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Evren Bayraml›, 8 y›ld›r ney üflüyor. Daha ilk

duydu¤unda etkilenmifl sesinden. “Yans›malar”

albümü ile daha da ›s›nm›fl bu büyülü saza…

Befliktafl’taki bir saz evine fiyat sormak için

girdi¤inde “al bu neyi götür, dene bakal›m” denmifl.

neyden para al›nmazm›fl ‘racon’a göre… O da merak

salm›fl giderek, dersler alm›fl. Tasavvuf, kuantum ve

zen felsefesiyle ilgileniyor, hatta son kertede iki

kitap daha yazarak bir üçlemenin parças› haline

getirmeyi umdu¤u “Karfl›laflmalar” adl› bir

otobiyografik kitab› Do¤u felsefeleri konusuna

odaklanan Yol Yay›nc›l›k’tan 2007’de ç›km›fl. 

Gitti¤i bir e¤itimin masraflar›n› ödeyebilmek için,

“metroda çal›p para toparlayabilir miyim acaba?”

diye düflünmüfl. Süreç, düflündü¤ünden de kolay

olmufl. Nüfus sureti, sab›ka kayd› ve bir iki belge

daha istenmifl metroyu iflleten belediye biriminden.

Çald›¤›n›n ney olmas›, bu süreci acaba daha da m›

kolaylaflt›rm›fl kendisi için, çok da emin de¤il. Önce

bir ayl›k bir deneme dönemi izni veriliyormufl,

iskemle dahi onlar taraf›ndan temin ediliyormufl.

Sonra o izin yenilenmifl. Üç ayl›k izin

al›nabiliyormufl. Haftada iki kez befler saat olmak

üzere, sal› akflamüstü ve gece Taksim metro

dura¤›nda ve cuma gündüzleri Osmanbey’de ney

üflüyor Evren. Ondan hemen önce konservatuvar

ö¤rencisi bir genç kad›n çello çal›yormufl. Zaten

‘öncülerden’ biri de o kad›nm›fl. Evren’in ard›ndan

da bir genç gitarist ‘sahne al›yor.’ Dünyay› sokak

müzisyenli¤i yaparak dolaflan bir ‹sviçreliyle de

pratik yapm›fllar bir süre ama metroda birlikte

çalma flans› bulamam›fllar. Kazanc›n› aç›klam›yor

ama memnun gözüküyor epey. Kurs ücretini tam

olarak ödüyormufl kazand›klar›. Hatta birkaç ay

sonra amfi de almay› düflünüyor. Belediye de

herhangi bir harç talep etmiyormufl metro

müzisyenlerinden, ki di¤er belediye harç ve

rüsumlar›n› düflününce bu beni flafl›rtmad› desem

yalan olur! Sanata ve sanatç›ya destek ve kamusal

alanlar›n müzikle bezenmesi aç›s›ndan gerçekten

de örnek bir uygulama. 

Annesi Sivasl›, babas› da Edirneli, ama o ‹stanbul

do¤umlu. Ailesinin tek çocu¤u olan Evren, ‹stanbul
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Bölümü’nde yüksek lisansa bafllam›fl, flimdi de

tezini yaz›yor. Bir dönem Yol Yay›nc›l›k’a yard›m

etmifl, ofis ifllerine koflmufl. Hâlâ da yazmakla ve

yay›nc›l›kla hafl›r neflir olmaya devam ediyor. Bir

arkadafl› kuantum fizi¤i hakk›nda bir kitap

çevirmifl, ona ve kendi üçlemesini tamamlayacak iki

kitab›na yay›nc› bulmaya çal›fl›yor.

Benim tahminimin tersine, yolcular yo¤un ve

kalabal›k olan Taksim’dense Osmanbey’de daha

çok para veriyorlarm›fl. Osmanbey’in dinleyicisi de

daha ilgili ve kibar. Çalarken dudaklar›n›

oynatanlara bak›l›rsa en çok istenen ve efllik edilen

flark› “Sar› Gelin.” Genelde en cömert olanlarsa orta

yafl ve üzeri kad›nlar. Taksim dura¤›ndaki

yolculardan para kesesine dikkatli dikkatli bakan

çok oluyormufl, “acaba kaç para toplanm›fl?”

fleklinde, hatta bu bak›fllar›n biraz korkucu ve

tedirgin edici olabildi¤ini de hissettiriyor. 

Bafl›na tek tats›z olay da Taksim’de gelmifl. Geç

saatte, ‘hapl›’ oldu¤unu düflündü¤ü bir metro

yolcusu “neyi ben de çalaca¤›m” diye ›srar etmifl

uzun süre! Evren’in deyimiyle zaten ‘yak›n’ ilgiyi

çocuklar ve ‘deliler’ gösteriyor. Yabanc›lardan,

bilhassa da Çinliler ve siyahlardan ilgi görüyormufl.

Ney gibi tasavvufî bir çalg›n›n metroda, hele de ticarî

olarak alg›lanabilecek flekilde çal›nmas›na tepki

gösteren pek olmuyormufl. Arada (hele neyle

‘popüler’ eserler çalmas›n›) yad›rgayanlar olabilse de,

çok say›da takdir eden bak›fl› üzerinde

hissedebildi¤ini aktar›yor. Peki bundan sonraki

planlar› ne Evren’in kitap üçlemesini bitirmek

d›fl›nda? fiimdilik keyfi yerinde ve bir süre daha

devam etmek istiyor. Beyin eme¤ini kullanarak ve

sanat›n› icra ederek hayat›n› sürdürebilmeyi umuyor.
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Ney-Zen Evren metroda…
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