Ö M Ü R äD E N

SAN FRANCISCO' DA
“SEVG‹L‹LER GÜNÜ”
VE B‹RAZ DA MÜZ‹K
"‹nsanlar birbirlerine ait olduklar›n›
unuttuklar›ndan beri bar›ﬂ sa¤lanam›yor”

KBB’de Trent dergisi 4. y›l›na ulaﬂm›ﬂ. Zaman ne çabuk geçiyor. Ülkemizde istikrarl›
dergilerin say›s›n›n her geçen gün artmas›
sevindirici. Dergi ç›kartman›n ne kadar güç
oldu¤unu çok iyi bilenlerdenim. KBB Postas›n› yaﬂatmak için çok gayret göstermiﬂtik
ama o da bir ço¤u gibi sizlere ömür oldu. Elde kalanlar›n son örneklerini yok olmadan
KBB Vakf›na teslim ettik.
Bu say›n›n yaz›s›n› bir “Sevgililer Günü”nde,
San Francisco’dan yaz›yorum. Onun için bu
yaz› karamsar bir “dergilerin günümüzdeki
durumu” yaz›s›ndan çok bir gezi ve sevgi yaz›s› olacak.
“18th Annual Advances in Diagnosis and
Treatment of Sleep Apnea and Snoring”
simpozyumuna kat›lmak üzere geldi¤im bu
ﬂehrin güzelliklerini buraya aktarmaya niyetliyim. Toplant› tutanaklar›n› ise toplant› sonras›nda her zaman yapt›¤›m gibi KBB Kanala gönderece¤im.
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riyle kardeﬂ... ‹ﬂte bu nedenle kardeﬂ kardeﬂ
yaﬂay›p birbirimizi sevmeliyiz. Bugünkü
“Sevgililer Günü” kardeﬂ sevgisine at›fta
bulunmuyor tabii ki... Hele San Francisco’da hiç de¤il.. Restoranlarda mum ›ﬂ›¤›nda baﬂ baﬂa romantik yemek yiyen erkeklerin kardeﬂ olmad›klar› pek belli..
 Prof. Dr. Mehmet Ömür
ME&D‹ Kulak Burun Bo¤az
Hastal›klar› Merkezi • ‹stanbul
omurmehmetnew@gmail.com

Bugün “Sevgililer Günü”, her yerde k›rm›z› k›rm›z› kalpler cirit at›yor. “Happy Valentin Day” caddeleri, dükkanlar›n vitrinlerini süslüyor. Ma¤azalardan birinin kap›s›nda “‹nsanlar birbirlerine ait olduklar›n›
unuttuklar›ndan beri bar›ﬂ sa¤lanam›yor”
yaz›yor. Bu etkileyici sözü kim söylemiﬂse
do¤u söylemiﬂ. Adem ve Havva’dan geldi¤imize göre tüm insanlar sonuçta birbirle-

San Francisco eﬂcinsellerin dünyada en yo¤un oldu¤u ﬂehir. Sean Penn’in ödül kazand›¤› “Milk” adl› filmin hikayesi de bu ﬂehirde geçer. Eﬂcinsel özgürlü¤ünün baﬂlad›¤›
noktan›n hikayesidir bu...
Bu gece Tonny Bennett Nikko Hotel’de
bir konser verecek. Biletler çoktan tükenmiﬂ. ﬁark›c› “I Left My Heart in San Francisco” adl› ünlü ﬂark›s›n› kalbini sevgilisinde b›rakanlar için söyleyecek bu gece. Müzik ve San Francisco deyince akla hemen
“Hotel California” ve “California Dreaming” geliyor her nedense.. San Francisco
California eyaletinin en önemli kenti ama

Hakl›s›n›z, tabii ki benimki biraz tan›m tak›nt›s›ndan geliyor. Yani sevgi aﬂk ba¤lant›s› nedir? Bilimsel temelleri var m›d›r?
Kimyas› nedir? Fizik ve matematikle iliﬂkili midir gibi sorulara cevap aramak istemiﬂtim. Yoksa “Aﬂk tesadüfleri sever” biliyoruz.

