Güllü Baba (Latife Tekin’in “Berci Kristin Çöp Masalları” adlı Romanı) Duygusal
Karakter
Mahallenin en yaşlı bilge adamlarından biri olan Güllü Baba, gecekondu mahallesine
yıkıma gelen ekiplere karşı duran Sırma’nın çıldırmış halini iyileştirmek için çağrılır. Doğaüstü güçleri
bulunan yaşlı adam, dokunuşlarının kudreti ile hastaları iyileştirmeyi başarır. Lider özellikleri ile
Çiçektepe ahalisini idare eder ve halk arasında bilinegelen bir saygınlığı bulunur.
Aktiviteler
İnsanları dokunuşları ile iyi gelen Güllü Baba, Çiçektepe’yi kurtarma konusunda kendine
görev edinir. Dua ve kader okuyan yaşlı adam geleceği tahmin eden üfürükçü bir bilge olarak yaşar.
ÖRNEK ANILAR
Üfürükçü
Üstün güçlere sahip olan Güllü Baba, insanlara dua ve üfürükle yardımcı olmaya çalışır:
“Kadınlar başı ağrıyan, ateşe düşen, gözü kulağı akan çocuklarını tutup tutup ona getirdiler. Güllü Baba,
bir gözlerinden yaş akıtıp bir toprağı dinleyerek her gün bir ağrı sızı duası yaktı. Yaktığı dualar önünde
diz çöken çocukların ağrıyan başlarına, gözlerine, kulaklarına okuyup üfledi. Bastonunu üç kez sırtlarına
değdirdi.”
Bilge
Çiçektepe’nin akıbeti ile yakından ilgilenen yaşlı adam, bilgisi ile insanlara yol göstermeye
çalışır: “ Güllü Baba elini öpen erkeklerin sırtını bastonuyla okşadı. Elini alnına verip mırıltılarla bilgisinin
derinliklerine daldı. İnsanlara kafalarının sağ yanlarında bulunan “Dil cepleri”nden söz açtı. Nato
Caddesi’nin ad olup beri gelemeyişini bu ceplere bağladı.”
Sezgili
Geleceği görebilen bir adam olarak Çiçektepe ile ilgili çeşitli kehanetlerde bulunan sezgili bir
adamdır: “ Kulaktan kulağa, Allah’ın onun gözlerini kör ettiğine pişman olduğu, sonradan ona gözlerini
isteyip istemediğini sorduğu, Güllü Baba’nın da gözlerinin yerine kuvvetli bir zihin dilediği söylentileri
yayıldı. Kimsenin bilmediği şeyleri bilmesi kör olmasına bağlandı onun bastonuyla konuştuğuna, toprağı
dinlediğine şahit olanlar çoğaldıkça da Güllü Baba’nın elini öpmeden mahallede hiçbir işin başına
varılmadı.”
Kudretli Tanrı’dan edindiği güçlerle çevre üzerindeki etkisini gösteren Güllü Baba, insanüstü büyülü
güçlerle kader okuma konusunda ermiş özellikler taşır: “ Güllü Baba bu sırlara gözünden akıttığı
yaşların karşılığında ermişti. Tanrı yaşlarını kurutmuş ama yerine hazine değerinde başka bir kudret
bağışlamıştı. Bu kudret yalnızca Tanrı’ya vergi olan gizlilikleri görme kudretiydi. Bu kudretiyle Çiçektepe
kondularının kaderini okuyabiliyordu.”
Lider
Çiçektepe sakinlerine yaşadıkları değişim sürecinde liderlik etmeye çalışan Güllü Baba, nefesi
ve duası ile geleceği ön gören düşünceleri ile insanlara yol gösterir: “ Güllü Baba önde Çiçektepe’nin
kadını erkeği arkada grev yerine ziyarete varıldı. Evlerden toplanan bulgur, un, mercimek grevci işçilere
verildi. Güllü Baba, çadırın önünde okuduğu duadan sonra, “Grevinizin başı sonu aydınlık,” diyerek
grevin kaderini okudu.”

