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“Der ken, sa bah ol du er ken.
Son ra pi re baş la dı ağ la ma ya.
De ve baş la dı uç ma ya.
Du yan ol du bu nu
Duy ma yan ol du bu nu
Fa kat ben göz le rim le gör düm.
Şöy le ka nat çırp tı de ve,
Bir da ha çırp tı ha va la nı ver di.
El et ti bi ze selâm et ti havadan.” 1 

Bu te ker le me yi her oku du ğum da Ana do lu se ma la rın da gü lüm se ye rek uçu şan 
ve ba na el sal la yan de ve le ri gö rür gi bi olu yo rum. İm ge gül dü rü yor be ni. Ho şu ma 
gi di yor uçan de ve ler! Ger çek bir de ve gör sem de onu çiz sem... Ha ni nere de? Sa de ce 
Kil yos kum sal la rın da çe ki len, çöl sah ne li Türk film le rin de. Ne den ya ban cı lar Tür ki-
ye de nin ce “deve”  dü şü nür de, ben Türk ha lim le bu hay va nı hiç ta nı ya ma mı şım? 
Gel dim kaç ya şı ma! Ne re den bi le cek tim de ve le rin es ki ha mam iç le rin de top oy na-
dık la rı nı? Ha ma ma hiç git me dim ki ben.

“Git bul bir deve! Çiz onu!”  di yor iç sesim. “ Çizdiğin şeyi tanırsın. İçini dışını 
hisset devenin. Çizince senin olur. Can Göknil develeri oluverirler.”  

En so nun da, re sim le dim on la rı. Hem de uçar lar ken.
 Kam lar2 gi bi gök yü zü nün kat la rı na yük se li yor lar.
 Bü yük le re de, kü çük le re de re sim yap ma yı se vi yo rum. Ya ni dört, beş, al tı, otuz, 

kırk, el li ya şın da ki le re... Ya şı mı al dık ça içim ço cuk kal dı. Ken di mi iki ta ra fa da ya kın 
his se di yo rum. Ma sal re sim le, di yor lar. Türk ma sal la rı nın öz gün ol du ğu nu söy lü yor-
lar. Birka çı nı şöy le bir göz den ge çir dim. Oku duk la rı mı çok sert bul dum. Yu va 
ço cuk la rı na uy gun düş mü yor lar. Pa ra hır sı sar mış kah ra man la rı. Öy kü le rin so nun-
da ser ve te ka vu şan mu ra dı na eri yor. Ma sal lar da ölüm ko nu su da sık ça iş le ni yor. Bir 
de aşk... Binbir güç lük ten son ra bir bir le ri ne ka vu şan sev gi li ler mu ra da er miş sa yı lı-
yor lar. Böy le si ma sal lar bü yük çe ço cuk la rın, di ye lim se kiz ya şın dan da ha bü yük le-
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1 Kiş mir, C., Türk Folk lor Araş tır ma la rı, 1950, s. 271- 272.
2 Kam: Türk ka vim le rin de şa man ra hip le re ve ri len isim.
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rin il gi si ni çe ke cek gi bi. Oy sa be nim ki tap la rım yu va ço cuk la rı için.
An nem ba na hiç ma sal an lat ma dı. Ab lam da... Sa de ce kla sik le ri oku du lar. “Pa-

muk Pren ses ve Ye di Cüceler” ... An nem, Pa muk Prenses’ in res mi ni çi zer di bi ze. Hep 
ay nı şe kil de ön den çi zer di. Blu zu kar puz kol luy du. Son ra onu ke ser dik. Kâğıt be bek 
ya par dık. Se vim Tete’ nin1 he di ye et ti ği yet miş se kiz lik taş plak tan Ye di Cüceler’ in 
şar kı la rı nı din ler dik: “Heigh-ho, Heigh-ho, it’s ho me from work we go...” 

Ma sal la rı ise Sa tı Kadın’ dan din ler dim. İki ye örü lü saç la rı nı be yaz tül ben diy le 
bağ la yıp bi ze tom bul puf bö rek le ri pi şi ren, ko ca sıy la ku ma sı köy den zi ya re te gel-
dik le rin de on la rı ken di oda sın da ya tı ran Sa tı Ka dın. “Kız kı zım, bak diyne...” di ye 
sö ze baş lar dı. Mı rıl mı rıl ses to nuy la ön ce kü çük kar de şi mi zi uyu tur; son ra ab lam la 
be ni dev li, pe ri li di yar la ra ta şır dı.

