
1



2



3

ŞANO

M.SADIK 
ASLANKARA



4

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
HayriyeCaddesiNo:2,34430Galatasaray,İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com/9789750736070
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:31730

©2017,CanSanatYayınlarıA.Ş.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:Kasım2017,İstanbul
Bukitabın1.baskısı1 000adetyapılmıştır.

Editör:FarukDuman

Düzelti:MertTokur
Mizanpaj:AtahanSıralar,BaharKuruYerek

Kapaktasarımı:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)

Kapakbaskı:AzraMatbaası
LitrosYolu2.MatbaacılarSitesiDBlok3.KatNo:3-2 
Topkapı-Zeytinburnu,İstanbul
SertifikaNo:27857

İçbaskıvecilt:ArıMatbaası
DavutpaşaCad.EmintaşKâzımDinçolSan.Sit.No:81/39,
Topkapı,İstanbul
SertifikaNo:31900

ISBN978-975-07-3607-0

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

http://canyayinlari.com/9789750736070


5

 

ŞANO

M.SADIK 
ASLANKARA

ROMAN



6

Uykusu Sakız,2001

Sığınak, 2003

Cicoz,2008

Le,2010

Bin Yüz Bir Giz,2013

Ömürdeğer,2014

M.SadıkAslankara’nınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



7

M.SADIKASLANKARA,yazar,tiyatrocu,belgeselsinemacı.12Ara-
lık1948’deDenizli’dedoğdu.AÜDilveTarih-CoğrafyaFakültesiFel-
sefeBölümü’nübitirdi.Yazınalanındakiilkimzalıyazıları1965’tegö-
ründü.Sonrakiyıllardafarklıtarihlerdekimidergilerinsürekliyazar-
larıarasındayeraldı.Aslankara,2003’tenbuyanaCumhuriyet Kitap’ta
“Kitaplar Adası” başlığı altında yazıyor. Öyküleri; Uykusuz Sakız 
(2001),Cicoz(2008);romanları:Bin Yüz Bir Giz(1993),Selgesus’ta Bu
se(1996),Sığınak(2003),Le(2010),Ömürdeğer(2014);oyunları:Kev
ser’di (1989), Toplu Oyunlar 1/Kevser’di, EvSes, Hayal Ustası (2004),
Kırk Yaş Düşleri(2009).
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Yazarın, tiyatroya özgülediği “üçleme” Bin Yüz Bir Giz 
(1993) ile Cicoz’un (2008) ardından son halka.
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Biri İlhan Güçoğlu’ydu,  
Sârâ Halamın oğlu 

delikanlı yıllarımın tiyatro sarhoşluğundan ayıltmaya 
çalışıyordu beni, 

ayırdına varıp teşekkür de edemeden geçti o derin uykuya, 
bakınırken ben... 

Öteki, kocamış yıllarımda,  
serçe gibi konmuştu tiyatro dalıma: Su Okumuş. 

Ne olduğunu anlayamadan pır uçuverdi, 
süt mısırı gülümseyişini bıraktı geride onsuzlukla ürperen 

ruhumda... 
Bu roman onlara olsun 

ve tiyatroda yürüyüşleri yarım kalanlara... 
Elbette en çok da yarım bıraktırılanlara...
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Güneş, kırp, antik kentle göz göze geliyor uyandı-
ğında... İki sevgilinin, koşmakla sarılmak arasında, ne ko-
şarak ne sarılarak, ama birbirlerinin gözbebeklerinde sal-
kımlanan harelerde buluşmayı yeterli gören boynu bü-
küklükle... Eski kentten dört bin yıl sonra batısında ku-
rulan yeni kente el sallayıp eteklerini çekercesine ışıkla-
rını topluyor.

O güneş var ya, bir biçimde buluşup kucaklaştığı 
kentin doğu tepesindeki amfitiyatroyu görüyor ilkin, 
perdeyi kaparken de batı tepesinde yapay uçurumlar 
oluşturmuş çöp tepelerini. 

