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TEŞEKKÜR

Bu kitap, 2003 yılında yayımlanan, özgün adı “Chimes of Free-
dom: The Politics of Bob Dylan” (Özgürlüğün Çanları: Bob Dylan’ın 
Politikası) olan kitabımın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı-
sıdır.

Kitabın çeşitli aşamalarında taslakları okuyan ve değerli yorum-
larda bulunan bir dizi dostuma teşekkür borçluyum: Anthony Ar-
nove, Jane Ashworth, Terry Conway, Richard Ehrlich, Steve Faulk-
ner, Gabriel Furshong, Alan Goode, Tony Graham, Randy Ostrow.

Ayrıca Jane Barret, Jeremy Corbyn, John Davies, Michael Letwin, 
Dave Lubell, Jeff Marquesee, Martin Morand, Charles Shaar Murray, 
Jane Shallice, Irwin Silber ve Steve Wagg’a verdikleri fikirler, sağla-
dıkları kaynaklar ve önerileri için teşekkür ederim.

Bu kitabın ilk versiyonunu arkadaşım Colin Robinson sipariş etti 
ve yayımladı. Beni cesaretlendirdiği ve verdiği öğütleri için ona hep 
borçlu kalacağım.

Seven Stories Press’ten Tom McCarthy bu yeniden gözden geçi-
rilmiş ve genişletilmiş baskı için paha biçilmez bir destek sundu. 
Ayrıca Dylan’ın sanatı konusundaki görüşlerimi zenginleştiren 
Anish Vanaik ve Aditya Sakar’a da minnettarım.

Son olarak, Liz Davies yıllardır birlikte paylaştığımız evi saran 
Dylan’ın sesiyle birlikte yaşamakta. Daha da kötüsü benim bu adam 
hakkındaki gevezeliklerimle ve sabahın erken saatlerinden gecenin 
geç vakitlerine kadar onun müziğiyle birlikte yaşamakta. Eğer bu 
coşkuyu, keşifleri ve şüpheleri benimle paylaşmasaydı, ortaya böyle 
bir şey çıkamazdı. O tartışmayacak ve yargılamayacak kadar çok 
şey biliyor.
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BÖLÜM 1

TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE

Her dürüst adam bir peygamberdir. Özel ve toplumsal konu-
larda fikirlerini beyan eder.

William Blake

Washington D.C. polisi 28 Ağustos 1963 günü öğle saatlerinde İş 
ve Özgürlük Yürüyüşü’ne katılmak için 200.000 kişinin şehirde bir 
araya geldiğini duyurdu. İzleyen saatlerde ülkenin her köşesinden 
çok daha fazla insan akın akın gelmeye devam etti. Kiralanan yirmi 
bir tren ve yüzlerce otobüs başkente giden yolların aşılması için des-
tek vermişti. Göstericiler arasında on binlerce beyaz vardı –sendika 
destekçileri, öğrenciler, aydınlar, solcular. Ancak yürüyüşçülerin 
çoğunluğu siyahtı ve bunların önemli bir kısmı güney eyaletlerin-
den geliyordu. Jim Crow’a karşı ön cephede savaşarak geçen şiddet 
dolu yılların sonunda onlara güç veren özgürlük şarkılarını söyle-
yerek sokaklara dökülmüşlerdi. “Bu sabah uyandığımda aklıma öz-
gürlük takılmıştı...” Amerikan ırk ayrımcılığına karşı gelişen doğ-
rudan eylem dalgasına ilham veren ve onun eşgüdümünü sağlayan 
kitle toplantılarının ruhu bir anda ulusun başkentinin caddelerine 
taşınmıştı ve şebeke televizyonlarda canlı olarak yayınlanıyordu. 
Ulaştıkları sayıdan memnun bir halde, büyük bir hareketin parça-
sı olduklarını keşfetmenin keyfiyle, tüm renklerden yürüyüşçüler 
yaşamsal önemde bir sezgiyle birbirine bağlanmıştı: Eskiden Mis-
sissippi’nin ufak köylerinde, kolej kampüsünde, çalıştığın fabrikada 
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ya da gittiğin folk müzik kahvehanesinde sık sık hissettiğiniz kadar 
yalnız değilsiniz.¹

