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SABAHATTĐN ALĐ’NĐN “BÜTÜN ÖYKÜLERĐ”NDEN BĐR “SES” 
YA DA 

‘SES ESNAFLARI’NIN DUYAMADIĞI ÇIĞLIK !.. 

 
Geçmedi yâre sözümüz,  

Yollorda kaldı gözümüz,  
Yere çalındı yüzümüz,  

Böyleymiş kara yazımız.  
 

 (…) 
 

Yalnız ona yar demiştik,  
Onda bir şey var demiştik  

O bizi anlar demiştik,  
Böyleymiş kara yazımız. 

Sabahattin Ali  
 

Değerlendirmenin, kıymet takdirinin, yargılamanın, ahkâm kesmenin tamamlanmış bir yapı 

içerisinde ortaya konmuş olan eserlerden hareketle değil de zihinsel arınma sürecini 

yaşayamamış gelip geçici ideolojik saplantılar üzerinden yapılması, aynı zamanda hakikatin 

de üstünün örtülmesi anlamına gelmektedir. Çünkü her “sanat eseri”nde, muhatabının 

yaklaşım tarzına ve birikimine yönelik olarak derinleşerek genişleyen anlam alanları 

mevcuttur.   

 

Esasa yönelik değerlerin tamamının içinin boşaltılarak sanal olanıyla değiştirildiği ve 

sıradanlaştırıldığı bu devirde, sanat eserinin sözü edilen anlam alanları da gittikçe daralmakta; 

eser-okur geçişliliği yüzeyselleşerek derinliksiz bir mahiyet kazanmaktadır. Böylelikle, genel 

hükümlerin boyunduruğundan kendisini kurtaramayarak “herkes” gibi düşünen okur, zihinsel 

gelişime kapalı olduğundan bireyselleşemediği için de sanat eserinin anlam dünyasına kendini 

dâhil edememekte; Umberto Eco’nun ifade ettiği gibi, metnin anlamını 

tamamlayamamaktadır. 

 

Sabahattin Ali’nin (25 Şubat 1907 – 2 Nisan 1948) eserleri de ancak, yukarıda çerçevesini 

çizmeye çalıştığımız “eser/okur/anlam” düzleminde ele alındığında çok farklı anlam 

alanlarına açılarak zenginleşir ve muhatabını metnin anlamını tamamlamaya davet eden bir 

yapıyla karşımıza çıkar. Diğer taraftan hayatının nasıl sona erdiğine dair muhtelif iddialar 

henüz tam anlamıyla aydınlatılamamış ve mezarının yeri bu gün dahi bilinmeyen bir 

sanatkârın1 eserlerinin kıymeti anlaşılamayacak; sanat eseri merkez alınmadan yapılan her 

                                                 
1 Sabahattin Ali’nin biyografisiyle ilgili kapsamlı bilgi için meraklısı şu kitaplara bakabilir: 
Alpay Kabacalı, Türkiye’de Siyasal Cinayetler, Gürer Yay., Đst., 2007, s.354-367;  
Asım Bezirci, Sabahattin Ali, Amaç Yay., Đst., 1987;  



türlü değerlendirme çabası, Sabahattin Ali’nin eserlerindeki kalıcı ve açık mesajların üzerini 

örtecektir.  

 

Burada, Sabahattin Ali’nin hayatı ve eserleri üzerine çok kapsamlı incelemelerde bulunan 

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın, “Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali, henüz her hangi bir 

dünya görüşüne erişemediği için ideolojik doğmalarla düşünen ‘övücüler’in söylediği gibi 

‘halk kahramanı’, ‘önde giden savaşçı’, ‘yılmaz savaşçı’, ‘savaş eri’, ‘ordu bozan’, ‘demirci 

ustası’ gibi terkiplerin içerdiği bir ‘Yüce Sabahattin’ midir? Yoksa ‘yericiler’in söylediği 

tarzda ‘Bolşevik’, ‘vatan haini’, ‘azılı komünist’ midir? Bizce gerçek Sabahattin Ali, bunların 

hiçbiri değil…”2 sözlerine katılmamak mümkün değildir.  