Güneş işte, ne denir, doğuda amfitiyatronun oturma 
sıralarında çocuk muzipliğiyle gezinip ardından batı te-
pesinde çöpleri eşeliyor, an an batan oynaşlı ışık kıpraş-
malarıyla.

Bu güneş yani, sabaha dek çekilirken amfitiyatro, 
avlanmaya çıkan tilkilerin kürklü kuyruklarıyla bir güzel 
süpürülüp temizleniyor gece gösterimleri için. Arada yer 
göstericilerin çakıp sönen ışıkları olmuyor değil ama. 
Çöp tepe’de ise gündüz boyu eşelenen şalvarlı kadınlar, 
donsuz çocuklar, o yakınlara oturtuluvermiş çöp evleri-
ne dönüyor, sırtlarına attıkları, üzerini tepeleme doldur
duk ları dört tekerlekli ucubeleriyle neleri çekmişlerse 

ÖRENTEPE
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artık ganimet olarak... Gün, geceye terk ediyor tabii ye-
rini, biriken gazların pofurdamasıyla açığa çıkan, çoluk 
çocuğun tutuşturuverdiği birer küçük kav pırıltısı da ar-
tık gün ağarana dek göz kırpıp, sanki güneşe inat nöbete 
geçiyor. 

Denecek bir laf yok, bu iki tepeyi işte böyle görüyo-
ruz biz.

Şimdiki güneşin aşkla yıkadığı doğu tepesine on yıl-
lar önce eski model burunlu bir otobüs tırmandı oflaya 
puflaya. Arkasına taktığı taşıyıcı eklentiyle, tepesinde 
kısa korkuluğun çevrelediği, her yerlerinden iplerle sıkı-
lanmış açık bagaj bölümüyle. O sıra batı yakasının çöplü 
tepeleri sıradağlara dönüşmemişti tabii henüz. 

Çevre köylerden toplaşan, avare bakışlı ne kadar in-
san varsa otobüsü kuşattı ânında. Otobüsten inen çipil 
bakışlı, alabros saçlı, yüzleri sırtları çilli bir dolu genç, 
bilye gibi kırlara yayıldı, yuvarlanıp takla attı, öne geriye 
biriki hızlı adımla koşup bacaklarını açtı sözümona. 
Hangileri kadın hangileri erkekti bunların, anlayamadı 
birbirine abanık, ağızları açık bakanlar. Gözleri alışınca, 
sonradan sonraya keşfederek yanındaki yönündekini 
dürtüp keşfini göstererek patır patır güldüler. Bir sirk 
gelmişti köylerine. Ne var ki minaresiz Kel Cami’nin 
imamını bile kızdırdı milletin işi gücü bırakıp seyre gidi-
şi. Ula dürzüler, dedi imam, kefereleri görmeye gidiyo-
nuz da, ayaklarınız sizi camiye getirmiyo bi türlü aptesi 
bozuk cenabetler, bu ne iştir? Ama onlar çoluk çocuk 
cümbür cemaat bu sirkin gediklisiydi, artık hiçbir zaman 
kopmadılar otobüsten, o insanlardan.

Otuzuna bile varmadığı ayan beyan çocuklardı oto-
büstekiler. Başlarında bir de saçıyla keçisakalı apak, kafa-
sında da ipinden boyna bağlanmış kolonyal hasır şapka-
sıyla ihtiyar bir adam vardı. Gençler onun sözünden 
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çıkmıyordu. Var say, bu da onların imamı, hocaları yani. 
Hoş kendi köylerinde de her birinde üçer beşer çocuğun 
okuduğu beş sınıflı tek derslikli okulları, onun da başın-
da kel kafalı bir öğretmen vardı var olmaya da, ilgileri 
kendi okullarına değil, dıştan ta onca yolu aşıp annaçla-
rına gelmiş bu tıfıllardaydı. 

