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Sevdalinka
Ay'[}e KULiN

NEVi VE
:=tESi

Remzi Kitabevi A.$.Selvili
34440, iST AN BU L

Mescit Sok. 3 Cagaloglu

Birinci Basirn : $ubat, 1999 ,Otuz Yedinci Basim :
$ubat,2000
Bu kitap, Osmanll onceslnde dini nedenlerle Hac;II
Ordulan tarafmdan, Birinci ve Ikinci dOnya
Savaslan sonrasmda ve 1992 Sava'[}1'nda ise
Sirplar ve Hirvatlar tarafmdan sOrekli soykmrna
tabi tutulan ama asla yok edilemeyen Bosnak
halkmm acrlanm.Turk halkma biraz olsun
tarntabilmek arnacryla vazilrrustrr,
BIN YAYIM
-"SADI

Roman, savas onceslnde Tito'nun kurduqu alti
federe devletten olusan Yugoslavya Federatif
Cumhuriyeti'nde, asm milliyetc;iligi azdirarak
savasi trrmandrran ve sonucta Yuqoslavva'yi
alevler i<;inde birakan gOnleri anlanvor, savasm ilk
Oc; vihnda yasananlan okura aktanyor.
Kitapta vazrlan olaylar belgesel nitelikli, tarihi ve
siyasi kisilerln dismdaki karakterler kullarulmrstrr
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Sevdalinka,belgesel

nitelikli

bir romandir,

Bosnaklann

- , Bosna Savas: ve onceslnde qelisen olaylar kronolojik

tarlhteki

bir sira takip

llmeksizln roman kurgusu ic;inde anlattlmaktadrr.

cuk

Roman kahramam,

Nimeta, bir insaat rnuhendlsl

annesidir.

Televizyonu'nda

;alrsmaktadir.
cinde

Bosna

gelen

olrlnde

Zagreb'de

lllskilerl

aska donosor.

yapma

zorunlutuqu

olaylan

yerinde

cahsan gazeteci
Nimeta

Daha

Stefan

Bu

ile tarusrr.

kendi

icinde

olarak

gorevlerden

Krsa zamanda

psikolojik

utke ic;erisinde de mevcut

, Yugoslavya

ilerlemektedir.

qozlernler.

, ailesi ve Stefan arasmda

karsismda

Ayn, gOnlerde

vavas bozulmakta
dogru

gorevlisi

Mestegi geregi, Bosna Savasrrun baslarnasma kadar Olke

meydana

vermektedir.

haber

Ile evli ve iki

Federasyonu

net

Srrbistan" arzusuyla federasyonu

bir

ifade

muhtemel

bir tercih
bir

savas

dozen yavas
blr i<; savasa

ile , Sirblstan

, "BOyOk

sonu mechul lakin muhakkak

kan ve

acr dolu bir savasa ; faturasrru Bosnaklar'rn cok agir odeyecegi kanh blr
savasa sOrOklemektedir.
"Yurtta

Sulh Cihanda Sulh" dOsturunun

acismdan ne kadar vazqeciirnez

insanhgm

mutluluqu

bir anlam tas1d1gm1 carpio bir bic;imde

okuyucuya gosteren blr kltaptir.

Bu

kitap,

Osmanh

oncesinde

tarafindan,

Birinci

ve lkincl

Donya

Savasr'nda

ise Srrplar ve Hirvatlar

tutulan ama asla yok edilemeyen
biraz olsun tarutabllrnek

dini

nedenlerle

Savaslan
tarafmdan

Hach

sonrasinda
sureklt

Ordulan
ve

sovkmrna

1992
tabi

Bosnak halkimn acrlanru, Turk halkma

arnacrvla vazrlrrus bir romandtr.
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Roman, savas onesi Tito'nun kurduqu altt federe devletten olusan

goslavya

Cumhuriyeti'nde,

asm milliyet<;ilig1 azdirarak

a§1 tirmandiran sonucta Yuqoslavva'yr

alevler lclnde birakan gOnleri

lativor.

Federetif

Kitap Ay'§e Kulin tarafmdan

.tapta savas'in O<; y1h anlaturnaktadrr.

Bosnakca'va

nasil sevgilerine

Bu

Kltapta yer alan olavlan belgesel

-~+elikli, slvasl ve hatta tarihi bir tarzda anlatrrustir.
cile lnsanlann

cevrtlrnlsttr,

sahip

savasm ortasmda

crktiklanm

yorulmadan

bu

curumlarda bile birbirlerini nasrl sevebileceklerlnl entrikalar ve celisklll
iskller yurnag1 ile antatumektadrr.

HANiFE ARTU<;
LEFKOSA/2002
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GiRi$
"Hayat bir kanondur." derdim hep, ortak sarkmuzi sovlerken bazen
· lrn havatm gerisinde kald1g1m1z, bazen de havatin bize yeti~emedigi
· kanon. Umut dolu olmak gOzel elbette, ama bu bizlm etrafrrruzda
p bitene kulaklanrruzt tikamarruz antamma gelmiyor.

Bestseller olan kitaplan okumaya pek hevesli otmarrustrndrr hi~ bir
zaman, bunun nedeni de bOyOk ovquler duyarak ald1g1m bu kitaplann
oenl pek de cezbetmemesi ve tatmin etmemesldlr, tabiri caizse bu
Itaplar -bana oyle gelir ki- beni pek "artirmazlar".

iste bu yOzden

Sevdalinka'yi da okurnamakta direndim epeyce bir sOre,onu salt ask
ikayesi sanrmsnm, bir iki avrmtivla
degi~tirmiyordu

benim

icln.,

Ta

ki

suslenrnls olrnasi bu ger~egi
kitap

konusundakl

zevkine

gOvendigim bir arkadasrm bana bu kltab: onererek, bu kltabr okuyarak
Bosna drarmru daha iyi anlavip, ogrenecegimi sovlevene dek ...

lste o

zaman davanarnadrm ve hemen edindim bu kitaptan bir tane ve o
kadar cok begendim ki burada yazmadan edemedim.

