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Paraysa, paray1 buldun ••• Kad1nsa, her istediğini ald1n ••• 
Şöhretse, aleme ad1n1 duyurdun... Güçse, iktldarsa; 
'imparator' oldun ••• Oysa biliyoruz ki; 
Boynun büküktür ve yüreğin buruktur senin ••• 
Ve biliyorsun ki; 

r • 
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Halklar, aralarına · 
yirenler olmasa, 
bu dünyayı bir 

barış cennetine 
döndürür 
Anadolu'da Cumhuriyet'ten çok 
önce bir kültürler mozaiği 
oluşmuştu ama bu kültürler kendi 

içine kapanıktı. Öyle bir kültür 
kaynağı ki, bir Yunus Emre'yi, bir Pir 

Sultan Abdal'ı, bir Karacaoğlan'ı 
yetiştirmiş. Dadaloğlu'nu, Nasrettin 

Hoca'yı , Dede Korkut'u (tek bir insan 
sayarsak) yetiştirmiştir. 

Bizde kültür taşıyıcısı olarak Karacaoğlan, 
Köroğlu, Pir Sultan Abdal, Evdale Zeynike, 

Feqiye Teyran var. AnadoJu bin çiçekli bir 
kültür bahçesidir. 50 yıldır söylüyorum. Hem 

bin çiçeklidir hem de ender çiçeklidir. Homeros, 
savaşa karşı barışın destanını yazmıştır. Hem de 

en güzel halk diliyle yazmışt rr. Onun için bizler 
. Anadolu'nun bütün kültürünü öğrendiğimiz zaman 

yol almaya başlayacağız. 

Şimdiye kadar Anadolu'nun bir mozaikler ülkesi olduğunu 
dilimin döndüğü kadarıyla anlattım. Milattan önce 3. yüzyılda 

Ege'de 30 kadar site vardı. Bu dönemde kaç dil konuşulduğunu 
tarihçiler de tam anlamıyla bilemiyorlar. En az 1 O dil konuşulduğu 

belli. Homeros, i zmir ·civarındaki bir sitenin insanıydı. 
Yeryüzünün en büyük şairidir, bir halk şairidir. Yani 

yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük şairi , Anadolulu. 
Anadolu, binlerce yıldır dünya kültürüne kaynaklık 

etmiş. Bu zenginliği, mozaik olmasından almış. 
Halklar, aralarına girenler olmasa, bu dünyayı bir 

barış cennetine döndürür. 

[YAŞAR KEMAL] 
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Can Pazarında Kültür ve Sanat 
EVASA bir hangar, ucu bucağı görünmeyen 
otomobil park yeri büyüklüğünde bir salon ... 
Salon, orayı şereflendirenlerin şan ile şöhretle
rine uyguniukta, görkemlicc süslenmiş. Masa 
örtüleri apak. Apak örtü}erin üstünde gülle.r, 
çiçekler. .. 

Zemini kaplayan halı, gecenin pırılnlı, parıltılı insanla
rının şöhretlerine denk olsun diye, yeni mi değiştirilmiş 
bilinmez. Ama üstünde yürüyen, "püf" diye bileklerine 
kadar içine gömülüyor. 

Dansözlerin göbek oynatmalarıyla renklendirdiği bu 
gece, bu yiyecek, içecek ziyafeti, perde ve sahne yıldızla
mu ödülle onurlandırma adına düzenlenmiş ... 

Sinema, tiyatro yönetmenleri, oyuncular ve müzisyen
leriyle, Türk görsel sanan ile eğlence aleminin kalbi, o sa
lonun renkli ışıklan altında da anyor. Salonun kapısından 
içeriye yıldızlar yağıyor... 

Dışansı zulmet karanlığı. Karanlık, çifte su verilmiş çe
lik duvarlı baskı cenderesi. Cenderenin varoşlarında ırkçı 
ve şoven çılgınlık, ruhunu teslim alacağı iç düşmaıun izi
ni sürüyor... 

Gözler kamaştıran salon, dışarıdaki korku cehennemi
ne nazirc olacak biçimde hürriyetler adacığı adeta ... 

Baylar şık, bayanlar süslü. Her biri ayrı ayrı süslenmiş, 
takıp takışnrılmış bedeni, duruş, oturuş, bakışlanyla, "in
saniyetin es tetiği bende" e dalı. .. 

Huzur içinde akıp giden şölende, ülkenin kültür ve 
sanatına hizmetleriyle, ruhJan eğlendirip mutluluk şerbe
u içirenlerin ödüJiendirilmesine geçiliyordu. Müzisyen 
Ahmet Kaya sahnede ödülünü aldıktan sonra, yeni çalış
ma prograrnını açıklıyor, "Künçe bir klip çekeceğim" di
yerek, bilmeden kıyamet ateşini kibritliyordu. 

Bu söz üzerine dekor, hava, "kibar gibi görünme" 
rolleri değişiyor, kişi ve kişilikler aslına dönüşüyor, ırkçı 
terör salona doJuşuyordu. 

Kimi şık bayiar, dişleri sıkılı birer zebani, kuyruk so
kurnlannı açıkta bırakan dekalteleriyle kadınsallığa çağn 
çıkaran, kır çiçeği gibi kırıJgan, sülün kadar narin, naze
nin takınan bazı kadınların takma kirpikleri, mermi kusan 
çeteci narnlusu misali titreşiyor, tırnaklan cadı dirgeni 
olup saldırıya geçiyordu. 

Şıklık şıllıklık, medeni manzara ilkellik olmuştu. 
Gövdeler kin ve nefretle hamleye geçiyor, "Tutmayın 

beni lan, o vatan hainini öldüreceğim." naraları, kor
kunun nöbet beklediği sokaklara taşıyor, birbirini yanp 
geçerek düşmana erişemeyenler, medeni insanların ye
mek aracı olarak kullandıklan çatal ve bıçaklarılinç etmek 
istedikleri yalnız, masum adaının kalbine nişanlanan ok 
niyetine fırlanyorlardı. 

Sıkı rejimin kültür ve sanat eliri bir aradaydı ya, tele
vizyonlar da oradaydı. Ekranlarda seyrettik. Piyasa şarkı
cıları, Alunet Kaya'nın Künçe'den söz etmesi üzerine, 
"Büyük büyükleri" eğlendiren patronlara göz kırparca
sına, yiğitlenip sahnede sıralanarak vatan irndadına koşu
yor ağız ağza verip "onuncu yıl marşı"nı bağırarak, 

"Türk düşmanlığını" kahrediyorlardı. Sonra, büyükleri 
eğlendirme daveti almak için duruşa geçiyorlardı. Güçlü
leri eğlendirmek piyasalannın yükselmesiydi, çünkü. 

Bir ara, bütün zamanların değişmez aktörlerinden bi
ri, oturduğu yerde dişlerini sıkmış halde ekraıu dolduru
yordu. Aktör, bu rolü sayesinde mi bilinmez, üç gün son
ra "vatansever" bir televizyonun dizisinde rol kapıyordu. 

Gecenin zapt edilmez linççilerinden biri de bütün ça
balarına rağmen "beşinci sınıf aktör" çizgisini geçeme
miş, yönetmenlikte hüsran görmüş biriydi. Bu biri, bir 

zamanlar, "Komünist" suçlamasıyla işten anlnuş, atlınca 

sarsılıp kendine gelerek güce sığınnuş, "mebzul miktar
da resmi kapmış" zengin olmuşiardaı1dı. Yeni bir iş pe
şinde olmalı ki, "Tutmayın beni" naralanyla, ekranı dol
dunıyor, linç etmek üzere Ahmet Kaya'nın üstüne ham
le tazcliyordu. 

Onu taıuyorum, bıraksalar Alunet'in gölgesine bile 
yaklaşma yürekiiliktc değildi . Ama, göze girerek, "ntilli
yctçi" efendilerinden iş kotarma ihalesindeydi. Kazancı

nın rolünü oynuyordu. Nitekim, çabaları boşa gitmiyor, 
"düşman linççisi" rolü, ona yeni kazanç kapılarını açma
da maymuncuk oluyor, bayannın en kazançlı işini koparı
yordu. 

"Kürtçe klip yapacağım." diyenAhmet Kaya, tutuk
lanıp serbest kaldıktan sonra, terör rüzgarlan arasında ka
lıyor, canını kurtarmak için sürgüne çıkıyor, geneecilc yaş
ta Paris'te ölüyordu ... 

Ahmet Kaya'nın bilinen bu trajedisirıi, Türk kültür ve 
sanat dünyasına ayna tuttuğu için tazcledim. Bu dünya
da, özgürce düşünerek üretmek ve sunmak, "devlet ka
sasından maaşlı vatanseverler" açısından "sakıncalı"ydı. 

"Vatansever" sanatçı dediğin rejimin "uç beylerine" 
tapınan, dediklerine "hınk deyici" olandı. Onlardan ica
zet almadan yürüyen, güce itaat etmeyen "vatan haini" 
idi. "Vatanscver" sanatçı devletin "kasıklan" arasında 

beslendiği için, işini bilen, Ahmet Kaya'yı linç hamlesi ya
pan "her dönemin rejisör ve sanatçılan gibi onunla bü
tünleşiyor, teslim olmayı yadsıyanlar dibe düşüyor, "dev
letin sanatçıları" bir elleri yağda, öteki balda yaşıyordu. 

Bu rejimin yasaklayarak ölüme mahkum ettiği kitap ve 
filmin sayısı, yazar ve sanatçılara biçtikleri ceza toplamı 
bilinmiyar, an'l.a Amerikadan daha Amerikancı görün me 
yarışında Jack London ve John Steinbeck'i bile yasakla
dıklannı biliyoruz. 

Nazım Hikınet, emre girmeyi kabullenmediği için 14 
yıl hapiste tutulmuş, sonunda, canını kurtarmak için ül
kesinden kaçmak zorunda kalmışn. Aynı direnci gösteren 
Orhan Kemal'e hapiste kan kusturulmuş, Yaşar Kemal'i 
geneecilc yaşında linç etmeye kalkışmışlardı. Yılmaz Gü
ney'i yazdığı hikayeden, Şükran Kurdakul'u şiiri yüzün
den, l8'indeyken takibe almış, hapishane ilc tanıştırmış

Jardı. Aziz Nesin ve ötekilerin de "suçu" rejim ile şefleri
ne mcthiye düzmemekti. Şefler, "vataıun kendisi"ydi, 
onları sevmeme k vatan hainliği ... 

Darbelerden sonra, ilk taarruz hedefi kitap raflanydı. 
Sözlükler bile tutuklanıyordu. Evlatlarını güven alnnda 
tutmak isteyen aileler, onları okuma ve düşünmekten 
uzak tutuyorlardı. Okullarda, öğrencileri zararlı düşünce 
taşıyan kitaplardan korumak amacıyla baskınlar düzenle
niyor, çantalar sıralar aranıyor, "devlet-millet el ele", ca
hil cühela yığınlan yaranlıyordu. 

Bilgi ve aydınlanmaya düşmanlığın devlet politikası 
haline gelince, cehalet yarışında birinciliğe koşuluyordu. 
Bir istatistiğe göre, 2004 yılında, bir Japon yılda ortalama 
25 kitap okuyordu. Bir İsveçli lO , Fransız da 7 kitap ... 

TC'de okul kitaplan dahil, 6 kişiye bir kitap düşüyor
du ... Bir Norveçlinin yıllık kitap harcaması 137 dolardı. 
Bir Alman kitaba 122 dolar, İsveç ve Belçikalı 100, Ame
rikalı 95 dolar haicıyordu. Bir Türk ise 45 ~cnt ... 

TC, 2004 yılında hala, gücün olmayan düşüncesi, 
üretmeyen beyni hilafina üreten ve düşündüklerini kağı-
-da dökenJeı- içm bir can pazan varlığını sürdürüyordu. 
Müzik notalan yasaklaıuyor, kitaplar yargılanıyordu. 

Can pazanna rağmen, bedeli göze alınarak kültür ve 
saoa't uğraşı sürüyordu. 

[ AHMET KAHRAMAN ] 

Kimi şık baylar, dişleri 

sıkılı birer zebani, 
kuyruk sokumlarını 

açıkta bırakan 

de kolteleriyle 
kadınsallı.ğa çağrı 

çıkaran, kır çiçeği gibi 
kırllgan, sülün kadar 

narin, nazenin takınan 
bazı kadınların takma 

. kirpikleri-, me rm i kusan 

çet~ci namlusu misali · 
titreşiyor, tırnakları 

cadı dırgana olup 
. ·· saldırıya geçiyordu. 
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i in Dino'nun 
'Kürt er' t osu 

"Kürtler", tuval Üzerine yağlıboya, 60x80 cm. 1991. 

ŞiYAN mezarlığı önünden her geçişimde 
sesli veya sessiz onu selamlanm. Her 
defasında "Merhaba Abidin Bey" der 

ve selarnıma ta derinlerden, "Merhaba de
li oğlan, anlat bakalım ne oluyor gezip gör
düğün diyarlarda?" sorusu gelir. Trafik yoğun
luğunda onunla uzun uzun konuşur, tanıklıklan
mı anlatırım. Ancak, onu kaybettiğim ı ı yıl ön
cesinden beri ne ona çektiğim fotoğraflan göste
rebiliyoruro ne de bana fotoğrafiarımdan esinle
rup çizdiği, karaladığı desenlerini görebiliyorum. 
Onu gerçekten özledim. 

Onunla 80'li yıllar başında tıfıl bir muhabir
ken Sipa Press'te ilk kez karşılaşmıştım. O dö
nem Türkiye'ne yaşanan olaylara ilişkin bugüne 
kadar karşılaştığım en bilge gazeteci üslubuyla 
sorular sorar, fotoğraflarımı inceleyerek, bunları 
o dönemin yapıtlanna adeta kolajlardı. O güne 
kadar bildiğim bilge kavramını onunla şekillen
dirmiştim. Evet; o gerçek bir bilgeydi. Nazım 
Usta'nın ondan talep ettiği mutluluğun res.mi, 
onun saygın, olgun, bilge kişiliğiniri yansımasın
da zaten vardı. 

80'lerde gezip gördüğüm ülkelerdeki savaş
lar, doğal felaketler onu çok ilgilendiriyordu. 
U zun seyahatlerinlde iletişirnin bu kadar rahat 
olmadığı dönemlerde bile, telesekreterime bırak
tığı "Merhaba deli oğlan .... " diye başlayan me
sajlarını hila saklarım. 

Bir keresinde Zonguldak'ta meydana gelen 
grizu patlamasuun ardmdan indiğim maden 
ocaklarına ilişkin fotoğraf çalışmalanma yönelik 

soruları oldukça garipti. Sarıki yer altı dünyasın
da sürekli yolculuk yapıp, fotoğraf makinemin 
bile saptayamadığı detaylan beynine işlemiş gi
biydi. Karalara bürünmüş bir işçinirı akciğerleri
ni, ölüm döşeğinde bekleyen yakınlarını, maden 
ocaklarının derinliklerinde dolaşan bir hayalet gi
bi arnden ortaya çıkan, yakıp yıkan dev vagonla
rı bir kağıt gibi paçavraya çeviren, "grizu"yu bi
ie çizgileriyle bana anlatmıştı. 

Siirtli olmamdan ötürü "Şanslısın çünkü sen 
on binlerce yıllık kültürün, rengin, sesin ve 
tadın hücrelerine kadar işlemiş halisin" der ve 
şöyle eklereli: "Ben de gırtlağıma kadar doğu
luyum." 

90'li yıllarda Kuzey Irak'ta yaşanan ve Türki
ye'ye yüz binlerce Kürt'ün göçüyle sonuçlanan 
insanlık dı·aıru. sırasında çektiğim fotoğrafların 

bazılanndan erkilerup bana bir yağlı boya tablo 
yapmış, Paris'in ünlü salıatlarından bulduğu bir 
Kürt gravürüyle birlikte hediye etmişti. 

Ölümünden birkaç gün önce arkadaşlarım 
Olivier Desprctz ve Mesut Tufan ile birlikte kal
dığı hastaneye ziyaretine gitmiştim. Melekler gi
bi uyuyordu. Ağzına dayalı bir oksijen hortumu 
hemen dikkat çekiyordu. Sessizce yanı başımız
daki masanm üzerindeki bir kağıda onu özlediği
mizi belirten bir yazı yazdım. Birden gözlerini 
kıpırdatıp iğnelerle dolu elini uzatıp beni yanma 
çağırdı. Sevinmiştim ve sessizce ona nasıl oldu
ğunu sordum. "İyiyim" dedi, "Ciğerlerimde 
boğaz vapurlan dolaşıyor". Onu son görü
şümdü. Ertesi gün hayatını kaybetti. Aşiyan'daki 
mezarına zaman zaman uğradığımda, dosturnun 
baş ucuna dünyanm dört bir tarafindan getirdi
ğim çakıl taşlarını ve deniz kabuklarını bırakma
ya devam ediyorum. A 

•• 

Uçlül<ler 
AŞK 

Bir kadını sesinden başiarım sevmeye 
Labirentinde gözlerinin 
Kaybolmadan önce 

ŞİİR 
Taşa biçim veren sanatçı gibi 
Görünmez bir elle yontuyorum 
Kendi ses tonumun biçimini 

İLKBAHAR 
Güneşleve güvercinlerle dolu bir parkta 
İzin veriyorum 
Hayatın bana dokunmasına. 

ŞİMDİ 
Şimdiki zamandır beni ilgilendiren 
Şimdiki zamanda eriyen geçmiş 
Ve gelecek, bi ri k en 

GÜN 
Yağmur bütün gece yağdı durmaksızın 
Ve sabaha karşı dindi 
Ansızın 

I<ÜBİST 
Hamarat bir kedi geçiyor 
Blr kedi değil sanki 
Bir devinim ve renkleri geçiyor 

SES 
Şu arı 

Bir ses olamaz mı 
Havaya asılı 

OYUN 
Ölümdür 
Tek gerçek 
Ama gerçekler de ölür 

SON 
Bütün ömrümce aradığımı bulduğumda 
Oturup ağlayacağım 
Bir deniz kıyısında 

/ 
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KYANUS kıyısında bir kasabadayız. Sürekli yağmur ya
ğıyor, sağanak halinde. İlla güneşi bulacağız diye üç 
günden beri indiğimiz güneyin nerdeyse sonuna 

vardık ama yağmur aksine sürekli artıyor. Sahilden çok 
uzakta kırılmaya başlayan dalgalar birkaç 
insan boyu ve bembeyaz köpüklü. Kaya
lar devasa, uçurwn başdöndürücü. Man
zara muhteşem gerçekten, bu küçük ül
keye sığınıyor. 

Bu bara sığındık. Adı Rock Bar. 
Küpeli ve gözlüklü tıknaz adam gita

nnı ve kendini paralıyor bizi eğlendirmek 
için. Eğlenmek zorundayız. Çabasını res
medememişim. Bu ya da herhangi bir tür 
müziğe tipi pek müsait değil ama nasılsa 
başanlı. Her müzik yerinde değerlidir, bu 
kötü müzik de işte burada hoş. 

Müşterilerin çoğu İngiliz. Sayılan ar
tacak geç saatlerde. Bir futbol maçına gel
mişler samnm. Hiç hoşlaşmıyorwn. Çok 
sarhoşlar bir defa. Sonra çok gürültülülcr. 
Aynca diğer müşteriler gibi poz vermi
yorlar, kıpır kıpırlar. 

oğlan. Şimdilik dansta başanlı sadece. 
Garson çok genç ve yeni galiba, şaşkın çünkü. Oraya ait 

değil hiç, odasını özlüyor sanki. Soldaki kız yaptığım resmi · 
merak ediyor. Başını uzatıp duruyor resme girmek için. Geç 

f.ırkettim onu. 
Önümdeki orta yaşını geçmek 

üzere olan çiftin geçmişini çok 
merak ediyorum. Sessiz kalmakta 
sorun yaşamadıklarından da belli 
ki uzun süredir birlikteler ve mut
suzluktan kaçınada giderek usta
Jaşmışlar. Kadın o bakışı firlattı mı 
gerçekten? 

İşievsel olan güzeldir genelde. 
Bu estetik kuralı bir rastlantı değil
dir elbet. Şişeler de güzeldir. 

Yanımda birlikte büyüdüğü
müz ve artık yalnız yaşlanmaya ka
rar verdiğimiz sevgili karım. Yalan
sız dolansız yirmi yıl yaşadık birlik
te, dile kolay. Sonra aynJdık, dile 
zor. Birbirimizi en kanksız sevgiy
le seviyoruz hil.1 daha. 

Super Bock bir bira markasıdır! Arkalarda karanlığa sığınrruş iki güzel 
genç kız var. Siz göremezsiniz, resme sığ
mamışlar. Bir de kızların dikkatini çek
mek için masaların üstünde dans eden bir 

Ali Nesin'in kaleminden Portekiz'de 
gittiği mekanın kara kalem çizimi. 

Çok kötü bir bira, ama garsona 
"Bir Super Bock lütfen" demenin 
keyfine direnemiyorwn. 8 

E All NESİX ] 

asli unsur ender özkahraman 
e~{;t') ~" 1'mE. 
'/AL.., sb{L\A'ioR
~e~f'sııım! 
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Celile Celil'i belki çok iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz, belki de ismi~i hiç duymadınız. 69 yaşında, inatçı bir 
araştırmacı-yazar! Neyin mi inatçısr? Bu soruya kendisi cevap versin. Işte kendi ağzından Celile Celil'in hikayesi. .. 

DlM Celile Celil. Halkıının 
hizmetçisiyim. Şimdi 69 ya
şındayım, Viyana'da oturu-

yorum. Ama Erivan'da büyü
düm. Petersburg'da üniversite oku
dum. Evliyim, iki çocuğum var. Ço
culdanm okuyor. Eşim, bir edebi
yatçı. Gülizara Casım. İsmini Erivan 
Radyosu'ndan hatırlayanlar olacak
tır . Erivan'da radyo spikerliği yaptı 
uzun yıllar. Annem ve babam yetim 
çocuk.larmış! Anne babalan daha 
onlar çocuk yaştayken öldürülmüş
ler. Babam ve annemi de yatılı okul
lara vermişler. Ermeni okullarında 
okumuşlar. Ermeniler'in arasında 
büyümüşler. Ben de Erivan'da, Er
meni okulunda okudum. 
KÜLTÜREL MiRAS BABAMDAN KALDI 

Babam Casıme Celil çok güzel 
kaval çalardı. Evimizde kaval meto
disi eksik olmadı. Şarkılar söylerdi. 
Bu şarkılar, bu melodiler, bizim ço
cukluğumuzun fonunu oluşturdu. 
Dilimizin, kültürümüzün o zaman 
farkına vardık . Babam liseden sonra 

askeri oktılda oktımuş. 
Okulda da şiir yazıyormuş. Kül

türlü bir insandı. Sovyetler'de kendi 
kültürü ve dili üzerine çok sayıda ça
lışma yapmış. Reya Teze (Yeni Yol) 
gazetesini çıkaran, yayınevi kuran, 
kendi dilinde kitaplar yayınlayan, 
radyo kuran ekibin başındaydı. An
nemin ismi Hanım'dı. Biz iki erkek, 
iki kız olmak üzere dört kardeşiz. 
Kardeşlerimden Cemile müzik öğ
retmeni, aynı zamanda bir derleme
ci.' Erivan Radyosu'nda çalıştı uzun 
yıllar. Diğer kardeşim Zine, edebiyat 
bölümünü okudu Moskova'da. 
Edebiyatımız üzerine eğitimini ta
mamladı. Birçok ünlü eseri çevirdi. 

Babamın çok büyük bir kütüp
hanesi vardı . Fransızca, İngilizce, 
Almanca, Farsça·kitaplarla doluydu. 
Şerefhan'ın Şerefiıamesi'ni ilk o dil
lerde tanıdım. Ben öyle bir kütüp
hanenin kurulu olduğu bir evde bü
yüdüm. Biz şimdi kütüphaneleri ge
reksiz şeyler gibi görüyoruz. 

Misafirperverliğe önem veriyo
ruz, büyük misafir odalan inşa edi
yor, divanhander kuruyoruz, ama 
küçük bir kütüphanemiz yok. Her 
evde bir kütüphane olmalı. 
YORGAN AL TlN DA EGiTiM 

Ben çok okuyordum. Evde de 
küçükken hep kavgalıydık. Benim 
çok okurnama karşı çıkıyorlardı. 
Hepsi uyur, ben oturur okurdum. 
Gece yarısı annem uyanıp beni öyle 
görünce kıyamet kopuyordu. En so
nunda bana oktıma yasağı getirdiler. 
Ben de evdeki herkesle aynı saatte 
yatağa girer uyuyor numarası yapar
dım, sonra kalkıp yine okurdum. Ki
mi zaman da gaz lambasını alır, yor
ganın altına !iOkar öyle gizli gizli 
okurdum. Folklorumuz ve tarihimiz 
üzerine araştırma yaptım. Zamanı

nun çoğunu aktımaya ayınyorum. 
Gençliğimde canımın çok sıkıldı

ğı dönemler olurdu. Ne yapsam diye 
kara kara düşündüğüm dönemler. 

Böyle dönemlerden birinde, köyleri 
dolaşmaya karar verdim. Bizim eski 
bir teybirniz vardı. Tam tamına yirmi 
kiloydu. Bu teybi aldım, bir sürü de 
pil ve kaset aldım yanıma ve köy köy 
dolaşmaya başladım. Gittiğim yerler
de çok iyi karşılandım, oradaki deng
bejleri buldum, köy büyükleri, aile 
reisieri ve yaşWarla oturdum. Günler
ce, aylarca, şarkı, hikaye, fikra, atasö
zü, tarihi anı, anekdot, sözlü olarak 
alabileceğim ne varsa toplamaya baş
ladım. Bütün bu topladıktarım aslın
da bizim tarihirnizdi. Hepsini zaman 
içinde değerlendirdim ve aslında boş 
vaktieni nasıl değerlendireceğime iliş
kin doğru bir karar aldığırnın çok 
sonra farkına vardım. 
iNATÇIYIM ÇOK! 

Bir gün duydum ki, Heko diye 
bir köyde, Agit isimli birisi varmış ve 

anlattı. Çok inat ettim, kin1se bu ka
dar uğraşmazdı herhalde. Ama kül
türel bir hadise oldu mu çok inatçı
yırndır. Bizler, dökümanterden hoş
lanmayan bir halkız. Günlük gelene- . 
ğimiz yok. Kendi tarihimizi de yaz
mamışız. Tarihimizi biz yazmalıyız. 
Kimseden şikayetçi olmaya hakkınuz 
yok. Yabancı yazarların, oryantalistle
rio anılarından oluşan bir tarihten ne 
çıkar? Ama onları da suçlayıp, eleşti
remeyiz. Onlar kendi bakış açılarına 
göre yazıyorlar. Kendi tarihimizi 
kendirniz yazmalıyız. Tabi bunu ya
parken, şu hataya düşmernek lazım. 
Bazılan kalkıp diyorlar ki, dünyanın 
bir ucundan diğer ucuna kadar bü
tün kftltürleri biz yarattık. Bunlar ço
ğunlukta. Bunlara kulak asmamak ve 
meydaru boş bırakmamak gerekir. 
Her halkın delileri vardır, bunlar da 
bizin1 delilerimizdir. İyidirler, hoş-

MİSAFİRPERVERLİGE ÖNEM VERiYORUZ, BÜYÜK BÜYÜK 
MİSAFİR_ODALARI İNŞA EDİYOR, DiVANHANELER 

KUR~YORUZ, AMA KÜÇÜK BİR KÜTÜPHANEMiZ YOK. 
HER EVDE BİR KÜTÜPHANE OLMAU. 

bu adam, Ali Kazi üzerine büyük bir 
destan biliyormuş. Kar, kış, fi.rtına. 
Hemen gitmeliyim, yerimde duramı
yorum. Uç sefer gittim yakalayama
dım. An1a ne zor şartlarda gidiyo· 
rum. Yollar kapalı, yalnız başıma dü
şüyorum yollara, donma tehlikesi ge
çiriyorum, dağ başı, kurt var, kuş var, 
yine de gidiyorum. Bütün engellere 
rağmen ulaşabildim köye, buldum 
onu, ama bir türlü aniatınaya ikna 
edemedim. Komşumuz ölmüş, 
mümkün değil söyleyemem, çok 
ayıp olur. Bir dahaki gidişicode bak
tım çok hasta, yatakta, konuşarnıyor, 
ölmek üzere. Uçüncü gidişimde de
diler ki, bir kaç koyunu vardı, Eri
van'a satmaya götürdü. Dördüncü 
gidişin1de yakalayıp, ikna ettim ve 

turlar, ama meydand;ı olmamalan 
gerekir. Meydan gerçek tarihçilerle 
dolmalıdır. Artık bizim dönemirniz 
yavaş yavaş kapanıyor, sıra genç nesil
lerde. Bakalım genç nesiller, nasıl 
davranacak, ne yapacaklar. 
SEVDiGiM ŞEHiRLER 

Dünyayı dolaştım... Viyana, Pe
tersbourg, Roma, Prag, Paris ... Bun
lar en sevdiğim şehirler. Ayrıca halkı
nun yaşadığı bütün topraklan gez-. 
dim, dolaştım . Ama gitınediğim yer
ler vardı, mesela Bitlis'i, Hakkari'yi 
çok merak ediyordun1. Riiyalarımın 
şehirl eriydi, geçen sene gidip gez
dirn. Rüyam gerçek oldu. 