Uzun don lu Sa tı Ka dın bi ze Çankırı’ dan ya tı lı gel di. “Satı”  is mi ni da ha ön ce hiç 
duy ma mış tım. Me ğer se ço cu ğu ol ma yan ka dın lar ya tı ra gi dip dua eder ler miş. 
Ço cuk suz kal ma mak için adak adar lar mış. Do ğa cak ço cu ğun adı nı “Satı”  ve ya 
“Satılmış”  ko ya rak ev lat la rı nı ya tı ra adar lar mış. Bi zim ki de an ne si nin tek ev la dıy-
mış. O ya tır sa ye sin de dün ya ya gel di ği ni söy ler du rur du. Ya şı tı mız sa yı la bi le cek, 
“Seyla”  di ye ça ğır dı ğı, “Süheyla”  adın da bir kı zı var dı. Er kek ço cu ğu ol ma yın ca 
ko ca sı ku ma edin miş. “Ge çi nip gidiyoruz,”  der di Sa tı Ka dın. Eli ne ne geç se ko ca sı na 
yol lar dı. Ko ca sı nı se ver di. Şu Se yit Efendi’ ye bak. Hem ba ğı nı bul muş hem üzü mü-
nü ye miş.

O gün ler de Sa tı Kadın’ ın şair ol du ğu nu dü şü nür düm. Ma sal la rın önü ne ar dı na 
uyak lı di ze ler ek le yi ve rir di. Tır tıl gi bi kıv rım kıv rım iler le yen bu ko mik söz ler le be ni 
ve ab la mı gül dü rür dü. Bu di ze le re “tekerleme”  de nil di ği ni çok son ra öğ ren dim.

Üni ver si te dö ne mim de, Amerika’ da ço cuk ki tap la rın dan ta nı dı ğım aka de mis-
yen ma sal cı la rı ha tır lı yo rum da şim di, on lar bi zim Sa tı Kadın’ ın eli ne su dö ke mez-
ler. Satı’ nın de yiş le ri nin do ğal lı ğı bi zi çok et ki ler di...

Ma sal la rı bı ra kı yo rum bir ke na ra. Te ker le me le ri tek rar tek rar oku yo rum. Böy le 
halk de yiş le rin den ço cuk ki ta bı ya pa bi lir mi yim? Bel ki de ser gi ko nu su ola rak dü şü-
ne bi li rim. İki si de ola bi lir as lın da. 

Te ker le me ler, dil cam baz la rı nın ku şak tan ku şa ğa söz lü ola rak ak tar dık la rı, 
mi zah yük lü, ya şam bil gi si ve de ne yi mi içe ren ön de yiş ler. Ma sal baş la rın da, or ta la-
rın da ve son la rın da söy le nen ka lıp söz ler. Ma sal dan ba ğım sız ol duk la rı için on la rı 
is te di ğim gi bi gör sel leş ti re bi li rim. Te ker le me ler de ki ma sal sı, ço cuk su çiz gi ve düş 
gü cü ba na uyu yor. Bu di ze ler halk dü şün ce si nin zen gin li ği ni ve top lu mu mu zun 
inanç la rı nı şiir sel bi çim de or ta ya ko yar ken din le yen le ri gü lüm se ti yor, hem de ma sa-
lın ola ğa nüs tü un sur la rı na ha zır lı yor. Ba zen de uya rı yor; ama taş la ma dan. Top ra ğın 
ve in sa nın me se le le rin den söz edil di ğin de bil ge lik ve mi zah yan ya na. Te ker le me de-
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1 Tey zem.
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1 Ba şa ran, M., Aç Ka pı yı Be zir gân Ba şı, 1979, s. 12.
2 Dür der, B., Mo no log lar ve Te ker le me ler, 1989, s. 72.
3 Bo ra tav, P.N., Za man Za man İçin de, 1958, s. 60.
4 A lan gu, T., Bil lur Köşk, 1961, s. 32.
5 A lan gu, T., Bil lur Köşk, 1961, s. 169.
6 A lan gu, T., Bil lur Köşk, 1961, s. 169.

ki alay yük lü ha yat an la yı şı ba ya ğı ho şu ma gi di yor. Ze ki ce ku rul muş söz oyun la rı. 
Ko nu la rı in san, me se le le ri hep gün cel. 