sevoaunka'vi okurken hakkinda cok da fazla btrsev bilmedigimiz,
Hitler zamamndakt Yahudi soykmmmdan sonra tom dOnyanm engel
olacag1 sarulan Bosna sovkmrm hakkmda bilgi sahibi olacak; blr yandan
da verdigi vasarn mOcadelesi vetrnlvorrnus
bilmeyen

i~

mOcadelesi

ve

<;eli~kileriyle

gibi, bitmek tOkenmek
bogu~an

kahramanm

mOcadelesini okuvacak, belki OzOlecek, ama Bosna'vt ve Bcsnahlar't
daha iyi anlavacaqnuz: umuyorum.
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ostane

blnasinm

yam sira, Milli Tiyatro,

Hukuk Fakultesi ve
I

ardaki binalar da varnvor, yeni patlamalarla bu ates dansina e~lik
orlardr. RO;zgarda ucusan k121I saclar gibi savrulan aleyleriyle hat
varuvorlardi. Yandikca, krrrmzi bir fona c;izilmi~, simsiyah tskelettere
O~Oyorlard1.Nimeta, tas kesllmis, gec;mi~ini sevredivordu alaztartn

<;ocuklugu, genc;ligi, arulari, sevinc;leri, kederlerl incellp uzayarak,
- kOlerek alevlerin arasmda goge yOkseliyor, Saraybosna kOlleriyle
lrtikte saga sola savruluvordu. Bosnali bit gazeteci olan Nlmeta, dunva
tarlhinln en aclrnasiz sovkrnrnlarmdan blrinin ya~and1g1 Bosna savasmm
ortasmda kendisi ve, ailesi lcln vasarn rnucadelesl verlrken, lclnde

rvasiva suren bambaska bir savasla da basetrnek zorundavdi ...
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AY$E KULiN

•
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Ay'[}e Kulin, Arnavutkov Amerikan K1z Kolejini bitirdi. <;e~itliqazete
e dergilerde edltorluk ve rnuhablrltk vaptr, TV, reklarn ve sinema
lmlerinde sahne vaprmcisr, sahne vonetrnenl
Milliyet

vavmlannm

"20.Yuzyil

Dosvasi"

ve

senarist olarak <;ah~t1.

dlzlsi

1<;m

Turkc;ele~tirdi. Kulin'in edebiyat dunvasina katilrnast

u<;

kltabt

1984 vumda

yaymlanan "Gune~e Don Yuzunu" adh hikaye kttabrvtadir. Ikinc! kltabr
yine hikayelerinden olusan "Foto Sabah Resimleri"ydi. Ardtndan hepsi
de eek bask, yapan ve okuyuculann buvuk ilgisini toplayan rornanlan
geldi;

Munir

Huzur"(l996),

Nurettin'ln

yasam

oykOsuhu anlatan

"Ad1:Aylin"(1997),

''Bir

"Sevdalinka"(1999)

Tath
ve

"Fureyya"(1999). "Kopru" onun son rornanrdir ...
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OZET
SEV-DALiNKA
Nimeta mutfakta bulasiklan vikarken radvodan yukselen ,mOzigin
ezgilerine ayak uyduruyordu bir vandan da. Uzun zarnandrr

iclnde

bulunduqu ikilem onu dalqrn ve huzursuz blr ruh hali lclne sokrnustu.
Bunu ailesive arkadaslan farkediyorlardr. O klrnseve blrsev anlatmazdr,
kendini suclu hissediyordu c;unku; kocasiru

bu arada

aldatrvordu

sevgilisini de seviyordu. Sevgilisi ondan bie secirn vapmasiru tstiyordu.
Stefan "artik kocana hersevl anlatmahsm

ben buna katlanarmvorurn"

diyordu. Kisa bir sure ic;indeNimeta sec;imini yapti ve Stefan'! terketti,
Bu onun ic;in vikrrn

olmustu, Arna kocasrru

btrakarnadr.

Ona ne

diyebilirdi ki? Ben baskasim seviyorum diyemezdi tabii ki.Stefan'a bir
daha 9oru~meyelim dedi ve uzun bir sure gorOimedUer.Nimeta duzent
bozmaktan korkuyordu. Her ne kada-rJnatct ve dik kafah olsa da bunu
vapamadr.Trpki

ailesi ile istanbul'a geldikieri yaz kornsunun ogluna asrk

oldugu gibi basmda kavak yelleri eserken bile annesi onavlarnavmca
karsi crkarnarrustr. Bu yOzden geri donmuslerdl Saraybosna'ya. Annesi
ve Bosnak'lar ic;tn Istanbul aynhk demekti. Yuzvtllardrr goc;men hayat,
vasrvordu

Bo$naklar bu da avnlrk

demekti onlar icin, Krzmdan da

avnlrnak

istemernlstt,

dOzen bozmamaki

Ve

yine

Icin

blrsev

vapmarnarstr.

Nimeta kocasi ile Oniversite villannda tarusrmslar,
evlenmlslerdl. Stk seyahat yapmak zorundavdi kocasi ve

mezun olunca

velmzdr.Stefan'dan

da avnhnca bunaltma girdi. Alkol kullanmaya

adr, Asm alkol tilketince kocasi onu tedavl olrnasi ve bir daha ic;ki

ic;memesi ic;in hastahane'ye
aldi.

yat1rd1. Tedavisi

bitene kadar orada

O hastanede iken kizr ve ogluna annesi bakivordu ve onun evine

ertesmisti.

Bunlar

savasa sokmavi
sternbouconu

olurken

planltyordu.

S1bistan komunisti
Bundan

habersiz

Mllosevlc
olan

illkeyi

bir

Cumhurbaskaru

hersevt dilzeltmek ic;inacil Kosova'ya voltadr. Bu savas

..uaru Kuran Milosevic; ic;in durumu c;evirmekti ve bunu basardi.
Bunu kisa zamanda olmayacaqrru du~ilnuyordu. Arna hersevln
daha rnzh olrnasrm kader saglayacakt,. Medyada ve halktn c;ogunlugu
arasmda vardakcuan vardt Milosevic;'in bu da gerginligi hat safhaya
cikarrrusn. 1974'te Tito sayesinde bazi haklara sahip olan Arnavutlar
Tito'nun otumunden sonra Sirplarm taskmliklanna

maruz kalrmslardt.