Dünya güzel ama bizler için de
ğil. Herkes ismini duyurmakla, dün-
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yada ilerlemekle meşgul. Bu durumu ancak okuyarak, öğre· 
nerek aşabiliriz. Her şeyin ilaa bilmektir. Eğer dünyanın gidi· 
şinin farkına vanrsak, kendi sorunlanımzı da çözeriz. İnsanı 
hayvandan ayıran özelliği aklının olması. Bu özelliğini kullan· 
mah insan. Diğer canhlardan aynlmalı. Dünyaya ilişkin söyle· 
yecek sözü olan herkesin, kendi halkı üzerine söylecek sözü 
de vardır. Çağ bilgi çağı, bilişim çağı. Bizim dünya standart· 
lanna göre kendimizi yetiştirmemiz lazım. halkımızın çok iyi 
koşullan olmadı. Yoksul kaldılar, okuyamadılar, kendilerini 
yetiştiremediler. Her kuşağın yetişmesi çok uzun yıllar aldı. 
DiLiMiZ ÇOK ZENGiN 

Çok zengin bir dilimiz var, ama biz hepsine hakim deği· 

liz. Ben Kürdoloğum, çok iyi Kürtçe bildiğimi zanediyor· 
dum ama mesela geçenlerde Hakkari'ye gittiğimde, haya· 
tırnda hiç duymadığım, kelimeler, sözcükler duydum. Şaşır· 
dım. Bu da dilin zenginliğini gösteriyor, bu dilin olmadığı 
anlamına gelmiyor. Zengin olduğu anlamına geliyor. Biz 
kendimiz de bu yanılgıya düşüyoruz. Diyoruz ki şu bölge· 
nin konuşmasından anlamıyoruz, çünkü bilmiyoruz, dilimiz 
çok zengin, ama biz yansına bile vakıf değiliz. 

Ben şehirleri, köyleri dolaştığımda, inanılmaz saygı görü· 

DİYORUZ Kİ, ŞU YERİN KONUŞMASINDAN 

ANLAMlYORUZ, ÇÜNKÜ BİLMİYORUZ, DİLİMiZ 

ZENGİN, AMA YARISINA BİLE VAKlF DEGİLİZ 
• 

yorum. Gittiğim yerlerde çok iyi ağırlıyorlar. Saygı ve hürmet· 
te kusur etmiyorlar. "Sizde hiç kitabım var mı", diye soruyo· 
rum, "yok", diyorlar. "Başka kimsenin kitabı var mı", "hayır 
yok", diyorlar. Sonra biri dedi ki, ya biz seni bulmuşuz, ne ya· 
pacağız kitabı, otur hele, konuşalım, seru her gün mü görü· 
yoruz sanki. Ben de dedim ki, iyi de sen bana bu iJgiyi, sevgi· 
yi, saygıyı, kitaplanm yüzünden gösteriyorsun. Aslında kitap· 
!anma gösteriyorsun, kitaplanm olmasaydı beni nerden tanı· 
yacaktın. İşçe. bq_ bilinç _yok kimsede. 
AYDINLIK BIZI KOR ETTI 

Karanlık bir yerden, birden bire ışığa çıkarsanız eğer, ay· 
dınlık sizi kör eder. Bizim aydınlanmız şimdi bwm yaşıyorlar. 
Karanlıktaydık, çünkü her türlü şart bunu dayatıyordu. Sonra 
birden bire ortam doğdu, ışık gözüktü herkes kör oldu. Bir· 
den bire şair, yazar, edebiyatçı olmak istiyor insanlar. Ün yap· 
mak istiyorlar, bu zaman içinde olabilecek bir şeydir. Üretim· 
le ilgilidir. Edebiyat bir orman gibidir. Ormanda fidanlar var· 
dır, kısa ağaçlar vardır, uzun ağaçlar vardır, yaşlı ağaçlar var· 
dır, genç ağaçlar vardır. Orman bunlann bütününden oluşur. 
Biri olmazsa olmaz. Edebiyat böyledir, herkes uzun, kalın ve 
dik duran ağaç olmak isterse olmaz. Bizim edebiyatımız 

emeldeme döneminde. Yazılı edebiyatın oturması için zaman 
gerekiyor, çok zamana ihtiyacıınız var. 

KARTPOSTfAL TOPLARIM 
Bobileriniz nedir, diye anket sorulan olur ya! İşte o so· 

rulara, müzik dinlemek, sinemaya gitmek diye cevap verildi· 
ği sürece; bilin ki, kültürel olarak bir arpa boyu yol almamı· 
şız! Müzik dinlemek ve sinemaya gitmek hobi olur mu hiç? 
Bunlar günlük yaşamın birer parçası olmalıdır ki, mesela ke· 
lebekler üzerine koleksiyon hazırlamakta hobi olsun. Benim 
hobimi sorarsanız, haru şu basit bir şekilde hazırlanan şehir 
kartpostallan olur ya, işte onlardan topluyorum. 100 yıllık 
kartpostallar var, gittiğim her yerden alınm , bunlan topladı· 
ğımı bilen bütün dostlanm, dünyanın dört bir yanından 
gönderirler. O kartpostatlardan değişen dünyayı, şehirlerin 
tarihini takip edebilirsiniz. 

Yol<sa? 
aynı yerden 
aynı başka yere taşınıyor 
ölümünü tamamlamamış 
kalabalık cenaze. 

tanımadığım ağıtlara 

çaputlar bağlıyorum 
ne zaman 
batıla itikat etse kalbim! 

sahici nedenlere 
sahte amaçlar ekliyorum, 
yelkensiz, 
rüzgarsız, 

denizsiz, 
gümüş ayazı 

akşamüstleri nde. 

iki müşteri arasında kalmış 
dağınık masasıyım 

elbet bir yol üstü lokantanın, 

üstümde dolu kül tablası, 
bir bozuk on luk, 
ki ri i beyaz bir peçete, 
hayırl ı yolculuklar yazıyor 
en buruşuk yerinde ... 

hakedilmemiş bir harçlık gibiyim 
garsonun gözünde. 

kim mucize süsü veriyor 
sı radan tabiat olaylarına? 

bir ışık kandırmacası mı 
gökkuşağı , 

yanı l gım ı rüzgar? 

yağmur sade bir ıslak l ık mı 

tüm iklimlerinde yaşamanın? 

n~den ağlıyorum. o halde 
ne zaman su buharı haddini aşsa 
gökyüzünde? 

bu kadar üzen nedir beni 
öyleyse, 
her sonbahar gelişinde 
ve 
bunu mevzu edinen 
en berbat şarkılarda bile? 

ne zaman firar etti aklım 
içinde çocuklara on kuruşa 
karagöz oynattığım 
soğuk, 

yelkensiz, 
rüzgarsız, 

denizsiz 
isli kömür ayazı 

bodrum katlarından? 

yoksa şiir bile 
kelime oyunumu sade? 

yok yere duygu kı rı lması, 

düşünsel bir enfaktüs mü aşk? 

yoksa tanrım! 

yoksa hayat! 

yelkensiz 
rüzgarsız 

denizsiz ... 
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AHMARAN, yüzyıllardan beri an
latılan bir efsane. Günümüze 
gelene kadar çeşitli deformas

yonJara uğramış olması bir kena-
ra, efsaneyi çeşitli ki.Utürlerin sahip

lenınesi de ayn bir kanşıklık doğurmuş. 
Oysa doğum yerinin Mewpotamya ol
duğu ve Kürtlere ait bir mitoloji olma
sının gerçekliği her yönüyle bilinmeli
dir. Şahmaran'ı betirnleyen nakkaşlar, 
Mezopotamya'mn renk ve desenlerini 
o kadar naif bir anlatırnla günümüze 
uluştırmışlar ki, bize düşen bu hikayele
ri geleceğe olduğu gibi aktarmaktır. 
Şahınaran'ın renk ve desenleri folklorü
müzle o kadar örtüşür ki, bunu gözardı 
etmek, onun kutsaUığına ihanettir. 

Şahınaran hikayesi, Mezopotam
ya'da küçük bir orman köyünde geçer. 
Bu köyde Tahmasp isminde uzun boy
lu, geniş omuzlu, esmer tenli çok yakı
şıklı bir genç yaşarmış. Arkadaşlan Tah
masp'ı çok kıskaıurmış. Bir gün kendi 
aralarında anlaşarak Tahmasp'ı, köyün 
hemen dışındaki ormarun içinde bulu
nan ve herkesin ·korkuyla kanşık saygı 
duyduğu dipsiz kuyuya atmaya karar 
vermişler. Arkadaşlan Tahmasp'ı, or
manda avianmak için çağırmışlar. Ve 
sonra da Tahmasp ve arkadaşlan, bu 
dipsiz kuyunun başına gidip cesaretleri
ni sınamaya karar vermişler. Kuyunun 
başına geldiklerinde arkadaşlan, kendi 
aralarında daha önce kararlaştırdıklan 
gibi Tahmasp'ı kuyunun içine ~anver
mişler. Tahmasp, dipsiz kuyunun boş
luğunda, karanlığın içinde uzun bir sü
re aşağıya doğru sürüklendikten sonra, 
son derece yumuşak bir zemine düştü
ğünü hissetmiş. Kuyunun dibi, zifiri ka
ranlıkmış. EUeriyle sağını solunu yolda-

"Şahmaran", tuval üzerine yağlıboya, 100x140 cm. 2003. 

yarak ayağa kalkmaya çalışan Tahmasp, 
aniden etrafinda hareket eden bir sürü 
canlının olduğunu hissetmiş. Etrafinda 
dolanan yaratıkların sesini duyuyormuş 
ancak kuyunun içi o kadar karaniıkmış 
ki hiç birini göremiyormuş Talımasp. 
Çaresizlik ve korku içinde beklerken 
birden kuyunun içinde bir ışık huzmesi 
belirmiş. Işık huzmesi kendisille yaklaş
tıkça gözleri kanıaşan Talunasp, elleriy
le gözlerine siper ederek etrafinda gezi
nen yaratıkların ne olduğuna baktığın
da uzunu, kısası, yeşili siyalu ile enva
i çeşitte binlerce yılanın çevresini sarmış 
olduğunu f.trketmiş. Yılaniann hepsi 
kafalannı kaldırmış, gelen ışık huzmesi
ne doğru bakıyorlarmış. Tahmasp da 
onların baktığı yöne doğru bakınca bir
den donakalmış. Çünkü Tahmasp, bu 
zifiri karanlıktaki kuyunun içinde, o 
güne kadar hayatında gördüğü en gü
zel kadımn yüzünü görmüş birden. 
Ona doğni daha dikkatli bakınca kadı
nın, belden aşağısımn yılan olduğunu 
fark etmiş. Kadın ağır ağır ona doğru 
ilerliyormuş. Tam karşısında durmuş ve 
gülümseyerek elini ona doğru uzatmış 
ve demiş ki; "Korkma benden Tah
masp. Ben yılanlar ülkesi kraliçesi 
Şahrnaran'ım. Benden sana zarar gel
mez. Ben, insanlar daha Dicle ile Fı
rat arasına gelip yerleşmeden önce, 
dünya düzeni kurulmaya başladığı 
andan beri vardım. Krallığıma hoş 
geldin. Bundan böyle benim misafi
rimsin. Şimdi biraz yat ve dinlen. 
Sonra senle konuşuruz." Böyle deyip 
geldiği yoldan geri dönüp gitmiş. Tah-· 
masp, gördükleri karşısında yaşadığı 
dehşeti ve şaşkınlığı üzerinden atmaya 
çalışarak olduğu yerde kıvnlıp uyumuş. 
Ertesi sabah uyandığında Şahmaran'ı, 
karşısında mükellef bir sofranın başında 
otururken bulmuş. Şahınaran ona doğ
ru gülümseyerek bakıyormuş. Tah
masp'ı kahvaltıya davet etmiş. Kalıvalo
da gözlerini Şahınaran'dan alamıyor
muş. Şahınaran da ona bakıyormuş 
kendinden geçmiş bir şekilde. "Bak 
Tahmasp" demiş. Ben insanlığın bütün 
tarihini biliyonım. Yeryüzünde bugüne 
kadar hayat nasıl geldi, neler oldu, her 
şeyi biliyonım. İstersen sana anlatayım" 
deyip anlatmaya başlamış. Saatlerce an-

• 

!atmış, anlatmış, anlatmış. Tahmasp'ın 
uykusu gelip yatıncaya kadar anlatmaya 
devam etmiş. Tahmasp yannca da ye
rinden kalkıp geldiği yere dönmüş Şah
maran. Ertesi gün yine gidip hikayeleri
ne kaldığı yerden devam etmiş. Günler 
böyle sürüp gidiyormuş. Tahmasp ve 
Şahınaran arasında bu sohbetler sırasın
da tarihin en soylu aşklarından birisi 
başlamış. İkisi de birbirlerini izlemeye 
ve dinlemeye doyamıyorlarmış. Şahma
ran anlattıkça Tahmasp hayallere dalıp 
dinliyormuş. Gel zaman git zaman Şah
maran'ın anlatacağı bir şey kalmamış ar
tık. Tahmasp da anasll11 ve köyünü öz
lemeye başlamış. Bir gün dayanamamış 
ve bu düşüncesini Şahmaran'a da aç
mış. Şahmaran, Tahmasp'ın sıkıntısını 
görüyormuş ve içten içe büyük bir acı 
duyuyormuş. Sevdiğinin kendisinden 
sıkıldığııu ve artık gitmek istediğini du
yunca öiıcclcri kesin bir dille reddetmiş. 
Ancak günler geçip Tahmasp'ın üzün
tüden eriyip bittiğini görünce dayana
mamış ve ona şöyle demiş. "Ey Tah
masp beni iyi dinle, ·sözlerime iyi ku
lak ver. Biliyorum, gitmene izin ve
rirsem sen de bana ihanet edeı:eksin 
ve yerimi diğer insanlara söyleyecek
sin. Ancak Mezoptamya'da aşklar 
ölümünedir. Seni ~ok sevdiğimden 
dolayı üzülmene dayanamıyorum. 
Bu sebeple gitmene izin veriyorum. 
Ancak bana bir söz vermeni istiyo
rum. Ne sebeple olursa olsun başka 
insanlarla beraber suya girme." 

Tahmasp sevinçle Şahmaran'a sanl
nuş ve ona asla ihanet etmeyeceğine ve 
onun hakkında asla kimseyle konuşma
yacağına yeminler etmiş. 

Tahmasp, kuyudan çıktıktan sonra 
ilk iş olarak gizlice köyüne gidip annesi
ni görmüş. Şahmaran'a verdiği sözü ye
rine getirebilmek için, gece annesini de 
alarak oradan hemen uzaklaşmış ve or
manın bir başka ucundaki köye gidip 
yerleşmiş. Orada marangoztuk yapıyor
muş Tahmasp. Arada sırada da gizlice 
kuyuya giderek Şahmaran'ı ziyaret edi
yormuş. 

Tahmasp'ın yaşadığı ülkenirı kralı 
bir gün amansız bir hastalığın pençesine 
düşmüş. Ülkenin bütün hekimleri gel
miş ancak kralın hastalığına çare bula-

mamışlar. Kralın kötü kalpli bir veziri 
varmış. Vezir her seferinde krala hastalı
ğının tek çaresinin Şahmaran'da oldu
ğunu söylüyormuş . Onun etinden bir 
parça yemesillin kralın hastalığının dcr
mam olacağını kralın kafasına sokmuş . 
Kral da Şahınaran'ın bir an önce bulun
ması için bütün ülkede aranmasını em
retmiş. Kötü kalpli vezir ve askerleri bü
tün ülkede Şahmaran'ı aramışlar. So
nunda bilge bir adam bütün insanların 
gruplar halinde haınamlara ve nchiriere 
sokulınasııu tavsiye etmiş. Böylece Şah
ınaran'ın yerini bilen biri varsa onu bu
labileceklerini söylemiş . Vezir de bütün 
ülkedeki herkesi harnarnlara sokmaya 
başlamış. Askerler, Tahmasp'ın yaşadığı 
köye de gelmişler ve herkesi toplayarak 
büyük bir hamama götürmüşler. Tah
masp, Şahıııaran'a verdiği sözü hatırla
yarak önce girmek istememiş ancak as
kerler onu wrla içeri sokmuşlar. Tah
masp, hamama girdikten sonra herkesin 
gözünün üzerine dikildiğini fark etmiş. 
Kendisine bakınca bütün vücudunun yı
lanlarınki gibi pullarla kaplandığııu fark 
etmiş. Askerler, hemen Tahmasp'ı yaka
layarak vczirin huzuruna getirmişler. 
Kötü kalpli vezirin amacı kralı iyileştir
mek falan değilmiş. Şahmaran'ı yakala
yıp dünyanın bütün sırtarına saltip ol
mak istiyormuş. Talımasp'tan, Şahma
ran'ın yerini söylemesini istemiş. Ancak 
Tahmasp söylememiş. Günlerce işkence 
yapmışlar, zindana atmışlar ancak Tah
masp yine de konuşmamış. Sonunda an
nesini getirerek Tahmasp'ın gözlerinin 
önünde ona işkence yapmaya başlamış
lar. Tahpmasp, daha fazla dayanamamış 
ve Şahmaran'ın yerini söyleyivermiş. As
kerler hemen gidip Tahınasp'ın söyledi
ği yerde kuyuyu bulmuşlar ve Şahma
ran'ı oradan çıkanp saraya getirmişler. 
Şahınaran ve Talımasp, kralın huzurun
da karşı karşıya gelmişler. Şahmaran, 
üzüntülü ve utanç dolu Tahmasp'a 
dönmüş, "Ey sevdiğim, üzülme. Bili
yorum ki sen bana kendi canın için 
ihanet etmedin. Ama ben de sana de
memiş 'flliydim bu topraklarda aşklar 
ölümünedir diye. Bak şimdi aniadın 
mı? Sen üzülme ne olur!" Tahmasp, 
Şahınaran'ın bu sözleri karşısında daha 
da utanmış. Şahınaran sözlerine devam 
etmiş. "Şimdi size sırrıını vereceğim. 
Kim ki benim kuyruğumdan bir par
ça koparıp yerse o bütün dünyanın 
sırrına ve gizemine vakıf olacak. Her 
kim ki, benim kafamdan bir parça 
koparıp yerse o da o anda öte dünya
yı boylayacak." Şahmaran, daha sözle
rini bitirmcden kötü kalpli vezir elinde 
kocaman kılıcıyla atılıp Şahınaran'ın be
denini iki parçaya ayırmış. Ve kuyruğun
dan bir parça koparmış. Tahmasb da 
duyduğu acı ve utancın etkisiyle firlayıp 
oracıkta ölmek için sevdiğinin, Şahma
ran'ın kafasından bir parçayı ısırıvermiş. 
Kötü kalpli vezir, kuynıktan kopardığı 
parçayı ağzına atar atmaz oracıkta can 
vermiş. Tahmasp'a ise hiçbir şey olma
mış. Şahınaran son anda yaptığı planıy
la, bütün bilgisinin sevdiğine geçmesine 
sebep olmuş . Ancak Tahmasp sevdiğini 
kaybetmenin acısına dayanamayarak 
kendisini d1şarı atmış ve dağ bayır, ülke 
ülke dolanmaya başlamış . O günden 
sonra da bütün Mcwpotamya'da bir 
Lokman Hekim efsanesi almış başll11 yü
rümüş. C) 
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78 yılı başı. Hiç kimse kusursuz de
ğildir, ben de o zamanlar Aydın

lık'çıydım. Bu bir pişmanlık itirafı 
değil tabü ... Paris'teydim, 'Hareket 

günlük gazete çıkarıyor, sen de dış haber
ler servisine tayin oldun' dediler, işimi gü
cümü bırakıp bavulları topladım ve mem
lekete geri döndüm. 

Cağaloğlu'ndaki binada millet harıl ha
rıl çalışıyor. Aydınlık'ın l968'den bu yana 
önemli bir yayıncılık faaliyeti var, aylık ya 
da haftalık dergiler çıkarmışız, ama gün
lük gazete işine ilk defa giriyoruz. O dö
nem günlük gazeteden anlayan Aydınlık
çıların sayısı bir elin parmak sayısı kadar 
az: Mehmet Ataberk, Nuri Çolakoğlu ga
zete kadrosunda, dışarıdan da Orhan Bur
salı ve İpek Çalışlar gibi arkadaşlanmız bi
ze gürılük gazeteciliği öğretiyor. 

Solcu ve paylaşııncıyız ya, gazetenin 
bir de yemekhanesi var, Cağaloğlu Inma 
ınının orada bir yerde. İşin içine aileleri
mizi de katmak iyi olur düşüncesiyle ayrı
ca kafa/kol emebri arasındaki çelişkiyi di
yalektik bir şekilde mutfak alanında da ya
ratıcı biçimde çözmek için bir formül bul
duk: 

Her gün bir çalışanın annesi retasyon 
usulü yemek hazırlayacak, ona yazı işlerin
den ve idareden birer arkadaş da yamakhk 
yapacak. 

Yemekhane nöbet çizelgesi de çıkarıl
dı: 

-Pazartesi: Ayşe tcyze, Yazı İşleri'nden 
Ahmet, dağıtımdan fatma ... 

Neyse yayın günü geldi çattı: 20 Mart 
1978. Gazete çıktı. Çok memnunuz, her 
şey tıkırında. 

Hiç unutmam, o akşam, aile dostumuz 
Semih Balcıoğlu bizim eve akşam yemeği
ne geldi. Semih abi de yanlış hatırlamıyor
sam o sıralarda Tercüman gazetesinde bi
rinci sayfa karikatürleri çiziyor. Semih abi 
o dönem belki 30 yıllık gazeteci. Ben de 
çiçeği burnunda bir meslektaş. Hayırh ol
sun muhabettinden sonra bir soru sordu: 

- Peki mutfakta kaç kişi çalışıyor? 
Bunun üzerine ben de başladım bizim 

yemekhane mekanizmasını anlatmaya: 
-Abi, her gün çalışanlardan birinin an

nesi geliyor, yazı işleri ve idareden de bi
rer arkadaş ekibe katılıyor ... 

Semih abi cin gibi adam tabi, o meşhur 
kahkahalarından birini attı. Onun 'Mut
fak'dan kastettiği, meslek terminolojisin
de birinci sayfanın çatıldığı ve gazetenin 
kurmayı konumundaki yazı işleri masasıy
dı. Bense, jargondan bihaber olduğum 
için · yemekhaAenin mutfağını anlatıyor
d um. Semih abi sonra, 

-Yahu bu Maocular da işi azıtmış, ana
larını bacılannı mutfağa soktukları yetmi
yormuş gibi idareden adamları da sayfa 
çatma işine katmışlar, demişti ... 
• Tabi daha sonraları, ceket, etek ya da 

mabad, kulak gibi jargonları öğrendiğİrn
de konuyu konfeksiyon ya da anatomi. 
alanlarına kaydırmamak gerektiğini de öğ
rendim. 

Her mcslcğin bir jargonu vardır. Bu 
özel sözcük ve deyimleri bilmektc yarar 
var, bilmezseniz cchaletin hoş ve komik yü
zü sırıtır ... Bu ne biçim mutfak şimdi? 8 

• 

Istasyondal<i Çocul< 
Hani, gece trenleri akıp giderken 
Nehrin kıyısından hışım gibi; 
Vagonlara çarpa sürtüne 
Nasıl ini/derse söğüdün dallan 
İnançlanm da işte öyle hırpalandı ... 

istasyonda bana el sallayan çocuk, 
Neler gördün çizgilerinde yüzümün? 
Bir sevday ı derdimde, 
Bir dünyayı ardımda 
Bırakm ı ş giderken 
Fark ı na vardın o i llegal hüznümün ... 

Kalb ini yağmurla serinleten çocuk, 
Ben de senin gibi ateş içindeyim ... 
Bir gölge gibi izimi süren, 
Gittiğim her yere benimle gelen, 
Ölüme yönelik te l aş içindeyim ... 

**** 

Hani o her geçişinde trenin, 
Pencereden, ağızlarını gördüğümüz, 
Elleri paramparça bozkır çocukları 
Atılmış gazetelere nasil çullanırsa; 
Yalmzlık üstüme işte öyle çul/and1 ... 

istasyonda bana el sallayan çocuk, 
Hatırla beni şu anki temaşayla ... 
Raylara bir acı daha düştü, 
Buradan bir.yolcu daha geçti dersin; 

Saçında çırpınan fırtına kuşuyla ... 

Fillerin ölümü muhteşemdir çocuk, 
Çekilir ormanların derinliğine ... 
Nereye gittiğimi, 
Neden bittiğimi sorma artık; 
Gömülürüm belki kendi yüreğime ... 
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Nüfus sayımında bulunmuş, oy kullanmış fakat hiç kimse 
kimliğini sormamış. Doğduğu günden beri yetmi~ beş yıldır ne 
devletin onunla, ne de onun devlette hiç tanışma fırsatı olmamış. 

ı 
büyük bir kıs~ını köyünde g~diğinden bö}•le 
bir sorunla karşılaşmaması ise insanı şaşırtmıyor. 

Yakın çevresi ve akrabalan uzun dönemler 
devletin çeşitli kurumlannda görev almış. Koca

SURETi nar ağaçlarına benzi- sının amcasmın oğlu ağır ceza hakimliği yap
yor Nazire Teyze'nin. Vadi- ınış, hakimin oğlu Sultanahmet Adliyesi'nde 
nin orta yerinde, çocuklar savcı, yine amcası otuz yıl, dedesi yaklaşık otuz 
için sevgiyle büyüttüğü kan yıl ve kocası yirmi yıl köyde muhtarlık yapmış 
kırmızı narlanyla bütünleşen fakat Nazire Teyze elinde bu derece güçlü ola

'------• bir ı1ar ağacı , Köklerinin al- naklar var i.ken, kardeşlerinin aksine bir kimlik 
. tından, ormanın .t~nine do- sahibi olamamış. 

~~n~, d~nıze yol alan kad:_r ı~ehnnın vere~- 'Nfden bQyle, niçin -sana kimlik çıka~lmJL-
·' .1)sıymış _gıbı ona do~~namacl.igımn farkında. ):'ı-, ,. nu§!': diye soı;duğti_muzda, O yine ~il<jiğini 

'!;le ~e. ~arlarını bır d~a suya m'Ohtaç _oim~d~ . o!CUy:or\rc hayatında kendisine 'ilke edindiği du
y~tıştınyo~. ı<ırmı:ıhgı _k~yla, tatlılı~. ~e.ndj- ru~uno ~leyerek, hiç kimııeyi suçlamı.yor. · 
.sınden esır_se_non _ozvensıylc ~: t~elıgı wmd~ . : Ar~.o'ın Mur~ Köyfl'n'de ys:tmiş beş 
kıvrılıp ~atan ~~gısıyle. · · '· )ıl ·önce -~im yaya gelmiş. Annesi ve babas~quı 

Yuzundeki ~ce kıv~~ı: •. d.e!,l~ ay~z .dörtkırd;ı.ii, erkek, beş çodlğundap. ikincisiymiş. 
y~b.ancı .yoll~, ~~~ ~J.tnııyormuş,gıbı g~len çıı;-- Yörerim,=>:~I'I. ,zeı;ıgın ağalanndaft•dedçsi Gazi 
g~lerden kendı~ızı alamıyors~~tız. Izleyen, . Ağa., ·toı:un\ınu .o~tmayı düşün~eıniş, Q~ yıl
gozleınleyen, sorgulaya:n, sevgısıyle bapseden, larda •k:Öy:de okul olmamasına rağmen te.ngin 
şefkat dolu b~kışlan sanp sarmahyor sizi:.. • . ait.der~~.ıi.kl)nnl okutabiliyo;lnuş. ·. ' 

Sonsuzluga .1hıı zamanın .fatkında değil. · H·ı..-..:. · · , · ı. . ' · -~ı: · ı.'__ • 1-'' . . • ' . . . ı~.euı.ızın pen MZı yıruıw yaş1W"a ge ur-
Yalnız güneşuı.'batışı ve doguşuyta yöh ~~ny;?r · ğinde e~oomlş~· Bizde tam bu noktada roudu 
hayatına. Takvim1er, yıllar anlamlannı y.ıı:ırmış. b' 1: """C-'u _._ N · T · . ı..:~= .·· ı.. • 
F rihi 't k dilmi aru1 yi · T .h ır geu.şme.uı:Men:en, aı:ıre eyze,'U\Al, o ço". 
ıbta nbe lee~,.:_ ş an a yaşıy.?~· · .. an isted\ğimi~· y-;wıtran malın.ım ediyor. 'fWnimiz ' 

ya ancı ır cunıe ona. · • · . - di~· · . "\) · i' · ' "k · · · 
Yüzünü daha da güzelleştiren her~kgi, y.a- • ~ gımı.z S!- ~~mıyor_v~ası ~d,ı~

şad.Marının tarihini tııtan sır defterlerini anP.ın- ,ı/a:iyoJ. azs;ık ·d re~nı . . T yap,dma · ;ı
. yor. Yaşını sorduğumuzda, çizı9Jerine ayna tıı- . ~· ı:nı aym1Çok d ğil~, ~ır1kt cyı;:n e~ ll-

rup, kendinden emin, cevap veriyor: . 1. amı.ş. b "' .. ekab'ahev et\\' den . ı xib~on-
-Yetıni be . · .ı:a, ...,ocasımn. unın .. at eşıo _ey..ınıg ~ ı ço-

ş ş . . . cuklarının dımamasını bahane edıp, ilsrorre ko-
Başka çaremız kalmayınca, ikna oluyoruz · . ·1-.:.r .ı. ' "lk d uks · __ı_ 

elbette. · , . ~a fe_n~.ı_nesıy e uu u ~e e çoc uz <l,ll."armca , 
Adı :Nazire, .sqyadı yo!<. Annesi, babası, bır fu~ -o}arak: sayıJ~gı~tn, Jwtta r.esmı, e~ · 

doğduğu yer, tarihi, si,cil numatas(, inedeni ha- ,· :arda bıle yaşa.ma~gı _nı ve kadıni~ h~annı 
li, ona ait hiçbir bilgi yçık. Kocamaıt !>edeninin ., sa~n~cak lcadar ~~-esız kaldıklarını atı bır te~-
alunda ezilen bir 'hiç' O. Varolmanın dayanıl- ; besumte b\'IIU!tllş. . . . ' 
maz umursamazlığıyJa ka'ı:şı karşıya kaldığı yet- . .. Ara_?an._y~ geçmış ... ~c~sı, yenı eş~d~ . 
miş beş yıl boyunc;ı bir hayalet gibi dQlaştı bu .d~n o~uı_ ıkı kız ?OCllk saJ;i?ı olmuş. Buyük .. 
ülkede. Polisler ondan şüphelenmedi, hastane- ogul evlenınce Nazıre 'f~)ru: yı ~nına almış. Y~ 
1er tedavisini 'yapmadı', sayım memurları yet- O, k~~a~~ın çocu~ ke~ ç~arı gıbı 
miş beş milyon küsürl~k nüfusa e.klemedi, se- sevmış. _şımdi hayatının .son demlennı, ~astalı~k
çimmemurları kuliandığı oyu geçerli.saymaları~ larının ~~dığı ~m~t~ ~-~~da,_ ntucl~_bır şek!.l-
na rağmen onu hiç sorgulaınad.ı. Elinde ne dip- de geçınyor. T~k ıizunrusu_ rtq'fu~ cuzd~ıı~ın 
loma, ne .ikametgah tx;Igesi, ne de' nüfus cüzda-·· olmaması 1\~~ıyle, hastanelerdeki t~avılerın-
nı , yaşadığına dair hiçbir re~mi evralçı yoktıı. Ne· de en~eller ~ıası.. . . . , . 
devletin onunla, ne de onun devletle hiç tanı~- l;likayemız burada bıtnuyor, yakıı~ zamanda 
ma fırsatı oln-iadr. yaşadıkları d~a da can sıkıcı. X etnitş beş yfl 

"Boyumwı kısalığından mı acaba?" diye gü- ki~lcsiz yaşa.yan bi~- insan öld~ğünde gömü:le-
lerek soruyor. · nuyor. Bu d~u oneeden goren ve )carşılaşa-

Her köşe başında bir arama noktasıoın bu- ' caklan resını şartlari hesap eden yakınları, çok 
lunduğu bu ülkede, nüfus cüzdansız günlük ya- . geç kalsalar da Na~ire Teyze'ye kimlik çıkart
şamını nasıl sürdürdüğü çok ilginç. Hayatınm mak için bütün olanaklarını seferber etmişler. 