Göstericiler toplanırken Washington Anıtı’nın dibindeki bir 
grup folk şarkıcısı onları eğlendiriyordu. Joan Baez “Oh Freedom” 
(Ey Özgürlük) şarkısını, Odetta “I’m On My Way” (Ben Yolumda-
yım) şarkısını söyledi. Kısa süre sonra ona, sol kanatla bağlantılı bir 
geçmişe sahip yumuşak sesli siyahi folk şarkıcısı Josh White katıldı 
(otuzlu yıllarda White, yürüyüşün organizatörü olan Bayard Rus-
tin’in de üyelerinden biri olduğu Carolinians adlı bir blues grubu-
nun kurulmasına öncülük etmişti).² Odetta, White ve Baez Peter, 
Paul ve Mary ile birlikte “Blowin’ in the Wind” (Rüzgârda Uçuşuyor) 
şarkısını –folk müzik üçlüsünün kaydettiği ve yaz mevsiminin baş-
larında herkesi şaşırtan bir biçimde pop müzik listelerinde ikinci 
sıraya yükselen hüzünlü ilahiyi– söylediler.

Sonra başarılı olması hiç beklenmeyen bu hit parçanın yirmi iki 
yaşındaki yazarı, darmadağınık, belli belirsiz, gergin bir halde mik-
rofonun başına geçti. O zamana dek görülen en kalabalık Afrika-
lı - Amerikalı kitlesel halk seferberliğinin önünde durdu ve hiçbir 
yorumda bulunmadan iki şarkı söyledi. Her ikisi de yeni bestelerdi; 
dinleyiciler hatta meslektaşı folk şarkıcıları bile bu şarkıları bilmi-
yordu. Her ikisi de günün anlamına çok uygundu ve aynı zamanda 
o gün başkaları tarafından söylenen şarkıların hepsinden farklıydı.³

Şarkıların ilki “When the Ship Comes In” (Gemi Limana Geldi-
ğinde) idi; bu şarkıda Dylan “güvertedeki her yüze / güneşin say-
gı göstereceği”, “balıkların güleceği” ve hatta “kumun üzerindeki 
kayaların / gururla duracağı” bir günün gelişini müjdeleyen büyük 
bir patlamayı (denizler ortadan ikiye yarılacak... sahiller sallanacak) 
kutluyordu. Her şeyi kapsayan “tüm dünyanın gözü önünde” olu-
şan, sınırsız özgürlüğün neşeli hayalindeki bu gemi, bir sürü şeyin 
metaforu olabilirdi, ancak o gün ve o dönemde geminin simgelediği 
şeyin, katılımcılar tarafından yaygın biçimde “Hareket” olarak ad-
landırılan, başkaldıran toplumsal güçlerin bloğu olduğundan kimse 
kuşku duymuyordu.

Eşitlikçi bir gelecek vaadi içeren ve İncil’in anlatım biçimine sa-
hip olan bu şarkı, Martin Luther King’in aynı akşam daha geç vakit-
lerde yaptığı, Washington Yürüyüşü’nün ve aynı zamanda Afrikalı 
- Amerikalı politika ve kültür çığrının tümünü özetleyen konuşma-
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sında açıkladığı “rüya” ile aynı zemini paylaşıyordu. Bununla bir-
likte Dylan’ın yeni şarkısının, King’in medeni haklar mücadelesinin 
en sonunda düşmanlarını yollarından döndüreceğine dair inancını, 
barışma ve affetme taahhüdünü en hassas yerinden vuran aykırı bir 
tonu vardı. Son iki dize farklı bir zaferi anlatıyordu:

Ah, düşmanlar ayağa kalkacak
Gözlerinden uyku akacak
Ve yataklarından fışkıracak ve rüya gördüklerini sanacaklar
Yine de kendilerini çimdikleyecek ve çığlık atacaklar
Ve sahiden de anlayacaklar
Geminin limana girme vaktinin geldiğini

Sonra ellerini kaldıracaklar
Tüm isteklerinizi karşılayacağız diyecekler
Ama biz pruvadan bağıracağız, “sizin günleriniz sayılı”
Ve tıpkı Firavunun kabilesi gibi
Kabaran sularda boğulacaklar
Ve tıpkı Golyat gibi, mağlup olacaklar.