 
Gerçek Sabahattin Ali, Türk Edebiyatı’na “Kuyucaklı Yusuf” (1937), “Đçimizdeki Şeytan” 

(1940), “Kürk Mantolu Madonna” (1942) gibi eşsiz romanları kazandırmış olan romancı 

Sabahattin Ali’dir. Kaleme aldığı hikâyelerle kimi zaman unutulmuş, bir kenara itilerek 

horlanmış “küçük insan”ın tahassüslerini anlatan; kimi zaman Anadolu gerçeğine derin bir 

romantizmle birlikte dikkat çeken; kimi zaman da en insanî yanımıza dokunarak 

beşeriliğimize ve yaşanmışlığımıza denk düşen metinler üreten hikâyeci Sabahattin Ali’dir. 

“Burda çiçekler açmıyor / Kuşlar süzülüp uçmuyor / Yıldızlar ışık saçmıyor / Geçmiyor 

günler geçmiyor” diyen, “Dışarda deli dalgalar / Gelir duvarları yalar / Seni bu sesler 

oyalar / Aldırma gönül aldırma” dizelerinin sahibi olarak gönlüne teselli veren şair 

Sabahattin Ali’dir.  

 

Dolayısıyla bir sanatkârın eserlerine yönelik anlamlandırma gayreti onun ölümlü yanlarından 

ziyade geriye bırakmış olduğu eserlerinin çağları aşabilecek anlam dünyasına yönelik 

olmalıdır. Sabahattin Ali’nin 1937 yılında yayımlanan “Ses” adlı kitabının yine aynı ismi 

taşıyan ilk hikâyesi3 de okuru içerden saran ve onun madde planındaki varlığından daha çok 

ruhsal yönünü sarmalayarak yeni anlam alanları meydana getiren bir metindir. Beyşehir’den 

Konya’ya giderken ‘Barsakderesi dedikleri bir boğazda sakatlan(an)’ kamyonun içerisinde 

yer alan yolculardan birine sözünü emanet etmiştir Sabahattin Ali. Romen rakamlarıyla II 

bölüme ayrılmış olan hikâyedeki tüm tasvirler, vaka birimleri, karakter gözlemleri ve içsel 

çözümlemeler hep bu “yazar anlatıcı”nın diliyle okuyucuya aktarılır.  

 

Đnsanın içine ısıtan tabiat tasvirleriyle başlar hikâye: ‘Güneş arkamızdaki sırta gömüldükçe, karşı 

taraftaki tepenin üzerine serpilmiş bulunan çam ağaçlarına gitgide kırmızılaşan bir ışık yolluyor, 

vadiyi süratle artan bir loşluğa terk ediyordu. Serin bir ilkbahar günü idi ve orta yerde akan küçük 

dere mırıltıya benzer seslerini duyurmaya başlıyordu.’(s.258) Böylesi bir ortamda bozulan aracın 

                                                                                                                                                         

Hıfzı Topuz, Başın Öne Eğilmesin, Remzi Kitabevi, Đst., 2007; 
Kemal Bayram Çukurkavaklı, Sabahattin Ali Olayı, Yenigün Yay., Ank., 1978;  
Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali, Dergâh Yay., Đst., 1972;  
Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali – Đnsan ve Eser, YKY, Đst., 1997. 
2 Korkmaz, age., s.383. 
3 “Ses” adlı hikâyeden yaptığımız alıntılar şu kitaptandır: Sabahattin Ali, Bütün Öyküleri I, YKY, Đst., 1997, s. 
257-268. 



tamirini bekleyen yolcuların her biri bir yana dağılmıştır. Yazar anlatıcı konumundaki, adı ve 

ne iş yaptığıyla ilgili bilgi sahibi olamadığımız kahraman ile sonradan, Ankara’da ‘opera 

mugannisi’ yetiştiren resmi kurumun yetkililerinden biri olduğunu anladığımız müzisyen 

arkadaşı, akşam olmasıyla birlikte ‘birdenbire mavimtırak ve solgun bir ışığa gömülen’ 

tepenin yamacında oturmaktadırlar. Tam bu sırada, ‘kekik kokuları ve ince çıtırtılarla dolu 

havayı hafiften gelen bir saz sesi titret(ir).’ Kamyonun bozulduğu yolun biraz ilerisindeki ‘yol 

amelesinin çadırı tarafından’ gelmektedir bu ses. Her iki kahramanımızı da büyüleyen bu 

sesten bir müddet sonra bir erkek sesi, o zamana kadar duyulmamış bir ‘halk şarkısı’ 

söylemeye başlar:  

 