Teyzemize de hayatında eksikliğini hisset
ınediği o pembe kağıda sahip olma irrıkanı doğ
muş. Kimliği olmayan birisine sonradan kimlik 
çıkartmak kimliksiz yaşamaktan daha zor. Kim
lik tespit işlemleri için hakim karşısına çıkartılın
ca, hakim eşine firça atıp; 

- "Bu ölüyü niye getirdiniz" demiş. 
B lt laf çok zonına gitmiş, yığılıp kalmış san

dalyesine. 
Hakiınin istekleri doğrultusunda DNA ve 

kaı1 örnekleri alınmış ama yine de İstanbul'da 
kayıt işlemlerinin yapılamayacağı, doğduğu 
köyde yaşlılardan oluşturulacak bir heyetin nü
fus müdürlüğünde nüfus cüt.danı almak için 
başvuran kişinin yaşadığına dair şahirlik yapma
$! \'C zatırı itardeylerioin de bUROI. y~ntin etınosi 
,gerektiği söylenmiş. Nazire Tey:t.c'n.in yakınları 
da onca işlemi vakit ayırıp nasıl yaptıracaklarını 

, düşünüyorlar. Nazire Teyze ise, bütün bu keş
mekeş içinde yakınlarının. çabalarını anlama 
gayreti içinde hayatını yine izlemelde kalıyor . @) 

Siyah: II · 

siyah bir rutuôetti hayat, geçtim 

istanbuh.t.n saçiarına kar yağıyordu; 
kar yağıyordu yazgılarımızın titrek yüzüne 

çalınan gülüşlere, kırılan camlara, 

Tuncay'a 

dökülen kaniara kar ... 

herkesin yazgısında bir düş, 

her örnrün tufanında bir aşk deliriyordu 

geçele.r_j~ _göğsüne bıçaklanmış kadır:ılar düşüyordu! 
·l 

b-e,lki bu yuzden ne· kar 
<ne Ş1i-r · .. , ... . 

· 'yetmiyordu gün~eri ağartmaya... ·· ·?: • 

' ·. y~trrı'iyordu hayat hiçbir" ~eyi ··.tıCl:lza · kapatmaya ·· '.' :-... 

'~·- Yine de ~üfredilmrş adamlar' sabahı .şarapla yıkıyöidu,: 
.,. . .. ı 

r.~"'' 'kar yağıy'o.rdu günlerin titrek yüzüne 

-o .san·aı sevgilere, kinlere, kir.lere 
• • ~ - ~ i 

:--·. bi-r a.sker postalımrı balçıktal<i izine 

.eski fotoğraflara, üşümüş sevinçlere 

.çocı,ıklarıı:ı beya~ nefesierine, emine'· nin yüzüne 

'kar yağJ~.oı:du bu ödünç ve hacıediimiş gür;tlere 

kıyıları-nda bir ceset gibi kaldığımiz düşlere .. ·.· . 

• işte -siyah bir rutubetti hayat, geçtim 

'Siyah bir ruttıbetti/het}si bu.işte 
şahdamarımda birkaç bayat şiirle 

üstelik ·imanım da gevremişti aşktan, hayattan 

istanbul'un saçiarına kar yağıyordu .. _. .. .. . 

' \ 
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ku lakflslltllan 
> Otobüse binsem, ccbim

de iki milyon kalır, sigarayı 

da odanmm. 

> O kadar çok gerginim ki, 

biri bir yumnık çaksa, Mı

sır'dan duyulur! 

> Yıllardır sevgiye ac,:ım, ya

nın ekmek arası döner söy

ler misiniz? 

> Hadi günah işlemeye gi

delim; iyi olmaktan yorul

duın. 

>Ben c,:ekip giderim, g.ıüm 

toprak olur bir yerinde ... 

> Mutluluğuııı ıçin 

nıuı son damlasını 

nın. Yani paraının ... 

k.ını

han:;ı -

> Deniz var ama denizi go
remivonını çok ~is v;ır. 

> 'ıe' gilim beni terk ettikten 

sonra ne oldu biliyor ımı

sun? Hiç kimse bileıııct ... 

Omuz kaldım . 

> Yürümeyi en çok sc\'di

ğim Zolnıanlar paramın ol

m.ıdığı zamanlardır. 

> Bidenmi~ sözcükler k.ldar 
kırli ,.e yalancıyırn. 

> Çok mutluyum beni terk 

eden bir sevgilim ve yalnız 

ya~adığım bir evim ,·ar. 

> Herkesin rahatça yalan 

söyleyebiJeceği bir yere gö

türün beni ... Lütfen ... 9 

ŞAİR'İN cebinde son bir milyonu kalmış
tır, yanında da yeni tanıştığı bir kadın. Ne 
yapacağım bilemez, çaresiz durumdadır. 
Kadın da, "Ben sevişıneden önce; kanyaklı 
kalne içmek istiyorum" diye tuttunır. 
Şair, cebinde bir milyon lira, kafiısında bin 
milyon düşünceyle dalar bakkala. Ve uzatır 
bir milyonu, kendinden emin şekilde ... 
Sarhoştur. Söylenir ... 
- Bir kanyak, hir paket kahve, iki sigara, 
dört bira, üstü kalsın ... 
Bakkal ve oradaki müşteriler şaşkın ve en
dişeyle şairi izlerler. 
Tam o sırada kadın atılır ve ağzını kapatır ... 
- Sus, bu seferlik ben alayım, bir dalıakine 
sen alırsuı ... 
Beraber eve giderler, kadın ne kanyak içer, 

ne kahve, bi de üstüne üslük SC\'İşmez, sı
zar kalır. 
Şair kızar, hemen iki dize yazar: 

Yine sevişıııeden öldü bir gece 

Oysa Se,gilim! diye bağınyordu mübarek 

ağızlı bir kadın. 

Kınnadan önce aşkın testisini ... 

Güneş çekip "gider, kuyruğu kalır 
Gece çekip gider, kuyruğu kalır 

Gecenin kuyruğu gündüzde 

Gündüzün kuyruğu gecede 

Zamanın adı kuyruk 

Ve ben çeker öli.irüm 

Kuynıksuzdur artık dünya. 9 
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VATANDAŞLIKTAN yoksuldaşlığa uzanan bu 
yeryüzü ... 

Vatandaşın scsi: Varandaşı m ben lx:n hc.:n, hc.:r şeyin en 
i~isinc binip inıneüyim, yiyip içmdıyim. ~k ve eğlence he 
nım. Hep yukardan bakanın, uçalctan adanın. Hoplanm 
zıplannı, ben bunu hep yapanm. Aşk benden geçemez, 
bı:n ondan geçcnm. Ben vatandaşım, ka~ıına ~,-,kan yobul 
daşlan bir neleste harcanın. Bıitıin kapılar açılır bana, at oy 
natınm, açılıp saçılınm. Yine de olmanı ondan bundan. 
Çünku ben, vatandaşun. İktidar da benim, muhalefet de; 
dedi ve imaladı, bir yudum ~~ski, yüz dolar bahşişle keyfini. 

Vatandaş bölgesinden çıkıp gitfim. Bir düşüncedir aldı beni, ncrere va
racak bu işin sonu. Anlaşılan vatandaşın keyfi yerinde, yolunu yordamın:ı uy
durmuş, ~cfahat içinde. Bir yürümedir aklı beni, kafamdaki bütün tilkilerin 
kuyruklannı birbirine bağladım. Tam işiın bitti, birden bir ugultu, bir gürül
tü, oraya ~lof,'rll yöneldim. Bir grup kalabalık toplanmış bağınyorlardı. Yan
Ianna yaklaşnm. Birinin elinde bir pankart, üstlinde şöyle yazıyordu: 

YOKSULDAŞIN SESİ... 
Hep bir ağızdan bağınyorlardı: Vatand~ olmak istiyorut., bu bı.cinı de 

hakkımız, koşup duruyoruz, \'atandaş olma telaşı içinde, birbirimizi e1.ip ge 
çiyon.ız. Vatandaş olmak için hava p,ırası, su parası derken, 1·arandaş olma te
laşı içinde biri, sapsan yüzüyle düşü1 erdi yere. Durdu daımrlarındakı kan. 
Vatandaş olanıadan oluverdi bir cenaze. 

Çıkıp araJanndan biri, anlattı olan bitcııı. Kimdi, diye başladı: 
Kendine duşman bir ~iiıiimc.:ydi. l 'rangaçu. 
Aşııırııış 101l.ınn yüzünden b.ışk.ı, 
Sade..:e kırmızı lanıbalara kaldınrdı b.ışını . 

• ~ereye gidiyoruz (dal? 
- Kütüphane .ıçılışııı.ı? 
- Bura\1 nercsiı 
- Aleındarkö\· minibthu ... 
• Benim ne 'işim Y.tr burada? }.linibüs 

ni\·e bo~? Kıınse \Ok ımı ? Bizi k,ıçırmasınlar! 
~cro rııan}·ak mısın, kim k,ıçır.ıc.ık? 

Sakin ol 
Ben kötüyüm Ccl;ıl. Rengim sarardı 

di mi? Şişivorum g.ılib,ı. Ak~.ımki balıktan 
zchırlcnmış olabilir miyim? zchirlcndim galiba? 

- l\'i o z.ıman ... 

Kendine acırdı. İ ~tc.:mcldi kimse görsün yüt:linli. Adı fi 
lancaydı. 

Gözlerini ayaklannda taşırdı. Kamburu gibiydi yoksulluğu. 
llep otobüs duraklannda başiardı uzaklaşma:.ı kc.:ndinden. 

Bilirdi en arkada olduğunu. Ezbere bulurdu yerim. 
Adı filancaydı . 
Tc.:nha yerlerde bakardı göğe. Yıldızlan, uçakl.m sayardı; 

unuttuğu zamanlarda tespihini. Sıkınnlannı hesap ederdi; ç.upar
dı, bölerdi, toplardı, bürun hesaplar yok çıkardı. 

Adı filancaydı. 
Hep manzarasız yerlerde dolaşırdı. 

Uzaklan görli}•omıuş gibi yalan bakardı. Oysa bütün uzaklar gölgesi ka
dardı. Ut.uıırdı yeni şeylerden. Aşk uzak bir ihtimal, şarkıda geçen eğlence. 
Akşam olma~ en: gitmesem, kış gelmese üşümesem, ben şimdi ncrclc.:re git
sem, bir tanıdık gömıesem, işte bö)lc bir şeydi aklı. A)ılığmdan değil, dalgm
lığından çarpardı, kendine çarptığını bilirdi. Duyınazdı ardından gelen sözle
ri. Teda,ülden kalkmış lclğıt paralar gibi kıymetsizdi )'Üzü. Ama bitirdi, dik 
yürümek lazımdı. 

Adı filancaydı. 

H.uıi çarpmasaydı yüzüne suskunluğun kapısı, yaşayacaktı birkaç mev
sim. J Iep kalpti, ağnydı, korkuydu, aradığı hiçbir ŞC)~ aramaktan yoruldu. 
Birkaç ba~amaktı, daha yeni gelmişti, sevınezdi yeni geldiği yerleri. Ye.: ni idi sa
rı bır yüz, uluorta serildi, üzerinden a ıJ.ıyıp geçti yoksulluk. Kimdi? 

Adı fıJ.uıcaydı, yaşadığı kadardı; dedi 1e sustu. Bıirün p•uıkartlar düştü 
yere, ba5lar eğildi, dağıldı kalabalık, I"Jtandaş olamadan ... 

Kopnı ıçimden bir ~,-,ğlık: 

\ AlANDAŞLlK BİZİM OE I I AKKI MIL! @) 

- Or.ısı hastane değıl Şero, önceden 
h.ı~t.lllc\di, s.ıırıl.ır orayı. 

H~kkını helal ct Celal, ben oluvonıın. 
- Iyı, ivi, öl de ~us. · .. 
- :-.:iye k.ıranlık oldu birdcn? Oldi.im 

mti? 
.. - Tünclc girdik m.my.ık! S;ıkin ol. 
Olnıcdin! .. 

İyi- de nivc bitmivor bu tıind . Bir.v 
su olsavdı. Sıı. içsı-:ydiın iyileşirdi m ~u mk 
mu? 

- Iyisin, şişnıiyorsun ... 
-Galiba panik .ırak olu} orum Celal. Bir • ıieki şu kadın ni\'C süreklı ~u içiyor? 

- Ma.ılescf ,·ok. 
- Am.ı ~u k:ıdın içıyor hep. 

şeyler yap? 
Ne gibı. .. 

- Hayal kurm.mı lazım. Şunu yapmam 
lazım, bunu yapmam lazım. Panik atak 
olınanıaın lazım. Yanına otur.ıbilır miyim? 

- Oturuyor~un ya! .. Panik atak mı 
oldun yine? 

- Yok, yok, iyiyi m, i) iyim ... Sakin 
olmalıyım, nerden çıkardın canım panik 
atak olduğumu? Sen de acayipsin ha, ben 

Bir şey mi yap.ıcak bize? Bu minıblis nereye · 
gidivor? Ah;ı işte ha~tane! .. Lutten hastan, 
eye görür beni ... 

- :t\ive, ne oldu ki! 
- öliiyorum galiba. :t\cfes alaınıyoruın. 

Zehir)endim mi? Bir şey mi oldu? 
- Iyisin, bir şey yok, sakin ol... .. 

Lütfen beni hastaneye götür. Oldüm 
ben Celal, hastane orada bak, geçi}oruz 
hastaneyi .. 

Çtinkü onun SU}'ll var. . 
- Bana 1·ermez mi? Su l:lllnı de, arka· 

daşım ölüyor de. 
Ölnıüyorsun ki. 

- Celal ~u, su bulun bana, su .... 

• Celal Bajlatıgıf'la, Alt7ttdarköy'e 
kiltüphane acılıptıa giderkm, yolda 
yapman/ar... E) 
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URFA'da başladı macerası... Yıl 
l954' tü ... Hikayesi aynı kaderi payla
şan halkı kadar bilindikti, "mağarada 
doğdum" diye aniatacaktı çok sonra, 
doğup büyüdüğü evi. Öyle ya, yıllar 
sonra oturacağı villalann yanında, do
ğup büyüdüğü eve mağara bile dcnil-

., mczdi ... 
Hakkmda çok şey bilindiği sanılan, 

ama aksine hiçbir şey bilinmeyen in
sanlardan biri de o. Ru yanılgının en 
büyük nedeni, istisnasız hemen her 
gün kendisiyle ilgili med) ada bir habe
re rastlanması. Ama gelin görün ki, bu 
haberlerin tamamı ınagazin haberi. 
Müziği, hayatı ve yaşadıkları da sürekli 
bunun gölgesinde kalıyor. Bütün bun
lar .tincirin halkalan gibi gözükse de, 
asimda çok ayrı şeyler. 

Taşr.ılı, maço, aşağılanmış, dışlan

mış, yüz verilmemiş, ihanete uğramış ... 
Yani acılar çekerek bugünlere gelmiş. 
Çok çalışmış, çok para kazanmış. Şim

di paraya tapanlardan, hepsinden daha 
zengin o larak; kadmlard.ın, istediğini 
istediği kadar elinde tutarak; şehirler
den, istediği yerini satın al.ır.ık; hatta 
koca bir memlekctten, "madem güç 
ÜLcriııc kurulu bu sistem, alın işte güç
lüyüm ,.e ne yapsam haklıyım" diyerek 
intikamını .ılıyor. İşte bu İbrahim Tat
lıses'i herkes tanıyor. Çünkü o her 
gün, kadınları, skandalları, baskınl~.rı, 
yatırımları ,.e göLyaşlanyla ünümüzde, 
evimizin içinde dunıyor. 

İşte bu yüzden onun hakkında her 
şeyi bild.iğımizi sanıyonız. Ama gerçek 
biç de öyle değil. Çünkü biz "Sayın 

Tatlıses"i tamyoruz, bütün bunların 
arkasındaki İbo'yla hiç tanışmadık. O 
ise bütün bunları yaparken İbo'yu 
unutuyor, belki de hatırlamak istemi
yor, işte bu yüzden bize de unutturu
yor. Aslında en büyük kötülüğü kendi
sine yapıyor. Durup şöyle bir bulundu
ğu noktaya ve kavgasına bakabilse, bü
tün bun l arı uzun yıllardır bir kenarda 
kendisini seyreden İbo için yapuğııu 
hatırlayacak ve belki de geri dönecek. 

Biz de bu düşünceleric hareket et
tik ve geri döndük. "Sayın Tatlıses" 

bundan sonra geri döner mi bilinmez 
ama biz geriye bakmayı tcrcilı ettik. 

Hem de çok gerilere gittik. Mağaradan 
başlayalım istedik, fakirliği görelim, ha
yat.ı niçin yenik olarak başladığımızı 

sorgulayalım , acı türküler çığ!ralım, se
sim iz yankılansın istedik Urfa 'da, ha
yaller kuralım, yoktan var edelim ken
dimizi, dipteTı yükselelim, güçlü ola
lım , bizi bu hale sokanlardan hesap so
ralım istedik. 

İbrahim Tatlıses'in şahsında İbo'
nun, esmerlerin, sesi yanık olanların, 
gınlaktan konuşanların, memleketin 
hikayesini yazdık. Kimse kızınasın, 
kimse gücenmesin, kimı,c burun kıvır 
ınasın, çünkü kendi hikayenıizi yaz
dık ... 

URFA VE ŞEVEN DENGBEJA 
Zamanın , güneşin doğuşuyla başla 

) ıp, batı~!) la bittiği topraklar. .. Crfa sı 
cağı, . peygamber sabrı ... Ve iıı~an ki , 
duygu yüklü, yanık yürekli, h.ıni bir an 
için koyu\'crsc gönlündckilcri, dcr
mandan kesı:r her canlıyı. 

Ve uzun mu uzun gecelcr. Kasvet
li, kör kar.ınlık ... 

Ancak bir araya gelinerek aşılabilir, 
,m cak hep bcr.ıber hüzünler 'e !>C\ ınç

ler karıştırı larak uzun geceler bitirilir. 
İ~te bü} le doğdu dengbcj geceleri, ku 
nıldu di,anhancler, ba~ kü~cyı: konul-

, du semaver \'C en hasından tütün sarıl
dı, başladı dengbcj söylemeye ... Kimi 
zaman Mcın oldu, kimi zaman Zin; 
Ağrı dağına öykündi.i, boyun eğmedi. 
"Sıra geceleri", "oda toplanınaları" ve 
"dağ yarı geceleri "ydi C rfa 'd,l bu top 
lanmaların adı. 

Ve sözlü tarih yazıldı buralarda, bi
rer halk konservatuanna dönüştü evlcr. 
Usta-çırak geleneği içerisinde icra edil
di meşk, müziğe ilgi duyan gençler us
taları dinleyerek müzik bilgisi ve terbi
yesini aldılar. Kulaklar eğitildi, eller 
eğitildi, diller eğitildi, gelenek ve zara
fet öğretildi ... 

Ve Urfa'da dört bir yana nam saldı 
geleneksel müziğin ustaları; Mukim 
Tahir, Kcl Hamza, Damburacı Derviş, 
Bekçi Bakır, Tenekeci Mahmut, Ah
met Ilafiz, Kazancı Bedih ... 

iso ... 
İşte bu topraklarda, böyle bir gele

neğin içinde doğdu İbo, yani İbrahim 

Tatlı . Ahmet ile Leyla çiftinin ilk ço
cuklarıydı. Doğduğunda babası ceza
evindeydi: 

"Yıll952 ... Babam bir su-çtan ceza
evine düşmüş yatıyor ... İşte böyle bir 
halde ben doğuyorum. Benim doğu
mumu babam cezaevinde haber alıyor. 
Aslında babamla anaının evliliği de res
mi değil. İmam nikahı ile evlenmişler, 
resmi bir nikah yok yan!. Zaten babam 
anamı kaçırmış, öylesine bir de imam 
nikalu ile işi geçiştiriverıniş ... " 

MAGARA ... 
Doğduğu evin bir mağara olduğu 

doğruydu, bundan ötesi olamauh za
ten, çünkü koca mağaralardan oluşan 
bir memlckette doğmuştu , mağaralar

da yaşayan, cennet yürekli insanların 
arasında ... 

"Evimiz yoktu, mağarada doğmuş

tum gerçekten. Babam doğumumu ce
zaevinde öğrenmiş. Cezaevinden çı
kınca geliyor o bizim garip mağaraya. 

Eskiden, sarhoşların, ayyaşlann, esrar
keşlerin mekanıydı bizim mağaranm 
çevresi. Oraya o zamanlar tabancasız, 
bıçaksız girilmczdi. Babam çalı çırpı ile 
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bizim rnağaranın etrafını çc\'irmiş, bir 
nevi kaımıfle etmişti. Yine hiç unut
mam, bir gün acavip bir kar yağınıştı 
Urfa'ya. Soğuktan donuyoruz. Bir de 
Urfa 'ya kurtlar inmiş diye bir haber ya
yılmıştı ortaya. O ara babam da yok. 
Zavallı anam altımızdaki çulu almış 

mağaranın kapısına asmıştı. Bizleri kar
dan, soğuktan ve kurtlardan korusun 
diye ... İşte böyle büyüdüm, böyle ye
tiştim, mağaralarda, mezarlıklarda ... 
Allaha şükür senede bir kardeşim olu
yordu. Ben 13 yaşına gelene kadar 6 
kardeş filan olduk ... 

İşte böyle bir ortamda böyle şartlar
da okul yüzü filan görmeden çocuklu
ğumuzu tamamladık. Zaten annemle 
babaının resmi nikahı ben 14 yaşında 
iken yapıldığı için kafa kağıdına 14 ya
şında sahip oldum ... " 

Okula gidememesini ömiir boyu 
büyük bir eksiklik olarak taşıyacaktı. 

Nüfus cüzdanına 14 yaşında sahip ol
muştu, ilkokul diplomasına ise 24 ya 
şında ... 30 Haziran l976'da dışandan 
bitirme smavlarına girerek, Karralbey 
İlköğretim Okulu 'ndan mezun olmuş 
\ 'C nihayet istediği diploma elindeydi. 

CiGERE GEL, EKMEGE GEL 
Okula çalıştığı için gidememişti, 

kendini bildiğinden beri çalışıyordu 

çünkü: 
"Babam Urı:, ~obklannda, kah\•e 

önlerinde ciğer ekmek satar, ben de 
'haydi ciğcre gel, ekmeğe gel...' diye 
bagırırdını . Siınit s,uar,lk, su satarak çı 
ğınkanlık } apar,lk geçindim. Sonra ba
bamın yanına' hiç uğramamaya başla
dım. Urt:1 'ya gelen tüm yerli filmleri 
birkaç kt:z seyrediyordum. Özellikle 
).:lu ri Scsigüzel'in tilmlerini ... " 

Sinemaya sadece film izlemek için 
gıtnıi\'ordu, daha doğrusu sadece bu 
nun için gitmek istiyor, ancak bıı pek 
mümkün olmuyordu. Hem su satıyor, 
hem de film itliyordu: 

"Çocuktum. 20 kuruş t:1zla kazan
mak için sinemalarda 'Haydi buz gibi 
su' diye bağırarak su satıyordum. Bir 
gün koltukto. oturan bir adam birden 
yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi 
dinleyeceğiz' diye suratıma 4 tokat at-

tı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara 
kadar getirdi." 

Şimdi burada bir durmak gerekiyor. 
Tabii ki sadece o tokatlar değil İbo'yu 
bugünlere getiren ... Tekrar "sıra gece 
leri"ne dönmek, bir gazcl dinlemek 
gerekiyor. Bütün cemaat toplanmış, 

gazcihanlar oturmuş, di,·an kurul
muş ... "Kı dem" sırasına göre okuyor 
herkes, İbo oturmuş bir köşede, sıranın 
kendi!>ine gelmesini bekliyor. Dinleyi
cilerin büyük bir kısmı da, sıranın bu 
gence gelmesini en az onun kadar sa
bır<>ızlıkla bekliyor. Ve nihayet sıra ge 
liyor. .. İbo başlıyor sövlcmeye, bir iki 
derken, sonu gclmivor ... Scsinin güzel
liğiyle ilgili haberler övlc çabuk yayılı
yor ki, "sıra geceleri" bir anda canlanı
yor. İbo kısa sürede Urfa \C etrafında 
fırtınalar estiren bir efsaneye dönüşü 
yor. 

SESiYLE KAZANMAYA BAŞLIYOR 
İşte her şeyin başlangıcı da burası. 

Sesiyle para kaz.uıınaya başlıyor. Öyle 
büyük paralar değil bunlar, ama su sat
maktan, mınibüs çığırtkanlığı yapmak
tan daha fazla kaL:anmaya başlıyor. Ur
fa'daki her düğüne artık İbo çağnlıyor. 
Bütün bunlar ona cesaret veriyor, işte. 
bu yıllarda, büyük bir sanatçı olacağı, 
sesiyle milyonları etkiteyeceği ve mil
yonlar kaıanacağı günlerin hayallerini 
kurmaya başlıyor. 

Düği.inlerin, geederin ararıılan ismi 
olması, ona küçük çaplı bir şöhret geti
riyor ancak İbo sahne almanın derdine 
düşüyor . Bu isteği de kısa sürede ger
çekleşiyor ve ci var illerdeki pavyonlarda 
sahneye çıkmaya başlıyor. 

Ailesi sahne almasını bir iş olarak 

görmüyor ve sürekli olarak çalışması 
için ona baskılar yapıyor. İbo, bu dö
nemde, kimi zaman mc\'simlik işçi ola
rak Urfa dışına çıkıyor. Böylelikle şanı 
yavaş yavaş Urfa'yı aşıyor. Şanıyla bera
ber, kendisi de bu küçük şehri aşıyor, 
İbo artık daha büyük hayaller kurmaya 
başlıyor. 

Urta dışında da bir çok yerde sahne 
almaya ba~lıyor. Urfa'ya döndüğünde 
ise, yoğun talep görüyor. Bunun üzeri 
ne kimi zaman, küçük çaplı konserler 
\'eriyor. İşte yine böyle konserlerden 
birisindc, ilk eşi Adalet hanımla tanışı-
yor. 

iLK AŞK ... 
Urfa'd.1ki \'at,m Okulu'nun salo

nuııda konser \'ermek istiyor. Bunun 
için Halk Egitim l\.lerkezi'nden izin al
ması gerekmektedir. İzin almaya gittiği 
Halk Eğitim Merkezi'nde, Adalet ha
mmla tanışmasını \'C ilk evliliğini şöyle 
anlatıyor: 

"Aramızda önce aşk başladı, sonra 
ben kaf:1yı iyice taktım. 'Ben bu kızla 
evleneceğim' dedim. Evde herkes bu 
işe karşı çıktı. 'Evlilik senin de hakkm 
ama durumumuzu biliyorsun' dedi ba
bam. Arncam daha da ileri gitti. 'Dal1a 
karıuru zor doyunıyorsun, dal1a senin 
evlenme vaktin deği l , hele elin iyicene 
bir ekmek tutmaya başlasm, hele bir 
kenarda köşede üç, beş kunışun olsun. 
Kolay mı bu zamanda evlenmek... Ev 
geçindirmek. Sen ne zannediyorsun 
evliliği ... Bu devirde evlilik artık zengin 
işi, ağa işi ... ).:lerde başlık paran, hangi 
parayla ev kuracan, demeye başladı ... 

Evdekiler, 'Hayır mayır' diyor ama 
dinleyen kim? Ben ille evlenceeğim di-

ye bağırıp çağırıyorum. Kardeşlerim 

bana bakıyor ... Annem etme oğul, he
le bir a!>kerliği bitir diyor. 

Zaten <\zaman şimdiki aklı m olsay
dı, "Ne evliliği ... Daha kendi paçanıı 
kurtaramadan askerliği bitinneden ne 
evliliği der" evlenmet:dim. 

Ve kİzı istemeye karar verdik. Kız 
da ailesiyle filan görüşmüş birn makul 
davrandılar, başlık parası yerine işi altın 
maltınla geçiştiriverdiler. Derken anam 
bir liste ile eve geldi şunu istiyorlar, şu
nu almamız, bunu almamız: lazımmış, 
dedi. Aldım listeyi anaının elinden bir 
göz: attım, sonra da kafamdan bir hesap 
yaptım. O zamanın parasıyla yetmiş

beş, seksen bin lira gidiyor ... 
Sonra kızla buluştuk aldım listeyi, 

'Kızım bu nasıl liste, bu listeyi görüyor 
musun? Bu liste adaının ocağım batınr' 
dedim. O da bana 'Bunlar bir defa alı-

..... fiBII@i·lmi.!tttiDIIIIYdli:!l;i#WJ;~ 
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EYAZ gibi davranmaya çalışan, beyazlıırın dünyasında hem 
de en tepelerde yer tutmaya uğraşan, esmer kalabalıkların 
ılgi ve desteğiyle nispeten bunu başaran ama gene de arka

sındaki esmer yığınların beyaz dünyasındaki bir uzantısı olarak al
gılanmaktan kurtulamayan bir esmer. 