Kosova'mn °/olO'unu olusturan Sirplara gore Kosova onlann otrnahvdi.
Taskmhklan da bu yuzdendl, savasm baslarnast 1 Eylul 1987 gunu
haber ajanslanna gelen fakslarda Orta Strbistan'daki bir kislada Arnavut
as,111 bir erin dart Sip asilh genci vurup oldurdOgil ve sonra intihar ettigi
haberi olaylann ba~lang,c;noktasivdr. Bu olaylar sirasmda Nimeta birkez
telefonda

konusrnustu Stefan ile trpki

bir rneslektasi gibi. Onunla

konusrnak onu lncltmlsti ama dogru olan bu idi.
1990 yrhrun ilk aylannda Yugoslavya'da rnedvada cahsan herkesl
hayrete dusurecek bir olay meydana gelmi~ti.

Hrrvatlar'la

Sirp'lar

arasinda vuzvillardrr sOren ve Il.Dunva savasr'nda had safhaya ulasan
dusrnanuk, Tito zarnarunda hasir alt, edtlmevecansrhvordu.lklncl Dunya
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Sava~1'nda

Hirvatlar

Atman

unlforrnast

giyerek

bir

krvrm

=eq;ekle~tirmi~ler ve bu butun dunva'da buvuk yank, uyandrrrrustr.
Daha

sonra

Tito

olrnustu

aynldrlar, Avrupa . krvrsmda vasavan

ve

Hirvatlar'da

Katollk

Yuiqoslavya'dan

ve kardes devletler ile

ucaklasrnasrrun zamanmm geldigine tnamvorlardi.
Bu sirada Burhan i~ dolavrsi ile Knln'e sik srk gidip geldigi ve
Belediye'ye alt blr takim yol ihalelerinde c;ah~t.191 ic;;in, Knin'e giderek
artan tansiyonun farkma varrrustr, Nimeta'ntn evinde O.<; degi~ik hokum
duruvordu. c;ah§an kadrn flkrinden nefret eden anneslnln dusuncetert,
evinde calisan kadmlara sayg, duvan arna kendl kansim o evde
istemeyen Burhan ve ne istedigini bilmeyen Nimeta.
25 Ocak'ta Ni meta Burhan'tn ofisinden avnldr. <;ok telashvd: ,
bunun sebebi ise Milosevic'ln verdigi demec ile ilgiliydi
pollslntn

sllahsrztandmlrna

operasvonunun

ovlanrnasi

idi.

ve Hirvat
Bekgrat

kavruvordu, 6grenc11er HOkOmet'in basin, ve tetevlzyonu kontrol altrnda
tutmasina, 1rkc,;1 ve faslst egHitnlerine kars: gosteri duzenlernlslerdl. Bu
olaydan dart y,I once Kosova'da vasayan Sirplar kimsenin onlara
dokunamavacaqrm

soytuvordu arna ~imdi kendihalkmm uzerlne tanklan

suruvordu,

Nimeta kendine gelen fakslan okuyordu ve ortahgm gerc;ekten
kansacaqiru biliyordu ve akhndaki dusunce ise acaba otaylar bovle
devarn ederse Stefan askere alrmrrmvdr. Onun ic;in savasa katurnak
Stefan'm olOmO veya varalanmasi

demekti.

Uzun zamandrr ondan

9

er alarruvordu, Haytmda

r--~.• ienmistl,

bir kadimn oldugunu

dO~OnOyordu ya da

Nimeta bu dO~Onceler icerisinde bogu~uyordu acaba evlense

aber verrnezrnlvdi? Neden versin ki kendislni

yuzustu

birakan

blrine

eden bovle bir haber versin ki?

Nimeta,

her gec;en gQn geli~en slvasi olaylann

kendisi.ne kivasla

oldukca drsmda vasavan kocasrrun ne kadar ileri gorO~lu olablleceqinl

fark ettiginde, elinde olrnadan tuhaf blr kiskanchk duvrnustu. Burhan
eslek olarak

mOhendisligi

olsavdi, kuskusuz

degil de poutlkavt

veya rnedvavi secrnis

kendisi de dahik, tarnd191 cok klstden daha basanh

olurdu diye di.i~OnOyordu. Burhan, balkon ve penceleri kum torbalanyla

kapantrms, yollan dikenli tel orgOlerle kesllrnis, kopruler! mavmlanrms,
otoyollan

sadece tek bir serldln

hatlan kontrol
ulasabilmek

drsinda

kapatrlrms, telefon

trafige

altma almrnrs bir Olkede mahsur kalrmstr. Kansrnrn ona

lcln tom kaprlan zortadrqmdan, Hrrvatistan'a

gonderilo,ek

icln caba harcadiqmdan haberl bile yoktu.

Boris tie yollayabildigi
ragmen,
kentten

Zagrep'e

ulasrneva

son haberde,

ters

istikamette

c;alt~t,gmt blldirrnlstl.

0

olmasma

siralarda

digerine gitmek bir Olkeden baska bir Olkeye gitmekten

bir
daha

zordu.
Nimeta
oldular.

ve Stefan

GOne~in ilk

tekrar

rsiklan

bulustular

ile Nimeta

adama bakti ve yine duvqulanna

bu donernde ve beraber

uyand1gmda

Burhan

ve

yatan

yenik dO~tOgOnO gordO. Kendisine

gore bu yaiad191 iki quzel gun ona bir omur yetecekti.

sicrarnasr ile,

vanmda

Nimeta,

Zagrep'de

Savasm her yere

mahsur

kalrruslardi.

Nimeta, sag salim Hrrvatlstan't terk edebltrnesl icln kocasma da bir
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Zag rep' de k i son aksamlarmda, kaldrklan otelin barmda ickilerlni
lcerlerken lceri giren bir adarru go~terdi Burhan kansma. ic;eri qirenin
onun arkadaslanndan biri olup olmad1gtn1 sordu, i<;eri giren Stefan'di.
Burhan onu masaya davet etti. Nimeta

o

kadar cok sasrrrmsn ki

yerinden bile kalkamadi. Stefan gitmek h;in ayaga kalkt1gmda Nimeta
kendinde ayaga kalkacak gOcO buldu ve Stefan'm yanagma bir opucuk
kondurarak onu yolcu ettiler.

Sonra birer icki daha rsrnartadrlar ve

sesslz kalmavi yegledi Nimeta.
Aradan uzun bir zarnan gec;mi~ti ve Nimeta Burham bularrnvordu.
Onu aramaya ciktr.Onun nereye grdebilecegi konusunda hlcblr fikri
yoktu c;OnkO Burhan'tn fazla dostu yoktu. Burham hastanelerde ve
Saraybosna'dan gelen haberlerde -bekledi ama Burhan ne varah ne de
olOydO gelen haberlere gore. Nlrneta gOnlerce Burhan lslne qitrnlstl
belki urnudu ile Burhan'm c;all~t191 yere gitti.