‘Döndüm daldan kopan kuru yaprağa 
Seher yeli, dağıt beni, kır beni; 
Götür tozlarımı burdan uzağa 
Yârin çıplak ayağına sür beni… 
 
Aldım sazı çıktım gurbet görmeye, 
Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye, 
Ne lüzum var şuna, buna sormaya, 
Senden ayrı ne hal oldum, gör beni.’ (s.259) 

 

Ömürlerinde bu kadar gür ve tatlı bir erkek sesi dinlemediklerini ifade eden yolcular, ‘bir 

insan gırtlağından bu kadar manalı ve sarsıcı seslerin nasıl çıkabildiğine hayret’ ederek daha 

fazla dayanamaz ve amele çadırına doğru hareket ederler. Sabahattin Ali, hikâyenin bu 

kısmına kadar hem yapmış olduğu mekân tasvirleri ile hem de bu mekânın insan merkezli 

değişim göstererek labirent mekânlardan geniş ve açık mekânlara dönüşmesine imkan 

vermesiyle ayrıca dikkat çekmektedir. Örneğin, kahramanlarını ses’in geldiği çadıra doğru 

yönelten yazar okuyucuyu, aynı zamanda sinematografik değeri de çok yüksek olan şu 

tablonun/mekânın içerisine dâhil eder ve ‘ses’in sahibini şu cümlelerle resmeder:   

 

‘Ovada, çadırın önünde, dört beş kişi oturmuşlardı. Etraflarında kazma ve kürek 
serpilmiş duruyordu. Çadırın kapısına asılmış bir fener sallandıkça, vadinin içine 
doğru uzanan ve başları karanlıkta kaybolan gölgeler belli belirsiz kımıldıyorlardı. 
Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir delikanlı çadırın önünde, yan yatırılmış bir el 
arabasının üstüne oturarak saz çalıyordu.  
Başı göğsüne yatmış ve gözleri yere dikilmiş olduğu için çehresini tamamen 
görmeye imkân yoktu. Fenerin aydınlattığı alnı ter damlalarıyla kaplı idi. Sazının 
uzun sapı, şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında, canlı bir 
mahluk gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli, küçük fakat kendinden emin 
hareketler yapıyor, bu el sazın gövdesine her yaklaştıkça, insan, sanki o tahta ile bu 
et arasında gizli, fakat çok manalı ve mühim bir konuşma oluyormuş zannediyordu. 
Çadırı ve bulunduğumuz yeri bir aydınlık yalayıp geçti, vadinin öbür ucuna kadar 
uzandı. 
Başımızı kaldırdık, karşımızdaki sırtı aşıp yukarı fırlayan ayı gördük. Saz çalan 
delikanlı da başını kaldırdı ve gözlerini biraz yumarak, tam karşısında beliren bu 
aydınlık yüzlü dinleyiciyi süzdü. Sonra saza vuran eli yavaşladı, gözleri kapandı, 
boğazı gerildi ve yüzü kırmızılaştı. Biz hayretle onu seyrederken, ince dudaklarının 
arasından beyaz dişler göründü ve delikanlı, bu sefer aya hitap eder gibi, şarkısına 
devam etti: 



Ayın şavkı vurur sazım üstüne, 
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne 
Gel ey hilâl kaşlım, dizim üstüne, 
Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. 
 
Sekiz yıldır uğramadım yurduma, 
Dert ortağı aramadım derdime, 
Geleceksen bir gün düşüp ardıma, 
Kula değil, yüreğine sor beni. 
  

Ve sazını, iki kuvvetli vuruştan sonra, yanına bırakarak başını kaldırdı. Orada 
bulunanlardan bir kaçı, yaşa, diye bağırdılar. O, gözlerini hiç kimsenin üzerinde 
durdurmayarak, boşlukta dolaştırmaya başladı. Hafifçe tebessüm etmeye de 
çalışıyordu.’ (s.261-262)  

 

Sözdeki bütünlük, ifadedeki derinlik ve okuyanın zihninde, farklı iki edebî türün imkânlarının 

kullanılmasıyla oluşturulmaya çalışılan imajlar bozulmasın diye hikâyeden bu uzun alıntıyı 

yapmak zorunda kaldım. Fakat “edebi eser”in insanı içine çekmesi ve derinde yatan anlam 

dünyasının okuyucuda bir yerlere karşılık gelip yeni anlam alanlarına kapı aralayarak 

genişlemesi tam da böyle bir durum. Sabahattin Ali, özellikle “küçük insan”ın “iç”ten “dış”a 

olan yönelimini işaret ederken kullanmış olduğu bu üslupla, Türk Edebiyatı içerisinde 

“Maupassant tarzı hikâyeciliği” başarılı bir şekilde uygulayan sanatkârların önünde 

gelmektedir.  