Ne demişti hoca, bilmem ne üniversitesi arkeoloji 
bölümünden... Zengin bir memleket, adını da anmıştı. 
Ne demişti ne demişti? İngiltere mi, Fransa mı, Almanya 
mı? İşte öyle bir şey... İşin tuhafı bu keçisakallı Türkçe de 
biliyordu. Gerçi kendileri gibi belagatli konuşamıyordu 
ya, olsun varsın, gayretliydi. Cücülerine oradan kopma-
maları gerektiğini söylüyordu. Kıpraşmadan bekliyorlar-
dı. Ne jandarma ne hükümet adamı. Hepsi serbestti. Bu 
arada anladılar ki bu bir otobüs dolusu insan hava alıp 
gezmeye değil, kalmaya gelmişlerdi buraya, basbayağı 
kalmaya...

Bunu anlar anlamaz seyirciler birbirini itip, öteki 
berikinin önüne geçip keçisakallının gözüne ilişmeye ça-
baladı. Çünkü ihtiyar, çalışacak güçlü kuvvetli adam da 
arıyordu. Gelenler Mister Fincır mı Fincın mı ne diyor-
du ona, kimilerinin diline fino, kimilerininkine fincan 
diye geçti bu. Sonradan sonraya böyle söylemenin ayıp 
kaçacağını akledip yüzüne karşı Fincancı Bey demeye 
karar kıldılar hep birlikte. Kendi aralarında Fincancı de-
seler de. 

Yövmiyeli ameleydi aradığı hocanın, öyleydi, o za-
man pehlivan kılıklı, pazıları okkalı, ensesi kalınlar, ya-
rım gülüş edaları, “Malın iyisi bende!” diyen bakışlarıyla 
öne geçti kendiliğinden. Ama arkalardan sızarak öne 
geçmeye çalışanlar da oldu. Haliyle ufak da olsa bir itişip 
kakışma yaşanacakken söndü hemen. Çünkü gerçek 
pehlivanlar, kaş göz oynatarak yalancı pehlivanlara güç-
lerini gösterince ortalık sütliman oldu çabucak. 
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Hiçbiri, Ne iş yapacağız, diye sormadı. Baktı ki Fin-
cancı, herkes öyle dikiliyor, kalktı, ötede oturduğu taşın 
üzerinden, yanına vardı kalabalığın. Bana bakın, işimiz 
ağır, güçlü kuvvetli olmalı! Böyle dedi. Bir anda her kafa-
dan ses çıkmaya başladı o zaman. Herkes biraz Türkçe 
biraz da Tarzanca, aklına geleni düzüverdi bir çabuk. An-
laştılar mı anlaşamadılar mı Fincancı’yla, belli olmadı, 
yine de öyle beklediler oralarda gün bir iyice inene dek...

Aha aha... Bir de baktılar, oğlankız otobüsün tepe-
sinde, arkasında, ne var ne yok hepsini de indiriyor, öte-
lere, farklı yerlere taşıyorlar bunları. Kuşkulandılar, ne iş 
istenecek o zaman kendilerinden, yapılacak her işin altı-
na ille bunlar girecekse? Tabii aklı evveller de vardı ara-
larında. Tüh kafama, dedi içlerinden biri, bunlar heykel 
taşıtacak bize! O zaman ister istemez seyrelme yaşandı, 
gerçek pehlivanlar daha bir belirginleşti bu yüzden. Bu 
arada tüydüğünü belli etmemeye çalışarak farklı baha-
nelerle kopanlar da çıktı aralarında. Tarla tapanda iş, 
kendilerini bekliyordu. Aç açık da değillerdi, somun de-
diğin, paylaşılamayacak bir şey miydi Allah aşkına, bu 
cenabetlere güvenmektense... Kaldı yedi pehlivan. 

Fincancı baktı, Okey, dedi, işe başladınız, gidin şimdi 
evlerinize, sabah gelirsiniz... İşlenmiş, yövmiyeli insanın 
ağadan ne farkı var, cepler para görecek, para! Sallandılar 
oralarda, Yok, yok, dediler, gün inmedi daha, vakit var! 
Baktılar, iş buyurduğu yok Fincancı’nın, oğlanlarla kızlara 
yanaştılar. Yeter ki işe alındıkları ayan beyan açığa çıksın!