Neşeli ve insancıl olduğu kadar kindar da olan bu zafer şarkısı-
nı yazmayı dürtükleyen şey önemsiz bir küçümseme hadisesiydi. 
Yürüyüşten birkaç hafta önce Dylan, bu hırpani kılıklı ve çekingen 
folk şarkıcısını tanıyamayan bir resepsiyon görevlisi tarafından otel-
den kovulmuştu. Baez ortaya çıkıp bu yanlış anlamayı açıklığa ka-
vuşturduktan sonra, Dylan odasında oturmuş ve Brecht’le Weill’in 
Korsan Jenny’sini* hatırlayarak “When the Ship Comes In” şarkısını 
yazmış, böylece bir aksiliği şiire dönüştürmüştü (bunu ilk ya da son 
kez yapmıyordu).

İkinci şarkıyı dürtükleyen şey de yeni yaşanmış bir hadisey-
di, ama çok daha ciddiydi. NAACP (National Association for the 
Advancement of Colored People - Siyahi İnsanların Gelişmesi için 
Ulusal Birlik / ç.n.) lideri Medgar Evers on iki haziranda, Başkan 
Kennedy’nin yeni bir medeni haklar yasası çıkarmaya niyetlendi-

* Üç Kuruşluk Opera’da, bir temizlikçi kadın olan Jenny limana bir korsan gemisinin 
girdiğini, (korsanların) zengin ve rahatı yerinde olanların sahip olduğu her şeyi yakıp 
yıktığını ve kimin yaşayıp kimin öleceğini onun kararına bıraktıklarını hayal eder. Ch-
ronicles’da (Vakayiname) Dylan bu şarkıyı “vahşi bir şarkı... edepsiz bir şarkı... burada 
insanlara duyulan sevgi yok... şarkıyı aldım ve fermuarını açtım” diye tanımlar.
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ğini açıklamasından birkaç saat sonra Mississippi’nin Jackson ken-
tinde bir suikasta kurban gitmişti. “When the Ship Comes In” hafif 
manevi bir hava taşırken, “Only a Pawn in Their Game” (Yalnızca 
Onların Oyunundaki bir Rehin) haşin ve matem havasında bir ka-
rarlılık marşıydı. Aslında şarkının odağı Medgar Evers değildi (yine 
de “onu bir kral gibi yatırdılar” şeklindeki muhteşem dizeyle kat-
ledilen liderin hakkı verilmişti), onu vuran kişi ve her şeyden önce 
bu cinayeti doğuran politik sistemdi. Rap benzeri kafiyeli sözleri 
ile sıkı ve ölçülü yorumu sayesinde şarkı bastırılmış bir öfkeyi yan-
sıtıyordu. Şarkıcının kızgınlığını hissetmemizde ısrar ediyor, ama 
bundan daha fazlasını talep ediyordu.

Güneyli politikacı, fakir beyaz adama öğüt verir:
“Sen siyahlardan daha fazla şeye sahipsin, şikâyet etme.
Onlardan daha iyi durumdasın.
Sen beyaz derili olarak doğdun,”
Diye açıklar...

Başka herkesin özgürlük, kurtuluş ve birlik şarkıları söylediği bir 
günde, Dylan ırkçılıktaki inadın –ve Amerikan yönetiminde merke-
zi bir ağırlık taşıyan beyaz derili olma ayrıcalığının– sınıf temelli bir 
analizinin ana hatlarını çiziyordu.