 

Hikâyenin bu kısmından sonra I. bölümün de sonuna gelinmiş olur. Ses’in sahibiyle tanışan 

kahramanlarımızdan müzisyen olan, ‘Harikulade bir ses azizim, yıllarca arasak bulamayız. 

Ben bu oğlanın arkasını bırakmam’ diyerek kendini ‘Sivaslı Ali’ olarak tanıtan 22 yaşındaki 

yol işçisi hakkında notlar alır ve ‘seni arattırıp bulursam hemen gel. Sana paralı bir iş 

bulurum’ deyip onu Ankara’ya davet eder.  

 

Şimdiden Sivaslı Ali’nin bir gün dünyaca tanınmış bir opera tenoru olarak Avrupa’da 

konserler verdiğini hayal eden kahramanımız, onun Ankara’ya getirilmesine kısa sürede 

muvaffak olur. Yol parası Konya Belediyesi’nce karşılanan Ali, ‘opera mugannisi’ 

yetiştirmek üzere imtihanlar yapan kurumun müdür odasında, çevresindeki insanların kim 

olduklarından habersiz ve ne olup bittiğinin farkına varamadan ‘yüzü biraz daha kırmızı, 

bakışları adamakıllı ürkek’ beklemektedir. Sivaslı Ali’nin bu “yabancı mekân”da, tek 

dayanağı ‘bir silah gibi sağ ayağının kenarına dayayıp sapını iki parmağıyla yakaladığı’ 

sazıdır. Fakat bu sazın, o mehtaplı gecenin sükûnuyla dolup taşan ovaya ses veren kırık 

sazdan tek farkı, Ankara’da konaklanan handan ‘kırık sazla efendilere çalmak yakışık almaz 

herhalde’ denilip ‘sekiz kâğıt’ verilerek yeni alınmış olmasıdır.  

 

Ökçesi basık ayakkabılarının arkasından topukları delik çorapları görünen Sivaslı Ali’nin 

içinde bulunduğu ortamdaki ruh hali, yine Sabahattin Ali’nin müthiş gözlemleriyle okuyucuya 

sunulur. Bu gözlemler aynı zamanda, “modernleşen” Türkiye’nin taşra-kent/merkez ikilemini 



yansıtması bakımından da önemlidir. Nitekim kent/merkez, taşranın ruhundan habersiz, taşra 

da kentte/merkezde nasıl varolabileceği bilincinden çok uzaktadır. Hikâyede ‘opera 

muganniliği’ ve ‘fraklı Avrupa konserleri’ düşüncesinden habersiz olan Ali ise sadece, 

Ankara’da ‘büyüklere’ çalacağı bir iki sazdan sonra kapıcılık ya da hademelik gibi bir işe 

konulacağını beklemektedir.  

 

Eserin esas çatışma noktası da yukarıda sözünü ettiğimiz, birbirlerini anlamaktan çok uzak 

olan ve farklı beklentilerle aynı mekânda bir araya gelen insanların trajedisidir. “Sanatkârın” 

işi ise bu trajedinin altını kalın çizgilerle çizmek ve muhatabının zihninde soru işaretleri 

meydana getirerek yeni metin halkaları oluşturmaktır. Sabahattin Ali de Sivaslı Ali’yi, 

Almanca, Fransızca konuşan ‘muhtelif milletlere mensup müzisyenlerin’ karşısına çıkarıp 

hayatında ilk defa gördüğü kuyruklu piyanoya eşlik etmeye zorlayarak hem metninin 

kurmacasına güç katmış hem de dikkat çekmeye çalıştığımız trajediyi belirginleştirmiş olur. 

 

Bu durumun tam olarak netlik kazanması için de kalacak handan başka yeri, silah olarak 

kullandığı sazından başka dayanağı olmayan ‘yol amelesi’, kara kavruk Sivaslı Ali’nin 

karşısına, aynı sınavda rakip olarak, ‘orta mektep mezunu’, ‘sarışın’, ‘oldukça şişman’, 

‘dalgalı saçlı’ ve ‘cesur bakışlı bir delikanlı’ çıkarır.  