Uzun sursn aramalar

sonunda sans eseri resmin gorOp tamyan biri onun Stup'a gittigini
sovledl.Nirneta sonunda kocasrrun varuna gidebilmi~ti yanmda oglu Fiko
ile birlikte. Burhan ontan gorunce yerinden kalkti ve Nimeta'ya dogru
dondu. Nirneta o an cok OzgOn ve ezik bir havaya bOrOndO. Nimeta
kosu kocasma sanldi o yorgun bedenini sard1gmda ne kadr act c;ektigini
anlarrusti. Biraz yOrOyOp konusrnava basladrlar ve Nimeta ilk defa
kocasinm nasrl bovle siyasj olaylara kan~t1gm1cok merak edlvordu.
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Bu arada Stefan,

Hrrvatistan'dan

crkrnak zorunda olan Bosnak

rnfiltecilerle ifgili blr erastrrrna yapt1gmda bagh oldugu ajans bu fikre
steak bakmarmstr,

Yurtlanndan edilen o kadar Bosnak srrurlara

g1lm1~t1 ve bu duruma tum Avrupa devlerleri kavitsrz kahyordu. Bu
onu uluslararas, platforma ta~mm~llyd1 ve bu yOzden projesini birkez
daha gOndeme getirdi. Bu olaylardan sonra degi~en pek bir~ey otrnadr.
-·erleyen zamanlarda Stefan'm ya~ad191 ask seruvenleri, bu seruven
arasmda kardestnln onu bir kadmla berbar olurken gormesi vuzundsn
ovrnesi olaylarm devam, idi. Daha sonra Stefan Marina ile evlendi ve

ilk gecelerinde Marina onun baska birini sevdigini bildigini soyledi. Once
Stefan bunu valanladi ama Marina her~eyi bildigi i~in kabullenmek
zorunda kaldr,

Son otarak Bosna'dan Fiko ve bebasi gidiyordu. Elveda Sosna
elveda vatanimsozleri onlann son sozu olmustu
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ASLi $AHISLAR

Ni META
D1~tan neselt gorunse de ic; srkmtismdan bogulacak gibiydi.
Dalgmd1. Bir oglu ve bir kizt vardi ve isimleri Hanna ve Fiko ldl. Nimeta
Burhan Bey ile evlidir. Arna bunun varunda Stefan isimli biri ile de
lllskis! vardtr. Stefan ve Nimata ayn sehlrlede yasarnaktaydrlar. Nlrnate
20 vasmda iken kocesi Burhan Bey ile evkenmistir.

Kocasrru ilk

zamanlarda cok seviyordu ve ona astkti ama daha sonralan Stefan ile
tarusmrnca havati alt ust olrnustur. Kocasi blr mOhendisti, Nime~a araba
kuttanmavi cok severdi. Nimeta kocasma ve cocuklanna sadrk olmayan
bir

kadmdi,

Ve bu vuzden

Nimeta,Stefan'a

asrk oldl.lgu surece

cocuklanvle ilgilenmedi.Her zaman bahane uvdururdu.t i~i old4gunu
sovlerdlj.Dalqrmrn.lsirn

var,acelem var derdi.Mutsuz oldugunu kizma

sovlernezdl. Nimetabazen kiztm okula brrakrrdt.Nimeta.isl

televizyon

haberinin haztrtanmasmda vardrrno otuvor. Nlrneta.oqlunun bOyOyOnce
babnasi gibi mOhendis olacaqrru.kiz: da untverslte bitirir bltlrrnez.asrk
oldugu gene; ile evlenlp hemen cocuklar doguracak,aikt blrkac y,I sonra
tukeneceqinden bir ornur boyu sikrhp duracakti, Evini terkeder.cocuklan
onu suclarsa

kendini

balkondan

a~ag1ya att1ginda muthi~

sevler

olurdutolurn sekll). OIOmO dO~OnOyor.
Nimeta Stefan'a gittlginde ic;ini huzur kaplardr.Cocuklan ihanetine
ne tepki

verecejiint

dO~OnOyordu.Araba kullarur.Dertlerlnl

arabada

dusunecek kadar dalqmdrr. Suc;luluk hlsstnln verdigi eztklikten ruh Hali
bozulmustu.

Nimeta'nm

eslne.alteslne.gocuklarma

dismda

ihanet

herkes

btr haindi.Hain

hakhvdr.Nirneta
oldugunu

Mir~a'da
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o.;.,iliyordu.Bir de annest seziyordu.Fakat o Ozerine dikilen bakislarda brr

suclarna

goruyordu.ivan'a

bile

bas

olmadan once hrrcmdr.

apryordu.Asrk

kaldrrrmvor

her

dedigini

Nirneta.asik olduktan

sonra

sevincini vitlrrnls gibi duran bir kadindr.Onceden

sesslz.tstekslz.vasarn

kirlerini sonuna kadar savunan,esintili,renkli,gOrOltOcOydO. Kocast ile
ayn

dunvalann

irtsenlanvdr.Islerl

renkli,hareketli,bir

farkhvdr.

Medya

cahsanlanmn

saati diger saatlne uymayan calkantih vasarnlan

vardr,

Nlrneta'run

c;ah~t1g1

<;al~t191 haber ajansi

mekanda

ceker.cekettnl

kendirte

alt

cok kathdir. Asansor vardir.
rnasasi

vardir.

Sandalyesir,i

cikanp sandalyesinin arkasrna asar.butun bunlan btllncslz

vapardi. Nimeta'nm kafasmda kendine ozgO dunvasi vardir. Nimeta'nm
ozel vasarruru altOst decek olaylann
Aleksandrr

Rankovic;;'in

Televizyonu'nun

gorevlisi

cenazeslnde
olarak

izl'emeye Belgrad'a vottanrmstr,

tohumu

20 Agustos 19831te

atrlrrusti.

