalışmaya ıslak im-
zasını attığı için.

Bence, Kiss the Frog!

Ömür’lü lezzetler

Doğdukları
yerde
ölenler