 

Metinde ‘tenor’ olması için yarıştırılan her iki adayı nitelemek için kullanılan sıfatların 

metaforik anlam değerleri üzerinde düşündüğümüz de dahi yazarın işaret etmeye çalıştığı 

taşra-kent/merkez ikilemi hemen ortaya çıkmaktadır. Yine bu duruma paralel olarak yazarın 

Sivaslı Ali’nin sahnede savunmasız bir halde “çırılçıplak” kalıverdiğini anlatmak için 

başvurduğu, ‘hastane ameliyathanesi’ benzetmesi çok çarpıcıdır. Her okuyanda, anlamın 

yeniden oluşturulmasına imkân veren “ameliyathane” metaforu özellikle Ali’nin içe dönük 

konuşmasının yansıması olan şu cümlelerle derinlikli bir yapı kazanmaktadır:  

 

‘Ali, gözleriyle odanın bir hastane ameliyathanesine benzeyen beyaz, çıplak 
duvarlarını, büyük perdesiz pencerelerini seyrediyor ve odayı sesleriyle dolduran 
bu bir sürü adama, ameliyat masasına yatacak bir hastanın doktorlara bakışına 
benzeyen ürkek nazarlar fırlatıyordu.’(s.264)     

 

‘Frenklere karşı bağdaş kurup oturtmak olur mu? Herifleri kendimize güldürürüz!’ diyen ‘ses 

esnafları’ Ali’nin evvela ayakta saz çalmasını ister fakat daha sonra “insaf” edip ‘beyaz demir 

iskemleye’ oturturlar onu. ‘Ateşin üstüne oturuyormuş gibi’ bu sandalyenin kenarına ilişiveren 

Sivaslı Ali ne yapacağını bilemez. Bir müddet sonra sağ elindeki kiraz kabuğundan yapılma 

tezenesini sazın tellerine dokununca bir an kendini bulur gibi olur ve yüreğinden kopup gelen 

ses’iyle türküsünü söyler. Gayet güzel söylemiştir aslında türküsünü fakat Sivaslı Ali’nin 

modern ve kentli olanın karşısında hiç şansı yoktur. Diğer aday, plaklardan aşina olunan 

bilindik bir şarkıyı, hanende taklitleri yaparak söyler ve ‘ses esnafları’nı adeta büyüler. 

 



Yavaş yavaş hikâyenin final bölümüne yaklaşılmıştır. Sabahattin Ali, metnini bu noktaya 

kadar esaslı bir final için adeta ilmik ilmik işler. Oldukça kısa olan hikâyede “örnek okur”a 

hitap edebilecek bu denli derinlikli anlam alanlarının meydana getirilmiş olması hakikaten 

yazarının yaratıcılığıyla doğrudan ilgilidir. Ne için imtihan edildiğinin bile farkına varamayan 

Sivaslı Ali, bir şeyleri kaçırdığının bilincindedir fakat onun yüzünde ‘en ufak bir teessür, en 

küçük bir hiddet yoktur. Hatta oldukça uzun süren bir sıkıntıdan, bir işkenceden kurtulmuş 

gibi sakin, dinlenen bir hali vardır.’ Ama Sabahattin Ali muhatabına, Sivaslı Ali’nin mecbur 

bırakıldığı bu ortamdan dolayı yüzüne olmasa bile ruhuna kazınmış bir şeyler olabileceğini 

mutlaka hissettirmek istemektedir.  

 

Tam bu sırada yazar, genç adamın bütün yeisi, bütün inkisarı, bütün kırılan ümitlerinin dışa 

vurumu olarak istemsiz bir şekilde, ‘gayet küçük hareketle yerden kalkan ve tekrar parkelere 

dokunan sağ ayağını’ ve yanında silah gibi duran sazını işaret eder. Ali’nin bu hareketini bir 

tür ‘sinir boşalması’ olarak yorumlayan yazar, ‘hiçbir insan yüzünün, hiçbir ağlayışın bu 

kadar acı ve manalı olamayacağını’ da belirtir. Nitekim şairin dediği gibi gerçekten de kolay 

kolay “kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda.”     

 

Hikâyenin başından bu yana birbirlerinden ayrılmayan müzisyen ve yazar anlatıcı, Sivaslı 

Ali’nin bu durumu karşısında ne yapacaklarını ve ne diyeceklerini bir türlü bulamazlar. 