Ona bakarak beyaz mı esmer mi olduğunu , kendisını nasıl al
gıladığını, ne olmak istediğıni kestirrnek 
güç. Bu o kadar onemli de değ ıl. Ona ba
karak değil, ona bakanlara bakarak oluş
turulacak bir resim çizmek daha doğru. 
Çünkü onun önemi kendisinden değil, 
konumundan geliyor: Başkalarının onu 
yerleştirdiği "yer"den. kendi amaçları 
değil. başkalarının ona yüklediği mis
yon. kendi yaptıkları ya da yapmak iste
dikleri değil, başkalarının ondan bekle
dikleri daha gerçekçi bir resmi ortaya çı
karabilir. 

O bir fenomen. "imparator" diye aı
kışlayanlar, maço diye küçümseyenler. 
"nerden çıktı bu herif" diye kızanlara 
rağmen. daha doğrusu bunlardan dolayı 
bir fenomen. Bu fenomene farklı kesim
lerin kendilerine özgü tutumlarının, ba
kış lannın yansımasıy la oluşmuş. Feno
men çözümlendiğinde , fenomenin ken
disinden çok onu oluşturan bakışlar, bu 

bakışların ardında ki toplumsal kesimler anlaşılır olacak. 
O. beyazlarla esmerler arasındaki ilişkiler, sürtüşmeler çelış

meler, çekişmeler, yakınlaşmalar, küçümsemeler, korkmal r hor 
görmeler ve hoş görmelerden oluşan çok yönlü ilişkilcnn ı<esış
me noktasında duran biri 

Kendisi konumundan, daha doğrusu yerieşiirildiği konumun 
sembolik anlamından habersiz görünüyor. Ne esmerlerin ona 
yükledıkleri mısyonun, ne de beyazların ondan dıtvşirmek istedık 
lerinin bilincinde değil. Bu yüzden beyazların dünyasına bir esn r 

olarak girerken esmerlerin değerlerınin yan 
ra ve daha fazla olarak onların zaaflarını da ı, 
şıyor. Bu haliyle bır yandan onu göklere çıka 
ran beyaz dünyanın, çoğu zaman aşağılayıp 
dışlamasına. sırtından atamadığı zaaflar yü
zünden bir meşruiyet kazandırmış oluyor. 

Merkezin orta yerinde çiğ köfte yağurur-
ken esmer bir fatih ımajı çiziyor ama öbür 
yandan kadın döven bın olarak iki de bir tek
rarlayıp durduğu "kadınları seviyoruz··, "saygı 
duyuyoruz" sözleriyle bir teslimiyet sergiliyor. 
Esmerlerin ezgileriyle beyazlara göbek attınr-
ken de bir fatih resmi çiz ıyor ama fedai gibi 
kullandığı koruma ordusuyla "koyden indim 
şehre, şaşırdım birden bire" der gıbi bir özen
li budalalığı sergiliyor. 

Esmerler onu "beyaz merkezde" kendileri
ni temsil eden bir fatih gibi gorürken, beyaz
lar esmer birinden bir beyaz yar.attıklarını dü
şünüyor. Çelişkiler büyüyor, çekişme devam 
ediyor. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mr, bir şey olmaz' dedi. 
Derken ben de kızı kaçırdım. Aldım 

geldim bizim eve. 1 O gün filan geçti 
aradan, nikah filan yaptık. Doğru düz
gün bir eviıniz bile yok. Bir yağmur ya
ğıyor elli yerden su damlıyor. Bakuro 
olacak gibi değil birkaç günlüğüne arn
camgile gittik. Sonra bir ufak düğün 
yaptık. Adalet'in annesi babası filan 
gelmediler, sadece arkadaşlarıyla, kar
deşleri geldiler... 10 biı1 lira masraf 
yaptık düğüne ... " 

Artık evlidir o, eşiyle mutludur. Bir
birlerini sevmişlerdir, ama ya fakirlik? 
İşte tek problem bu ... Sürekli çalışma
ya başlıyor, artık sahne alamıyor ve da
ha fazla para kazandığı inşaat sektörü
ne dönüyor. 

Adalet hanımdan iki kızı, iki oğlu 
oluyor, mevsimlik işçi olarak çalıştığı 
dönemlerde karısını ve çocuklarını an
nesiıllil yanında Urfa'da bırakıyor. 

ASKERLiK ... 
Ailesinin bütün karşı çıkışiarına rağ

men evieniyor İbo. Annesi Leyla ha
nım ısrarla onu uyarmış, askerliğiıli bi
tir öyle evlen demişti. Ama aşk bu, as
kerlik ya da başka bir engel tanımıyor. 
Fakat derler ya, "büyük sözü dinle" di
ye. İşte bu söz en çok da İbo şal1sında 
anlamını buluyor. Evlcndikten sonra 
askere gitmek zorunda kalıyor, üstelik 
devre kaybı olarak: 

"Devre kaybı olduğum içiıl asker 
kaçağı o larak yakaladılar ve yolcu edil
dim askere, Sivas J:emeltepe'ye ... " 

Askerliği iyi geçer, Allah vergisi sesi 

burada da imdadına yetişmiştir. Askeri 
gazinoda sahne alır. Etkinliklere katılır, 
sanatçı er kadrosunda kendisine yer 
açılır. 

PLAK YAPMA VAKTi 
Askerlikten sonra sivil hayatındaki 

sıkıntıları tekrar yaşamaya başlar. Yiıle 
çalışmak zonındadır. Bir tarafta ailesi, 
bir tarafta çok sevdiği müzik vardır. 
İbo ikisi arasında gidip gelir. Soğuk de
mir ustası olarak ınşaatlarda çahşmaya 
devam ederken, her firsat bulduğtmda 
da sahne alır. Ama askerdeyken kafası 
na koymuştur, artık plak çıkaracaktır. 

Aradan çok zaman geçmeden iste
diğiıli gerçekleştirir. Urfa'daki amatör 
stüdyolarda p lak denemeleri yapar. Yo
ğtın bir uğraştan sonra ilk plağı "Kız 
Ben Garibem" nihayet çıkar. İbo se
viılçlidir, dünyalar onun olmuştur. Ar
tık yırttığını düşünür. 

Yaptığı plaktan para kazanamamış 
ancak Adana'da, Antep'te, Ankara'da 
ve de Kilis'te pavyonlarda şarkı söyle
mektedir. Aradan zaman geçer, iste
dikleri henüz gerçckleşmemiştir. İlk 
plağının ardından bir plak daha yapar, 
umutları ti.ikenmek üzeredir. En so
nunda kararını verir; "İstanbul olma
dan bu iş olmaz." 

iSTANBUL.. . 
Artık İstanbul'a yerleşmeye karar 

vernlİştir, sevdiği, örnek aldığı sanatçı
Iann hikayesine benzetir kendi hikaye
siılİ: 

"Sirkeci'deki, Beyazıt'taki, Unka
panı'ndaki tüm plakçıları teker teker 
dolaşmaya başladım. Bir çoğu sesimi 
bile diıllemeye tenezzül etıneden 'Yeni 
sanatçılara plak yapmıyoruz. Zaten 
plakçılı k kriz içinde' diyerek kapıdan 
geri çevirdiler. Boynumu büküp kal
mıştım koca İstanbul'da. Cebimdeki 
yol harçlığım da tükenınck üzereydi. 
Aklıma Urfalı hemşerilerim geldi. Para 
isternek değil de bana yardımcı olmala
rı içiıl onları aramaya karar verdim ... 

Bir gün öğle üzeri Urfalılar kahve
siıle gitmiştim. Orada eskiden yanında 
çalışoğun Urfalı bir ustam vardı. Önce 
iki çay söyledi, sonra kulağıma eğildi: 
'İbo dedi senin bir sıkıntın var, seni hiç 
böyle görmemiştim.' Ustama hayır di
ye karşılık ~crdim, ustam ısrar ediyor
du. 

Ve anlattım ustama her şeyi ... Dert
terimi ... Umutlarımı ... Umutsuz halla
rımı... Us tam büyük bir tevekki.il ile 
diıllcdi. Sonra elini omzuma koydu: 
'Kolay değil İbrahim oğlum, burası İs
tanbul. Bura büyük şehir . Burada her
kese plak doldursalar, buraları şarkıcı
dan, türkücüden geçilmez olur. Sen 
hele önce İstanbul'da bir çevre yapma
lısın, ama hepsiılden önce de günlük 
masrafiru karşılamak içiıl çalışmalısın. 
Biz yarın Emirgan'da okul inşaatına 

başlıyoruz. İstersen gel sen de bizimle 
birlikte inşaatta çal~j. Bir yandan da bir 
firsat beklersin plak yapmak içiıl, dedi . 
Çaresiz büktü m boynumu usulca bir 

"BiR SES, AMA NE SES" 

Y
ETMiŞ Li yılların ortalarına is
tan bul'da başladı popüler mü
zik yaşamı ... 1977 yılında çıkar

dığı "Ayağında Kundura" adlı kırk 
beşlik plakla tüm Türkiye'ye sesini 
duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dam 
Dam Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi 
türküleriyle kendine geniş bir hayran 
kitlesi yarattı. 80 'li yıllarda Avrupa ve 
Ortadoğu ülkeleri de lbrahlm Tatlıses 
ile tanıştı. Bu yıllarda çık~rdığ ı "Allah 
Allah", "Kara Zindan", "Insanlar" ve 
"Fosforlu Cevriyem" gibi albümleri
nin şatışı milyonları aştı. 

lbrahim Tatlıses, 90'1ara da hızlı 
girdi. Önce "Ah Keşkem" adlı albü
müyle çıktı hayranlarının karşısına. 
"iki Gözüm i~i Çeşme" ve "Yar Dili
ne" gibi popüler parçaların yanı sıra 
kendisine ait eserleri yorumladı. 

Ardından da 1993 yılında birçok 
bestecinin katkıda bulunduğu "Mega 
Aşk" albümünü çıkardı. 

1994 tarihli "Haydi Söyle" albü
mü yapıldı. "Haydi Söyle", "Nankör 
Kedi", "Saza Niye Gelmedin", "Tom
bul Tombul" gibi parçalar herkesin 
diline dolandı. ibrahim Tatlıses, eski 
kırk beşliklerde kalan ünlü parçaları
nı, 1995 yı lında "Klasikleri" adını taşı
yan albüm ile bir araya getirdi. Al
büm, geleneği bozmayarak yine satış 
rekoru kırdı. "Ben De isterem" adını 
taşıyan 1996 tarihinde çıktı. 

"AIIahım Neydi Günahım", "Yaka
moz", "Yol Ver Dağlar" gibi popüler 
parçaları kendisine has üslubuyla yo
rumlayarak 1996 ve 1997 yılında sa
yısız ödülün sahibi oldu. Hızın ı kes
meye(ek ertesi yıl "At Gitsin" albü
münü piyasaya sürdü. Albüme adını 
veren parça başta olmak üzere tüm 
parçaları yine halkın diline dolandı. 
Tatlıses, bu albümde pop müziğin 
ünlü isimlerine ait parçaları da ses
lendirdi. Kayahan'ın "Odalarda lş ıksı
zım", Sezen Aksu'nun "Erkekler" ve 
Yıldız Tilbe'nin "Ana m" adlı parçaları
nı yorumladı. "Selam Olsun"dan son
raki albümü "Yetmez Mi" 2001 yılın

da piyasaya sürüldü. 
Erol Köse Production tarafından 

hazırlanan son albümü Tek Tek geçen 
sene piyasa çıktı. 'Tek Tek" şarkısın ı 

her yerde duymaya başladık ... 
Şimdilerd e, "Aramam" ismini 

verdiğ i albümüyle yine gündemdeki 
yerini koruyor ... 

sesle: 'Tamam usta öyle olsun' dedim. 
Düştüm peşiıle ... " · 

Ve çalışmaya başlar ... Leblebi satıcı
lığı, inşaat demirciliği ustalığı yaptığı 
işlerden sadece bir kaçıdır. İşte bu hi
kayesinden dolayı, ''İbrahim Tatlıses, 
ınşaatlarda çalışırken, şarkı söyler ve 
oradan geçen bir sinemacı tarafından 
keşfedilip ünlü yapılır" efsanesi doğar. 
Halbuki bu efsane baştan sona yalan
dır. 

Emirgan'da inşaatında çalışmaya 
başladığı okul Behçet Kemal Çağlar Li
sesi'dir. Yıllar sonra Sezer Güvenirgil'le 
çeviı·eceği "Sevdalandım" filmiılde, bu 
günlerinin anısıııa soğuk demirci ro
lünde oynayacaktır. 

TATLI TATLlSES OLUYOR 
Zaman geçtikçe o da değişiyordu. 

İstanbul hayatında bir takım değişiklik
lere neden olmuştu. Hem müzik piya
sasının kuralları, hem de tanık olduf,'ll 
yeni yaşamlar, üzerinde etkili oluyor
du. İstanbul'a geldiğinde tanıştığı ınü
zisyen Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesi üze
riıle soyadını Tatlıses olarak değiştire
cekti. "Kara Kız" ve "Beni Yakma Gel 
Sevdiğim" şarkılannın yer aldığı 45'lik-

. le profesyonel müzik hayatına hafiften 
adunııu da atmıştı artık. 

Ömer Plakçı lık'la anlaşmış, daha 
önce Urfa ve çevre illerdeki amatör 
stüdyolarda yaptığı kayıtlar yeniden 
gözden geçirilerek, piyasaya sürülmüş
tü. 

"Sevdim de Scvilmedim" ise Tadı
ses'in ilk Longplay'i olinuşnı. Hemen 
arkasından "Doldur Kardaş içelim" 
Longplayi yayınlanmışu . 

AYAÖINDA KUNDURA 
Plak devrinin yavaş yavaş kapandığı, 

kasetin piyasaya çıktığı dönemlerde, 
Tatlıses yavaş yavaş ülke geneline nam 
salmaya başlamıştı. Daha önce Ömer 
Plakçdık'ta 45'likte okuduğu "Ayağın
da Kundura" ve diğer şarkılar, "Aya
ğında Kundura" ismiyle kaset olarak 
piyasaya sürülmüştü. 

Kendi çabalarıyla bir yerlere gelmiş
ti, ancak bu onun içiıl yeterli olmuyor
du. Tatlıses, hayalindeki yere gelme
nlİşti, o çok sevdiği, yolundan gitmek 
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KiMLiK ÇATlŞMASlNlN 
OBJESi 

B AYDIN 
• 

1 
BRAHIM Tatlıses, Türkiye'deki kimlik 
çatışmasının merkezinde yer alan isim
dir. Yeni kuşak ile eski kuşak çelişmele

rinin de her zaman merkezinde olan isim 
olmuştur. Eğer bir Türkiye tablosu çizecek 
olursak, aile şöyle şekillenmiştir. 

Baba ibrahim Tatlıses dinlemektedir, 
kökeni bu memleketteki herkes gıbi bir şe
kilde Anadolu'ya uzanmaktadır. Anne ise 
bu kültürden daha uzaktır. Ve çocuklar ... 
ikilem içinde büyürler, ama bir şekilde an
ne baskın çıkar, baba tarafı zaten ezik ve alt 
bir kültürdür. 

Eve misafir geldiğinde teypteki isim 
ibrahim Tatlıses'tir. Ya daarabayla yapılan 
uzun yolculuklarda yine ibrahim Tatlıses 
çalmaktadır. Bu sırada çocukların walk
manlerinde yabancı müzik çalıyordur. lbo, 
kendisine maledilen, o meşhur cümlede ol
duğu gibi, "Urfa'da Oxford olmadığı için" 
okuyamamışken, bizim çocu~lar, Oxford 
yayınlarından çıkan kitaplarla Ingilizce öğ
reniyordur. 

Tam da bu noktada çelişmeler ve çe
kişmeler baş gösterir. Gel zaman git zaman 
çocuklar büyür, okullar bitırilır, herkesin 
yolu yurtdışına, büyük okullara düşer. Ve 
kaderin garip cilvesine bakın ki, onların 
Türkiye'den gittiğin_i öğrenen ve duyan her 
yabancı, ilk olarak lbrahim Tatlıses'i sorar. 
Dilleri döndüğünce "Mavi Mavi"yi, "Bir Ta
nem"i mırıldanırlar. 

Amerika'da ya da Avrupa'daki Ortado
ğulular ise, Türkiye'den birisini görünce, 
jest olsun diye onun kasetlerini çalarlar. 
Çocuklar şoktadır , "Ama ben dinlemem, 
çaldığınız şeyler benim Için bir şey ifade et
miyor" demek isterler. fakat diyemezler. 
Jest yapan, yaptığı jestin büyüklüğünden o 
kadar emin ki, bizim çocuklara "eyvallah" 
çekmek kalır. Bir zaman sonra, çok da 
önemsenmez artık bu, çünkü ~anıksanır. 
Bir gün evde, hep beraber Kara Uzüm Hab
besi söylenmektedir, en çok zenciler bağı
nyordur: "Le le le canııım .. ." Newyork so
kaklarında dolaşan arabanın içinden yükse
len "Pala Remzi" nidalarına Paris'te ki şık 
bir restorandan yükselen "AIIah'ın Neydi 
Günahım" feryatları cevap olur. Çocııklar, 
gurbet ellerde, lbrahim Tatlıses ile ve lbra
him Tatlıses'In şahsında, memleket kültü
rüyle bir uzlaşmaya varmışlardır. Yıllar ge
çer, okullar biter ve geri döner çocuklar, 
büyümüşlerdir. Bir de bakartar ki, babalan 
ve babalannın arkadaşları, lbo'ya burun kı 
vırıyortar. Haıa sesine saygı duyuyortar, 
söyledljji uzun havalar eşlljjinde efkartanı
yortar, ama artık tahammül edemlyortardır. 

Çocuklar tam da baOırları~ı açmışken, 
bir kez daha şok yaşarlar. lbo, lbrahim Tat
lıses'e dönüştükçe , hatta bunu da aşıp, 
"imparator" oldukça, çelişkiler büyümüş, 
memleketin kimlik çatışmalan da anlamsız 
bir noktada kilitlenmiştir. , 

Çocuklar babaların buluşması belki 
başka bir zamana ertelenmiş, belki başka 
bir "kahraman"a kalmıştır. 

istediği "Çirkin Kral" gibi, ülke gene
linde bir idol olmak istiyordu. 

Ne olduysa, 70'1er sona ererken ol
muştu. 1977 yılının sonlarına doğru 
Türküola fırmasının da desteğiyle İbo, 
"Ayağında Kundura"yı yeniden oku
muştu. Üstelik bu sefer, profesyonel 
sanatçılada çalışmıştı. Arif Sağ ve Or
han Gencebay'la birlikte çalışmış, Aya
ğında Kundura Longplay'ı çıkmıştı. 

ÜLKE ÇAPlNDA ŞÖHRET . 
Ayağında Kw1dura, gerçekten ses 

getirmişti, tüm Türkiye, İbrahim Tatlı
ses ismini duymuştu, esmer, kıvırcık 
saçlı, bıyıklı, utang.ıç bir Anadolu ço
cuğu, muhteşem türküler söylüyordu. 
Ustası Mukim Tahir'in "Ayağında 
Kundura", İbo'nun yüzünü güldür
müştü. Belki üretimsizlikten, belki de 
sahip çıkmadan, bilemiyoruz ama; o 
yıllarda bir türkü veya şarkı tuttu mu , 
bütün ünlü sanatçılar bunu okurdu. 
Bunlardan biri, Mahzuni ŞeriPin 
"Dom Dom Kurşunu" olmuştu, diğe
ri ise İbrahim Tatlıses okuduktan son
ra, "Ayağında Kundura". Selda'dan 
Zeki Müren'e, Müzeyyen Senar'a ka
dar uzanan birçok ünlü ses sanatÇısı , 
bu türküyü yeniden yorum lamıştı. 

İbo için tek sürpriz bu değildi. Aya
ğında Kundura ona gerçekten uğur ge
tirmiş, aynı longplay'da yer alan Hış 
Ilışı Hançer" türküsüyle de ilk kez te
levizyona yani TRT'ye çıkmıştı. 

Unkaparu müzik sektörünün ken
dine has kurallan vardı. Bir sanatçı ken
di tarzında değil, müzik piyasasının is
tediği tarzda söyleyebilirdi. Bu dayat
maya çok az isim direnebiliyordu. Her
kesin geçtiği tezgahtan İbo da geçmiş
ti ve arabesk ona giydirilen yeni göm
lekti. 

80 VE YASAKLI YILLAR 
İbo'nun şöhret yıllarının önünü, 12 

Eylül kesınişti. Ülkenin genelinde olu
şan havadan o da etkilenmişti. 12 Eylül 
askeri yönetimi bir hayatın bir çok ala
nına kısıtlamalar getirmişti. Öyle ki bu 
kısıtlamalardan arabesk müziği bile et
kilenmişti . 

Sonrası herkesin yaşadığı ve bildiği 
dönemlere denk geliyor. İbo'nun ve 
diğer arabeskçilerin bu yasaklı dönemi, 
Turgut Özal'ın "Madem en çok bunlar 
dirıleniyor, TRT'ye çıkabilirler" deme
siyle son bulmuş ve İbrahim Tatlıses , 
1989 yılırun yılbaşı günü daha önce 
hiçbir albümi.inde okumadığı ve özel 
klip çektiği "Beyaz Gül Kırmızı Gül" 
şarkısıyla TRT'ye ve televizyon hızlı bir 
giriş yapmıştı. 

· ALLAH VERGiSI SES 
İbo'y\ı İbo yapan kuşkusuz sesiy'di. 

Tüm Türlqye gibi o da· bunoo farkın-· 
daydı. Gittiği her yerde, konserlerinde, 
televizyon programlarında bunu arıla
taeaktı yıllar yılı: 

"Bir gün Nişantaşı'nda arabamla 
gidiyorum. Trafik sıkıştı. Bir ara dalmı
şım birden arabanın camı tıklatılınca 
kendime geldim, baktım elinde Milli 

Piyango biletleri bir çocuk, açtım caını, 
"Ne istiyorsun?" dedim. Çocuk gülc
rek, "İbrahim abi sana da çıkabilir" de
di. "Yok istemem" diye cevap verdim. 
Çocuk anlar mı istememi, misteıne

mi ... Sonunda dayanamadım, döndüm 
çocuğa elimle gırtlağımı işaret ederek 
·"Bura nedir?" dedim. "Gırtlak abi" de
di. "İşte dedim. Burayı, gırtlağıını gö
rüyor musun, benim milyarlar burada 
yatıyor." Haksız mıyım yani, ben nasıl 
bugürılere geldim, tabii ki gırtlağım sa
yesinde. Serverim dallll her şeyimi se
sim, gırtlağım sayesinde kazanmadım 
nu?" 

VE iBRAHiM TATLlSES 
Bizim hikayemiz burada bitiyor. 

Bundan sonrası İbo'nun değil, İbra
him ~atlıses'in hikayesi. İbralllm Tatlı
ses'in hikayesini ise hepiniz biliyorsu
nuz ... Özetle geçecek olursak, 1978'de 
"Ayağında Kundura-Ceylan" filmiyle 
sinemaya girdi. 1979'da Perihan Sa
vaş'la taruştı. Birlikteliğin sonucunda 
Melek Zübeyde adında bir kızları oldu. 
l983' te Derya Tuna girdi hayatına. Bu 
birliktelikten de İbrahim ( İdo) adında 
bir oğlu dünyaya geldi. Ticarete atıldı, 

l mayıs J 987'de kendi plak şirketi olan 
Tatlıses Müzik'i kurdu. Benzin İstas
yonu'ndan lahmacuncuya, otobüs şir
ketinden radyoculuğa, televizyoncu
luktan lokantalar zincirine kadar bir 
çok iş kolunda hizmet verdi. İm"Pa
ra"tor'un hikayesi bundan sonrası, ko
ca bir "İmparator"u kim bilmez ki! 

iBO, TATLISES'E SESLENiYOR 
Biz hikayemizi anlattık, şimdi sıra 

yine İbo da. Son sözü yine İbo 
söylesin: "Gençlik yıllarımda ceketsiz, 
paltosuz gczer, şık giyinenleri gördü
ğüm zaman imrenirdim orılara. Ce
bimde cep harçlığı olmadan haftalarca 
sağda solda dolaştığım günlerim de ol
du. Simit satarak, su satarak ç ığırtkan 
lık yaparak da yaşanılacağını, böyle de 
mutlu olunacağını öğrendim. Ve haya
tıının belki de en mutlu, en güzel dev
releri o yıllardır. O zaman ki dostlar 
daha bir içtendi. Şimdiki dostlar bana 
hep İbral1im Tatlıses olduğum için 
yaklaşıyorlar. Eskiden daha mutluy
dum dersem yalan olmaz. O zaman hiç 
kimse"ye karşı sorumluluğum yoktu. 
Şimdi en azından bir şey yaptığım za
man dinleyicilerimi, hayrarılarımı, ga
zetelerin yazacağı haberlerin içeriğini 
düşünmek zorunda kalıyorum ... Eski
den dünyayansa yorganım yok içinde, 
diyordu m ... Şimdi öyle mi ya? Olaylar 
değişti , dostlar değişti, çevremdekiler 
değişti. Kafa büyüdükçe iyi berber an
yorsun, berber iyi kesmezse mecburen 
bir başkasını deniyorsun, berberi değiş
tirince muhiti de kaybediyorsun. Hala 
ben nerede olduğumu bilmiyorum bir
den bire değişik bir çevrenin içine de 
girdim. İşte böyle bir hayat bizimkisi. 
ilerde ne olur ne kalır bilerneden şöh
retin gerektirdiği hc;r şeyi yapıyorum. 
Belki gün gelecek bu paralarm binde 

· birine bile muhtaç olacağım, gün gele
cek etrafi.mda pervane gibi dolaşan in
sanlar birden kaybolacaklar. Ne sevgi
lim kalacak ne de sevdiğim dost bildi
ğim insanlar. Şimdilik hep kazanıyo
rum ... Plakta, gazinoda, sinemada, aşk
ta, meşkte, kumarda, tavlada, hep ka
zaruyorum. Ama bir gün hiç kazana
mayacağımı düşünerek o günlere de 
kendimi hazırlıyorum." 8 
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OGDUGUM yöreler, bireyin, bi
reysel çaba ve yaratının, birey
sel öykü ve anlatının çoktan 

yok edildiği, her şeyin ortak, to
tal düşünceler ve değer yargılarıyla 

yönetildiği mekanlardı; oralarda esas 
olan birey ve bireysel ruh hali değil, ko
lektif hayat ve kolektif ruh haliydi. Bi
reysel yaratıcılık, bireyin o var olan ko
lektif sistem içinde yaşayabilmesiyle sı
ıurlıydı. Hayat nasıl kazasız belasız sür
dürülebilirdi, yara bere almadan nasıl 
öngörülen geleceğe doğru adım atılabi
lirdi? Yaratıcılığın ölçüleri, bunlardı, 
bunların ötesindeki yaratıcılık ( cntclek
tücl, kültürel, edebi, ekonomik) ulaşıl
ması olanaksız yerlcrdcydi. Birey nere
deyse tamamıyla yok edilmişti, tüm 
topluma, dünyaya ulaşabilecek değerli 
bireysel yarau, bilgi, görgü ise insanla
rın hayal bile edemeyeceklcri kadar 
uzak olan ufuklann gerisine atılmıştı. 
İnsanlar, varolanı kabullenmek, her ha
lükirda varolanın en iyisi olduğuna 
inanmak durumundaydılar. Rejim, son 
derece ccbcnır ve zorba, sistem kapalı 
ve dünyadan uzak, değer yargıları da 
totaliter \ 'C demukraıriden uzaktı. Reji
min hedefi, o topraklara ait bireyi, bi
reysel tarih, öykü ve varlığı yok etnı.ek, 
rejimin yalanlarla dolu yeni gerçekleri
ne uygun olarak, yalan ve sahte bir bi· 
rcyscl t.uih \ 'C öykü yaratmaktı. Sayısız 
ağ.ı, bey, şeyh \'C aşiret reisiyle dolu ge· 
lencksel yerel si~temin hedefi ise, y.lkın 
geçmişteki tüm o mağllıbiy etierin ve 
felaketierin dcneviylc, artık rejimi ve ya· 
lanlarını kabullenmek, rejiınle işbirliği 

içinde sistemi sürdürebilmckti. Çeşitli 
f:trklılıkl.ır YC çelişkiler olmakl.t bırlikte 
rejimin tot.ıliter karakteri ve ideolojisiy
le geleneksel sistemin değer yargıları 
bir konuda mükemmel bir uyum için
deydi; sosyal \ 'C kamu hayaunda bireyi 

yok etmek, bireye ait bir tarihi, öyküyü, 
anlatıyı, yeniden canlanmayacak biçim· 
de, ortadan kaldırmak. Bireyi bir hiç 
haline getirmek için Dante'nin cehen· 
nemine benzer, çeşitli katlardan oluşan 
korkunç bir mekanizma oluşmuştu. 