Hotel California’n›n birçok farkl› hikayesi
var. Biz romantik bir aﬂk üzerine olan› sevip
be¤eniyoruz. 19 milyon sat›p 1978’de y›l›n
albümü ödülünü alan Eagles’›n bu albümü
3 y›l önce de internetten bir milyonuncu
defa indirilmesini kutlad›.
California Dreaming ise bizi bir on sene
daha önceye götürüyor. Monterey Festivalinde Scott Kenzie’nin söyledi¤i parça büyük sükse yapar. Tam 7 milyon satar ve ço¤umuzun hat›rlayaca¤› “Graduate” ve “ Forest Gump” filmlerinin müzi¤i olur. Parça
80’li y›llarda binlerce insan› buraya çekmiﬂti bugün de bize nostalji yapt›r›yor. Ben de
bugün Monterey Körfezinde k›ﬂa ra¤men
tiﬂörtle dolaﬂ›p bahar çiçekleri aras›nda bu
ﬂark›y› dinliyorum. ‹k sat›rlar ﬂöyle diyor:

Müslüm Gürses davudi sesiyle
radyolarda
söylüyor. Ama gözü kör etmesi, y›ld›r›m
tarz›nda geleni, aln›m›z›n yaz›s› olup olmad›¤›, hepsi araﬂt›r›lmas›, tart›ﬂ›lmas›
gerek konular. Bunlara da tabii ki tan›m›ndan baﬂlamak gerek. Burada sevgililer günü nedeniyle olsa gerek, gördü¤ümüz plajlardaki yüzlerce “I love (kalp
sembolü ﬂeklinde çizilenler ço¤unlukta)
you”lar bir kaç gün içinde silinip gidecek ama bir bayan ad›ndan öte sevginin
ansiklopedilerde kal›c› tan›mlamalar›
olmal›. Ansiklopedilerden de daha kal›c› olmalar› gereken yeri kalplerimiz
olmal› tabii ki.

If you are going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you are going to San Francisco
You are gonna meet some gentle people there
For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
E¤er San Francisco’ya gidersen, ﬂaçlar›na
çiçekler takmay› ihmal etme, gidersen orada kibar insanlarla tan›ﬂacaks›n ve buraya
gelenlere yaz mevsimi aﬂk mevsimi olacak…
ﬁark›lar insanlar aﬂ›k olunca m› daha etkili
olur bilinmez, bir ﬂark›n›n peﬂine düﬂüp onca yollara düﬂenler sadece filmlerde mi olur
o da bilinmez. Ama bilinen her aﬂk›n bir
ﬂark›s› vard›r, güfteye besteye dönüﬂmüﬂ
veya sadece “ bu bizim parçam›z” diye gönüllere gömülmüﬂ bir ﬂark›d›r bu.
San Francisco kafelerinde restoranlar›nda
sürekli bu müzikler çal›yor. 60’l›, 70’li y›llar›n müzikleri, rock müzik veya country müzik kulaklar› okﬂuyor. Caz dinlemek isterseniz de zencilerin yo¤un oldu¤u bölgelerdeki kadar çok olmasa da Jazz Bar’lara gitmelisiniz.
San Francisco zencilerin az bulundu¤u, daha çok beyazlar›n ve Meksika kökenlilerin
yaﬂad›¤› bir bölge. Zengin bir yerleﬂim yeri, en eski arabalar bir yaﬂ›nda. Bölge Pasifik okyanusunun o büyük dalgalar›n›n vurdu¤u, göz alabildi¤ine uzanan plajlar›yla
süslü. Bu mevsimde sörf yapanlara rastl›yoruz. Her ne kadar denize girenler henüz
yok gibi olsa da muhtemelen “karpuzun ka
bu¤unu” bekliyorlard›r. Hava p›r›l p›r›l güneﬂli ve temiz, insanlar tiﬂörlerle... ‹lkbahar
havas› ve ruhu k›ﬂ›n ortas›nda gelmiﬂ bile.
2 gün önce Dünyan›n en önemli müzik yar›ﬂmas› yap›ld› eyalette. Geçen seneki Oscar