Fincancı diyeceklerdi tabii keçisakallıya, ne ad vere-
ceklerdi başka. Otobüsten de zaten elinde kupayla in-
mişti. Kahve miydi içtiği çay mı, anlamamışlardı. İçki 
değildi, yoksa çakmazlar mı? Çocuklar da bu nedenle 
öyle sesleniyorlardı belki ona, adam hoca, saygısızlık ya-
pamayacaklarına göre, Fincancı deyip geçiyordular her-
hal kendileri gibi, durma kahve içişine bakarak. 
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Çocuklar, pehlivanlara yüz vermedi değil ama yapı-
lacak işler kendilerine düşüyordu galiba... Baktılar öyle-
ce, nasıl hızsa o, tek düzen elden ele küfe, kelter aktarı-
yor, bunları örenin geniş düzlüğünde öbek öbek toplu-
yorlardı. Kucaklarıyla sırtlarındaki buydu ama içlerinde-
ki birbirine geçmeli tahta, demir sopa, kılıflarıyla porta-
tif yatak torbaları, açılır kapanır masa, sandalye... Ocak, 
yanı sıra tencere, tava, kutu kutu konserve sonra içinde-
kileri belli eden hurçlar, yatak, çarşaf, battaniye falan... 
Ula bunlar, ören altını koğuşa çevirecek, anlaşıldı! Pehli-
vanlar gülüşür gibi yaptı. Çillilerin seyyar apteshane di-
kerek oturttukları lazımlık benzeri klozetleri görünce 
iyiden salıverdiler gülüşlerini. Bir çalım göz göze gelince 
Fincancı’yla, sustular ânında. 

Çilli takımı, yarım otobüsün kasasından tek tek in-
dirdiklerini, sanki gizliden gizliye kendilerine emir veren 
biri varmışçasına öteye beriye taşıyıp, başladılar tahtala-
rı, boruları, çubukları birbirine takmaya, bağlamaya, 
bunları ayağa kaldırıp koyuvermeye bir yana, ardı sıra 
ötekine geçmeye... Oldu mu sana ranza, çevreleyip bir 
de hazırladıkları koğuşa yerleştirdiler mi bunları? Ta öte-
ye bir kulübe, sonra bir kulübe daha... Hayran hayran 
seyrettiler çırpı bacaklı çillileri... Kızlara nefsi uyanmadı 
pehlivanların. Kendi kızlarına benzeyen, memeleri bile 
kabarmamış, tutuluverecek pek bir yanları da olmayan 
bu kızları oğlanlardan ayırmak bayağı zordu. Hepsinin 
de siması birbirine benziyordu çünkü. Bıraktılar onları 
öylece oldukları yere, iğreti bir ilgi de duymadılar artık 
sonrasında. Ta ki çalışırken her birinin kendilerine iş bu-
yuran birer amele çavuşu olduğunu görene kadar. Vah 
vah, tüh tüh, kızlar bile emir veriyor ula bize!

Fincancı, eliyle de öteleyerek, Hadi artık, gidin gi-
din, diyene kadar oyalandılar orada, işe ısınmış oldular 
tabii bu arada. Sabah erkenden geldiklerinde Fincancı’yı 



18

elinde kupası, kahvesini içer buldular yine. Çilliler de işe 
girişmişti çoktan. Ula, geç mi kaldık, diye bir kuşku ge-
zindi içlerinde, ama tezden söktüler bu küşümü. Öyle 
ya sabah namazı sonrası çıkıp gelmişlerdi işte. Ha Ören-
tepe ha Örenardı köyü, ne mesafe vardı ki aralarında, 
ama yaz başı oldu mu güneş patlayıveriyor hemen bir 
yerden, gün de iş de girişmeyi gerektiriyor hemence. Ya-
nıltan, şaşırtan bu insanı. Az sonra paydos gibi bir şey, 
hep birlikte upuzun bir masaya geçiyorlar mı, keçi sürü-
leri yemliklerine yanaşıyor. Sıkışıp oturuyorlar hep bir-
likte, bir tencere de sıcak çay, yok yok çorba, yok değil 
yumurta, ula bu ne böyle, yiyip içtiklerine bakılırsa iyi 
güzel, oh... 