Aleksandtr

Nimeta

rankovlc'ln

Sosna,

cenazesini

Nimeta mavi gozludur. Nimeta,Stefan

ile tam~t1gmda daha henuz kOc;;Ocuk bir krzdt. Onun bebegiydi. Fikoya
deli gibi

dO~kOndO kocasrna ihanet

etrnek .akhrun ucundan

bile

ge~memi~ti. Stefan'la kar~1la~t191 gOne kadar.Oqun Stefan'la vatmrsti.
0 gece bir odada qegil de bir sahlde uykuya dahyordu. Basma
gokten durrnaksizm

y1ld1z yag1yordu. Bir baska gezegende vasivordu.

Yuregi vucudunun her bir diliminde avn ativordu.Nlrneta ertesi sabah
Stefan'm

yatagmda

uyand19mda utanctan.plsmanhktan.muttutuktan

aglar.Ste(an'a bu hatavi ruhuna giren iblisin satutrtk ettigini sovler, O
gun Nimeta'ya gore bir hatadrr, Muhabir Belgrad donu~unde

14

Saraybosna'ya

gazete

-az1rlar.Nimeta'nmevi
2vine geldiginde
·· lzlikle

ve

program,

Saraybosna'dadir.Nimeta

lcin

plsrnan

ternizlemistl.Buna

Milaca (ternlzllkcl)

haber

oldugu

c;ocuklanna ve kocasma yemek plsirrnls.evi

oir degi~ikliktir.Nimeta,Burhan
sikavet

haber

buvuk bir

bile sasrrdr.Stefan'a

bagh

yeni Isler icln yeni yerlere giderken

etrnemlsti.Televizvonda

ek qorevler

ic;in

ustlenrnlstl.Stefan'a

hie;
olan

sevdanm ustesinden gelecegini zannediyordu.

Ternlzlikci

geldigi

icin

Nimeta

vapmamaktadrr.Zaten

buna c;ah~tog1

birlikte

beri

oldugundan

farkmdavdr.Sonva
vardrr.Bllqi

evde

ic;in pek vakti

dalgmd1.i~yerindeki

nesi olduqunu

pek

sorardr.Nirneta'run

alrnak ictn onlarla haberleslr,

fazla

i~

yoktur.Stefan'la

arkadaslan

bunun

Zagreb'de

dostlan

Stefan'la sadece i~ hakkmda

konu~urlar.StefanNimeta'yozledigini,dudaklanndan,ensesinden,boynund
an opti.igunu

sovlemez,

saskm.endtsett.blraz

istemesinden

Nimeta

kendisine

durup

kapattrqmda

uc; y1I sonra

sanld1gmda kocasrrn kollan

uvumasrrn

korkardr.Kocasrvla

kendi

telefonu

da mahsundur.

Nimeta.Burhan'm
krpirdarnadan

Nimeta

lcersinda

beklerdl. Kendisiyle

arasmda
sevlsrnek

sevlsrnek ona kabus qibi geliyordu.

huzuru

yakalavamarrus

ki§iligiyle

ilgili

sorunlan olan kararsiz bir yapiva sahiptir,
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StEFAN:
Nimeta'nm sevgilisidir. Esmer tenli bir adarndrr. D0r0st bir ki~ilige
sahiptir.

Stefan'm kapkara gozleri vardi.

Gazetecilik vapan Stefan

Zagrep'ten gelmi$ti. Nimeta ile tarusrrus ve bir yasak lliski dogmu~tu
aralannda. Ali Pasino Polye'de Nimeta'nm evlne yakrn bir yerde daire
kiratarrustr. Sevdigi kadrrun bir baskasryta evli olmast onu rahatsiz
ediyordu, sonucta bir erkekti ve krskaruyordu. Bu yOzden kocasmdan
avnlrnast i<;in ona baski vapivordu. Kocasmdan avnlmasi l~in bahane
uvdurmasrru lsternivor ona ger<;egi sovlernestnt istiyordu. Cocuklan cok

.. ,

seven bir vaprst vardi Stefan'm. Stefan bir muslurnandr. Stefan casusluk
vapivordu ve o
Plovic'tl,

k1~1

casusluk yaparak ge<;irmi~ti. Yeni isrnl ise Jovan

Sirplara karst casusluk vaprvordu ve blrcok kez vakatanrna

tehlikesi atlatrrustr, Stefan Sirplarm yapt191 zulmO gorOntfrleyip tum
dOnya'ya bunu yaymakla gorevli mhissediyordu kendlnl. Karmcavt bile
incitmekten korkan bir vaprst vardi Stefan'm.

BURHAN:
Nimeta'nm kocasr, GozlOk takardr.Burhan vakrsikl: bir adam idi.
Cok eski bir Bosnak aileden geliyordu. Nimeta ile tarusmalanndan iki y1I
sonra mi..ihendis olacakt,. Burhan diplomasm, alrr almaz Nimeta ile
evlenmtstlr. Burhan i~i geregi sehlr disma <;1k1yor sureklt oalrak. Burhan
her aksarn isten eve yorgun ve toz toprak lclnde geliyordu. Kansma ve
cocuklanna sanlmadan banvo vapardr, Burhan dag basmda santivede
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;al1~1yordu. Yorgunlugunu

steak su

dolu

kOvetin

lclnde

~.kanyordu. MOhendisti ve Nlmeta'va mOhemdislik projelerini
Fakat
onusur

bunlar

Nimeta

Nlrneta'vi

dinlerdl.

pek

Burhan

dunvasi vardt. Medya causantannm
uymayan

calkantrh

vasarnlan

ilgifendlrmezdi.
planlr,

uzanarak
anlatirdt.

Burhan

proqrarnlt,

rakarnh

sOrekli
bir

i~

o renkli, hareketti bir saati digerine

Burhan'm

dunvasrna

uvrnazdi

ve cok

vabanct kahrd].

Burhan arzulu blrlvdl ve Nimataya karsr bu arzusu hie; ama hie;

degi~medi. Burhan eve dondOgOnde birtek ~ey lsterdl. Nimeta'nm onbes
y1J iclnde kalmlasrrns, duru beyaz bedenine srmsrki sanlarak, basrru
dolgun gogOslerinin arasma -gomerek, onu dovasrva sevmek, onun
kokusunu duyarak sabaha kadar uvurnak, Bu hie; degi~meyen bir ar;zusu
idi.

TALi $AHISLAR
Raziyan1m(Nimeta'n1n

annesi):

Nimeta'nm annesidir. Nimeta'nm haln oldugu annesi seziyordu.
Nlmeta'vi

istanbul1u

blr

gene;

istediginde

buna

razi

otrnarrusn.