töreninden
daha
çok insan›, 39 milyon kiﬂiyi TV’lerinin önüne kitledi. Bir taraftan o gün ölen
ünlü ﬂark›c› Withney Huston’u anma törenine dönüﬂen bu yar›ﬂma di¤er taraftan 4 ay
önce nodül ameliyat› olup da 6 ödül toplayarak Madonna’y› taht›ndan eden 23 yaﬂ›ndaki Adale’nin ses ameliyat›n›n dünyan›n
sonu olmad›¤›n›, ses k›s›kl›¤›n›n da utan›lacak bir durum olmad›¤›n› dünya aleme
gösterdi¤i bir yar›ﬂma oldu.
San Francisco’nun güneyi sarm›sak ve enginar bölgesi. Kuzeyi de ba¤lar ve ﬂarapç›l›k.
Napa ve Sonoma vadileri özel mikroklimalar›yla 100 y›l içinde dünyan›n en önemli
ﬂarap üretici bölgesi oldular. Amerika’n›n
ﬂarap tüketiminin %90’› bu bölgeden karﬂ›lan›yor. Bu bölgede günde birkaç kez ya¤mur ya¤›p güneﬂ açabiliyor.
San Francisco’nun ﬂarap sevgisini bir kenara b›rak›p bizim anlad›¤›m›z anlamdaki sevgiye bakal›m istedim. ‹nternetin ansiklopedisi “Sevgi” kelimesini çok k›sa özetlemiﬂ:
Sevgi, Türkçe’de yayg›n bir bayan ad›d›r.
Örnek olarak da Koç ailesinin bir ferdini,
Sevgi Gönül’ü (1938) vermiﬂ. Allahtan di¤er diller imdada yetiﬂiyor.

Her ne kadar sadece bir emme basma tulumba olup sevgi ve aﬂkla do¤rudan bir iliﬂkisi olmasa da kalp organ›m›z›n bu konuda
sembol olarak seçilmiﬂ olmas› güzel ve anlaml›. Düﬂünsenize böbrek veya dalak aﬂk›
temsil etseydi nas›l olurdu? Asl›nda beyin
seçilmeliymiﬂ ama bizim organlar›m›z bile
aﬂka böbrekten daha yak›n. Aﬂ›k olunca daha çok miksiyon ihtiyac› do¤uyor mu bilemiyorum ama sevgilinin amber gibi mis gibi kokusu burundan, kadife gibi sesi kula¤›m›zdan al›n›yor. Aﬂk baﬂ›m›z› periferik vestibüler sistem etkisi ile döndürmesi bile kula¤›m›z› ç›nlatt›¤›nda kimin and›¤›n› biliyoruz. Sevgiliden çal›nan bir buseye oral kavite, dudaklar ve korda timpani arac›l›k etmekte.
Yaz›m›z›n sonuna yaklaﬂ›rken sevgi ile ilgili mesleki deformasyonu bir kenara b›rak›p
iniﬂli ç›k›ﬂl› caddeleri, yüksek gökdelenleri,
r›ht›mdaki bal›kç› ve deniz mahsülleri lokantalar›, döndürmek için elle itilen tramvaylar›, “Alkadraz kuﬂçusu” filminin çekildi¤i Alkadraz hapishane adas›, ünlü k›rm›z›
ﬂehrin sembolü “Golden Gate” köprüsü ve
Sausolito banliyösüyle görülesi bu ﬂehre
gelirseniz, bu ﬂehri seversiniz diye düﬂünüyorum.
Hepinize sevgi dolu günler...

Sevgiyi bilmek için ansiklopediye mi ihtiyaç
olurmuﬂ dedi¤inizi duyar gibi oluyorum.
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