Aç lık-Yok luk :
“...Ak de niz yağ ol sa
Ka ra de niz bal ol sa 
Kar nı mı zın bir ta ra fı nı doldurmaz.”1 

Yok luk için de vericilik: 
“ ...Sa na bir min tan yap tı ra yım çer den çöp ten
İlik le ri kar puz ka bu ğun dan, düğ me le ri turptan.”2 

He pi miz kü çük ken za ten ay nı şey le ri din le mi şiz. Duy duk la rı mı zı, ha tır la ya bil-
dik le ri mi zi ço cuk la rı mı za an lat mı şız. Ağız dan ağı za ak ta rı lan te ker le me ler bu gü ne 
ulaş mış lar. Ya ni söz lü ede bi yat ürün le ri ol muş lar. Çok es ki dö nem ler den gü nü mü ze 
ula şan bu söz de met le rin de de li, uçuk pek çok şey gö rü yo rum. Ço cuk la rın ve saf lık-
la rı nı yi tir me miş bü yük le rin ho şu na gi de bi le cek ola ğan dı şı ya ra tık lar, ca na var ben-
ze ri tip le me ler, in ler, cin ler... Çoktan rı lı inanç sis tem le rin den ba zı ka lın tı lar. On la rı 
çiz mek, bo ya mak ke yif li ol maz mı?

         
“Be hey gü zel, in mi sin cin mi sin? Se her de öten bül bül mü sün?
Yok sa bâd-i sabâ ile açı lan gon ca gül müsün?”3 

“Düş mü sün ger çek mi sin? İn mi sin, cin mi sin? Kim sin, nesin?”4 

“İn mi sin, cin mi sin? Ge lin mi sin, kız mısın?”5  

“Bir ki lit li ce viz san dık, ba ka ba ka usan dık
İn ol san, ya cin ol san, hiç dur ma dı şa rı çık.” 6

Ben ina nı yor mu yum cin le re? Re sim le ri ni ya par ken kor ka cak mı yım? Yu va 
ço cuk la rı na cin ya pı lır mı? Ye tiş kin ler cin le ri se ver ler mi? 

“İyi düşün!”  di yor iç se sim. 



“Cinlerden tablolar düşün: Cinli tuvaller...” 
Baş ka res sam la rı mız da gör me dim. Cin ko nu su mo dern Türk res min de yok 

ga li ba. Hay ret edi yo rum; çün kü Türk inanç la rın da var. Top lu mun yü re ği ne yer leş-
miş inanç lar ge nel de gü zel sa nat la ra yan sır; ama in le re, cin le re sa nat ga le ri le ri miz de 
he nüz rast la mış de ği lim. 

Oy sa ede bi yat baş ka... Mu rat han Mungan’ dan oku muş tum “Pa ra nın Cinleri” ni.
Tek lif var! Hem de çok gü zel! Cin ler be nim için de ça lı şı yor ol ma lı lar! 
Urart Sa nat Ga le ri si Can Gök nil ser gi si is ti yor.
“O galeri önemli, iyi çalış. Ankara’ da da yerleri var,”  di yor o içim de ki. 
Ka ra rı mı ver dim! İs tan bul Urart Sa nat Galerisi’ nde ser gi le ye ce ğim re sim le ri-

min ko nu su, te ker le me. “Ev vel za man için de kal bur sa man içinde...” di ye rek fır ça yı 
eli me ala bi li rim. Kim ler le kar şı la şa ca ğım? İn ler, cin ler, çe kir ge ko va la yan til ki ler, 
uçan ba lık lar, eği lip su içen mi na re ler, cam göz lü mum ayak lı eşek ler, tel lal de ve ler, 
ber ber pi re ler, kub be siz ha mam lar, hal ta sız kö pek ler, çeş me ba şın da otu ran gü zel ler, 
ge lin ge ti ren kur ba ğa lar, he pi mi zin ço cuk lu ğun da var olan im ge ler. Çiz çiz bit mez. 
Ye di den yet mi şe de dik le ri tür den, zen gin mi zen gin bir kay nak bul dum! 

Şu bi zim oku lun1 kü tüp ha ne si ha ri ka:
• Bora, P.N., Za man Za man İçin de, Rem zi K., 1958.
Fo to ko pi bi le yap tı lar be nim için.
Es ki ba sım. Hiç bir yer de yok tu.
Bu ki tap ser gim için çok ya rar lı ola bi lir.