1963 yazında folk müzik çılgınlığı zirve yapmıştı. Dylan, Baez 
ve Peter, Paul ve Mary bu akımın en önde gelen isimleriydi – yine 
de yürüyüşçülerin çoğu için hâlâ fazla bir şey ifade etmiyorlar ve 
yalnızca kibarca karşılanıyorlardı. Kalabalığı gerçekten heyecanlan-
dıran şey ise aralarına katılan film yıldızları (Paul Newman, Marlon 
Brando, Charlton Heston, Burt Lancaster) ve gospel kraliçesi Maha-
lia Jackson’ın öğleden sonra konser vereceği beklentisiydi (bu konu-
da Dylan da onlarla aynı fikirde gibiydi). Dylan iki şarkısını bitir-
dikten sonra sahnede kaldı ve arkadaşı Len Chandler’e (Greenwich 
Village’de görülen az sayıdaki siyahi yüzden biri) “Keep Your Eyes 
on the Prize” (Gözünü Ödüle Dik) şarkısında eşlik eden diğer folk 
şarkıcılarına katıldı. Tüm koro –Peter, Paul ve Mary, Baez, Dylan, 
Odetta, Josh White ve SNCC* Özgürlük Şarkıcıları– öğle vakti eğ-
lencesini hareketin tanınmış milli marşı olan “We Shall Overcome” 

* The Student Nonviolent Coordinating Committee / Şiddet İçermeyen Öğrenci Eşgü-
düm Komitesi’nin kısaltması olan SNCC, hep snick (çentik) olarak telaffuz edilir.
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(Biz Yeneceğiz) şarkısıyla tamamladılar.
Bu arada, kalabalık iyice coşkuya kapılıp resmi görevlileri umur-

samadan planlanan zamandan önce Lincoln Anıtı’na doğru akmaya 
başladı. Gelecek kuşaklarda Martin Luther King ve başlıca destek 
veren örgütlerin bu işin başını çektiği yanılsamasını yaratmak için 
görevliler harekete geçti ve beklendiği gibi coşkulu kalabalığın önü-
ne geçip kollarını kenetleyen ve bu şekilde fotoğrafları çekilen yü-
rüyüşün liderlerine yer açmak için bir yarma harekâtına giriştiler.

Güvenlik sağlandıktan sonra gözlerden uzak bir yerde bir ara-
ya gelen liderler ağız kavgasına tutuştular. Güney eyaletlerindeki 
mücadelenin ön saflarında bulunan genç siyahi eylemcilerin örgütü 
olan SNCC adına John Lewis’in yaptığı konuşmanın kederli ve sa-
bırsız söylemi tartışmaların hedefindeydi. İlk oturma eylemlerin-
den bu yana geçen üç buçuk yıl boyunca, (örgüt üyelerinin) sıkıntı 
çekmek ve kendini feda etmek konusundaki isteklilikleri, hareketi 
ileriye taşımıştı. Yürüyüş onların kahramanlıklarını haklı çıkarmış 
ve uyanan halka yol gösteren bir kutsal kitap olmuştu. Ancak orta-
da bir soru vardı: İş nereye varacaktı? SNCC eylemcileri yürüyüşün 
resmi ruh hali olan iyimserliği (bu ruh hali kısmen onların kahra-
manlıklarından kaynaklanıyordu) ve özellikle de Kennedy hükü-
meti ile eyalet yönetimlerine karşı eleştiriden uzak duran yaklaşı-
mını paylaşmıyorlardı. Güneyin muharebe alanlarında pişmiş olan 
genç eylemcilerin çoğu gösterinin ve hareketin başkaları –Kennedy 
hükümeti, orta sınıf siyah liderler, kurulu düzen medyası– tarafın-
dan sahiplenilmesinden endişe ediyorlardı.

