KEMAN‹ K‹RKOR KÜÇÜK
Restaurant’a geçti. Dr. Yaflar Alkan’ın
yardımıyla Detroit’de isim yaptı ve iki
haftada bir bu kentte konserlere katıldı.
Türk Dernekleri ile birlikte Müzeyyen
Senar, Yaflar Özel, Coflkun Sabah, Nigar
Uluerer, Yıldırım Gürses, Adnan fienses ve
Nurhan Damcıo¤lu gibi önemli sanatçıları
Toronto’ya getirerek konserler düzenledi.
“O zamanlar Toronto’da Türkçe konuflan
insan sayısı iki-üç bin kifliydi. Ama herkes
birbirine düflkündü. Düzenledi¤imiz
konserlerin biletleri tamamen satılır,
salonlara ortalama altı yediyüz kifli
toplanırdı.”

Kirkor Küçük , Sultan Travel önünde
Kemani Kirkor Küçük’ün geçen sayımızda
baflladı¤ımız öyküsünü Kanada’ya göç
aflamasında bırakmıfltık. Dilerseniz kendi
sesi ve sazı ile yüre¤ini birlefltirerek
hazırladı¤ı o güzel kayıttan bir flarkı
seçelim ve sanatçımızın Kanada öyküsüne
geçelim.

Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına
Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına...
19 Temmuz 1972 akflamı her zamanki gibi
sanatçı Gönül Akkor’un bafl kemancısı
olarak sahneye çıktı Kirkor. Yalnızca
kardefliyle paylafltı¤ı sırrını açı¤a
vermemek için do¤al davranmaya
çalıflarak, yıllardır can yoldaflı oldu¤u
Gönül Hanım’la belki de son kez yaptı¤ı bu
programda sanatının en ince ustalıklarını
sergiledi. Program bitiminde kemanını
özenle kutusuna yerlefltirirken, ertesi gün
bafllayaca¤ı uzun yolculu¤un heyecanı ile
elleri titriyordu. Göçmenlik için Avustralya
ve Kanada’ya baflvurmufltu. Her iki ülkede
de yakınları ve dostları vardı. Kanada

olumlu yanıt verince gizlice tüm ifllemleri
yapmıfl ve sonuçta pasaportunda göçmen
vizesi, yanında efli ve kızı ile 20 Temmuz
günü saat 10:20’de KLM havayollarının bir
uça¤ı ile yola çıkmıfltı. Aslında amacı bir
süre Montreal’de kaldıktan sonra
Amerika’ya geçmekti.
Kirkor Küçük Montreal’e geliflinden çok
kısa bir Toronto’ya davet edildi. Görür
görmez aflık oldu¤u bu flehre taflınmaya
karar verdi. Daha havaalanına iniflinden 2
saat geçmeden Rambrandt Kuyumcu
Atelyesi'nde ifl buldu ve saatte $2.25
ücretle çalıflmaya baflladı. ‹fl arkadafllarının
hepsi, Türkçe bildi¤inden ‹ngilizcesinin
zayıf olması da sorun
yaratmamıfltı. Burada tam 15 yıl çalıfltı.
Anavatandan kopan sanatçı müzikten hiç
uzaklaflmadı. Yeni çevresine alıflır alıflmaz
da kendine bir sahne buluverdi. Cleopatra
Gazinosu’nda bir gitar ve bir davul
eflli¤inde bir buçuk yıl çalıfltıktan sonra
Eglinton Avenue üzerindeki Jerusalem

Otuz yıldır Kanada’da Türk Sanat
Müzi¤i’ne hizmet eden Kirkor Küçük,
parlak sanat yaflamı boyunca baflta Gönül
Yazar olmak üzere, Behiye Aksoy,
Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin
Selçuk’tan büyük yardım gördü¤ünü
söylüyor.
“Eflimin rahatsızlı¤ı nedeniyle eskisi
kadar çalıflamıyorum. Ancak Toronto
Klasik Türk Sanat Müzi¤i korosunun
çalıflmalarına katılıyorum. 8 tane de
ö¤rencim var. Burada konservatuara
gidiyorlar. Onlara Türk Sanat Müzi¤i’ni
ö¤retiyorum. Bir de Erman’la müzik
çalıflmalarımızı sürdürüyoruz.”
‹ki kızı ve dört torunu olan, adı gibi ufak
tefek ama sanatı ve kiflili¤i ile bir dev olan
bu
flirin
insanla
konuflmaya
doyamıyorsunuz. Parmaklarının tellerle
dansı büyülüyor. Gözleri kapalı, bir flarkı
mırıldanıyor…
Ayrılık görünmüflken, yar tutmuyor
elimden
Misafirim
bugün
ben,
gurbet
akflamlarında...

Ercan Öztekin, Toronto
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