• Boratav, P.N., Az Git tik, Uz Git tik, Bil gi Y., 1969.
He men al ma lı yım.
Te ker le me te ma lı tu val le ri me ko laj yön te miy le tığ ve dan tel par ça la rı ek le ye bi-

li rim. Yö re sel tat lar ol sun di ye... 
Ka yın va li dem İstanbul ludur. Bi ri ki mi çok tur. Onun “es ki ler bohçası” na bak ma-

lı yım. Ora dan epey mal ze me top la rım. Haf ta ara sı ge len yar dım cı mı za ko laj lar için 
tığ iş le ri yap tı ra bi li rim. Son ra on la rı ke ser ye ni den bi çim ve ri rim. Böy le ce tu val üze-
rin de lif ba zın da, bo ya yı ko lay ca ka bul eden ha zır mal ze me kul la na bi li rim. 

Ça lış ma prog ra mı mı dü zen li yo rum şim di:
1- Ser gi de kaç re sim ol sun?   
2- Ga le ri nin öl çü le ri ni Re cep al sın, eşim bu iş te da ha us ta.
3- Kav ram ta mam. Araş tır ma için kay nak ta mam. Ki tap la rım ha zır. 
4- Şim di çi zim yap ma lı yım.    
Urart Sa nat Galerisi’ ndeki su nu mum da te ker le me le ri kul lan mak la:
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1 Me zu nu ol du ğum Ar na vut köy Ame ri kan Kız Ko le ji.
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Herkese ço cuk lu ğu nu anım sa ta bi li rim.
Resimlerin ya nın da te ker le me le rin met ni ni bu lun du ra rak re sim le rin da ha 

ko lay an la şıl ma sı nı sağ la ya bi li rim.
İzleyici ve sa nat çı nın or tak özel li ği ni vur gu la ya bi li rim: ço cuk lu ğu muz.
Yerel bir ko nu: En so nun da ba na da uyan ye rel bir ko nu bul dum!
Sa na tım da ye rel ol mak ta güç lük çe ki yo rum. Ben ye ti şir ken Satı’ dan baş ka et ra-

fım da ye rel bir şey yok tu ki. Ya ni na sıl ye rel olu nur bil mi yo rum.
Ankara’ da or tao ku lu bi tir dim. O yıl lar da baş kent tekdü ze, ye ni ku rul muş bir 

şe hir. Ora da yur du mu zun kül tür bi ri ki mi ni al gı la ya ma dım. Genç yaş ta si ne ma, ope-
ra, ba le iz le yi ci si ol dum ama hiç or tao yu nu, Ka ra göz sey ret me dim. Hıdrellez’i ta nı-
ma dım. Ma hal le ço cuk la rıy la oy na ma dım. Bugün ge ri ye ba kın ca, ço cuk lu ğu mun 
ek sik kal dı ğı nı dü şü nü yo rum.

Şim di ge le lim 1980’ li yıl la ra: Res sam ola rak isim yap mak için ça lı şı yo rum. 
İstanbul’ un sa nat ga le ri le rin de ye rel ko nu lar gün dem de. Köy gö rün tü le ri, köy ya şa-
mı, köy ka dın la rı... Nu ri İyem, Ba la ban, Ra miz Aydın’ ın tab lo la rı dik kat çe ki yor. 

Be nim eği ti mim ya ban cı okul lar da, iş ha ya tım ise New York’ ta geç ti. 
Bu du rum da köy te ma sı nı re sim le rim de iş le ye cek olur sam ya lan cı olu rum.
Şim di ise sa de ce ya ban cı yım. Ken di ni zi be nim ye ri me ko yun; ya ban cı dil de eği-

tim ya pan okul lar ve son ra New York’ ta ge çen uzun yıl lar... İs ter is te mez ya ban cı la-
şı yor in san.

Bir ön ce ki ser gim de Türk sa nat çı la rı nın ço cuk luk anı la rı nı re sim ler ken, Mus ta-
fa Aslıer’ den al dı ğım mek tu bu hiç unut mam. Or man kö yün de bü yü müş As lıer. Dört 
ya şın day ken kız kar de şi çok has ta lan mış. Köy ka dın la rı, has ta kar de şi nin ba şın da 
top lan mış lar. Oku yup üf le miş ler. Dua et miş ler. Son ra iki ya şın da ki kız ca ğız öl müş.

Aslıer’ in re sim le ri ne ya kı şı yor or man köy le ri, be nim ki le re de ğil. Za ten ya şa ma-
dı ğım duy gu la rı sa na tım da yan sıt mam müm kün de ğil.

       