Lewis’in konuşmasının taslağı federal hükümetin hatalarına ve 
JFK’nin (John Fitzgerald Kennedy) önerdiği yasal düzenlemelerin 
yetersizliklerine (çok az, çok geç) yönelik iğneleyici eleştirilerin yanı 
sıra, aynı zamanda yaşlılar için kışkırtıcı bir taahhüt gibi görülen şu 
sözleri içeriyordu: “Kendi yanık toprak politikamızı izlemeli ve Jim 
Crow’u yakıp kül etmeliyiz, şiddete başvurmadan.” Sendikası yürü-
yüşe maddi kaynak sağlayan UAW lideri Walther Reuther öfkeliy-
di. [UAW: The International Union, United Automobile, Aerospace 
and Agricultural Implement Workers of America (Amerika Birleşik 
Otomobil, Havacılık ve Tarım Araç-Gereç İşçileri Uluslararası Birliği) 
ya da daha bilinen adıyla United Automobile Workers (Birleşik Oto-
mobil İşçileri) Sendikası / ç.n.] Bir şekilde konuşmanın kopyalarını 
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önceden gören Adalet Bakanlığı görevlileri değişiklikler yapılmasını 
önermişlerdi. Katolik bir başpiskopos programdan çekilme tehdidin-
de bulunmuştu. Sahadaki SNCC eylemcilerine pek az destek sağlayan 
NAACP lideri Roy Wilkins bağırıp çağırdı ve Lewis’e parmağını sal-
ladı ve Lewis de ona karşılık verdi. King konuşmanın üslubunda bazı 
değişiklikler yapılması için baskı yaptı ve Lewis’e bu değişikliklerin 
konuşmanın özünü değiştirmeyeceği teminatını verdi. Lewis kabul 
etti ve Dylan’ın yaz başında Mississippi’de karşılaştığı ve takdir ettiği 
SNCC sekreteri James Forman konuşmayı apar topar yeniden yazdı, 
bu arada derin anlamları olduğunu düşündüğü şeyleri metinden çı-
kardı. O an için hareketin birliğini korumak arzusu galip gelmişti.

Lewis’in konuşması, sansürlenmiş haliyle bile diğer konuşmacı-
lar tarafından saygı gösterilen ve üzerinde mutabık kalınan sınırları 
misli misli aşıyordu. Tutuklamalar, bombalamalar, dayaklar ve ci-
nayetlerin bolca tekrarı, “sürekli polis devleti korkusunu yaşayan” 
medeni haklar savunucularından ve siyahi topluluklardan söz edil-
mesi ve “federal hükümet ne yaptı?” şeklindeki kızgın nakaratıy-
la bu konuşma yalnızca “önyargının” değil, siyasi kurumların da 
eşitliğe giden yolda bir engel oluşturduklarının altını çiziyordu. O 
gün devletin ırkçılıkla işbirliği yaptığı gerçeğini dile getiren ikinci 
ses Dylan’ın şarkısını söylerken duyulan sesiydi: “Şerif yardımcıla-
rı, askerler, valiler para alıyor / polis şefleri ve aynasızlar da aynını 
yapıyor.” “Only a Pawn in Their Game” şarkısının üstü kapalı söyle-
diğini Lewis açıkça dile getiriyordu:

Dostlarım, ciddi bir toplumsal devrim yaşadığımızı unut-
mayalım. Genelde Amerikan siyaseti, kariyerlerini ahlakdışı 
anlaşmalar üzerine inşa eden politik, ekonomik ve toplum-
sal suistimalin her açık biçimi ile ittifak içinde hareket eden 
politikacılar tarafından belirlenmektedir. Partimiz nerede? 
Washington’a yürümemize gerek bırakmayacak siyasi parti-
miz nerede? Birmingham’ın caddelerinde yürümemize gerek 
bırakmayacak siyasi partimiz nerede?4

Dylan’ın yürüyüşten sonraki birkaç hafta içinde, 1963 yılı Eylül 
ayında yazdığı ve The Times They Are A-Changin’ (Değişmekte Olan 
Zamanlar) adlı üçüncü albümünde yayınlanan “11 Outlined Epi-
taphs” (11 Özetlenmiş Mezar Kitabesi) şarkısında James Forman’a 
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hitaben yazılan şu dizelerde Lewis’in konuşmasının yankıları yer 
alacaktı:

Jim, Jim
nerede partimiz?
nerede o partimiz,
hani tüm üyeleri eşit olan
ve hizmet etmeyi umduğu insanlara
bu fikri aşılamaya ant içen
ve benim gibi olan herkesin
saygı duyacağı bir yol belirleyen