Herkese yetecek cevabın gelmesine çok az kalmıştır.  

 

Sivaslı Ali ‘sizi mahcup çıkardım, beyim, sakın kusura kalmayın!’ dedikten sonra, yüzyıllardır 

yoğrula yoğrula bir medeniyet, bir zihin, bir düşünme biçimi haline gelmiş Anadolu insanının 

modern felsefe metinlerinde yer alamayacak romantizmini, metafiziğini, ironisini şu 

cümlelerle özetleyiverir: 

 

‘Ben o odada bir türlü sesimi bulamadım!’ 

 

Sivaslı Ali, şırıltısı kâh duyulan, kâh kaybolan küçük dere, iki dağ arasında uzanan kıvrıntılı 

vadi ve mehtap altında aynı duygu değerini paylaştığı insanlarla bir aradayken yakaladığı 

ses’i, “çırılçıplak” ve “yurtsuz” kaldığı o sahnede bulamamıştır. Burada Gaston Bachelard’ın 

“Mekânın Poetikası”4 adlı eserinde dikkat çektiği hakikati hatırlamak isabetli olacaktır. 

Bachelard, yaşanılan mekânın insanı gökten inen fırtınalara karşı olduğu gibi, ruhunu da 

olabilecek tehlikelere karşı koruduğunu ve onu dimdik ayakta tuttuğunu dile getirir ve ancak o 

zaman “ev”in/mekân’ın “yuva” olabileceğini söyler. “Yuva”nın burada insanı içerden saran 

sarmalayan yapısı akılda tutulmalıdır. Sivaslı Ali’nin de içerisinde yer aldığı mekân, belki 

bedenine gelebilecek tehlikeleri engellemiştir fakat sahnedeyken bulunduğu mekânın ruhunu 

saramadığını, dolayısıyla da ses’inin/ruhunun “yuva”dan uzakta korunaksız kaldığını 

söylemek mümkündür.   

                                                 
4 Kesit Yay., çev: A Derman, Đst., 1996,  



Ali’nin işaret etmeye çalıştığımız bu durumu aynı mekânı dolduran ‘ses esnafları’nın 

algılayabileceği bir hayat anlayışının çok uzağına düşmektedir. Çünkü kentli insan, taşra 

hayatının gerektirdiğinden çok daha fazla ve farklı bir bilinçlilik düzeyinde yaşamaktadır. 

Maddenin merkeze konarak ruhun geri plana itildiği bu bilinç düzeyinin en önemli özelliği, 

Georg Simmel’in “Metropol ve Zihinsel Yaşam”5 adlı makalesinde ileri sürdüğü fikirler 

doğrultusunda söylersek, psikolojik temelli olması ve sinirsel uyarımın şiddetlenmesine 

dayanmasıdır. Kentteki hayatın sürekliliği, hızlı temposu, süratle ve kısa aralıklarla değişen 

algısal uyarıları kentin insanını, kendisini koruyacak zihinsel bir yapı geliştirmesine yol açar. 

Bu zihinsel yapı, modern insanın duygularından daha çok bilincini kuvvetlendirir ve onu 

kalbinden ziyade aklıyla hareket etmesi için zorlar. 

 

Ali’nin ise böyle bir kalkanı yoktur. O dünyayı ve kendisine isabet edebilecek her şeyi evvela 

ruhuyla karşılamaktadır. Nitekim ertesi sabah, cebine birkaç kuruş koyarak kendisini Konya 

otobüsüne bindirmek için giden müzisyen Sivaslı Ali’yi kaldığı handa bulamaz. Çünkü Ali, 

yine aynı handan ‘kırık sazla efendilere çalmak yakışık almaz’ diyerek 8 liraya aldığı yeni 

sazını, yol parası etmek için 2 liraya satıp şafakla birlikte çoktan yollara düşmüştür.   

 

Şimdi gönül penceremizi açarak sorulan soruyu karşılama sırası bizdedir.  

 

Sizce Sivaslı Ali’nin kaybolan ses’ini kentte bulmasının ya da sesten çok iyi anlayan! ‘ses 

esnafları’nın  ondaki  “çığlığa” kulak kesilmesinin imkânı var mıdır!?   

  

    

 

      

 

 

 

                                                 
5 Şehir ve Cemiyet içinde, Đz Yayıncılık, çev. A. Aydoğan, Đst., 2005. 