Her şeyden önce, her şeyin teminatı 
olan kutsal devlet vardı. Ardından ulu 
önder, ardından tüm kurum ve kuru· 
luşlarıyla ebediyeti sağlayan rejim, ar· 
dından yerel egemenler ağalar, beyler, 
şeyhler, bunların yönettiği topluluklar, 
aşiretler, tarikatlar, ardından bunlann 
vazgeçilmez varlık şartı olan ınal mülk, 
köy toprak, tarım hayvan ve hepsinden 
sonra da eğer akla gelirse birey. Rejim, 
bireysel yaratıcılığın bir toplum için ne 
kadar önemli olduğunu, bireysel yaratı· 

cılığın nasıl toplumlan geliştirip değiş· 
tirdiğini, topluma bir dinamizm kazan· 
dırdığını, hayata bir anlam verdiğini ve 
insanın en eski, en saf, en temi.G haslet· 
leri olan özgürlük ve eşitlik duygularını 
okşadığını çok iyi biliyordu. Bunun için 
de resmi yalanların ötesindeki farklı bi· 
reyi yok eden resmi bir bireysel yaratıcı· 
lığın önemini durmadan, tüm gücüyle 
vı.ırguluyordu; türkifizasyon. Bireysel 
yaratıcılık, daha fazla Türk olmak, 
Türkçe öğrenmek, Türk tarihini bil· 
mek, Türk'ün şanlı varlığını korumak 
\ 'C 7cnginlcştirmckti. Mutlu gelecek \ 'C 

bireysel ,·arlık, böyle bir bireysel y.ır.ıtı
cılıga bağlıydı; bireyin dilini, kökenini , 
kimliğini 'c t.ırilısd kültür nıira~ını kar· 
lcden bir bireysel nr.ıtıcılık. ;\fusil, ~i
teliksi7 Adam 'da ''Gerçeklik duygusu 
'.ırs,ı, o zaman olasılık duygusu da 'a· 
roln1.1lıdır." dı) ordu am,ı duğdugum 
yörelerde, o mek.'ııılara ait gerçek yok 
edilmiş, yerine sahte, yalan bir gerçek, 
zor \'C şiddetle, topluma kabul ettiril
mişti. Bu nedenlt: herhangi bir başka 
olasılıktan da söz etmek mümkün de-

ğildi; insanların önünde, her konuda, 
her alanda, bir tek olasılık vardı, yalan 
gerçekiere uygıın davranmak, hayatı ve 
hayata ilişkin her şeyi -tarih ve geçmiş 
de dahil- yalan gerçekiere uygun hale 
getirmek. Kapalı ve totaliter toplumlar
da bireysel yaratıcılık, toplumun nefes 
borusudur. Geleceğin teminatı, onurlu 
bir hayatın ön koşuludur. Bireysel yara· 
tıcılıkla, her şeyden önce birey kendisi
ni yaratır, kendisiyle toplum, tarih, kül
tür mirası ve dünya arasındaki dinamik 
ilişkiyi, alışverişi yaratır; kapalı ve dura· 
ğan toplumun en çok ihtiyaç duyduğu 
şeyi, yeni bir görüşü, düşünceyi, dunı· 
şu, tarzı urtaya koyar. Bireysel yaratıcı· 
lık, toplumsal yaratıcılığın tohumudur. 
Yaratıcı dönemler, süreçler, akımlar, bi· 
reyscl çabaların bir ürün, bir eser, bir 
zenginlik olarak somut biçimde görül· 
mt:siyle başlar. Bireysel yaratıcılık, ruh· 
tur; ruhun yaratılması, inşa edilmesidir. 
Doğduğum yörelerde ruh, birey, birey· 
sel yaratıcılık, toplumsal değişim, dö· 
nüşi.im olarak yok edilmişti; ne ti.iın in· 
sani dencykrin tanığı Dicle ve Fırat'ın 
bin yıllardan bu yana akıp duran scsi 
duyulabiliyordu ne de biraz ötedeki 
dağların zir\'esindeki Kral Antiok· 
has'un yüzündeki hüzün topluma ul.ı
şabiliyordu. On beş bin yıldan bu yana 
insanı ,.c insanlığı besleyen, insanlığa 
ait uygarlıkların , dinlerin, ki.iltürleı;n 

ilk adınılarını atan, ilk ürünlerini \'Crcn 
Yu b rı Me.Gopotanıya 'nın bereketli 
toprakl.m, akıl alm.ız biçimde tamamıy· 
la yoksull.ışmıştı ama en önemlisi nı· 

h un } aratıcı scsi, netesi k.ıybolmuştu. 
Scsi duyulan, askeri putinierin \'C marş· 

~ların çık.ırdığı katı ses, topluma ul.ışan 
da bireyi yok eden 70rba sistemin sayı· 
s ız fcrmanıydı. Bireye güç ,·en:bi lcc.::k, 
ona destek olabilecek her şey yok edil
ıni?ti. Rejim tüm direnişleri çok kanlı 

biçimde ezmişti. Topluma örnek olabi· 
lecek bireyler (aydınlar, yazarlar, şahsi· 
yerler, !iderler) ya idam edilmiş, öldü
rülmüş ve hapishandere tıkılınıştı ya da 
iilkeden uzaklaştınlarak sürgüne gön
derilmişti. Dil, kimlik, kültür mirası ya· 
saklanrnış, Kürtçe okuma, yazınanın bi
ricik merkezi olan medreseler kapatıl· 
mış, sııurlı sayıdaki kitap, dergi, gazete 
ve entclektüel eser yok edilmişti; bire· 
yi n ve toplumun atar damarlan tümden 
kesilmişti. İnsanlar, şiddetin acımasız 
zoruyla, kendilerine, mekaruarına, dün
yalarına, kültür mirasianna yabancı hale 
getirilmişti. Korkuyla kendilerine.emre
dilen yeni gerçekleri kabul etmek, kcn· 
dilerine ait olanı bir yabancı, yabancı 
olanı da kendilerine ait bir varlık gibi 
görmek .Gonında bırakılmışlardı. İnsan· 
ların hiçbir hakkı yoktu ama yeni ger· 
çekiere uygun, yerine getirmeleri zo· 
mnlu soruınluluklan, görevleri vardı. 
Kendilerine ait olanı düşünmek hele 
düşünceyi bir çaba, bir ürün haline ge
tirmek en büyük suçttı. Bu nedenle de 
insanlar düşi.inmemeyi, kendilerine ait 
olanı bilmemeyi tercih ediyordu. Ha· 
yat, büyük hcyecanlardan, yaratıcı lı klar· 
dan, dü~üııcelerdcn ve başarılardan 
uzak, günü birlik olnı.ılıydı; yeni lıncli, 
içilıneli, o ınek.'ınlarla sınırlı, edilgen \e 
aktif olnı.ıktan çok U7ak bir sosyal hayat 
si.irdüriilıııdi, SC\ meli, se\işmcli, çocuk 
yapılmalı, i htiyatlı bir neşe ve sevinç, 
görülmez hir keder ve hü.lün olmalı ve 
çocuk\ıı \·oğu z,ıman oldukça naif, saç· 
ııı.ı, anlaııı~11 gürültü ve p.ıtırtılarla bir 
öm ür tükl·tılıneliydi. 

H.ıyat, do~ı dolu yaş:ınmamalı, tü· 
keti!me~i gereken bir meşkale olarak 
görülmcli,·di. Hayatın ölçüleri, dünyay· 
la birlikte, dünyayla zengin bir bilgi alı~ 
veri}i içinde , büyük erdeınler, hareket· 
ler, değişimler değil, dünyanın dışınd,ı· 
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ki o kapalı toplumun haddi hesabı ol
mayan, anlamsız ve değersiz günlük laf
ları, dedikoduları, çekişmeleri, kıskanç

lıklan ve doyumsuzluklan olmalıydı; 

iyilik ve kötülük, başarı ve başarısızlık, 
günah ve sevap, her şey ama her şey, bir 
zevk ve heyecan vermeyecek, başkaları· 
nı asla etkilemeyecek şekilde, böylesine 
basit ve bayağı olmalıydı . 

Bu kadar. Ne yazık ki bu kadar. O 
yöreleri ve o günleri düşünürken , ister 
istemez, hep bir metafor, daha doğru· 

su ruhumu ve yüreğimi sıkıştıran bir 
kabus aklıma geliyor; cehenneme ait 
bir ateş çemberinin içinde olan bir ak
rep. Akrep, ateş çemberinden kurtul
mak için can havliyle kendisini sağa so
la atıyor, çabalıyor, alevlerin arasından 
bir çıkış yolu bulmak istiyor ancak kur· 
tuluşu yok, her taraf ateş. Sonw1da, ar
tık her şeyin bittiğini anlayan güçten 
düşmüş, umutlannı yitirmiş akrep, her 
şeye son verecek bir şey yapıyor; zehir
li iğnesiyle kendisini sokuyor. Böylesi 
bir ateş çemberinin içinde olan o gele
neksel toplumun ruh hali de akrebin 
hazin sonuna çok benziyordu; toplu
mun hele bireyin herhangi bir çıkış 

noktası, kurtuluş umudu yoktu ve güç· 
ten düşmüş, umutlarını yitirmiş olarak 
durmadan kendisini sokuyordu. Öfke
si, nefreti, kini, cehaleti ve çaresizliği, 
zehirli iğnesiydi ve soktuğu da en yakı· 
nındaki aile ferdi, akrabası, komşusu, 
hemşerisi, köylüsü ya da memleketlisiy
di. Her türlü uğraş, arayış, direniş, sa
vunma ve çıkış çabasında başarılı ola· 
mayan ve sonunda artık boş vermek, 
kabul etınek ve gelişmelere karşı kayıt· 
sız kalmak zorunda bırakılan toplwn, 
kendi içine çekilmiş, en yakınındakine 
yönelmişti. Dışardan gelen o zorba ta
hakküme karşı, "Ben ne yapabilirim? 
Biz ne yapabiliriz?" sorularının cevabı 
kocaınan bir hiçti ve bu hiç çaresizliğin 
ve sıkışmışlığın bir sonucu o larak, içe, 
en yakında olana yönelik sınırsız bir öf
ke yaratıyordu. 

Her zaman, her yerde, herkesin 
kendi egosu için bir barbara ihtiyacı 
var. Güçsüz barbar, güçlü 'ötekinin 
kendini daha kudretli, erdemli, 
haysiyetli ve uygar hissetınesinin 
teminatıdır. Tıpkı Kavafis'in o 
mükemmel dizelerinde oldu
ğu gibi; 

Peki, biz ne yapacağız sim· 
di barbarlar olmadan? 

Bir çeşit çözümdü onlar so
runlarımıza ... 

Evet, barbarlar, 
sorunların çözümü· 
dür; Osmanlı döne
minden kalma ağır bir 
mağlubiyet travması yaşa-

yan Türkiye'deki yeni rejimin 
barbarları, Ttirkleştirilmesi gere· 
kenler ama özellikle de Kürtlerdi. 
Hep mağlub olmuş Kürtlerin barbar
lan ise kendi içlerindeki öteki azınlıklar 
ve daha zayıf akrabaları, komşuları , ya
kınlanydı. Kürtler saldırılarla ezilmiş, 

sindirilmişti ama en yakınlannda olan
lara saldırarak da o eziklik ve sindiril
mişlik ruh halini atınak, kendilerini 

güçlü ve varlıklı hissetınek istiyorlardı. 
Korkunç saldınlar onları paramparça 
etıniş, birJik ve bütünlük duygularını 
yok etınişti. Onlar da en yakınlarındaki 
daha zayıf Qjanlara saldırarak, parçalan· 
mayı daha çok derinleştirmeyi hedefle
mişti. Günahkar rejimin günahlan ala
bildiğine çoktu ancak bu günahiann en 
önemlilerinden biri, zulmünü ve zalim· 
liğini, saldırgan askeri mentalitesini, şi
zofrenik ruh halini yaygınlaştırarak, bir 
mikrop gibi mazluma da bulaştırması 
ve mazlumların içinde de daha küçük 
fermandarlar yaratmasıydı. Doğduğum 
yöreler, zulmün egemen olduğu yerler· 
di; oralarda mazlumların bir bölümü de 
çoğu zaman zalim olabiliyor, zalimiı1 
ruh haliyle, onun tarzıyla hareket ede
biliyordu. Zulüm, kendisini en sarsıa, 
en çıplak biçimde ölümle ifade ediyor· 
du ve ölüm, o yörelerin kesintisiz gele· 
neğiydi; cina}'et, asla vugeçilmeyen bir 
kati yargı, bir yaşam tarzıydı. Doğduk
tan sonra beni dünyayla tanı~tıran ilk 
duygum ölü mdü; benden önceki 
ölümleriı1 sözleri, anlatılan, benim ta· 
nık olduğum ölümler ve çevremde hep 
konuşulan iilümlt:r. Cinayet, bir istisna 
değil, hayatın doğal bir parçasıydı. Ga· 
rip olan, ölüm değil, kazara herhangi 
bir gün bir ölümün, bir cinayetin olma· 
masıydı. Gözlerimi hayata değil, ölü· 
me açtım; kesintisiz bir ölüm vakası 
toplumu ve bireyi esir almıştı. Herkes 
birbirine karşı, birbirine düşmandı. 

Herkesin bir ötekiyle sorunu vardJ ve 
herkes çaresizliğin yaratuğı öfkesini bir 
ötekinin üzerine kusmak için fırsat kol
luyordu. Her Allah'ın günü toplum 
bir ya da birkaç cinayetle sarsı· 
lıyor, biraz daha içine ka
panıyor, biraz daha 
bireyi yok ediyor· 
du. Çatışmalar, 

çelişkiler sırursızdı ve en küçük aile bi
riminden başlayarak aileler, sülaleler, 
aşiretlcr, köyler, yöreler arasında geniş
leyerek sürüyordu. Tıpkı Habil ile Ka
bil gibi çoğu zaman kardeş bile kardeşe 
düşmandı, kimi zaman kardeş bile kar· 
deşi öldürüyordu. Zamansız ölüm, he
pimizin alnına yazılmış kaderdi; doğdu
ğumda birkaç akrabam cinayetten ceza· 
evlerindeydi, sütalenin birkaç başka sü· 
Jaleyle kanlı çelişkileri vardı, akrabaların 
büyük bir bölümü birbirleriyle ve ya
kınlarıyla kavga ediyordu. Henüz kü· 
çük bir çocukken birçok val1şi cinayete 
tanık oldum ve kitaplar okumaya başla
dJğım yaşiara geldiğimde de yakınları

ma yönelik beni derinden sarsan cina
yetler serisinin ilki işlendi ve birbirleriy
le yakın arkadaş olan bir kuzenim bir 
başka kuzenimi bıçakla öldürdü. Bir 
başka akrabam, geniş bir aşiret kavga
sında, yanlışlıkla kavgayla ilgisi olmayan 
bir komşusunu öldürdü. Sebep? Hiç, 
yine o hiç duygusu; saçmalık, cehalet, 
aptallık, basitlik, bayağılık, yoğun ezik
lik duygusunun çılgınca dışa vurumu. 
Tüm bunlar, topluımı esir almış ölüm 

sarmalının küçücük 
bir örneğiydi. 

Bir keresinde, 
terzi dayımın 

yanında küçük 
• bir çırak iken 

bir cinayete ta· 

ruk oldum; silalı sesleriyle koşup olay · 
mahaline gittiğimde birisinin kaldırı

mm kenannda kanlar içinde yığılı oldu
ğunu, onu vuranın ise arka sokakta, 
elinde tabancası, yaralı, duvara dayalı, 
boynu düşmüş, ölmek üzere olduğunu 
gördüm. Ölen de yaralanan da o yöre
lerio güçlü ailelerinin birinin fertleriydi. 
Amca çocuğu ve yakın arkadaştılar ama 
ne olmuştuysa o sözünü ettiğim öfke · 
onlara egemen olmuş, tabancalarım çe
kerek birbirlerini vurmuşlardı. Ve o ci
nayet birkaç kuşağı etkileyen bitınez 

tükcnmez bir kan davasına, kan davası 
da kırk civarında yakın akrabanın ölü· 
müne yol açtı. Bir keresinde de müba
rek oruç zamanı, bir akşam üstü şehri 
sarsan silah sesleriyle olay mahaline 
koştuğwnda, mahallenin camisine biti
şik bir tirının önünde ömürlerinin ba
harında, bir pusuda öldürülmüş üç kişi
nin kanlar içindeki cesediyle karşılaş· 

om. Bir kan davasından dolayı yakın 
akrabalan onları orada kıstırınış ve öl
dürmüştü . Birdefasmda da, sabahın er
ken saatlerinde, evimizin kapısı önünde 
patlayan silah seslerinden sonra, ihtiyat· 
la kapıyı açtığımda, biraz ötede, siyah 
taşlarla döşenmiş yolun ortasında, giyi
minden kuşamından son derece yoksul 
olduğu anlaşılan birisinin yerde yattığı· 
nı gördüm. Eski, basit ayakkabılarından 
biri ayağından uçmuş, yamalı siyah şal· 
varı yandan yırtılmış ve boynundan 
oluk oluk kan akan yoksul köylüyü, ay· 
nı köyden bir akrabası yine saçma bir 
nedenle öldürmüştü. Yapacak bir şey 
yoknı, ölümün fermanı katiydi; içer· 
den, o sabah babarmn pazardan getirdi
ği ete ve sebzelere sarılı buruşuk gaze
tc sayfalarını getirip o yoksul, biçare 
köylünün üzerine attım; kefe ni o yırtık, 
pırtık gazete parçaları oldu. Ve bwllara 
benzer daha birçok örnek ... Ateş çem
berinin içindeki akrep, zehirli iğnesiyle 
devan1lı kendisini sokuyordu ve top
lumla birey, durmadan, yaratıcılığın 

çok çok uzağındaki o cehennemin de· 
riniikierine doğru çekiliyordu. Cehen· 

nemi cehennem yapan esas özellikleri 
daha sonra aı1latacağım ama böyle 
bir cehennemde yaratıcılığın bir tek 
ölçüsü olduğunu yeniden vurgula
mak zorundayım; hayatta kalabil
mcyi, ne türden olursa olsun bir 
yaşam sürdürmeyi başarabilmek. 
Birey olmadan, bireyi birey ya
pan özelliklerin tümünü yitire
rek yaşamak. Dış baskıların 

mucidi devlet kuruluşlarının, 

polisin, ordunun, açık-gizli vu
rucu timlerin, istihbarat örgüt· 

lerinin, muhbirlerin, memurla
rın, mahkemelerin, hakim ve sav-
cılann, okulların, kütüphanelerin 

ve iç baskıların mucidi yerel ege
menlerin, geleneksel sosyal ilişkile

rin, değer yargılarının, kolektif ruh 
halinin, hep birlikte, el ele, bireyi 

alçaltan, onu bir sürünün isim
siz, önemsiz, anlamsız bir 

"unsuru," bir öğesi haline geti
ren bir yaşamı, olabild i ğince az 

zararla, gidebileceği yere kadar gö· 
türebilmek. 8 
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EVET COCUKLAR ŞfMDf SÖYLEDIK
LERIMf TEKRARLIYORSUNUZ, 

BUNUN ADI DEFTER! HEP BERABER! 
TEKRARLlYORUZ NEYMfŞ? 

DEEFFTEERR/ 

Ö~RETMENiN TÜM ÇABALARINA RA~MEN 
CAMIN ÖNÜNDEKI KEDININ ADI PlSO 
OLARAK KALDI. ÇÜNKÜ ONLARlN 
DÜNYASINDA PISOYDU. ASlM SU HIKAYEYI, 
Ö~RETMENIN KENDISINDEN DINLEMIS 
VE BANA ÖYLE AKTARMISTI. 
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epimizin akrabası 

Şivan Perwer'i ŞİVAN yapan, Mayakovski'ye, Victor Jara'ya ve 1950'1i yıllarda 
Amerika'da zenci uyanışının se~bolü olan Paul Robenson'a benzemesidir. 

II
EYP denilen aletin icadıdından çok 
öncesine rastlar kuşkusuz, şehri

ınize gelişi. Onunla karşılaşma 

tarihim ise, siyahla beyazı birbi· 
rinden ayırmaya başladığını yıllara 

rastlar. Akrabamız Übeydullah, (biz ken
disini hep "Mela" diye çağırdık, öyle bil
dik) Cizre'de, bir Medrese'de okumuştu. 
Cizre'den Hakkari'ye yürüyerek gelmişti 
fakilik eğitimini tamamlayıp " Mda" mer
tebesine eriştikten sonra. Gelirken bir de 
teyp getirmişti beraberinde. Küçük bir şey-
di, dikdörtgen bir şekli vardı, iki büyük 
pille çalışıyordu, bir )apon markasıydı. Ge
cenin bir saati yolu düşmüştü şehirdeki 

evimize, uykudan uyandırmış, ısrarla ben· 
den bir türkü söylememi istemişti. H eves
liydim. Sesimi köyde yaşayan abialarıma 
götürecekti, uyku mahmuduğu içinde, de
tone bir sesle türkü söylediğimi hatırlıyo
rum. (Nasıl yar di)reyim ben böyle yara -
Ali Ekber Çiçek-). Tuhaf bir şey olmuş, 
teyp söylediğim türkü)ri.i kaydetmiş, hepi
mizi hayretler içinde bırakmıştı. Übeydul
lah'ın teybinin bana tek ~ürprizi bu değil

di, bir de, yaşadığım sürece hep yanıında 
gezdirdiğim, hep hafızamın bir yerinde 
muhafaza ettiğim, en olmadık zamanlarda 
imdadıına yetişip bana türküler söyleyen 
bir ses, Şivan Perwer'in sesini ... 

Ortaokula başladığıında, koltuğumun 
altında 'Felsefenin Temel ilkeleri', kitapta 
okuduğum doğa olayları ile toplumsal 

(\olayların koşutluğundan hareketle yeni bir 
l dünyanın nasıl kunılacağına kafa yorarken, 

'Daye tu ne giri' (Ağlama anne) türküsü 
düştü dillere. 'Ey felek' Sümbül Dağı'nda 
yankılandığında ise, artık efsaneydi ve her 
efsane gibi, nasıl e[~aııe leştiğine dair çok 
hikayesi vardı. ('Ey Felek' Cegerxwin'in, 
'Daye tu ne giri' M. Emin Bozarslan'ın şi
irindeıı bestclenınişti.) 

Bilirsiniz, önüne çıkan setleri yıkıp biri 
meşhur olduğunda, vaktiyle o kişinin elin
den tuttuğunu iddia eden arkadaşlan biter 
her yerde. Şivan'ın ki böyle olmadı, sonra
dan onu meşhur ettiğini iddia eden hiçbir 
arkadaşı çıkmadı. Şivan'ı halk meşhur etti. 
Elinden tutan "abisi" halkıydı . Hiçbir ha
misi çıkmadı. Türkü söyledi ve söylediği 
türküler kısa zamanda hedefi on ikiden 
vurdu ki, o saatten sonra kim kalkar da Şi

van için bir şey yaptım derse, hiç kimseyi 
inandıramazd.ı. Bir de onun meşhurluğu

nun arkasında bir kişinin durması ınüm· 

kün değildi. Çünkü nıeşhurluğu, aynı za
manda ateşten gömlekti ... Meşhur olması
nı sağlayan yegane arkadaşı; sesi ve o sese 
katık ettiği mücadeleye dair şürlerdi, Ce
gerxwin 'in kclarruydı. 

1975 yılı f.ılan olmalı ... Ankara 'da bir 
gece düzenlenmişti, "Hakkari Gecesi" 
adında. (O sıra lar, bürük şehirlerde deği
şik yöre adlanyla devrimci geceler düzen
lemek gelenekti .) Yanlış hatırlamıyorum 
inşallah, gecenin assolisti Rahmi Saltuk'tu. 
Böyle anlattılar bana gecenin tertip komi
tesindeki arkadaşlarım. Geceye çıkan bü
tün sanatçılar para almıştı, Şivan Penver 

hariç ... (Şivan, üniversitede okumak ü;ıere, 
1973 yılında gelmişti bu şehre.) Üstelik 
hiç önemsenmeıniş, alelade bir saatte çıka· 

nlmışu sahneye. Sahneye çıkar çıkmaz, kü
çük curasıru almış kucağına, "Xezal, Xe
zal'' uzun havasına başlamış, (o tarihlerde 
Ankara'da bir sahnede Kürtçe türkü söyle
mek, her babayiğidin harcı değildi) salon· 
dakiler bir anda şahlanmış, bütün o coşku 
içinde Şivan ayağa kalkmış, sazını kırarak 
kendisi için uygun görülen yeri protesto 
ermiş, geceyi terk etmişti. (Babasının oku
yup alim olacaksın telkinlerine başkaldınp 
bulabildiği her şeyden bir cura yapıp hü
ner sahibi olmaya karar verdiği gün kalkış
tığı ilk isyandan sonra, devrimci bir gece· 
de, geceyi düzenleyenleri protesro edecek 
kadar }ri.ireğini eline alıp kalkıştığı şey ikin
ci isyanıydı. Bü)iik isyana hazırlık diyebili
riz. Kurulu olan her düzene karşı. .. ) Sah
nenin arkasında, kuliste onu bekleyenler 
vardı; galiba ilk defa burada tartakladılar 
Kürtler onu ... Bu tartaklama daha sonraki 
yıllarda neredeyse geleneksel bir hal ala
caktı. Çıktığı her gecede, tavrını beğenme

yen, siyasal görüşlerinin yanında neden yer 
almıyor diye her defasında tartaklamaya 
kalkıştılar. Tartakladıkça büyüdü Şivan, 
ona karşı beslenen kızg!nlık ve nefret, efsa
nesini daha da ulaşılmaz kıldı. 

"Hakkari Gecesi"nin tertip komitesin· 
den yer alanlar daha sonra ~ehrimize gelip 
Sümbül Dağı'nda, Cilo'da, Reşko doru
ğunda, Golan tepelerinde, Berçelan yayla
sında sesinin yankılandığını gördüklerinde 
anlattılar hikaye)~; şimdi taptığınız adam, 
gecede tartakladıklan adamdı. Çok çabuk 
pişman oldular. yaptıklan densizliğin farkı
na varmak için, " H ftn rabin ve govene 1 
deste hev bigrin tevde 1 ximximc daxin 
erde ... " (Kalkın halaya, el ele tutuşun ... ) 
türküsünün ritmi eşliğinde oynayan bir 

halkı görmeleri gerekiyordu meğerse. 
Şivan, artık koyaklara mağaralara, dağ

lara raşlara, köylere şehirlere, artık hiçbir 
yere sığmayan bir efsaneydi! Ve her efsane 
kahramanı gibi hem her yerde, hem de 
hiçbir yerde değildi. 

Kendisini aramıyorduk, ulaşılmaz bir 
yerde olduğunu biliyorduk, aradığımız se
siydi. Sesi her yerdeydi. Irak'ta kıyasıya bir 
savaş sürüyordu. Saddam' uçaklarıyla, as· 
kerleriyle, korucu ordularıyla Kürt köyleri· 
ne saldırıyordu. Bütün cephelerde çarpı

şan peşmergelerin elinde tüfekleri, sırtla
rındaki heybelerde Şivan'ın kasetleri vardı. 
En amansı:t saldırılar, Şivan'ın scsi eşliğin
de püskürtülüyor, en umarsız hücumlarda 
onun sesinden cesaret al ınıyordu. Narkoz
suz, uyutmasız yapılan canlı canlı ameliyat· 
larda, narkoz niyetine veriliyordu Şivan'ın 
sesi hasta pcşmcrgeye ... Şivan'ın sesi ame
liyat edilen peşmerge için narko;ı yerine 
geçiyordu. "Wa h atin pCşmergcn me ... " 
(Geliyor pcşmergelerimi:ı ... ) "Uxin lcxin 
lCxin 1 panya solan'l erde xin ... " Koy 
bu parçalann çalındığı kaseti teybe, al eli
ne neşteri doktor, hiçbir ilaca gerek yok, 
bıçağın değdiği ten uyuşmuştur artık. 

Sonra darbe oldu. Düşlerimi z parça
landı. Arkadaşlarımız öldürüldü. İnsanlar 
kaçtı. Sürgün, anayurt oldu. Yüreğini yaşa

dığı yere bırakıp, camnı alıp yanına sının 
ihlal edenler, başka bir gurbete, Şivan'ın 
yaşadığı ülkelere gitti. Bir daha onlan gör
mem için aradan 15 yıl geçmesi gerekti, 
ama Şivan yanımdan hiç ayrılmadı. Darbe
ciler yasakladılar, çiğnediler hayatı, her şe

yi yok ettiler sanki, bir tek Şivan'ın sesi 
canlı kaldı. Kim yapıyordu, nasıl yapıyordu 
bir muammadır, Şivan yılda iki albüm ya
pıyordu Almanya 'da, aradan çok geçme
den kasetleri pat diye yaşadığımız şehre 
düşüyordu. Sınır ve yasak dinlemiyordu, 
nasıl yapıyordu bilinmez, o en karanlık yıl
larda aldığımı/ ağunun panzehiri oldu. 
Hayatı sevdirdi, umudu korumayı, ayakta 
kalmavı öğretti. 

Ü;1iversitede okurken İstanbul'da 
1980'1i yıllarda, artık video çağına girmiş
cik. O zamana kadar kaset kapaklannda 
gördüğüm resmi İstanbul'da canlandı, bir 
video klip yoluyla gelip durdu karşımda. 
Filmler, insanların boyları bosları konu· 
sunda yarultırlar seyirciyi, dev gibi bir 
adam çıkmıştı karşı ma, beyaz bir ata bin· 
miş, bir Avrupa şehrinin yeşillikle dolu bir 
parkında at koşturuyor ve "Dexalo"yı.ı 
söylüyordu. (Kawis Axa'nın türküsüdür, 
baban1 hastalandığında hep bu türküyi.i 
nıınldanırdı, ölürken de aynı türküyü rru
nldanmış) Kafasına bir poşi sarmış, üstün
de bir tirgal vardı. Perdeleri tamamen ka
palı, ışığm sızmadığı bir öğrenci evinde, 
Aksaray'da, bir bodrumda seyrettik klipi, 
dışanya çıktığınıazda hava kararnuş, Aksa
ray'a pis bir yağmur yağıyordu. Biraz önce 
illegal bir şey yapmış, bir yasaya aykın dav
ranmış, bir yasağı çiğnemiş, kendi dilimiz
den türkü söyleyen h üner sahibi birinin se
sine kulak vermiştik. 

İnsan, anadilini gittiği yere götürür, 
götürmezse bile o gelir seninle ve an gelir 
işte böyle suç işletir sana. 

1975 yılında H akkari'de kaset kapa
ğında gördüğüm resmi, 1985 yılında İs
tanbul'da caniandı bir video klipte, 1995 
yılında da İsveç'in Uppsala şehrinde, villa 
t ipi, bahçe içinde küçük bir evde ete kemi
ğe bürünüp çıktı karşıma. (Video klipte 
gördüğüm iri yan adama hiç benzeıni· 
yordu, ufak tefekti ve aynı boydandık 
Bu kadar küçük bir adam, bu kadar bü
yük bir efsaneyi çok güzel taşıyordu. 

Bunun adı da karizmaydı işte. ) Demek 
sesini duyduğum an ile kendisiyle karşılaş

uğım an arasında tam 20 yı l geçmişti. Ve 
lO yıldan beri arkadaşız Şivan Pcrwer'le ... 
30 yıllık bir tanışıklık bu durumda ... 