Washington’da Lewis’in yaptığı konuşma iyi karşılanmıştı, ama 
devasa kalabalığı ateşleyen Mahalia Jackson’un “I Been Buked and 
I Been Scorned” (Azarlandım ve Aşağılandım) şarkısı oldu ve onla-
rın umut ve azimle dolu olarak evlerine geri gitmelerini sağlayan da 
King’in söylevinin son cümlelerinde ulaştığı zirve noktasıydı. Aslın-
da King itina ile hazırlanmış olan metni okurken bir ara yolunu şa-
şırdı. Arkasında duran Mahalia Jackson da King’e: “Onlara hayal(in)
den bahset, Martin,” diye bağırdı. Elindeki metni bir yana bırakan 
King yaratmak için mücadele ettikleri ve kendilerini feda ettikleri 
toplum düşünü anlatarak gerekeni yaptı. Bu ünlü konuşmanın ar-
dında, folk şarkıcılarının repertuarını şekillendiren ve Bob Dylan’ın 
müziğine ilham veren birçok unsur bulunuyordu: Hayal gücü ve 
Kral James İncili’nden (alınma) ritmik söz dizimi, siyahi kilisenin 
atışma geleneği, köleler ve tarla işçileri tarafından yaratılan müzik, 
artık bireysel bir ahlaki seçim yapmayı da zorunlu kılan ortak kader 
hissi, modern insan kitlelerine ulaşan ve onları harekete geçiren bir 
dil arayışı. King, tıpkı gospel şarkıcıları gibi ırkçılığın yüzyıllardır 
süren gaddarlığından sağlam ütopik bir hayal ortaya çıkarmıştı. Ça-
muru altına çevirmişti. Ve o bunu yaparken, alandaki yüz binler ve 
televizyon başındaki (yalnız Amerika’da değil) milyonlar gibi, Dy-
lan da (onu) seyretti ve dinledi.

Washington Yürüyüşü’nün coşkulu ses ve görüntüleri, Afrikalı 
Amerikalıların yasal eşitlik taleplerinin Amerikan kamuoyu bilinci-
nin merkezine oturmasını sağladı. Ancak bunlar aynı zamanda ha-
reketin mirasının uysallaştırılmasının da aracı oldu. Günümüzde 
yürüyüş uzak ve depolitize bir fenomen, insan kardeşliğinin idealist 
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kutsaması olarak görülüyor. Hatta tartışma daha o günlerde başla-
mıştı. Bu neyin alıştırmasıydı, direnişin mi yoksa saflara yeni insan-
lar kazanmanın mı? Malcolm X küçümseyerek saha dışında kalmayı 
seçmiş, “Washington maskaralığı” diye alay etmiş ve ılımlı liderleri 
beyaz siyasi sistemin kuklaları diye azarlamıştı. Genç SNCC eylem-
cilerinin bir kısmı neredeyse ona hak vermeye hazırdılar. Yakın tec-
rübelerinde gaddarlığın en dip katmanlarını açığa çıkaran bir Ame-
rika’nın karşısında, folk şarkılarında ve medeni hak nutuklarında 
kutsanan gelecekteki kardeşliğin ve özgürlüğün Amerikası acı bir 
yanılsama olarak görülüyordu. Birkaç hukuki reformdan fazlasına 
ihtiyaç duyuluyordu. Bu aşamada bu hassasiyet yalnızca küçük bir 
azınlıkla sınırlıydı, ancak Bob Dylan’ın da onların arasında olduğu 
hemen hemen kesindi, tabii ki onun, her zamanki gibi kendine özgü 
sebepleri ve tavırları vardı.

Ağustos 1963’te, tam da geniş medeni haklar koalisyonunun mil-
li mutabakatı yeniden tanımladığı zamanlarda, koalisyonu oluştu-
ran unsurlar ve itici güçler anlaşmazlığa düştüler; derinlerde yatan 
çelişkiler yüzeye çıkmaya başlamıştı. Daha militan, daha keskin bir 
ayrım, sevgi ve birlik söylemine meydan okuyordu. Radikaller libe-
ralleri geride bırakıyordu, ama nereye gidiyorlardı?