Evlenecegi oglan Turktu. <;ocuklarm yanmdan avnlmasrm istemezdi.
Benctldt. Raziyarnm tstanbul'u sevmesinin nedenleri vardr, istanbuL2u
sevmiyordu.

Raziyarnm

oglunu

terk

ederek

Istanbul'a

goten

babaannesinin oykusono dinleyerek bOyOdO. (Ne kadarda olsa gec;mi9
gelecegi etkl eder) BuyOzden kizmdan avnlmak istemez. istanbul'da
oglunu ana kucaqrndan ana stcakltgmdan mahrurn birakan bir kadmm
nefretini duydu. Razlvarum icln Istanbul, cocuklarm analartndan avn
dusmestdfr. Raziyarnm'm babaanneslntn ismi Falka'di. Raztvarurn ic;in
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-stanbul krzlanru sevmeyen baba demekttr, Baba, annesl Faika'nm oglu

sevqlslz vetistl MEMO kizlanrn hi<; sevmedi. Annesinden ve butun
kadmlardan

nefret

ederdi.

MEMO'nun ikiz krzlanndan biridir.

~~iziyle birlikte bOyOrler. Yillar sonra bOyOdOklerinde Razlvarum'm lkizl
=<.az~ye istanbul'a gelin gitti. Raziya, istanbul'a varabildiginde, cok gee;
alrmsti. lkiz kardesi oldu, SarayBosna'dan bir avuc toprakla

dlz

okmu§tO.

Kardesinin tasa vazih adrm parmaklanyla

oksarrusti. Topraqrru

sularrus, cok aglam1~t1. Razlvarurn i<;in Istanbul dag,lan aileler, kardes
acrsi demektl.

Krsaca gelin giden kardeslnl sonkez gormeden olur.

Raziye, Saraybosna'dan Belgrad'a qetirilmls.

Armaganlan almak i<;in

Belgrad'ta gider. Raziye Davisrmn durgun oldugunu fark eder. Day1s1 iyi
mevkide olduqu icin, onun bir orunu olmad1grm dO~OnOr. Raziyarnm,
oavrsrnm onOI k1r1kltgm1 istanbul Bozgunu'nun drsmda, yalmzca tek
birkere

sezinler

gibi

olrnustur.

Raziyarum,

Damadm

babasi

yasamaktadrr, Davisr'run Fito'yu sevdigin bil-irdi. Bir yemekte. Davrsi'run
hayal k1r1khgm1 anlaymca sasmp kahr.

*Raziyamm'm gozOnde sevdiklerini Ozen, krran sehtrdt ·tstanbul bu
vuzden k121n lstanbul'a geJin etmek istemez. Razivarum kararlrydr. Evini
dag1tmayacakt1. Ailesini birlik ve beraberllk icinde tutacakti, Razlvamrn,
Burhan'. da ist:emez. Fakat Bahane bulamaz.

Razlyarum, K121 Klinilge vatmca krzrrun evinde kalrrus. Torunlanna

ve Burhan'a bakrrnstir, K12·1 Klinikten crkmcada kalmaya devam etti.
Krzinm sOrekli lslerine kansivordu.

Nlsan 1987, kendl evinden crkrp Nimeta'mn evine verlestl.
initen

ciktrktan

arkadaslanna

sonra

da

qoz kulak olmak

evine

gitmedi.

lcklslne

Mimeta

ve

lcin blr sure daha yanlannda

zararlt
kalmak

·· ernlsti.

Raziyan1m: Kizmm kendine kapalt olan i<; dunvasma Mirsada'nm
basrna gelen kotuluklerde

hep, basma buyruk Mirsada'nm girebilmesine

hayat, boyunca icerlernlstt.

Nimeta'nm

basma gelen kotuluklerde

hep,

basma buyruk Mirada'nm parmaq: olduqunu dusunuvordu.

Mi-rsada'n,n gozi.inde: Razlyamrn krzmm veteneklertnl
ufkunu

daraltrms,

baskicr, srkrci bir anneydi.

kendisi hakkmda dusuncelerlnl

Raziyamm,

strurlarms,
Mirsada nm
1

bilmektedir.

Raziyarum'a gore Mirsada basma buyruktur. Razlvarurn, kizma tc;ki
ve

sigaranm

kirk

vasma

geldig1nde

onu

kocakanya

cevlreceqlnl

durmadan sovlerdl.

Nimeta
ilgileniyordu.

coktan

iyile~tigi

halde

cocuklarta

hala

Razlvarum

Razlvamm'm da aclan sanvdr, GOrdO. Razlvarum onceden

basortu ortmezdl

HANA:
Nlrnetarun krztdrr. Kocaman mavi ·gozleri vardrr, Anneslnln dalgm
oldugunu

biliyordu

4 vasrrn gec;ktndi. Arna annesirle

neden nlcln gH>i

lar orardi. Annesi de neden ve nlcln devrinin biraz daha kucukken

jugu sovledl. Annesi klinikteyken ana Razlvarurnbakti.
Hana piyano dersi altyordu. Ytl sonunda konser verecek bes
·§inin arasmda oda secumtstt. Basanhvdr, Ogretmenin !JOnderdigi
--;iektubunu okumayan kizmm odevtnl yapmakla sucladr. Fakat oyle
:Ji~ey yoktu.
Hana'nrru saclan anydt ve gurdu. Hana'run saclan armeannesine
cekmlstl, Hana'ntn arkadasmm annesi bas ortusu OrttugOnu eskiden
herkesin ba~ortu ortup ortm,edigini annesine sordu. Annesi istevenln
ortOguno sovledl. Hana'run arkadasi Annesi lovenyada iken arkadast
salit,a'ya $Jitmeklsternlstl anneannei izln vermedi.
Hane, Saliha'mn nineslnin cok guzel kabak boregi yapt,91 icln
onlara gitmek ister. Kibnsta'da ??? boregi vaprhr.
Boza da hi<; kimsenin ilgisini cekrnlvordu, Hana en iyi Boza'la
anlasiyordu. c;onkO Boza da hi<; klmsenln ilgisini c;ekmiyordu. Hana
Haberlerde annestnt sevretrneyt sevlvordu,

Sadece ailede

Hana

haberleri heyecanlq beklemiiyordu.