Sonracığıma, ya Allah ya settar! Avuçlarını, Hak, tu, 
diyerek tükürükleyip bir de sıvazlıyorlar mı? Taşı sıksa 
suyunu çıkaracak bir avuç pehlivanın Örentepe’nin taş-
larıyla dansı başlıyor. 

O gün değildir herhalde olamaz, sonraki günlerin 
birinde görüyorlar çift sıra döşenmiş ray akışını taşların 
arasında yılankavi gezinen, sabahında geldikleri içtima 
yerinde. Kendilerinden önce döşenmiş belli, önce alın-
ganlıkla bir kuşku geziniyor içlerinde; işsiz mi kalacak-
lar... Bunu da atıyorlar üzerlerinden; pek bi bilimli bu 
çilli çırpılar, rayları yerleştirme işi de kolay olmasa gerek, 
yani maşallah tabii... Kâfirler akıllı oluyor elleem. Var 
hikmeti, tren yolu buralara uzanmış... Akılları uçuklaya-
cak, Ula bu ne iş, bu adamlar kim böyle bu kadar marifet 
sahibi? Ürküp çekinmemek elde mi? 

Bilen gören var tabii, yolu kent merkezine düşmüş-
ler arasında, hatta atlayıp tıkır tıkır yolculuk yapanları 
da. Sülüsü kesilmiş oğlancıklar nasıl gidecekler acemi 
birliklerine, değil mi ya? Ama Örenardı’nda bir tevatür 
de gezinmeye koyuluyor mu hemen? Köye de uğrayacak 
şimendifer, istasyon kuruluyor köye! Tozdan, çamurdan 
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kurtuluyor millet, yaşasın! Kimi ihtiyarlar, cami çıkışla-
rında köy alanını kabaca dolanır oldu, bir hareket başladı 
mı diye... Hani n’olur n’olmaz, bundan iyi eğlencesi mi 
olur köy yerinin, kaçırılmamalı! 

Raylara en çok pehlivanlar sevindi. Allah razı olsun 
bile dediler Fincancı için. Sırtlarında kendilerini ıhlata-
cak Tanrı abileriyle Tanrıça ablalarının o endamlı yontu-
larını dekovillere yerleştirdiklerinde anlamışlardı çünkü 
işin aslını faslını. Gerçi kimi taşların burunları, kolları 
koparılmış, gözleri çıkarılmış, memişleri kırılmıştı ya, eh 
ne denebilir... Kendi köylüleri değilse de bu yörenin kı-
zanları değil miydi bunu yapanlar? Örenardı imamı bile 
bunları cavur işi sayıp yedi vakit definecilik yaptığına 
göre...

Yaa, işte böyle... O günlerin ardından yıllar su gibi 
geçti. Değil on yılları, yarım yüzyılı bile aştı. Raylar dö-
şenmedi ama onun renginde kapkara bir asfalt yol Ören
ardı’na dek ulaştı. Örenardı’yla yetinmedi, valinin em-
riyle amfitiyatronun giriş kapısına dek uzatıldı kara saplı 
bıçak. Herkes sevinçle el çırptı, Yaşa, Varol, dedi. Bırakın 
amfitiyatroyu, camiyi bile yıkabilecek bu buluşun karşı-
sında. Medeniyetti bu. Çünkü medeniyet demek yol de-
mekti, fetihler de zaten yol aracılığıyla gerçekleştirilmi-
yor muydu? Her yol bir kervansaraya, hana ulaşmıyor 
muydu? Na bu da zaten tiyatoroydu, aynı kapıya çıkar-
dı. Bravo sayın valim! dediler bundan ötürü, Siz dâhisiniz, 
nasıl da aklettiniz bunu! Asfalt yoldan yağ gibi kayıp 
amfitiyatronun kapısına gelen zevat dedi bu nu, hani ne 
derler, ricali devlet.

Bu arada kent öylece duracak değil ya yerinde! Bü-
yüdü de büyüdü, halkalar halinde dalgalanıp yayıldı. Bir 
baktılar, Örenardı köylükten mahalleye dönmüş, kentin 
uzantısı oluvermiş...
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