Yürüyüşün kendisi karşı konulmaz biçimde lehte bir tanıtım sağla-
mıştı (şimdi o zamanın haberlerini okursanız, beyaz muhabirlerin ken-
di okurları için, zenci kitlelerinin uslu durduğunu söyleyen tepeden 
bakan bir tavırla kaleme aldıkları yazıları görüp şaşırabilirsiniz), yine 
de herkes Dylan ve diğer folk müzisyenlerinin katılımından o kadar 
etkilenmemişti. New York Times’ın kapsamlı haberinde Dylan’dan, o 
gün sahneye çıkmayan ve yavaş yavaş gözden düşen bir ergen idolü 
olan Bobby Darin’in yirmi üç paragraf aşağısında bahsedilmişti. “Genç 
bir folk şarkıcısı olan Bob Dylan, ‘Medgar Evers’in bir mermiye yaka-
lanıp gömüldüğü günle’ ilgili hüzünlü bir dağ şarkısı yorumladı. Bay 
Lancaster, Bay Belafonte ve Bay Heston zamanın geçmek bilmediğini 
farkedip ayağa kalkıp gerindiler ve sohbet etmeye başladılar.” Boston 
Herald Traveler’daki bir yorumcu şöyle dalga geçmişti:

Medeni hakların beyaz ve renkliler için bir olmasından yana 
olsam da, beyazların beyazlara –ya da daha doğrusu diğer be-
yazların hepsine– katlanmasının beklenmesi gerektiği konu-
sunda henüz ikna olmuş değilim. Adil olmak iyidir, tamam 



Bölüm 1 - Tüm Dünyanın Gözü Önünde 25

da herhangi biri, örneğin şu Dylan’la aynı okula gitmek zo-
runda mı? Kız kardeşinizin onunla evlenmesini ister misiniz? 
Renkli kardeşlerimiz aslında bizim sahtekâr folk şarkıcıları-
na evimizde yer açmamızı beklediklerini ima ettiler.5

Dylan şarkı söylerken, güneye yaptığı ziyaretlerde sürekli olarak 
tutuklamalara ve dayaklara maruz kalan komedyen ve eylemci Dick 
Gregory kulaklarını kapattı. “Bob Dylan gibi beyaz bir çocuğun 
burada ne işi var?” diye sordu. “Ya da –diğerlerinin? Joan Baez’in? 
Davayı desteklemek için mi? Harika! Davayı destekleyin. Yürüyün. 
Arkamızda durun –ama önümüze geçmeyin.” Eylemcilerin, hareke-
te diğerlerinden daha sıkı bağlı olduğunu düşündükleri Harry Be-
lafonte farklı bir görüşteydi. “Joan ve Bob, katılımlarıyla özgürlük 
ve adaletin her renkten sorumlu insan için önem taşıyan evrensel 
sorunlar olduğunu gösterdiler... Hareketten faydalanıyorlar mıydı? 
Yoksa hareket mi onlardan faydalanıyordu?”6

Siyahilerin haklarını amaç edinen bir kitle hareketinde, beyaz ve 
(nispeten) ünlülerin rolü tüm bu on yıllık dönem boyunca harekete 
musallat olan daha kapsamlı bir ikilemin bir yüzüydü. Hareketin 
özgün sesi kime aitti? Zulüm tecrübesi ile onu protesto etmenin 
arasındaki ilişki neydi? Mesajı satmakla kendini satmak arasındaki 
sınır nereden geçiyordu? Bu harekette bir istismar varsa, kim kimi 
istismar ediyordu? Altmışlar yavaş yavaş ilerlerken öncüler (ya da 
sözümona öncüler) ve onların adına konuştuklarını ve onları hare-
kete geçirmeyi hedeflediklerini iddia ettikleri halk kitleleri arasın-
daki ilişkide –daha fazla insanın siyasi eylemin içine çekilmesine 
rağmen– ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Aşağıdan gelen 
itirazlar kamuoyunun görüş alanına dalar dalmaz onların dili, ta-
vırları ve kültürel ürünleri yeni bir kitle medyası tarafından kapıl-
mış, paketlenmiş ve yeni oluşan bir pazar kitlesine satılmıştı. Bu si-
yasi ve kültürel gerilimler Dylan’ın müziğinde ve kamuoyunun ona 
karşı tepkisinde sahneleniyordu. Bu on yıl boyunca bunların etkisi 
Dylan’ın sanatını müthiş bir hızla ileri taşıdı.