Evinde çiğ köfte yaptı ".Narine'' eşli
ğinde. Arkadaşı Koyo Berz soğan doğradı, 
daha geçen gün ikisini hanyoda görmüştü 
Gülistan, birbirinin sakallanna, saçiarına 

düşen aklara boya sürürken ... Genç göste· 
riyordu, sakalları alarnet-i farikasıydı, sa
bahlan güne mutlaka jimnastikle başlıyor, 
bulabildiği her fırsatta yü.tüyor, sigara iç
miyor, alkolden uzak duruyordu. Bu yüz
dendi sahnede devleşınesi, bu yüzdeydi 
sahnede dinç ve enerjik bir delikarılının 

gösterdiği performansı göstermesi. Erken 
• uyuyor, erken kalkıyordu, gittiği her yere 

sazını beraberinde götürüyordu, bir toplu
lukta olsun, bir ev sohbetinde olsun, hiç 
kimsenin isteğini geri çevirnıiyor, bulabil
diği her firsatta türkü söylüyor; bu duru
mu da sesine gelecek bir zarar olarak gör· 
müyor, tam tersine yapılan antremandan 
sayıyordu. Sesin cgzersize ihtiyacı vardı ve 
sürekli prova yapıyordu. 

"Kardeş Türküler"le yaptığı " Roj u 
H eyv" albümünü beğenmemişti, albümü 
hakkında konuştu diye, ağır bir yazıyla 

eleştirdim. Eleştırimi haklı gördii. Sonra 
hakkında bir kitap yazma fikri düştü aklı
ma, kalkum Stockholm 'e gittim, bir hafta 
beraber dolaştık, konuştuk, ses kasetleri 
hala dunıyor yanımda, bulabildiğim ilk fir
satta bir kitaba dönüşecek. Fakat şimdiden 
şu notu düşmek istiyorum. 

1989 yılında Fransız Devrimi'nin 200. 
yıldönümünde sahneye çıkması, yakınlarda 
dünyanın en büyük müzik ödüllerinden 
birini )~ne Fransa'da almış olması, Peter 
Gabriyel'le bir albüm yapmak için kendisi· 
ne teklif yapılması, hemen hemen bütün 
Kürt önderleriyle kurduğu yakın ilişkiler, 
Kürtlerin yaşadığı her yerde bir ilah gibi 
karşılanması değildir Şivan Perwer'i Şivan 
Penver yapan. Bütün bunlann toplamın

dan başka, en çok Rus Devrimi'nin başlan
gıç döneminin Mayakovski'sine, Ailende 
döneminin Şili'sindeki Victor )ara'ya, 
l 950'li yıllarda Amerika'da zenci uyanışı · 

nın sembolü haline gelen Paul Roben
son'a benzemesidir.@) 
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MEHMri' AU İZMİR 
· ılı :flllll'l~lt,llLCOII 

«sabahm bapnda, 
günden önce, 
elimi yiizii1nii 

yıkadım, 
günefe verdim 

yüzümü, 
Amin, amin. 

Allah Tebarekel Din, 
Tefakel tefakin, 

Allah asil h alkin ... » 

Bir Tezidi Duası 

URATHAN Mw1gan'ın Mah
mut ile Yezida'sııu okuyan 
herkes sanırım benim gibi 

Mezopotamya'nın bu kadim 
topluluğu hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olmak istemiştir. Yezidi
ler'den sö~ ediyorum, ateşin \'e gü
neşin çocuklarından. Türkiye'de 
Batman, Midyat, Kurtalan bölgelc
rinde yaşayan Y ez id i ler, halk arasın
da bilinen yaygın kanı olan "şeytana 
tapanlar" olarak anılmaktan hiç de 
memnun değiller. Onlar güneşin, 
ateşin ve doğanın çocukları olarak, 
kadim inançlarıyla b ilinın ek, sanıla: 
nın aksine Meleki Tavus'un kibir
den uzak felsefesiyle anılmak isti
yorlar. Önceleri bu bölgelerde yüz
lerce köyde yaşayan Yezidi'den bu
gün 60, 70 kişi kalmış. Bunların 
hepsi de yaşlılar. 

Kalan Yezidilcr'i görmek için 
uğradığımız ilk köy Batman Hasan
keyf yolunun ortasında bulunan 
Yolveren Köyü. Köy, tamamen bo
şaltılmış gibi görünüyor. Meydanda 
dunıp yaşayan kimsenin olup olma
dığını kontrol ediyoruz. Birkaç ses
lenmenin ard ın dan orta ya~lı bir ka
dın beliriyor tepe yamacına kunıl
muş bir evin avlusw1da. Tedirgin 
gözle.~le bizi izliyor. Yanına gidiyo
ruz. O nce konuşmak istemiyor. An
cak ısrarlarımız üzerine konuşmaya 
başlıyor. 

KUTSAL HOROZLAR 
Evin bahçesine girdiğimizde ilk 

~ikkatimizi çeken horozlar oluyor. 
Ilk defa bu kadar çok horozu bir 
arada görüyon~m. Kadın bizi kapı
da karşılıyor. Isminin Baran oldu
ğwm söylüyor. Kocası Batman'a 
gitmiş. Bir gün sonra Almanya'ya 
gidecekleri için hazırlık yapıyormuş. 

• 

I 
Yüzyıllardır aşağılanma, baskı, hor 
görmelerden yorgun düşen Yezidiler, 

artık kurtuluşu Avrupa'da arayorlar. 

Kapının önündeki masaya oturuyo
ruz. Bize ısındıkça konuşmaya başlı
yor Baran. "Biz Almanya'da yaşı
yoruz. Buraya yaz tatili için gel
dik. Bizimle beraber beş altı aile 
daha geldi ama onlar bir hafta 
önce geri .döndüler. Bu köyde 
şimdi ben, kocan1 ve muhtardan 
başka kin1se yok. Biz de yarın yo
la çıkacağız." 

Köy bölg~deki çatışma ortamın
dan çok etkilenmiş. Boşaltılan köye 
korucular yerleştirilmiş. Ancak Yezi
diler'in açtıkları davayı kazanmala
rıyla korucular buradan çıkartılmış . 
Onlar da bunun intikamını evleri ve 

· mezarları tahrip ederek almışlar. Ba
ran bize Almanya'da getirdiği nes
kafeyi ikram ediyor ve köyü göste
riyor; 

"Eskiden bu köyde 50 hane 
yaşardı. Şimdi artık kin1se yok. 
Sadece yazlan geliyoruz. Belki 
biz de iyice yaşlanınca temelli dö
nüş yaparız ancak gençler dön
rnek istemiyor." Horozları soruyo
rum. 

"Horoz bizim için kutsaldır. 
Günün doğuınunu, sabahın geli
şini haber veriyor" diyor. Yezidilik 
hakkındaki sorulanını ise geçiştiri
yor: 

"Benim bilgim yok. Bildiğim 
tek şey Yezidi· olduğwndur. O 
kadar." 

İzin isteyip kalkıyoruz ... 
"GÜNEŞ DOGMADAN, 
DÜNYA AYDINLANMAZ" 

İkinci durağıımza doğru yola çı
kıyoruz. Dağların arasına sıkışmış, 

büyükçc bir köy. Oğuz Köyü. Kö
yün girişinde büyük bir jandarma 
karakolu var. Karakolu çevreleyen 
telierin kenanndan dolanarak köye 
varıyoruz. Bu köyde de manzara 
Yolveren'den farklı değil. Ev ler boş 
ve harap. Ancak köyün içinde az da 
olsa bir hareketlilik göze çarpıyor. 
Meydancia duruyoruz. Az ilerimiz
de yıkık bir duvarın dibinde oruran 
yaşlı bir Yczidi kadına yaklaşıyoruz. 
Bizi güleç bir yüzle karşılıyor. İsmi 
Hazar. Kaç yaşında olduğunu ken
disi de bilmiyor. Dokuz çocuğu 
varmış. Hepsi de Almanya'da. Ken
disi gitmiş bu yaz ama dayanama
mış; "Oralarda yapamadım oğ
lum. Benim atalarımın yurdu bu
rası, benim toprağı m. Tek başı-

Urfa'dan Siirt'e, Mardin'den Batman'a uzanan 

geniş bir coğrafyada yaşayan Türkiye Yezidileri 

bugün artık parmakla sayilacak kadar azaldllar. 

mayım burada ama yine de mut
luyum. Ben burada ölmek istiyo
rum." Eskiden 80 hane yaşarmış 
buralarda şimdi birkaç yaşlının dı
şında kimse kalmamış. 

Y ezidilik hakkındaki sorularımı
za ise cevap vermiyor. Dini hakkın
da fazla bir bilgiye salıip olmadığını 
söylüyor. Vedataşıp biraz ilerin1izde 
oturan başka bir gruba doğru yöne
lİyoruz. Kendimizi tanıtınca önce 
hiç konuşmak bile istemiyorlar. Is
rar edince konuşuyorlar. Ancak bir 
şartla; en yaşlıları Mehmet Alataş'ın 
ismi yazılacak! Yanındakiler de karı
sı, oğlu ve gelini. Mehmet Amcanın 
da çocuklarnun hepsi Almanya'da. 
O da gitmiş ancak ata toprağı çeki n
ce, geri dönmüş. Önce Yezidilik 
hakkında bilgisi olmadığını söylü
yor anıa sohbet ilerledikçe açılmaya 
başlıyor. "Biz de tek Allah'a inanı
yoruz. Birkaç isimle anıyoruz 
onu: Y ezda, Ezda, Meda, H u da. 
Onun baş meleğinin ismi de Me
lek-i Tavus'tur. Bir diğer ismi de 
Emin Cibrail'dir. Melek-i Tavus 
Allah'ın vekilidir. İnsanların ruh
larııÜ alır ve onlara ruh verir." 
Melek-i Tavus ismini duyunca biraz 
çekinerek soruyorum. Müslüman
lar'ın "şeytan" dedikleri bu melek 
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mi? Biraz bozuluyor ama yine de 
cevap veriyor. "Evet" ibadetlerini 
soruyorum. "Günde iki defa, sa
balı gün doğarken ve akşam 
gün batarken yüzümüzü güne
şe ç.evirip dua ederiz. Bizde 
ateş, rüzgar ve su kutsaldır." 

Güneşin neden bu kadar 
önemli olduğunu soruyorum ona, 
ve cevabı: 

"Güneş doğmadan, hiç dün
yanın aydınlandığı görülmüş 
müdür ey oğul." 

VEliDiLERiN KABESi 
ŞENGAL DAGI 

Sohbet iJerledikçe daha da açı
lıyorlar. Ahmet Amca'nın büyük 
oğlu daha yeni gelmiş Irak'tan. 
Orada onlar için son derece kutsal 
bir mekan var. Şengal Dağı'nda
ki Laleş kasabasında bulunan 
Şeyh Adi'nin türbesi. Şeyh Adi, 
Yezidiler'in peygamberi. Bir Yezi
di'rıin hacı olabilmesi için her yıl 
lO Kasım' da burayı ziyaret etmesi 
gerekiyor. Yezidiler'in Melek-e 
Tavus'tan başka yedi meleği daha 
var. Kürtçe'de gün isimleri güneş
le söylenir. Birinci güneş, ikinci 
güneş vs. (Yekşcm, duşem .. ) Bu 
isimlerin hepsi bir meleğin ismidir 
Yezidiler'e göre. Hergün için de 
ayrı bir ibadet şekli ve dua var Ye
zidiler'de. 

Yıl içinde kutladıklan dört dini 
bayramları var. Kasım'ın üçüncü 
günü başlayan ve dokuz gün sü
ren oruçtan sonra onuncu gün 
Ezda Bayramı olarak kutlanıyor. 
Ayrıca kışın bitiminden kırk gün 
sonra ve yazın bitimini takip eden 
kırkıncı gün de Şeyh Adi Bayranu 
olarak kutlanıyor senede iki defa. 
Bir de Nisan'ın ilk çarşambası da 
İde Çerşeme Sor (Kızıl Çarşamba 
Bayramı) ve Melek-e Tavus Bay
ramı olarak kutlanıyor. 
KAYlP KARA KiTAP 

Bugün dünyada yaşayan Yezidi 
nüfusunun çok büyük bir bölümü 
Almanya'da yaşıyor. Orada kendi 

aralarında örgütlerıip, dernekleş
mişler. Ancak ata topraklarını da 
hiçbir zaman unutmamışlar. Her 
yaz köylerine dönüp tatillerini bu
ralarda geçiriyorlar. Yezidiler'in 
bir de kutsal kitaplan var. Mus
haf-e Reş, yani Kara Kitap. Ancak 
Yezidi olmayan birine bu kitabın 
kopyalarını dahi göstermek kesin
likle yasak. Kitabın orjinalinin Pa
ris'te bir müzede saklı tutulduğu
na inanıyorlar. Ahmet amca'nın 
oğlu bu inanışın Avrupa'daki Ye
zidiler arasında çok yaygın oldu
ğunu söylüyor. Yezidiler'de erkek 
veya kız farkı gözetilmed en Yezi
di olmayan birisiyle evlenmek ya
sak. Yezidi olmayan birisiyle evle
nen dinden çıkmış sayılıyor ve 
toplumdan dışlanıyor. Din adam
!arına ise "Fakir", "Pir" ve "Şeyh" 
gibi unvanlarla sesleniyorlar. Yezi
dilik'teki en yüksek dini otorite 
Şengal Dağı'ndaki Pir Tahsin. 
Kendileri dışındaki dünyayla da 
yakından ilgililer. Ö zellikle de 
Kürt Alevilerle. Ahmet Amca gü
lümseyerek anlatıyor: "Onlar da 
bizinıki gibi. Bizim aslında Zer
düştiliğe yakın bir inanışmuz 
var. Ama Kürt Alevileri Zer
düştiliğe bizden daha yakın du
ruyorlar." 

Akşam gün batımı yaklaşınca 
Alunet amca bahçedeki kuyunun 
başına geçiyor ve abdesrini alıyor. 
Gün batımındaki ibadeti için ha
zırlık yapıyor. Sonra da güneşe 
yüzünü çevirip duasını okumaya 
başlıyor. Onlarla vedaJaşıp köyün 
yukarısına çıkmaya hazırlanıyo
ruz. Hava kararmadan yola çıkıp 
Barman'a varmak istiyoruz. Ara
baya doğru ilerlerken ilk karşı laş
tığımız Hanr N ine'yi yüzünü gü 
neşe çevirmiş ve sesli sesli dua 
ederken buluyomz. Onu rahatsız 
cdmcdcn arabaya biniyoruz. Bat
man'a doğru çıktığımız şose yol
dan ağır ağır ilerlerken, Mezop
tamya'nm bu kadim halkının acılı 
tarihini de arkamızda bırakıyoruz. E> 

2 
el lerime dökü l müş pul pul bu kadın yanıkiarı 
bana mahsus bana mahsup bana ait bana dair 
ki kırkından sonra doludur kana yağmışsa aşkın karı 
:aşk ki küçük dağ köyleridir- -J 

3 
habire oyuklar yapıyorum ya kalbime senden 
:her akşam tabanımda senin çamurun--] 
şiir ki dolunay hazzı bir çocuktur, kalp teni çekerken 
unutma--aşk sadece tannlara namahrem! koru ve korun 

4 
:böyle yukarıdan aşağı gidiyorum seni--] 
ellerim memelerine iman ediyor, gözlerin elmas büsbütün 
anladım, aşk kıştan çalınmış kısayaz şair mevsimi--
anladım, Güzel ırmak bir cıva bu en uzun gecede içime döktüğün 

5 
bir dize sarışın iki dize esmer üç dize kırmızıderin 
harf ve imgelerden yapılma bir deniz tenin! kırmızı! 
:bu bitmemiş şiirler senin ayakbi leklerin--J 
nerde deniz var gidip yüzdüm--aşk dilinde her su kızıl 

6 
dağla rda ovalarda revan gökanlam bi r soruydun sen 
:orada dururdu güzelliğin ben gelemezdim--J 
kalbe çak ı lmış çakıydı her gitme--ah, sen az gitsen! 
seni yitmelere köyler kasabalar şehirler kurard ım 

7 
az ve küçük ne varsa güzeldir--ki güzel görünmez çoğu n 
gecenin açması gibi akşamda, elin akması gibi kanda 
lehimi tutmasa da sızıl bir anlamı vardır her boşluğun 
:ben uyandım bir aşk demekti bu dünyada--] 

[ --] İlhan Berk 
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E SELİMTEMO ] 

ZELLiKLE 90'1ı yılların başında 
moda olmaya başlayan izienim 
yazılannda yazann derin iç 
dünyası, duyarhğı (bunu "du-

yarlılığı" şeklinde yazanlar da var
dı), içtenliği, hüznü (herkes "hüznü" 
şeklinde yazıyordu) ve biz faniler için 
duyduğu kaygıları öne çıkardı. Adı üs
tünde, "izlenim" yazısıydı, yani yazarı
nın bir fikri yoktu. Bize bir fikir aktar
mak yerine duyarlıkla tatlandırılmış dün
yasını taşırdı. Başlık, içerik ve biçimde 
"klişe bozmak" olarak adJandınlabilccek 
bir üslup söz konusuydu -ki bu dergi de 
"kültür" sözcüğünü aynı basit mantıkb 
"Kürti.ir" şeklinde bozarak sunuyor. 
Dünyaya değil, dışarıya atılmıştı o, bu 
yüzden varoluşsal değil, kişisel sorunları 
vardı. Bu kişisellik okurcia tüketime da
yalı karşılık buJunca, hemen her yazarı 
"kendirıi tekrarlayan" bir etki yarattı. 

Öyle ki, birkaç yıl içirıde izienim yazarla
n tümen kadar oldular. 

Bir yazıda içerik, biçim, üslup gibi ka
tegoriler yerine yazar öne çıkarsa, anlatı
rnın tonu kişisel olacaktır, doğal olarak. 
Nitekim böyle oldu ve biz okurlar yaza
rm iç dünyasını geçip banyosunu, halası
nın zamanın birinde aldığı bibloyu, ceza
evinde tanıdığı birini, yalnız kaldığında 
bumunu karıştınp kanştırmadığını, cinsel 
ilişkide bulunduğu en son kişiyi, kasım 
ayında aldığı kazağın rengini, uzun süre 
önce ayrıldığı kişinin nereden mezun ol
duğunu filan öğrenmeye başladık. Bu tür 
yazarların edebi bir başanlarından söz et
mek güçtür. Zira edebi üretimleri de bu 
kişiselliğin içinden gerçekleşir ve bu iki 
tür, yani edebi ürünle izienim yazısı bir
birinin aynası gibidir. Yazılardan birinde 
geçen bir kişi, bir olay, bir durum edebi 
üründen de yansır. Ancak okurtın tevec
cühüyle bu yazarlar kendilerini öyle bir 
mertebeye taşırlar ki, kendi kişisel algıla
nnın da eklenmesiyle bütün edebi biri
kim, hedef aldıkları ve pek de değerli bul
madıkları bir nesneye dönüşür. Okur da 
buna inanmaya başlar ve edebiyat portfö
yüne Orhan Veli'den sonra şair olarak bu 
isimleri, Kerime Nadir'den sonra yazar 
olarak bu yazarları ekler de başka kimse
yi görmez, bilmez. Batılı ya da DoğuJu 
yazarların adı bile geçmez bu bahiste. 
Çünkü kişisel yazar bunları okumamıştır; 
okumuş olsa bile ya bundan söz etmez, 

90 'lardan Yazar &elir 
Bizlereee Bizleree 

ya da okuduğu isimler müfredatın dışın
daki isimler değillerdir. 

Tam olarak yirmi üç yaşında bu ya
zarlardan nerret etmeye başlayan mevcut 
ya da potansiyel okur parasını borsada 
değerlendirip köşeyi döner. Bu arada ya
zar da "trendy" takılır ve bir zaman, me
sela Kürtlerle ilgili yazdığı son derece du
yarlı yazılarının yönünü onlara hakaret 
etme ve onların kurumlarını alaşağı et
meye çevirir. Kürt de olabilir bu yazar 
Türk de. Ama Türkleri ikiye ayırmak ge
rekiyor: Birinci grupta ezelden ebede 
Türk olanlar vardır. İkinci gnıpta ise, du
yarlı yazılar döneminde büyük büyük ni
nesinin karşı komşusunun Kürt olduğu
nu hatırlayanlar buJunur. Ne Kürtler ne 
de Türkler bu süreçte Kürtçe öğreneyim 

TRABZON LİMANlNDAK 
VİNÇLERİN BİLE KAHVE 

SANDALYESiNDEN 
KALDIRAMA YACAGI 

KİMİ YAZARLAR İSE, 

bari diye düşünmeyi geçin, bir kelime bi
le Kürtçe bilmezler. Bildikleri kelimeler 
de yarılıştır, bunların başında Amerikan 
petrokülerin kutlandığı şapkayla ortalıkta 
dolaşan Yalçın Küçük gelir. Ama olsun, 
sayfalarında. reklamcılık yapan edebiyatçt
Iara demediklerini bırakınayıp aslında 

kendilerine ait reklam şirketinin bünye
sinde dergi çıkaran yeni dinleyiciler bul
muşlar ya. Anadolu'daki garibanların ça
maşır makinesi taksitlerinden artırdıkları 
paralada çıkan gazetelerde köşe bulmuş
lar ya. Bu yazarlar, Kürtçe bir sözcük kul
landıklarında değme elirlerden dal1a kor
kunç, dışlayıa, küçümseyici, faşizan bir 
tavır takınırlar. Şöyle derler mesela: "Ben 
de 'spas dıkım' dedim, Kürtçe 'teşekkür 
ederim' demekmiş. (abç). 

İşin en şenlikli temsili, bu türden iki 
kişinin "söyleşi" havasında çalmalarıdır. 

Biri klarneri alır ve paranoyalarıyla yaşa
yan klinik bir vaka olarak alıkarn keser. 
Bu arada beberuhi rolüyle marlif editör, 
hastaya gazı verir. Bunlar edebiyattan, 
deniz mahsüllerinden, ayakkabı boyasın
dan, hatta soğuk tUzyondan söz ederken 
bile sözü Kürtlere bağlamakta ustadırlar 
ve her fi.rsatta "dilettante" olduklarını 
göstermekten geri durmazlar. Bu ah
makça sayıklamalar, kendine trend için
de yer arayan bu soku eskisi kimliklerin 
acınası durumunu da gözler önüne seri
yor. Zira, yeni dönemde bu tür yazaria
nn bir fikirlerinin olmadığı daha da be
lirgin hale gelmiştir. Çünkü "birilerinin 
okuduğu yazar" olarak kendilerini var 

ettikleri algıya kaynaklık eden durum 
büyük ölçüde değişmiştir. Bu ülkeye de
mokrasi gelecekse biz getiririz, diyen iç 
dünyası derin devlet, ezelden beridir bu 
talepleri dillendiren bütün dinamikleri 
ötede tutup ne müdahil, ne de müdavim 
kılmayarak yolunda ilerliyor. Bu anlam
da yazann popüler konusu "uyutuliı
yor". Ama muhteris yazar geri durur 
mu; içerik, biçim, üslup değişimine git
meden daha önce devlete yönelttiği 

malıcup eleştiriyi adına söz aldığı kesim
lere zalimce yöneltiyor tabii. 

Pek çok dergi, eskiden aydın/yazar 
kesimin önemli bir bölümünü kendine 
tekrarlayan isimlerio şimdiki halini pek 
beğeniyor -neydi o köy yakmalardan, aç
lıktan, yoksuJiuktan söz etmeler sahi? 
Özellikle bazı edebiyat dergileri çıkmaya 
başladıkları günden beri yeterince ihmal 
ettikleri edebiyatı iyice boşlayıp birer ırk-

KÜRTLERE KARŞI BİTLİ 
PiYADE OLARAK 

SAVAŞMAK İSTEGİNİ 
DEKLERE EDEBiLİYORLAR 

çı hezeyan kuyusuna dönüşmeye başla
dılar. Bu hezeyanm, mesela Kürtlerce de 
makuJ sayılması için birkaç isim bulmak 
gerekiyor ki, kişisel yazarlar bunun için 
hazır kıta olarak hemen kalem altına çağ
rılabiliyorlar. Bulvar gazetelerinin bile 
kuUanmakta sakınca buJacağı başlıklar, 
düşünceler editör yazılanndan rrendy 
yazara doğru akıyor. Bir mucize oluyor 
sonra; "Kürt" sözcüğündeki "r"yi telaf
fuz edemeyen peltek editörler "terörist" 
sözcüğünü kullamrken "r"lcri telaffuz 
edebiliyorlar. Trabzon limanındaki vinç
Jerin bile kahve sandalyesinden kaldıra
mayacağı kimi yazarlar ise, Kürtlere kar
şı bitli piyade olarak savaşmak isteğini 

dekiere edebiliyorlar. 
Denebilir ki, ''kendini demokratikleş

tiren" devlet, kimi aydınların cürm-i 
meşhuduna neden olmuştur. Bir edebi
yat dergisinin hazırladığı ve Türkçe yazan 
Kürt şairleri konu alan dosyaya gelen tep
kiler üzerinden okunduğunda, pek çok 
aydının eski muhafazakarlarca bile aşılan 
duruma ne kadar teşne oldlıklan görüle
cektir. Dosyayı hazırlayan kişi, söyleşinin 
üstüne yerleştirdiği notunda da belirttiği 
gibi, "sevgili" arkadaşlarıyla bir söyleşi 
yapmıştır. Hatta sevgili arkadaşlarından 
birine de ulaşamamış olmanın derin 
üzüntüsünü dile getirmiştir. Mevcut sev
gili arkadaşlar ise iri iri sözlerle Türk Ede
biyatı'nı yerden yere vururlarken, daha 
önce Sombahar dergisinde, aynı konuda, 
Kürtleri aza~layan komutan edasıyla ya-

zan yazar tekrar zuhur edip teknik ve dil· 
sel anlamda son derece doğru belirleme
ler yapmasına karşın aynı bu)rurgan tavır
la sözünü söylemiştir. Ama sevgili arka
daşlar "dev" bir muhatap bulmanın haz
zını kaçırmamışlar, işi ezikliğe vardıran, 

ama çoğunJuğunu devden öğrendikleri 
kavramlarla konuşmaktan geri dLırma

mışlardır. Bu arada genç şairlerden biri 
de başııu oradan uzatıp Kürtçenin Hint
Ari dillerinden biri olduğuna dair olağa
nüstü derecede bilimsel belirlemesinden 
sonra "Vatandaş, (sen de) Kürtçe yaz (o 
zaman, beniqı dilimle yazma)" diye tefsir 
edilebilecek sözler sarfetmiştir -ki bu laf, 
"Vatandaş, Türkçe konuş!" buyruğun

dan daha faşizandır. 
Görüldüğü gibi, siyasal alanda kim

liklerin "demokratik açılım" içinde ken
dilerini yeniden tanımlama sürecinin 
önünde, belki de devlet erkinden daha 
büyük engel teşkil eden kesimlerin ba
şında eskinin duyarlısı yeninin haşansı 

yazarlar, bir bütün olarak solun içinde 
görülmüş ve öyle sanılinış aydınlar ile 
"sıradan faşizm " in diliyle konuşan kişiler 
bulunuyor. Çünkü Türkiye'de toplumu 
ilgilendiren pek çok şey gibi demokratik 
açılım da üstten dayatı.lıyor. Bunu dev
letten geliyor diye kabuJ eden sıradan va
tandaş bir tarafa; okuru, gazetede köşesi, 
dergide "editör'den"i, panellerde san
dalyesi olan aydın bir tarafa. Bütün bu 
kalabalığın anılan demokratik açılırnın 

aktörlerinin, varsayılan sürece katılımları 
engelienen kesimleri dize getirirken ki 
söylemi tekrar ettiklerini görmek gereki
yor. Amatör futbolcu, "sivil oligarşi" di
yor, kalabalık "elveda proletarya" diye; 
bağırıyor -anarşist oldular ya! Mamak 
semt pazarında bir teyze, "Az da biber
den ver, evladım" diyor, bunlar Konur 
Sokak'ta "Onlar Az'ınlık bile değil" de
yip sandalyclerindeki nazik yerin yönünü 
değiştiriyorlar. 

Ezeerlerin bozulduğu bir süreçten 
geçiyoruz. iyimser olmak için elimizde 
Anadolu, Mezopotamya, Ortadoğu gi
bi birbirinin içine geçmiş coğrafya par
çalan var. Ama hem kan dökmenin, 
hem de erdemin topraklan buralar. Bi
rincisi, ezbere devam edilirse felakete 
götürecektir. Bunun tam tersi arılama 
gelmek üzere; Kızıltepe'de Kürt, Filis
tin'de Müslüman, Telafer'de Türk, Fel
luce'de Arap olunmalı. 

Kişisel yazar, muhtemelen, yere dü
şen yapraklara bakıp imlası bozuk cümle
ler tasarlıyor şimdi; şirazcsi kopmuş di
linde faşizan küfurler gezdiriyor; iktida
no içinden ezilenlere bakıyor, onlardan 
iğreniyor; ezilenlerin pek sevdilderi ve 
merkezden arabesk kc\dar bile uzak ol
mayan duyarlılığıru ("duyarlığını" diyen 
de vardır) biliyor; hayatında başkalarına 
aniatmadığı ne gibi bir özel arıısının kal
dığını sorguluyor. O da magazin ünlüle
ri gibi yeteneğinden çok kişisel hikayesi 
ile var. Şehrin en lüks semtinde oturuyor 
ve buna benzer pek çok maddi başarıyı 
görgüsüzce anlatıp duruyor. 