Hana Hurnmacik tathsrru cok seviyordu. Agabeyinin boyunun
uzamasrvla eglenirdi. Tam tersine akhrun uzamas, gerektig,ini sovlerdi,
"Sink!" derdi. Bltip tukenmek bilmeyen Hirvatlstan laflanndan i<;i
srkrhvordu. Cocuklar daha savas baslamadan savasm laflarmdan
srkilmava baslamrstr, Hie nesesl kalmarrusti.

20

Aksarn yemeklrinin
~:endigi

sarkrlan

Ne zarnanoir sakalasrruvortardr,

dinlernivorlardr,

Nana ne oldugunu

.=.abeyini 1k1~t1nr. Fiko, ne oldugum.~ terbiyeiz
masi

Bi.iyOkler, yerii
anlamak

icln

dille sovledt. Babasmm

hosuna gittigi lcin. Fiko'nun dediklerini tekrarhvordu, Annesi de

-ana'y1 azarlayarak odasma gonderdi.

Hana; Piyano c;allyordu. TOrkiye'ye gidecegine hala da cok sevindi
Sirp

katliamlan

baslavmca

ahallertnde kilerlerde
-gretmenlerden

6

Nisan'da

okullar

kapandi,

on ve on bir kac; cocukla birlikte

Kendi
gonOIIO

ders ahyordu, Hana'da anlarrusn Fiko ile annestntn

arasmdaki gerginligi. Hana, okulda Zlata admda bir kuc;Ok kizla arkadas
olrnustu. Zlata Hana'dan bOyOktO cok ak,111 bir kizdr. Hana da kendi
vasadtklanm

sovleverek

gOnh}

Zlata'nm

bulunuyordu. Hana okul sonrasmda her
Hana

yerinde

durarnavan

gOnlOgOne

katkida

gun ugramak lstlvordu.

c;ocuktu.

Babasrm

bulduklanrida

kutlarnak lcln anneannesinin evinde de her zaman ki qibi yerinde
duramrvordu. Hana annesine dogum gOnO kutlayrp kutlarnavacaklanru
soruyordu. Nimeta Raif'i ugurlarken Hana, karnsulan Azra'da kalrrusn.
Fakat Hana uvutarnarmstr, Zlata'dan ogrendi.

Fi KO:
Fiko 11 yasmdadrr. Akhda boyu gibi hrah geli~mi9tir. Fiko uyaruk,
akrlh cin gibi bir c;ocuktur. (Bakrslan cok etkil1ydi.)

lvlce uzarrusti.

Ailesiyle birlikte haberlert sevredtvor, Gellsmeterden hevecantaruyordu.
(GOngec;tikc;e boyu

uzuvordu.)

Gellsmelerl

ogrenmek

istiyordu,

3uyuzden, babasmda venlden olaylan anlatmasrm iterdi (qelisrneler aile
;inde

aksarn yemeg,inde konusuluvordu.

oldugunu

anlamak

isteyen

kardestne

Fiko ozel izahat isterdi.
terbiyesiz

bfr dille

Ne

soyleytnce

oabasmdan azar lslttt. Azan lslten Fiko krpkrrrmzi oldu.

19~1 Ternmuz-Arahk
bir ogrenciydi.

Ders

Fiko, futbol takrrmna girmi~ti okulda basanh

Notlan

cok

iyidi.

Turk

Armestnln

gorev

rem

Ankara'ya gidecekti. Ailesini de gotOrecekti Fiko cok sevindi.

TOrkiye'ye

gidecegine

Anneannes.inin

ciktr. c;;unku en yakm arkadaslan

srrplan

kotulerneslne

kars:

sirptr. Enyakrn arkadaslan Janis,

Mifo~, Konad'dt.

Fiko anne ve babasmm kendisini c;ocuk yerine koymasmdan
stkavetcivdt.

Ne olduqunu ogrenmeyi

??? ailesi kars: crkn. Dayrsi

olanlarr anlatrvordu. Katliamlar baslaymca Fiko kendi vas grubunun
bulunduqu

kilerlerde

ders goruyordu.

eabasmm annesine act ve

korkuyla bakiyordu. Fiko, babasmm ona neden vurduqunu ogrenmek
lcln sorular soruyordu. Sonunda annesi ikna etti. Fiko onceden anne ve
babasmm kavga ederken gormO~tO. Fiko 1992'de 16 vasinda, uzun
bovlu, vaprh, yakrsrkl: bir cocuk olmustu, Fiko, Burhan'm geh<;ligine
benzlyordu. Fiko annesini babasmm gelmedigi lcln annesini sucluvordu,
Fiko, anneslvle konusrnuyordu.

Fiko, annesinin

Yahudi rnezarhqmdan donuste

oyle gar-Once

babasrrn arad1gm1 ogrenince kus olduqunu unutup annesine sanldr,
agllyordu.

Babasi kaybolduqundan

beyri

annesine

vaptrklan

ic;in

srnanlrk duyuyordu. Nedenini bilmeden anneslnlne darqmdr, babasirun

- "'boldugundan annesinin bir katkrsi oldugunu hisetmisti.
Fiko, Annesine kus Qldugu zaman iclnde, cok ozlemlstl:

Ona

sanlrnavr, kanepede basrru annesinin dizine kayup yatmay,, ona
srmarmavr

ozlernistl

Fiko da annesiyle gitmeyi

istedi Beraber ??? .

nesinin kendisini serinletme serinletiyordu.

Annesinin

kertdisini

cocuk

yerine

koymasma

lcerllyordu.

Babasmm bu yollardan kackere inip c;1kt1gm1 sormasma icerlernlstl. Arna
sovlernermstt

Fiko'ya gore, kadmlar sadece sikavet etmeyi bilirlerdi.

Annesi... Hana, Anneannesl. .. hepsi ayruvdr. Annesi odaya bakmaya
geldiginde yast1gm altma birseyler koydu. Annesi gormezlikten geldi.
Fiko'ya kol kanat gerecek birtek annesi kalrrusn. Fiko kalkrnadiqmda
uztune crkar, onu bacaklanrun arasma sikrstinr, g1d1klard1. Fiko, cok
g1d1klani-rd1, eek gulerdi. Annesi uyarmaya gittlginde odasmda yoktu.
Fiko, davrsivla

birlikte Bosna'ya savasrnava

affetmesini bildiren bir zarf brraktr,

gittigini ve kendisini

ELESTiRi
Kitabm sosyolojik ve siyasi acrdan Incelendtqtnde ortaya cikan
sonuc:

Bosnall blr

Ay~e Kulin, son romarn ''Sevdalinka"da, kahrarnaru
dm gazeteci olan Nimeta'nm

vasarn

seruveninden

yola cikarak

Saraybosna trajedisini anlatrvor.