 

Amerika hâlâ çok “düzgündü”, “savaş sonrasındaydı” ve bir 
nevi gri flanel takım elbiseli bir şeydi. McCarthy, gomonisler, 
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püritenlik fazlasıyla klostrofobik ve gerçek bir değer taşıyan 
her şey ondan uzakta ve onun göremeyeceği yerde oluyordu 
ve medyanın bunun farkına varması ve üzerinde egemenlik 
kurması ve onu sersemlik düzeyine indirmesi birkaç yıl sü-
rüyordu.7

Bob Dylan Greenwich Village’a 1961 yılının şubatında geldi. 
Henüz on dokuz yaşındaydı, kafasında bir dolu şarkı vardı –pop, 
rock’n’roll, gospel, blues, country, folk...– Kuzey Minnesota’daki kü-
çük bir kasabada, orta-sınıf bir Yahudi ailesi terbiyesiyle yetişmişti, 
çoktan ismini değiştirmiş ve kendisine çağdaş bir Woody Guthrie, 
zor zamanlardan geçmiş ve çok gezmiş bir eski kurt imajı yarat-
mıştı. Boğuk sesi, mırıldanan sinirli tarzı, eski blues müzisyenleri-
nin ayağının dibinde oturup dinlenen fantastik hikâyeleri ve yapay 
Oklahomalı aksanıyla epeyce kişiyi hayranlık derecesinde ve akıl 
almaz biçimde etkilemişti. Her şeye rağmen kısa sürede kendini folk 
müziğe adamış sanatçılar ve onların hayranlarından oluşan dar bir 
çevrenin beğenisini kazandı. İrlandalı şarkıcı Liam Clancy kendi-
ni anında Greenwich Village’ın çıtkırıldım ortamına kabul ettiren, 
sigaraları art arda ekleyen masum yüzlü bu çocuğu hatırlıyordu: 
“Onu benzetebileceğim tek şey kurutma kâğıdıdır. Her şeyi emiyor-
du. Uçsuz bucaksız bir merakı vardı; tümüyle boştu ve menzilinde 
olan her şeyi içine çekmeye hazırdı.”8 Herkesin bildiği gibi, Dylan 
şarkıları emiyordu –arkadaşlarının plak koleksiyonlarına dalıyor ve 
kentteki her şarkıcının repertuvarını talan ediyordu. Ancak “menzi-
linde olan” içine çekilebilecek şeyler yalnızca şarkılar değildi. Poli-
tik, kültürel ve kişisel muhalefetin yaşayan mirası da vardı.

Greenwich Village ilk olarak Birinci Dünya Savaşı’nın öncesin-
de, aydınların ve sanatçıların ucuz kiralar ve göçmenlerden oluşan 
nüfusu dolayısıyla buranın çekimine kapıldıkları yıllarda Ameri-
ka’nın bohem başkenti olmuştu; göçmenler, muhalif ve aykırı kişiler 
için birçok kentte ve her dönemde koruyucu bir sığınak olmuşlar-
dı. John Reed “Washington Meydanı, 42 numarada yaşamanın” eğ-
lenceli yanlarını 1913 yılında yazdığı bir şiirde göklere çıkarmıştı: 
“Ama kimse senin ahlakını sorgulamıyor / Ve kimse kirayı istemiyor 
/ Kimse burnunu sokmuyor, biz sımsıkıysak, sen ve ben / Ya da öğ-
leden sonralarımızı nasıl geçireceğimize dair talepte bulunmuyor.” 
Reed, Village’daki bu sefahat çevresini Emma Goldman, Dorothy 