" Bugün günlerden salı" diyorlar 
oradan, hürmetle doğrulup şapkarru çı
karıyorum. 8 
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Oğluma 
Yüreğin dopdolu insan sevgisi ile, 
Yüzünde tebessüm dudağında sigara, 
Seni kimseye benzetemiyorum, 
Yüzünde tebessüm dudağında sigara, 
Acılar elemler senin için değil, 
Her zaman mutlusun, 
Yüreğin insan sevgisiyle dopdolu, 
l<imseye kırgın ve düşman değilsin, 
Seni kimseye benzetemiyorum, 
Yüzünde tebessüm, dudağında sigara, 
Işte bu sen si n, 
Başka türlü de olamazsın, 
Çünkü sen benim oğlumsun. 
Mayıs 1984 

• w • 

HASIP YAGMURDEREU 

Hasip Yağmurdereli Eşber Yağmurdereli'nin babası. Hasip 

bey, Türkiye devriminin "acil" sorunlarıyla ilgilenen ve en 

güzel yıllarını hapislerde geçiren oğlunu çok sevdiği için, 

"başına iş açacak" korkusunu taşıyor ama bir türlü ona 

kızamıyordu. Yukarıdaki satırları işte böyle bir zamanda 

kaleme almış ... 
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ONU en son Sarı Mercedes'te izleyip gözyaşianna hakim olamayanlara başka bir ilyas Salman 
göstermek istiyordum. Kalkıp karşı yakaya gidecek, Üstbostancı'da oturduğu evi bulacak ve 
onunla 'mabedim' dediği odasında baş başa bir röportaj yapacaktım. Dergimizin editörü F.K. 
ben de geleceğim diye tutturdu. Kıramam onu, kaç yıllık arkadaşım, şimdi editörü m. "Gel ama 
ağzını açmak yok, ben soracağım sen susacaksın, o konuşacak, dedim." "Tamam" dedi ama 
sözünü tutmadı. iyi ki de tutmadı. ilyas Salman'ın dilini damağını kuruttu. Kapıyı kızı açtı, adı 
Devrim. Sonra dünya tatlısı eşini ve kendisini görmeye mahzar olduk. içinde kuş sesleri 
cıvıldayan ve Samsun sigarası kokan mabede geçtik. Hal hatır sormalar, çaylar derken, bastık 
teybin düğmesine, bir de baktık ki Malatya Arguvan'dayız: 

iZiM köyün 
adı GECE
KONDU ... 

Göçebe bir 
toplulukmuşuz. 

Göçebe olduğumu
zu nereden anlayaca
ğız? Kim bilir Ana
dolu'nun neresinden 
çekip geldi bizimki
ler ... En sağlam anla-
u, Tahtacı Alevilerin 

kökeninden geldiğimizi gösteriyor. Bizim sülale Ma
latya Akçadağ Ören köyüne yerleşiyor. Orada da ağa
larla kavga ediyorlar. .. Çok asi bir aile, benden belli 
değil mi? Ortada bir haksızlık varsa, saidırmadan du
ramıyoruz, bıçağımız, küreğimiz, kazmamız olmazsa 
diş çöpüyle gidiyoruz. Oradan çıknuşlar Malatya 
Akar'da Şatıroğlu Ilasanoğulları~nın topraklarına bir 
gecede yerlcşmişlcr, çadırlarını kurmuşlar, köylerinin 
adım da gecekondu koyımışlar. 

Bunları anlatırken aklıma İstanbul'un gece
konduları geldi, esmerler geldi; analar karnında 
taşıdıkları çocuklarını nasıl oluyor da çarpık evle
rine, topraklı yollarına benzetiyorlardı. Onlardan 
birini, bir gecekondu çocuğunu, Üst Bestancı'da 
bulmuşken hemen sorduk tabii, Yeşilçam'ın Çir
kin'i, Sefıl'i Üst Bestancı salkini olalı 25 yıl ol
muş. Kendi deyimiyle tırnak kadar adam, her gün 
kilometrelerce okul yolunda cızlavet (lastik ayak
kabı) eskitenlerdendi: Adı Salman soyadı Salman 
olan bir arncam vardı. Zaten benim komikliğim bu
rada başlıyor . Arncam askerde Ali Okulu'nda 29 har- , 
fi öğrenmiş, oğlu ile bana harfleri döve döve öğretti. 

Ondan sonra bize Hz. Ali'nin kitaplarını verdiler. 
Daha sonra Kemalettin Tuğcu'nun kitapları geldi, 
.unc,ım okuyamıyordu ama bize veriyordu. Yedi yaşı

na geldik bi.~:im köyde okul olmadığı için 8 km uzak
taki (Eskir) köyüne okula gitmeye başladık. Kırda 
kışta gidip geldik bir sene. Biz o zaman Ankara la~ti
ği gi) erdik. Ben giyerdün giymesine am.ı çamura bat· 
tım mı da kurtulamazdım. Tırnak kadar adam oldu
ğum için amcanı oğlu beni sırtına alırdı çamurdan 
kurtarmak için. Bir sene sonra annem bana çarık vap
tı onu giydim. 

Babası Vahap'ın toprağı yoktu, maraba olarak 
çalışıyordu. Annesi Hatize ik yılın üç ayı Çuku
rova'ya pamuk toplamaya gidiyordu. Evde ana
babanın durduğu yok. Çocukları onlara isimle
riyle hitap ediyordu. Dedesine-ebesine ana-baba 
diyorlardı. Yaşasalardı ll kardeş olacaklardı. 
Ölenler yoksul hastalığına yakalanmıştı: Kızamık, 
boğmaca, çiçek, grip ... Dört çocuğun en büyüğü 
İlyas, babasına okumak istediğini söyledi ve bul
duğu yöntemi onunJa paylaştı. Malatya'ya gidile
cek, babası bir iş bulup çalışacak, o da hem çalı
şacak hem de okuyacaktı. Dediğini yaptı babası; 
buğday pazarında harnallık yapmaya başladı: O 
sıralar ben de sabah 4-5 gibi kalkıp Beşiktaş Fırı
nı'ndan simideri, Kürt böreklerini alıp satıyordum. 
Daha sonra okula gidiyorduın. Okul dönüşü de bir 
şişe benzin alıyor, ucuna lastik bir boru takıp, kahve
haneleri gezip nıuhtar çakmaklanna benzin dolduru
yordum. Liscyi bitirene kadar. Bitirince babam bana 
"Ya öğretmen olacaksın, ya polis" dedi. 

Önünde iki seçenek vardı. Ama o istemiyordu. 
Kafasına koymuştu, oyuncu olacaktı, yani artist: 
İlkokul S'te Tansel ve Hasan Doğan isimli öğret-

menlerimiz ortak bir temsil koydular. "Öksüz Me
med" adındaki oyunun bütün oyuncu larını buldular, 
ama Öksüz Memed'i kimin oynayacağını bulamadı
lar. Öksüz Memed'i bulmak için tek tek sınıflan do
laşıyorlar bu arada. Çocukluğumda girişkcn değil 
dim, boynu bükük yetişmişiz ya, ben sınıtin en arka
sında oturuyorum, sınıfin da en kısasıyım. En arkada 
olduğum için göremedıler, sırayla ünlerinden geçme
ınizi istediler. Ben en arkadan üçüncü sırada gcçiyô
rum, 'dur' dediler bana, durdum. 'Tanum' dediler 
'Öksüz Memed'i bulduk. Temsili hazırladık, Malat
ya'nın bütün okullarında oynadık. Bizde 'sahnenin 
tozunu yutan bir dal1a iflal1 olmaz' derler ya, katama 
koydum tiyatro yapacaktım. Üniver~ite sınavına gi
rip, Konscrvattıara gircccktim. Akçadağ öğretmen sı
navını kazarımıştım. Kağıdın üzerinde tahrifat yapa
rak kazanmadığımı gösterdim ve üniversite imtihaıu 
zamanı babanun ccbinden SO lir:ı çalarak, bir arkada
şıınla birlikte Ankara'ya geldik ve sınaviara girdik. 
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü sınavı
na 2000 kişi katılmış ama 8 kişi alacaklar. Ben Mah
mut Yesari'den bir parça, Orhan Vçli'den bir şiir ve 
Moliere'den bir komedi hazırladın1. Ertesi gün git
tik, baktık 8 kişinin içinde benim de adım var. Arka
daşım kazanarnadı. O şimdi Malatya Belediyesi'nde 
muhasebede çalışıyor. 

Her şey iyi güzel de peki ya babası ne demiş 
bunlara, anlatmaya devam ediyor: Babam beni ara
nuş, irıanmanuş yaulı okuduğuma. An1camın oğlunu 
gizli gizli göndermiş ve beni okulda görünce irıan
mıştı. Babam baskıcı bir insaı1 değildi. Bir tek hatası 
oldu .. Annemin üstüne bir kuma aldı. Ben de tavır 

koydum ve evden ayrıldım. Sonra da ilişkilerimi kes
tim. Okulu bitirdik. Bir tck ders kaldı; oyunculuk 
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dersi. Hocalar geçer not vermiyor. O 
dönem de safimızı seçmişiz, kavgamızı 
veriyoruz. Dev-Genç-Dev Yol'danız. 
Okulda topu topu 6 devrimci öğren
ciydik ... 

Devrimcilik, okulda iyi de, haya· 
ta atılınca ne yapmışlardı? Bu soruya 
cevap hüzünleniyor Salman: Biri ha· 
riç herkes kavganın şöyle ya da böyle 
içinde ve devam ediyor. Aydın Erol di
ye bale bölümünde okuyan bir arkada
şımız vardı. Alnıanya'da bir çatışmada 
öldürüldü. Bir yaş günü toplantısında 
bir grup bildiri getiriyor. Yılmaz adın
da bir arkadaşı bildiriyi almak isteme· 
diklerirıi söylüyor. Aydın arkadaşına 
karşı çı kıyor. 'Alıp okumaktan bir zarar 
gelmez' diyor ama bildiriyi getirenler 
'Şimdi gidiyoruz' diyerek, si lahlı bir 
grup halinde geri geliyorlar. Yılmaz da 
kavga bitsin diye yere ateş ediyor. Yer
deki mermer döşemeden seken kurşun 
Aydın Erol'un beynine isabet ediyor ve 
ölüyor. Bence dünyanın en trajik 
ölümlerinden biridir bu. 

Tek derse takıldı kafamız, "Ha
len duruyor" diyor Salman, ama bi· 
raz kızgın: Ben diplomayı ne yapayım. 
Zaten tiyatroda da sinemada da en iyi 
erkek oyuncu ödülü aldım . Bu yeter 
bana. 

İlkler önemlidir, insanın hayatın
da. Bu yüzden merak ediyoruz, ilk 
oyununu: Şehir Tiyatrosu'nda Haldun 
Taner'in 'Ayışığında Şamata' oyunu
dur. Ben ilk oyunumda 'En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü'nü aldım ve sinemacılı
ğa başladım. 

Sinemayla bildik, tamdık onu. 
Bir de koca bir ekibin en önemli 
üyesi, bir dönemin en önemli figürü 
olarak: Şener Şen ilc birlikte Üsküdar 
Şehir Tiyatroları'nda oynuyordum. O 
da filmlerde ikinci rollerde oynuyordu. 
Çok büyük bir aktördür Şener Şen. Şe
ner Şen'le Bertolt Brecht'in "Şvayk 
Hitlere Karşı" oyununu Can Yücel 
"Ş va yk İ tl ere Karşı" diye çevirmişti ve 
Şener Şen Şvayk'ı oynarken ben de al
tı ayrı karakteri oynadım. Şehir Tiyat· 
rosu'nda beraberdik ve tiyatrodan da 
beraber kopruk. Beni Ertem Eğil
mez'e Şener Şen önerdi. İlk filmim 
Atıf Yılmaz'ın "Bahtım" isimli filmiy
di. Orada da bir muhbiri oynadım. 
Orada kamerayla tanıştım. Atıf abi her 
ne kadar bu kişiliği iyi oynadığıını söy· 
lese de o muhbir kişiliği kendime yedi
remedim. Ertem Eğilmez'in "Kibar 
Feyzo" filmiyle de ilk sinema deneyi· 
mimi elde ettim, Kemal Sunal ile bir
likte oynadım. Orada da üçkağıtçı, 
ağa ya yalakalık yapan birisini oynuyor- ' 
dum. Ama kimse benim buradaki kötü 
karakterimi kötü olarak görmedi. Son
ra Yavuz Turgul bana Hababam Sını
fı'nda bir ağa çocuğunu oynattı -Ağa 
çocuğu ama hıyarın tekiydi. Bıyığını 
kestirmiyordu- Daha sonra Sefil Bilo, 
Banker Bilo ve Hababam Sınıfı diye 
devam etti. 

Bir mola vermek istiyoruz, ama o 
anlatmaya devam ediyor. Sigara üs
tüne sigara yakıyor. Çayını koşa ko
şa gidip doldurup geliyor. Dur du
rak yok, disipline gelmiyor, askerlik 
yapmamış mı acaba? 

Yaptım. Ama sakıncalı piyade olarak 
gittim. Beni İzmir'de ihbar ettiler. 83 

yılında Hababam Sınıfında İnek Şa
ban'ı oynuyordum. Beni ihbar edenler 
iki kişiydi. Biri faşist kırıntısı bir şarkı· 
cıydı, öldü şimdi. Diğeri ise bir mena· 
jerdi. Hakkımdaki ihbar önce dikkate 
alınmıyor sonra bir gün oyun oynandı
ğı sırada geldiler. Tiyatronun sahibi ve 
başkanı Egemen Bostancı bir ay süre
cek fuarda 'İnek Şabansız oynayama· 
yız' diyerek, 'bir ay sonra alın götürün' 
demiş, ama oyunun bitiminde beni İz
mir Emniyeti'ne götürdüler ve ertesi 
gün de Karadeniz Ereğlisi'ne. Karade
niz Ereğiisi'nde komünizm propagan· 
dası yapmışını diyerek DGM'ye sevk 
ettifer. Ankara'da o zaman DGM Sav· 
cısı Ülkü Coşkun'un sorgulamalarm
dan geçtim ve Keşan'a götürüldüm. 
Bir ay orada kaldım. · 

İlyas Salman'ın bir buçuk aylık 
Keşan macerası biter. Genel kur· 
may'ın emriyle, sanatçı olduğu için 
Ankara'ya alırur. Gazi Orduevi'nde 
eğlendierne görevi başlar: 12 Ey
lül'ün sabıkalı sı Kenan Evren'e de çok 
soytanlık yapmışını bu arada. Çaktır· 
madan siyasi laflar da ediyorwn ama 
onu aniayacak kadar zeka nerede?" Öy
le ya, paşamız sanatın derinliklerine in· 
meden Badrum'un sığ sularında yüz
meyi tercih edenlerden. Paşa gönlünü 
kartpostal resimleri yaparak eğlendire 
dursun İlyas Salman'ın eşi Gülümser 
abianın içeriden sesi duyuluyor: "Çayı
nızı tazeleyeyim mi? 

Hazır eşi de gelmişken soralım, 
her şey iyi güzel de peki ya evlilik? 

Aha işte benim beşik kertmem, aynı 
zamanda arncam kızı . Birbirimizi sev
dik, anlaştık. Akraba evliliğine sonuna 
kadar karşıyım ama beşilc kertmem, 
mecbur alacam ve iyi ki de evlenmişim . 
İki de çocuğumuz oldu. Biri kız şu an 
31 yaşında adı Devrim, bir de 23 yaşın
da oğlum var, baba mesleğini seçti. Si
nema bölümüne girdi, bitirdi. 

Teybi kapattı.k, çay içtik, dinlen
dik, "Sarı Mercedes" geldi yine aklı
nuza, en son fılmiydi: He ya en son 
filmim "San Mersedes"i 1987-1991 
yıllarında yaptım. Ankara Film Festiva
li'nde "En Iyi Erkek Oyuncu" ödülü· 
nü aldım . Ondan sonra sinema yapma
dım, yapmam için şartlar uygun değil. 

Yeşilçam'ı bilenler bilir, senaryo
lu dönemleri Arzu Film ile başlamış· 
tır, Ertem Eğilmez, Yavuz Turgul 
ile. İlyas Salman da böyle bir okul
dan geçtiği için, bir soralım dedik: 
Biz çok iyi bir ekiptik, Arzu Film de bir 
okuldu . Filmierin çekiminden bir-iki ay 
önce İhsan Yüce, Adile(Naşit) abla, 
Münir(Özkul) abi, Yavuz Turgul, Ke
mal(Sunal) abi buluşur, hepimiz bir hi
kaye bulur ve o hikayelerden birini se· 
çerdik, daha sonra tiplerneler üzerinde 
oynamaya geçerdik. Öyküyü senaryo 
haline hepimiz birlikte getirirdik. Bir 
ürün ortaya konulacaksa, o ürüne kat· 
kısı olanların düşünsel yapısından ya· 
rarlanılırdı. Çok şey yaşadık, çok güzel 
anılaomız oldu. Halkla iç içeydik. Bir 
gün hiç unutınarn Kibar Feyzo'yu çeki
yoruz. Hatay Reyhanlı Haran Kö
yü'nde çekiyoruz. Kemal Sunal, Adile 
Naşit, Erdal Özyağcılar başrolleri pay
laşrnışız. Bir gün Kemal hastalandı. Atıf 
abi çekime bir gün ara verdiklerini söy· 
ledi. Ağustos ayı, sıcaklık 50 derecenin 

üstünde. Harran köyünün ağası bizi 
evine davet etti. Gittik, girdik bahçeye 
kameriyenin altında dinlcniyoruz, ha
vuzlar, fıskiyeler, karşısı Suriye sının; 
ağayı bekliyoruz. Kapı açıldı, içeriye ta· 
kım elbiseli, mavi gözlü, san saçlı bir 
adam girdi. Biz karayağız, pos bıyıklı 
ağa kılığında birini bekliyoruz. içeriye 
girense sanki İsviçre dağlanndan gel
miş bir adam. Ağa karşımıza oturdu ve 
hepimize nasıl artist olduğumuzu sor· 
maya başladı. Adile Naşit'e soruyor, o 
da "Benim baban1 tiyatrocuydu, Selim 
Naşit. Ben babamın yolunda gittim" 
dedi. Ayşen Gruda'ya sordu; "Eşim 
Yılmaz Gruda sayesinde" dedi. Sıra ba
na geldi: 

- Ulan hıyar sen nasıl artist oldun? 
- Malatya'da okudum, sonra Anka-

ra'da Devlet Konservatuarı'na gittim, 
daha sonra İstanbul'da Şehir Tiyatrola· 
n'na girdim ... 

-Hele bi dakka dur, bu konservatu· 
ar liseden büyüktür? 

- Evet, büyüktür, üniversite gibi. 
- Ağzına s.çayım senin, koskoca 

üniversite okwnuşsun, adam olacağına 
artist olmuşsun . 

Son yıllarda hakkında çok dava 
açıldı, bunlan biliyoruz, ama ya es
kisi ... Devrimciymiş ya okul yılların
da, muhakkak vardır bir gözaltısı ... 

İlk gözaltını Malatya'da oldu. Oku· 
duğum Turan Emekçi Lisesi boykotla· 
rıyla anılırdı. Türkiye'de ilk rahatsızlık
lara biz tepki gösterirdik. İlk olarak 
okulda, NATO karşıtı bir gösteride gö· 
zaltına alındım. Ondan sonra gözaltılar 
arka arkaya geldi. Hangi olayda, ne ka· 
dar gözaltına alındım, saymadım. Yine 
20 gün önce mahkemedeydim, bu se
fer meclise hakaretten. 

Tek vukuatı, meclise hakaret de
ğil tabü ki. Sen hem en hasından 
Kürde benze, sonra da Kürtçe film 
çek ... Hiç olacak şey mi efendim: Sen 
hiç güneşte üşüdün mü?" isimli Kürtçe 
bir film çektik. Teknik yetersizlikler yü· 
zünden sinema formatında çekemedik. 
Hapisten kaçnuş iki devrimcinin dağ
lardaki mücadelesi anlatılıyordu . Çe
kim aşamasında devletin bazı engelle· 
ıncierine takıldı ama bitirdik filmi. 

Kürtçe tek film çekmiş ama şu 
ana kadar canlandırdığı karakterle
rin tamamına yakım Kürt tiplemele
ri. Şimdi de dizi ve sinema filmleri
nin vazgeçilmez tiplerneleri yine 
Kürtler. Ama bir farkla, şimdikiler 
kötü, pis, iğrenç, hatta aşağı.lık tip-

ler. Yahu niye? 
Arzu Film'in yaptığı filmler her ren

gi içinde barındırıyordu. Yapabildiği· 
miz kadarıyla hayatı sanata aktarmaya 
çalıştık. Sanat hayatın akrabasıdır, ken
disi değil ama gibisidir. O filmlerde ağa 
devleti temsil ediyordu, Bilo işçi sınıfı
nın, memurun yoksul bireyini temsil 
ediyordu. Ve ben bundan sonra da bu 
anlayışla çekilmelidir, diyorum. Şimdi
kiler gibi ağa Kürt olduğu için kötü, te· 
cavüzcü, namussuz ya da Bilo Kürt ol
duğu için sefil değildi. Kürtçe de kuş 
dili değildi. Zamarıında haksızlıklara 
bilinçli olarak ses çıkaramayanlar şimdi 
Kürtlerle ilgili bir şeyler yaparak ortaya 
çıktılar, o zaman neredeydiler sorarım. 
Sefil Bilo biraz traji-komik de olsa o 
dağların gerçek hikayesidir. Devleti so
yamadığı için halkın halkı soymasıdır . 
Onun için Anadolu halklarına sesleni
yorum, ne bunları dinlesinler, ne yap
tıkları dizileri seyretsinler ne de filmle
rini izlesinler. Bunlar Kürt halkının acı· 
sını kendilerine malzeme olarak kulla
nıyorlar ve kullanırken deformasyona 
uğratıyorlar. Bizim ürettiğimiz emek· 
ler şimdi darmadağın ediliyor. Filmler
de Kürt halkını çağrıştıran şey Kürtle· 
rin Türkçe konuşma biçimiydi, dalga 
geçmiyorduk. Şimdi yapılanlar zoru· 
muza gidiyor. Bizim bir zamanlar sa· 
mimi olarak ürettiğimiz değere bugün 
tüküri.ilüyor, resmen hakaret ediliyor. 

Bir de özlü sözler mevzusu var; 
İlyas Salman der ki, "İnsan içine ba· 
kılmayacak kadar derin, üstüne ç.ı
kılmayac.ak kadar yüksektir". Bu söz 
ve yazılarından oluşan bir kitap ha
zırlığı içinde •.. Kitaba "Geliriyle Ay
dınlarlffi1Za Mum Alınacak" ismini 
vermiş. İlyas Salman'ın yeni eserleri
ni özleyenlere bir de müjdemiz var. 
Yakın bir zamanda onu sahnede gö· 
rürseniz şaşırmayın. İsimler konu
sunda ipucu da aldık: Perhan Şensoy 
yazacak; onunla beraber Yasemin 
Yalçın, Ahmet Gülhan, Olgun Şim
şek oynayacak. 

Son söz: 
Kim demi} ki devrimciler tı}k Jiiri 
yazamaz, 
Kötü de olsa yazarım, neden olmasın, 
Gel beraber pkalım dağlara, 
Gen,clijjim ziyan olmasın. 
ltyas Salman. 8 
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Ekrem Cem il Pqa 
iYARBAKlR'lN meşhur paşası Ahmet Cc
mil Paşa'nın oğullarından Kasun Bey'in 
oğlu olan Ekrem Cemi! Paşa, 1891 yı

lında doğdu. Çocukluğundan itibaren ev 
içinde özel öğretmenler tarafindan eğitim 

gören Ekrem Cernil Paşa, daha sonra ailesi tara
findan yaşıtı olan akrabalarıyla birlikte üniversite 
eğitimi için İstanbul'a gönderilir. Burada dönc
min önemli aydınları ile tanışan Paşa, İstanbul 
Ü niversitesi'ndeki arkadaşları ile birlikte Motkili 
H alil Hayali Bey'in de desteğiyle Kürt Tak be 
Cemiyeri'nin kurulmasında ve Hevi Dergisi'ni 
hayata geçirilmesinde önemli roUer üstlenir. 

Ekrem Cernil Paşa amcasının çocuklan ile 
birlikte 1912 yılında, Lozan'a mühendislik eği
timine başlar. Aynı aileden beş kişi bu şehirde 
öğrenim görmektedir. Lozan'da da aktif siyase
tin içinde yer alan Paşa, burada Hevi'nin Lozan 
şubesini kurarak Avrupa'da öğrenim gören öğ
rencilerin birbirleri ile daha rahat haberleşmele
rini sağlar. 1914 yılında Birinci Dünya Sava
şı'nın patlak vermesiyle Ekrem Cernil Paşa ve 
arkadaşlan tüm karşı çıkışlara rağmen Osmanlı 
saflarında savaşa kanlmak için ülkeye geri dönüş 
yaparlar. Dört ay süren askeri eğitimin ardından 
Ekrem Cernil Paşa topçu başçavuşu olarak önce 
Çanakkale cephesine, ardından da Erzurum 
Cephesi'ne gönderilir. Burada bir sene kaldık
tan sonra da Muş Cephesi' nde görevlendirilir. 
Bu .esnada M. Kemal de Çanakkale Cephesi'n
den Muş Cephesi'ne gönderilmiştir. Ekrem Ce
mil burada bir çatışma sırasında kolundan ağır 
yaral<ınır ve Diyarbakır'a tedaviye gönd.crilir. 
Diyarbakır'da tedavi gördüğü müddet boyunca 
İsmet İnönü ve M. Kemal ve Nihat Paşa gibi 
dönemin Osmanlı zabitleri , babasının ve konak
larının misafi ri olurlar. Rusya'daki Ekim Devri
mi'nin ardından Doğu Cephesi kapanınca bu 
cephedeki bütün askeri güçler Filistin Cephe
si'ne yardıma gönderilir. Ekrem Cemi! Paşa bu 
sırada Diyarbakır'daki karargahta bulunan M. 
Kemal'in yaverliğini yapmaktadır. 

Ardından Diyarbakır'a dönen Paşa, burada 
yakın arkadaşlan ile "Kürdistan Ccmiyeti"nin 
yaşama geçirilmesinde önemli rol üstlenir. Di
yarbekir Kürt Tcal.i Ccmiyeti'nin önemli çalış
maları olmuştur. Bunların arasında bir matbaa 
satın alması ve "Gazi" (Çağrı) adıyla bir gazete 
yayuılaması da vardır. Bu çalışmalarla ilgili ola
rak Paşa kendi anılannda şunları dile getirmek
tedir; "Cemiyetimizin ihtiyarı, genci el ele 
vererek gayret ettik. Matbaarnızla, neşriyatı

mızla, liyakatli, faal propagandacılığımızla 
çok çalıştık. Kasaba ve köylülere mürşidler 

ve vaizler gönderdik.. Mektuplarla, geniş 

neşriyat:unızla her tarafı tenevvüre gayret 
ediyord uk. Geniş merkezinüzde çok sık kon
feranslar verilir, Kürtçe mevlütler okunur, 
şairlerimiz neşideler, dengbejlerimiz stranlar 
(şarkı) terennüm ederlcrdi ... " 

1921 yılında hükümetin baskılannın artma~ı 

üzerine Diyarbakır'ı terk eder. Ancak yolda 
kendisinin yanında misafir kaldığı Reverkan aşi
reti reisi Abdülkcrim Ağa onu Ankara Hüküme
tine teslim eder. 1922 kışını Ankara'da tutuklu 
geçiren Ekrem Cernil Paşa, İstiklal Mahkeme
si' nde yargılanıp beraat.~der ama Ankara'da ika
mete mecbur edilir. Uç ay dayanabildiği bu 

mecburi ikametİn ardından gizlice Diyarbakır'a 

döner. 1925 yılanda Şeyh Sait başkaldırısına ka
dar babasının yanında kalarak onun işlerine yar
dım eder. isyan başlayınca Ekrem Cernil Paşa ve 
bazı akrabaları tutuklanarak İstiklal Mahkeme
si'nde yargılanır ve 10 yıl ağır· hapis cezasına 
çarptırılır . Kastamonu hapishanesinde 3 yıl ka
lan paşa 1928 yılında tahliye olur. 

Ancak kaynakların aktardığına göre Cernil 
Paşazadelerin beraat etmesinde hukuktan ziya
de rüşvet etkili olur. Ekrem Cernil Paşa ve akra
balarını cezaevinden çıkarabilmek için Cernil 
Paşazade Ziya Bey aile içerisinde para toplaya
rak bir uçak satın alır ve silahlı kuvvetiere hedi
ye eder. Hediye edilen bu uçak vesilesi ile de 
Türk Tayyare Cemiyeri 1927 yılında Ziya Bey' e 
bir "Tayyare Madalyası" verir. 

Üç ay Kastamonu'da sürgün hayatı yaşadık
tan sonra altı ay da İstanbul'a ' zorunlu ikamet' 
için gönderilir. 1929 yılında tekrar çok sevdiği 
şehri Diyarbakır'dadır. Ancak burada da baskı
lar iyice artmıştır. 29 Mart 1929 yılında, o za
manlar Fransa hakimiyeti altında bulunan Suri· 
ye'ye geçerek iltica eder. Burada da faal olarak 
siyasi mücadelesine devam eden Ekrem Cemi! 
Paşa, birçok örgüt ve derneğin kuruluşunda ak
tif rol üstlenir. 1930 yılında' Celaded Becfu
han 'ın hazırladığı Latin harfleriyle Kürtçe alfa
beyi eksik bularak yeni bir alf.ıbe oluşturmak 
için kolları sıvar. Bu çalışmanın sonucunda orta
ya çıkan Latin harfli Kürt alfabesi kabul edilir. 

1937 yılında yılında Ekrem Cemi! Paşa ve 
diğer Cernil Paşazadeler yine sürgün yolunda
dırlar. Bu sefer Fransı zların Kürtleri Araplara 
karşı kullanma oyunwıa karşı geldikleri için 
Tüdmür'e sürülür. 

Buradan da Şam'a sürülen Paşa'nın bu defa 
ki sürgünü tam 7 yıl devam eder. Burada da 
kendisine rahat verilmez. Suriye'deki BAAS 
darbesinden sonra paşanm ve akrabalarının ara
zilerine cl konulur. Ve 1967 yılından 3l Aralık 
1974 yılında ölümüne kadar Şam'da kendi de
yişiyle "boynu bükük, menfi" olarak yaşar. 