Bosna'daki sovkmrmn <;agtar boyu kOllenmeyecek acuan,

bir

omana s,gmayacak kadar derin izJer tasivor. insanhgm vuzkarasi
savaslar

salt

tarthcilere

malzeme

olrnadr,

nice yazar

klasikler"ine kaynakllk yaptr, Sinemanm basyapittan
son bulrnus

ve

satrtn

etten siperlerde

gen<; bedenlerin oykulertnden tOretildi. Savas vrllanna

gonderme yapan filmier daima ilgi cektt,

Bu y1lki Oscar odOJOnOn Nazi toplarna kampmdaki bir babanm
<;ocugunu kurtarma cabasim anlatan "Hayat GOzeldir"e verilmesi de
ozel bir anJam tasryor. Bat, dOnyas,, belki bu sekllde "gOnah crkanyor"
olsa da savasin

kotutuklerinl

anlatmak

icln 50 y1I oncekl olaylan

arurnsatmava gerek yok.

Kosova'daki sovkmrn "kurgu"

gerektirmeyecek

ol<;Ode qercek.

Ostelik sanatsal kayg, duymaya da gerek vok. Her gun televizyonlara
getirilen gorOntoter son derece "insani" ve icler acrsi ... NATO sozde
''etnik

temizligi"

sonucunda

vine

onleyecekti!
basa

Bir

aya

vaklasan

donOldOgO gozleniyor.

hava

Rusya'nm

saldmlan
devreye
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girmesiyle

dtplornattk

trafik

asn.

rnavuttann savrsi 1 rnllvonu

0

hrzlandr.

arada

yurdundan

olan

Kosova'da katantar 500 bin ki~-inin

altma lnmts. Milo~evic;'in istedigi oluyor. NATO'nun karadan mudahaleyi
dO~unmedigini bastan ilan ederek . Srrp yonetlmlne verdigi. cesaret,
Kosova'run Musluman nalkrrn perisan etti. Zayalh s1gmmac,tar1
NATO'nun "panik atag1" da vurmaya
insantann,

basladr. Kazayla vurulan

bu

"MOttefik{er gelmese ··Milo~evic; bizl zaten vok etmeye

kararnvdr' sozlert de ~aresizligin lfadestdtr.

Bosna'mn arulan bu kadar canhvken Kosovahlar da aym kadere
nasn rnahkum edilebiliyor?

NATO, bir mifyonu askrn Arnavut'un $tfrgun0ne hazir olrnadrklanru
belirtse de, Milo~evic;'in "buyuk Srrblstan" plan, on y1ld1r biliniyordu ve
0~

y1I

kusatrna

altmda

tarlhln

en

acrmasrz vrkrrruna

ugrayan

Saraybosna'da vasananlar Yugoslavya ic; savasirun Balkanlar': da tehdit
edecegini gosteriyordu.

Sevdalinka'run gazeteci kahrarnan, Nimeta, Kosova Sava~1'nm
600'0ncu y1I kutlarnalanrtda

Pristine c;evresinde toplanan l

milyon

Sirp'a "Sizi ktrnse bir daha yenemeyecek" dlve seslenen Milo~evic;'in
lnttkamci

duvqulanrun

ayrh

zamanda

saves

c;1gltg1

otdugunu

anlad1g1nda, rnilliyetc;iligin atest Balkanlar'i sarrmsti. Sonrasi rnalum.
Kan, gozy~1 ... Parcatanrms aueler ve dogdugu topraklan belki de hic;bir
zaman goremeyecek cocuktar.
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SONU~
Roman; Bosna'da vasanan ve yakm gec;mi~imedarnqasrm burrnus
.:in

bir savasin izlerini nasil lnsanlarm yureklerinde ve yasantilannda

nd1rabildiklerini anlatmakta, Bu kadar zuliim ve cefa ic;erisinde
nlar hala sevgi denen ~eyi kavbetmernts ve her ne olursa. olsun
irlerine olan destegi c;ekmemi~lerdi. Fakat ban karakterlerin ic;inde
....•..• ndugu durumlan ve dogru ile gen;egi avrrt etme zamantan gee;
ordu. Orhegin Nlrneta kocasim aldattrktan sonra asrl onu ne kadar
sevdigini anlarrustr, Stefan'da aym sekllde birc;ok kez sevgisi
usunda bocalamaya du~mo~ bir Insaner.

Roman'm as,I
ansikhktan

amac, o y1llatdakJ siyasi ve sosyal alandakl

anlatmakve

Sosna

drarrurn

lnsantann

daha

iyi

ayabilmesi ic;in bir roman tarzmda okuyucuya .sunrnaktr. Bunu da cok
· ba~ard1gma $0phe yok. COnkO tnsanrrruz sadece tarihi bir olay1
anlatan bir romarn okumaktan ise lclnde kendi duygu yoguynluklarm,
1;.Julabilecekleri bir rornaru okumavi tercih edeceklerdir. Roman amacma
lasrms gibi gorunse de o vrllarm acrlanm insantarm hala ic;le,inde

issettikleri tarnsumaz bir gerc;ektir. Roman'dakt kahramanlar devrin
Heri gelenler olmasma ragmen acrlan ve o kotO gOnleri en baste
ya~ayanlardandtr.

Ost duzev yoneticiler ve casosluk konulanrun i§lendigi roman
okuyucuyu sOrekli farkh

vontere c;ekiyor ve farkh

karakterlerle
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sOslenmesi roman'a

avn bir hava katrrusnr.

Okuyuculann

rornan'dan

zevk aldiklanna emlnlrn.

TE$,EKK0R
Bu tur bir projeyi
edinmemizi
esirgemeyen
tesekkurlerlrnt

saglayan

hazrrlevrp yeni bir

konu Ozerinde yeni bilgiler

ve buqune kadar bize

degerli

Bolum

Baskarurruz

vardnntanm
"Bulent

ve

sevkattnt

Yorulmaz"a

sunanm ...

Sayg1lanmla
Hanife Artuc
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