Ekrem Cemil Paşa kendi döneminde Kürtçe 
yazan az sayıdaki politikacıdan birisidir. 1972 
yılında önce Kürtçe, sonra da Türkçe'sini yazdı
ğı "Diroka Kurdistan Bi Kurtcbiri- I " Türkiye 
Kürtleri tarafindan Kurmanci lehçesiyle yazılıp 

yayımlanan ilk tarih kitabı olma özelliğini taşır. 
Yayımlanan eserlerinin yanı sıra yayırnlaıunamış 
bir Kürtçe Dilbilgisi çalışmasının da olduğu bi· 
liniy9r. 8 

Şe m s 
Zamanın içinden 

Zaman ç ı karan kı rmızı ateşin. sab r ını bilmeden 

Neden açsın ki bir diken 

Pür-ü tenin. kanında dirilmeden 

demdi r. dem l enm iştir. gül avucumda 

ölürken ağlamasın. şafaktan gel iyorum 

saçlarımda gezinen elinin yorgun şevk i nde 

bir gökkuşağ ı ömrüm. ben aşkı n 

gözlerinde büyüyorum 

gönül aynam pa rlaktır 

sırsız bakışların saf yüzünde 

hangi yara benden derin. sorsam kadere 

"şems"in ışığında kalbim. kendimi özlüyorum 

ismim yok. kimliğim çok. ben ahenk 

teninde yatan şeb- i yelda'dan geliyorum 

kırılan sırrında hayatın. gözyaşıyım ol yare'den 

bir gülün gülüşüne sürgünüm 

yurdum yok. sevdiğ i m_in kalbi 

turnaların eğricesine gidiyorum 

Kalan benim giden ben 

Çünkü sabahsızdır tüm geceler 

Aşk' ı görmeden 

Neden sevsin ki Tanrı bizi 

Yüreğ im iz bi r kulunu Tanrı gibi sevmeden. 
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APKASINI takarken, çıkarırken de
ğil de şapkanın bastırdığı saçları 
eliyle kabartmaya çalışnğında fark 

etti. Kareli, kasket tipi bir şapkay-
dı. Köylü kasketi gibi değildi, havalı 

bir şeydi; ama yine de basttnyordu saçları 

işte. Yaşıtlanrun birçoğu, tepedeki saçları
na çoktan veda etmişken çok şükür, onun 
tepedeki saçlan birazcık azalmışn. Ancak 
böyle soğuk ve yağmurlu zamanlarda takı
yordu havalı kasketini; normal zamanda 
kafiısında gizleyecek bir anormallik yoktu. 
Fırça gibi değilse de gürdü saçlan; tepesin
deki hafif seyrelme hariç. Şapka da işte o 
hafif seyrclnıiş saçları iyice basurıyor, kd
miş gibi görünmesine yol açıyordu. Hele, 
kendisine gülünıseyerek bakan sarışıru 

gördükten sonra vestiyerinaynasında daha 
bir özenle kabartırken saçlarını tam tepe
sinde, yumuşak bir doku geldi eline. En 
küçük metal para kadardı. Daha sonra, bu 
kadar küçükken .furk etmiş olmasına çok 
şaşacaktı; ama ilk ke;r varlığını sezdiğinde 
o kadarcıku. Parmak basar gibi bastırılan 
bir orta parmağın kağıtta bıraktığı iz ka
dar. Önemsemedi; önemsernesi için hiçbir 
neden yoktu. Sanşın afet, barın kenarında

ki yüksek taburelerden birine oturmuş, 
baştan çıkanlmak için onu bekliyordu. Ka
fasını bir yere çarpmış olmalıydı. Hatta 
çarpuğında büyük olasılıkla acımıştır da; 
ama o, koşuşturmaktan acıyı furk etmemiş
tir bile. 

Aradan ne kadar zaman geçtiğini bil
miyor. Bir gün yıkanırken aklına geldi, 
tanı saçııu şampuanlarken. Yine acelesi 
vardı. Karşı bürodaki çıtır kızlardan biriyle 
buluşacakn, avukann bürosundaki stajyer 
kızlardan biriyle. Teklif ederken kabul et
nıeyeceğine kesin gözüyle bakıyordu; ama 
"Okey," dedi kız. "Cumartesi akşanıüstü, 
beş buçuk - aln arası The Marmara'run lo
bisinde." Parmak uç larını gezdirdi saç dip
lerinde, arandı ve buldu. İri bir metal para 
kadar olmuştu. Dirseğin kurnda bırakacağı 
iz kadar. Telaşa kapıldı mı o zaman? Pek 
sayılmaz; ama bu kez ihmal etmedi ve er
tesi gün doktora gitti. Aile doktoru sayıl
masa da yıllardır görüştüğü, ne zaman 
herhangi bir yerinde herhangi bir rahatsız
lık duysa koşa koşa gittiği doktordu. Eğer 
onun alanı değilse yönlendirir, başka bir 
doktor arkadaşına telefonlar açar, rande-
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vular alır, oraya gönderirdi. O yüzden, her 
seferinde gönül rahatlığıyla çalardı bu ka
pıyı. 

"Bıngıldak bu!" dedi doktor. "Hiç 
görmedim; ama demek bu yaşa kadar 
sürebiliyor tümden kapan ması." 

"43 yaşındayım doktor beyciğim," 
dedi Rıfat. "Bu yaşta ne bıngıtdağı bu? 
Senin dediğin şey, çocuk bir yaşına, bi
lemedin iki yaşına geldiğinde kaybol
maz mı?" 

"Ben de onu diyorum işte," dedı 

doktor "Sertleşmesi, kemikleşmesi bi
raz uzun sürmüş bir bıngıldak ... " 

"Biraz mı?" dedi Rıfat; ama doktor
dan iyi bilecek değildi. Demek hep vardı 
katasında o }'UmuşakJık; ama o farkına var
mamışn. İlk keşfettiğinde şimdikinden kü
çük olduğunu sanması da parmaklarının 
yanılmasından başka bir şey değıldi. Üs 
tünde durmadı. 

Telaşlanması, elinin üçüncü kez o yu
ınuşaklığa denk gelmesinde oldu. Bu kez 
konuğunu karşılama telaşmdaydı. Mine ilk 
kez gelecekti bu eve; her şeyin mükemmel 
olması gerekiyordu. Tıraşını olmuş, yüzü
nü Mine'nin, kokusuna baytldığı losyonla 
ovmuştu. Saçlarıru tarayıp tepesindeki saç
Iara >'ine hafif bir bombe vereceği sırada 

eline geldi yumuşaklık. Bulunduğu yerde, 
pelte gibi gevşemiş ve yayılmıştı sanki. 
Morali o kadar bozuldu ki Mine'ye telefon 
edip buluşmayı iptal etmeyi bile düşündü. 
Sonra sağduyusu galip geldi yine. Ne za
mandır buraya gelmesi için ikna etmeye 
çalıştığı Mine'ye, "Gelme!" mi diyecekti 
yani? Akıl alır bir şey miydi bu? 

İ)'i ki aramadı Mine'yi, iyi ki "Gelme!" 
demedi. O geldikten dakika değil, birkaç 
saniye sonra ne bıngıtdak kalmışn aklında 
ne de bıngıldağa ilişkin saçma sapan cndi
şeler. 

Bir süreliğine yine uııuttu gecikmiş 

bıngıldağını. Mine sünepe bir herifte ev
lcnmeye karar vermiş, onu yüzüstü bırak

ınışn. Yeni tanışuğı Esra ise na.danıyor, 

i>~cc ağırdan alıyor, çileden çıkanyordu 
onu. Yeniden fark edişi, Esra'nın yatağın
da ve onun çığlığıyla oldu. 

"Aman Allahım, bir şey var bura
da." diyerek saçlarını okşadığı eli çektiği 
gibi, yataktan fırlayıp kaçtı Esra. 

"Orda. İşte orada!" diye kafusııu gös
teriyordu Rıfat'ın. 

Tam böyle bir anda ... Olacak şey de
ğildi. Esra'yı sakinleştirmeye çalışırken 

kendisi de yokladı tcpesini. Esra'yı korku
tacak kadar olmuş gerçekten. Neydi bu 
meret şey? !\c dediysc döndürcmedi Es
ra'yı, yalapşap giyindi ve arkasına bakma
dan gitti. Ertesi gün soluğu doktorda aldı 
yine Rıfat. 

"Bıngıldak değilmiş." dedi doktor. 
E~ki~i kadar sakın değildi; üstelik sakin gö
rünmeye falan da çalışmıyordu. 

"Nedir öyleyse?" dedi Rıtat; ama 
doktor bu sorunun yamnnı bilmiyordu. 
Ne olduğunu ıyice görmek için saçlarıru 
kazıtmasını istedi. Rıfat, aksileşince fazla 
ısrar etmedi; ama vazgeçmerli de. Yakın 
bir z.amanda geleceğini; üstelik bu kez ne 
derse yapacağını biliyordu. 

Öyle de olacak, bir hafta geçmeden 
gelecekti l?..ıfat. Gelmeden önce, daktorun 
daha önce teklif ettiği saç tıraşını olması 

gerektiğini düşünüp her zaman gittiği her
bere gidecek; daha saçı ısiatırken tepedeki 
o garip yumuşaklığı fark eden berber kal
fasırun çığlık çığlığa kaçması yüzünden sa
çını kestiremeyecekti. Hiç tanımadığı bir 
berberde şansını yeniden deneyip yine ba
şansızlığa uğrayınca saçını kesme işini de 

sanırım tanrı, kaderimi baştan kaleme almakta! 

riskli aşklar, fuzuli sevişmeler ve 

menfaat icabı hatıralar, 

gecenin böğründe patlamış karpuz 

ilmimedoğru şahsiyetsiz yetim, 

oysa kulvarırnda biraz kan biraz tuz 

kanı tuza peşkeş çekmekte değilim! 

j i lete otuz bir çeken yüzümü n hat rı na 

omuriliğime sapsarı bir sonbahar döşeyecekler! 

doğunun hacmine dua diye doluyor sema 

intihar tenezzül eder mi tuzağa, 

alelade bir ödem adeta içimdeki cin 

bütün kadınları paradoksa sokan esrar, 

sen de aklını kaybedeceksin o gün 

oysa kulvarırnda biraz aşk, biraz da kin 

yakında batıyı sünnet edecekler! 

ki, yağmurun ensesine kurşun sıkacaklar! 

sakın çıkma dışarı, uzay yere bakıyor 

dünya dönrrtüyor artı k, yuvarlanmakta; 

kaçırdığım melek için tanrıdan fidye istedim 

benim şiir yazmam büyük hata 

şehvet hata, şuur hata, cesaret hata .. 

ölmeye dair tek kelimem yok şaşaalı 

amma, 

beni haç haç diye çakın peygamber hayata! 

doktora bırakıp her zamanki havalı kasket 
yerine, kafasma geçirdiği, kulaklarını bile 
örten kocaman bir bere ile çıkn geldi. 

Doktor, islediği çıplaklığa ulaştırınca 

kafayı, iyice muayene etti ve sonucu tek 
sözcükle bildirdi: 

"Çürümüş." 

Bunu diyecek samimiyeti olmanıasma 
karşın , 

"Saçmalama!" diye bağırdı doktora 
Rıtat. "Ne demek çürümüş? Nasıl çü
ri.ir? K1famdan bahsediyoruz doktor! 
Kafa çiirür mü?" 

"Çürürnemesi lazım. Kafa olarak 
yani; ama gel gör ki çürümüş. Karpuz 
gibi, daha doğrusu kavun gibi çürü
müş. Evet evet, kokusu falan da kavunu 
andırıyor daha çok." 

"Kokusu mu? Kokusu da nu var?" 
"Çürümüş kavun gibi kokuyor, 

evet. Sen duymuyor musun?" 
Kafusını kazıttığına yandı Rıfat. Dok

tora elbette ki inanmadı. Nerede görül
müş, nerede duyulmuştu bir kafanın, bir 
insan kafasırun kavun gibi çürüdüğü? 

Ama çürümeye devam etti kafa. Çürü
dükçe büzülüyor, ki.içülüyordu. İşe gide
ıncz olduğu gibi, sokağa bile çıkamaz. ol
du Rıfat. Gözlerden iyice gi:tlemeye çalıştı 
kendisini. Zaten öldüğünü apartınanı sa
ran çürümüş kavun kokusundan anladılar. 
Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde buruşmuş 
bir şeftali büyüklüğündeki kafiının altında 
Rıfat'ın vücudunu dipdiri buldular. E> 
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Aynada ölüm Günleri 
Ölen kardeşlerimizin yüzü suyu hürmet ine bıraktığımız top sakallar ve kulaklarımıza 
sı rf kadı nlarla eşit olduğumuz hissi uyandırmak için taktığımız küpeler, yemin bilah 
olsun öteki tarafta okumadığımı z kitapla rın sayfalarıyla bizi tutuşturacaklar. 

D
iR arkadaşıma rastladım, ko
nuştuk, ondan bundan . Ona 
bütün umutlarımı anılara 
gömdüğümü, gözyaşlanmı 

yüzümün bahçesine çitlediğimi 
söyledim. Durdu, düşündü, peki ki
minle oturup kalkıyorsun, konuştuğun 
kimse var mı? diye sordu, hiç durmadan 
"bir hayalet var, onunla konuşuyorum" 
dedim. Sustu. Sonra çaylar geldi. Öl
mek üzere doğduğum bir kentin olma
dığını söyledim bu sefer, yaşamak zo
runda olduğum bir kentin olmadığını. 
Peki ya İstanbul, dedi, "Burada yaşlanı
yorwn" dedim, burada yaşlanıyorum 
sadece. 

Burada yararsız bir fazlayım, işe ya· 
ramarn lüks. Çürümüş gözlerle bana ba· 
kan ölüler mezarlıktan buğday biçimin· 
de döndüler, kuş kılığında yüzlerce ta· 
nıdığım var, Kürt iş adamı diyorlar ken
dilerine, elli tane dilim olsa da kimseye 
hiçbir bir şey söyleyemem ve doğdu
ğum toprak bir buz parçası gibi kulakla
nmda. 

Değiş, dedi, aruk modern bir dün
yadayız, bak Türkiye AB'ye girerse zen· 
gin bir kardeşimız olur, onun viiiası var
sa, bızinı evimiz olur, onun ondördük 
karyolası olursa, bizim singer döşeğimiz 
olur, onun aynalı dolabı olursa, bizim 
yün dö~eğimiz olur, o uçakla Paris'e gi· 
derse, biz oıobüsle gideriz, arada bir 
para yollanz, keyifleri çatanz, Paris'te 
Kürt Enstitüsü'ne gideriz, önümüze 
Bedirhanilcrin hayat hikayeşini anlatan 
bir kitap açanz, (Jrad.ı sesli konuşan 
Kürtleri dinleriz, ara sıra başımızı sallar, 
spaz baş, ınaş dcr, i şin içinden çıkanz, 
buradan uzun iki palto bulduğumuz an 
en değme siyasctçiyi de cebimizden çı
kanrız. 

Arkadaşım anlattı, ben dinledim, 
çünkü modern demek, katliam demek· 
ri. Önümüze ormanlan ekip biçin ne
hirlerden oluşan büyük bir atlas koy· 
duk. Masanın kirini ışaret parmağınuzla 
sildik. Bir çay dalıa söyledik. Arkadaşım, 
Vietnam dedi. Bak! Vietnam diye mey· 
danlarda bağırmıyor kimse. Vietnam 
için yü:zlerce ABD bayrağa yakıldı ve ka· 
til Amerika diye ne şarkılar dinledik. 
Doğruydu, ke~inlikle doğruydu . 

Ancak, dedim, ancak Vietnam Laos 
ve Kamboçya 'yı işgal ettiği zaman sessiz 
kaldık, oysa Vietnam askerlerinin yap
tıklan hiç de Amerikan askerlerinden 
furksız değildi. Avrupa'dan araştırmacı
lar geliyor, tıpkı senin dediğin gibi ezi· 
len bir halk olarak Kürtler diye başla)•an 

uzun cümleler kuruyorlar. Oysa Kürde· 
rin Kürdere uyguladıkları şiddeuen ha
berdar değiller. Sistem kendine benze· 
yen Kürt yaratarak işini bitirdi, zafer bu
dur zaten, ki dağiann süngü darbesiyle 
yıkı lmayacağını Octavio Paz yıllar önce 
söylemişti, ki Y.ılnı:dık Dolanbacı, Dara· 
ğacından Notlar'dan sonra asıl hayatı· 
mız değil miydi? 

Bu olmadı işte dedi, arkadaşım, bu 
olmadı, üç aydır ağzına almadığı sigara· 
ya tekrar başladı. Sonra aşktan konuş
tuk, sonra devrimden. Aşkın devrime 
benzeyen yarılarmdan. 

Aşkın çalınmış topraklarda adar so· 
yuna ihanet olduğunu söyledim, bunu 
ilk kez cebimdeki bıçağı çıkartıp Ril· 
ke'nin bir şiirine sapladığım gün hisset· 
miştim, o zaman da uzun parnıaklarım 
vardı, herşeyden ve tırnaklanından ön· 
ce. Ölümü yağmalayan bir beden karşı· 
smda zaman bütün ağnlanyla kendini 
insanın yüzüne vurmaktan başka ne ya· 
par ki, cam eriyip gider, saatler erir, su 
böler kendini sürgüne, herkes kendine 
yazılır. Bir bekleme odasıdı r insan kalbi, 
hila beyine \TUran ayak izleriyle dolup 
taşarken aşk, şen şakrak söylevlerle beni 
kan bile a\Tlltamaz. Devrim de aşk gibi· 
dir işte. Devrim sürecinde ölen kimsele
rin tekrar döneceğine inanılır, dönme· 
selerde yaratılan kahramanlığın hep ya
şayacağı yönünde bir kabilc inancı var· 
dır. Bir millet olamadıklan için cumhu
riyetçi kesilen kabile inanodır bu. Bu 
yüzden sırtım kambur, karnım ve ba
caklanm yalan, kirli bir beyazdan başka 
birşey değil. Aks.ıray, herşey yerinde 
duruyor, düş bitti o kadar ve bana sunu· 
lan sarı tarlalar, adlarını unuttugum ço
cuk biçiminde her gece soyarak zehirle 
kalbirnin içinde sevdiğim sevgili biçi
minde bir yara oldular , artık o yaradan 
kimse izini bulamaz ... Büyük bir hayır 
için kutsal bir evet, intikam: vazgeçnıek· 
tir. 

Aynada ellerini kanatan, yüzünü en 
sevgili sevgilinin saçlarıyla kesen o çirkin 
adam değilim ben, herkesi, en sevdiğim 
sevgiliyi bile düne saydım, dünlım ben. 
Gözlerim hergün beni döküyor, kulak· 
!anın beni dinliyor, ölı.i bedenimin öl
dürdüğü ruhum, unutuyordunı , ben en 
sevdiğim sevgilinin ülü sevgilisi, en sa
dık dostlarıının ölü dostu, anık hiçbir 
yankı taşıyan1az sesimi, emdiğım gökyü· 
züniın ölü toprağıdır, kendimi sararmış 
bir sayfuda ararken, unutuyorum, .ıslın· 
da rüzgarda savnılan bir kağıt olduğu· 
mu: Saatlerden süslü elbiseler yaptığım 
en sevgili sevgitim sana, yaşadığımı bile
sin diye, işte aşk sadece evden öte bır 
kefen, an1a ellerinı beni yalancı çıkan
yar, bana ateş böcekleri toplayan sevgi· 
li, kendimi aradığı m hiçbir yerde yokum 
ben, yüzü olmayan bir toprağını boğu· 
lacak su bile bulamayan. İki taşız biz, 

mezartaşlarından çalınrnış, baş koydu· 
ğunıuz toprak insan değil. 

Diyerek, camlardan ve çerçeveler· 
den aldım duvarlarımı, artık ne adım ne 
de andım var. Ölülerden yol bularak yü· 
rüyüp gittiğim devrim ölülerden bir 
bayrak açtı üstüme, ölü toprağı serpil· 
miş ağaçlanz, biz bir yerde boy verir
ken, hayat başka bir yerde karuyor. Ha· 
yat belirsizlikleri ve gizli kökleriyle ka
ranlıkla doymuş bir vaziyette. Uygarlık 
korkmamak denıekti, böyle tanımiandı 
\ ' C biz inandık. Kimlik deyip öldük, ki 
artık bir amacı, bir anlamı yok kimliğin, 
kimliğimiz geçici bir benlik: Benlik bü· 
tün ipuçlanyla belirsizliği söyler ve biz 
bu belirsizlik içinde kotanlmış hayatın 
iştah açan dükkanları olan partilere ve 
onların broşürlerine sığınma gayreti 
içindeyiz. Bir dalıa yenilnıek diye bir 
şansımız bile yok. Ölen kardeşlerimizin 
yüzü suyu hürmetine bıraktığımız top 
sakaUar ve kulaklarımıza sırf kadırılarla 
eşit olduğumuz hissi uyandırmak için 
takuğınıız küpeler, yemin bilalı olsun 
öteki tarafta okumadığımız kitapların 
sayfalarıyl.ı bizi tutuşturacaklar. Terzi 
dükkanlan ve saatçi dükkarıları kapandı 
işte, kolektif yaşanı ile konfeksiyon yer 
değişti sadece. Güvenliğinıızi tehdit 
eden evlerdeyiz. Allah demek cennetti, 
aruk Allalı diyecek gücümüz yok; kul 
denen cehennemin içinde yanıyoruz. 
Parçalanmış toplumdan siyaset, bir bü· 
rün çıkaracak güçte değil, olmayacak. 
Jung haklıydı: Tanrılar bir kez öldür· 
dükten sonra hastalık olarak tekrar doğ· 
maya teşnedirler. Tanrılar bizi öldürdi.ı 
ve tekrar doğmak istiyorlar. Oysa ki 
kimse bu güne kadar tek saur yazmadı: 
Mayakovski sırf Lenin'in cesedine do
kunmak için kaç saat soğukta bekledi ve 
kendini yok etti. Lenin'in öli.ımünden 
sonra başa geçen Stalin bir günde dev· 
let kurup, ikinci gün yıktıran bir adam· 
dı, Mehabat mesela, hiçbirimiz unut· 
madık Kadı Muhanıed'i ve onun öldü· 
ğü güne kadar karalar baglayan eşi Mi· 
na 'yı. 

"Yaşamayı öğrenmekn diyor Derri· 
da, ardından "yaşamayı öğrenmek hala 
gerçekleşmeyi bekleyen bir şeyse, yalnız 
yaşamla ölüm arasmda gerçekleşebilir: 
Ne tek başına yaşamda, ne de tek başı
na ölümde gerçekleşebilir.n 

Ne Kürder ne Türkler şunu arılama· 
dı, insanlan birbirinden ayıran sınırlar 
ve devletler değil, derder: Dün Kürtçe 
konuştuğumuz için Meclis'ten apar to· 
par ko\Tlllduk, bugün Türk olduğumu· 
zu söyleyip tekrar Meclis'e gireceğiz! 

Bir zamanlar, diyor Milan Kundcra, 
bir zamanlar. Öyle ağızdan çıktığı gibi 
kolay değil bir zamanlar demek. Seni 
ayağa kaldıran ayak bir süre sonra ayak· 
kabı niyetine tank giyerek üstüne yürü· 
yor. Kimlik romanında Kımdera dost 
diyor sonra. Savaş döneminde dost ol· 
mak, birlikte ölmek demektir. Savaş 
sonrasında dost ağır tehdit oluyor ve acı 
artık tek başına çekiliyorsa dostluk çekip 
gitmiştir savaşla birlikte. Aruk kendi 
kendimizle savaşıyoruz, düşnıanımız 
yok, bütün dosdanmızı da savaşta kay· 
bettik; ne tarihe düşecek bir tarihimiz 
var ne de tarihi lehimize çekecek bir ka· 
der: Kaderimiz kaderin elinde. E) 

Ç1ld1rman1n 
Sessizliği 

Pelin' e 
Eksik ev ierden geldin sen, 

çatlaklar ı ndan dibi 

görünüyordu 

ev mi, hayat mı bel li değil, 
İçerdeyken sevginin 

gürültüsü vardı 

dışarı çıkardın 

sevgisizliğin sessizliği ... 
Ondan bu senin 

suskunken çı ldı rmayı 

biriktirmen; 

kırık l arını, çatlaklarını 

su geçi ren evlerini saklarken, 
büyük bir aşkı yaşamaya çalışırken 
herşeyin dibini, dibini görmeni ... 
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Pandomimci yalnızlı~ı işaret ediyor. 
Arkası dönük yabancı. 

Bu fotoğrafta neler iörüyorsunuz? L.-------

Kitaplara dokunmak nasıl bir duygu ki 
hüzün, korku, sevgi, burada daha çok hüzün var. 

Biraz oku da gözlerin gülsün ... 

Birleşen ellerim akşamın karaniılını aydınlatıyor. 
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ap ka ve -'-"---_ ______..... _ _. 
Altındakiler - _ 
Zorla giyen halk ise bir müddet sonra zorlayanlara 
karşı protest bir simgeye dönüştürmüştür ... 

için günlük kıyafetin bir parçası ol
ması gerekir. Bizde şapka halk taba
kası ve özellikle köylüler için böy
le bir yaygınlık ve yerleşiklik 
kazanmıştır. Aslında onlara 

protokol malzemesi ve dayanlmak 
istenen bir kimliğin mesajı olmaktan 

Kısaca şapka önümüze koyup düşü
necek kadar hayaumızın içine girme
miş, resmi duruşun bir resmi halinde 
kalmışur. 

öte bir anlam kazanamamıştır. 

Zaten onların başlan düşün

mekten çok, şapka taşımaya yara
APKA, önüne konulup dü
şünmeye yarar. Ciddi ciddi 
düşünme durumunda olan

lar şapkalarını önlerine koyar
lar ve üzerinde yoğuntaşarak düşü
nürler. Şapka bir zihin taparlama 
aracıdır . 

Ancak bunun için, yani şapkanın 
bir düşünme aracı haline gelmesi 

şapka zorla giydirilmiştir 

ama bi r müddet sonra 
zorlayanlara karşı protest 
bir simge haline gelmiştir. 

Zorlayan ların oluşturduğu 

üst sınıflarda ve devlet kaunda 
ise şapka bir sembol, iğreti bir 

dığı için şapkalarını önle
rine koymaları gerek
mez. Tingilderken dü

şebilecek bir tören aynn
usı olarak baş örtmede, ger

dan yellernede ve havada salla
yıp alıaliyi selamlamada kullanılır. 

Yani şapka bizde devletin ve dev
letlinin simgesid ir. Devlet kaunda 
mevki ve makama gelmiş olmanın 

göstergesidir. Devlet şapkalıd ır. 

Devlet ile şapka arası ndaki i lişkinin 

hikayesini, devletin tepesinde bulun
muş kişilerin şapkalarına bakarak 
oku ya biliriz. 

"Efendiler; buna şapka 
derler" diyerek şapkayı 

HER KESiME 
BiR ŞAPKA ülkeye tanıtan kişi oldu

ğundan her kesim ve sınıf için ayrı bir modelini (tanıtma amacıyla) 
giymesi gerekiyordu. Hem şapkayı tanıtmış, hem de bir kanunla gi
yilmesini zora bağlamiştı. O halde herkese örnek olmalı , şapkanın 
bütün çeşitlerini giyerek her kesim ve sınıfın kendisine uygun mode
lini seçmesini sağlamalıydı. Köylü kasketinden, melon ve silindir 
şapkaya kadar hepsini giyip gösterdi. Çünkü o ebedi şefti. Hem köy
lünün hem kentlinin şefiydi. Bu yüzden her kesim için bir şapkası ol
du. Ancak zihinlerde daha çok asker şapkasıyla yer etti. Kurduğu 
cumhuriyetin askeri çerçeveyi seksen yıldır aşamamış olmasında bu
nun bir payı olsa gerek. Zaten kendisinden sonra gelen dokuz cum
hurbaşkanından beşinin asker kökenli olması da Cumhuriyet ve as
ker şapkası arasındaki sembolik bağı yeterince gösteriyor. 

Süleyman Demirel 

ŞAPKASI N Al Tl NDA BiRŞEY YOKTU 

S iz bir ingiliz'in Churchill denince aklına sadece puro gel
diğini, Fransız'ın de Gaulle denince zihninde büyük bir 

burun canlandığını düşünebiliyor musunuz? Düşünemezsiniz. 
Çünkü bu özelliklerinden önce birer devlet adamıdı r onlar ve toplumların zihninde 
önce siyasal kişiliklerine ilişkin bir kanaat canlan ır. Ama Demirel denince bizim aklı
mıza önce şapka gelir ve daha sonra da pek birşey gelmez. Çünkü o şapkasından 
başka belirgin bir özelliğe sahip değildir. Kırk yılda hiçbir temel ilke ve prensibi adı- . 
nın yanına yazdıramam ış, siyasal analize konu olacak bir politika üretememiştir. Bu 
kırk yıl içinde altı kere gitmiş yedi kere gelmiŞ ve bu gidiş gelişlerinde kendisinden 
çok şapkası söz konusu olmuştur. Gidişi "şapkayı alıp gitmek " gelişi "hah işte ge
ne geldi şapka" denilerek karşılanmıştır. Sanki kendisi değil şapkası gidip gelmiştir. 
Bunca siyasi çalkantıyı şapka yaşamış, kırk yıllık siyasi kargaşa şapkanın bir mace
rası olmuştur. Şapka gidip gelmiş ama altında birşey değişmemiştir. Yani şapkanın 
altında yeni bir şey yoktur. Hiç olmamıştır. 

ŞAPKASI 
KAFASININ 
iÇiNDE 

S ivilliğinin yanında hukukçuluğuna bakıp , 

"H ah işte bir şapkasız" demişti k. M eğer şap
kası kafasının içindeymiş . Tam şekilci bir devlet 
kafası . Sivilliğinden ve hukukçul uğundan duydu
ğumuz hiç bir beklentiye henüz cevap vermiş de
ğil şimdiye kadar. Şüregeleni sürdürme yanlışı, 

kokmaz bulaşmaz bir tavır. Hiç bir açılıma sıcak 
bakmayan, her türlü yenilikçiliğe kapalı, katı bir 

devletçilik. Başlarda Ecevit'in kafasına Anayasa kitapçığı fırlatması 
hadisesinde Hüsamettin Özkan gibi sevimsiz biriyle çatışması bir çe
şit sempati uyandırmıştı. Ama çatışmasındaki tutumunun hukukçu 
kişiliğinden değil , şekileiliğinden beslendiği anlaşıldı. Ecevit'in kendi
sini "nezaketsizlikle" suçlamasına da o sıra pek kulak asılmamıştı. Bu 
suçlamayı yapan Ecevit o dönem imajı çökmüş , bitmiş bir politika
cıydı. Meğer ne kadar haklıymış! 

Celal Bayar · 

SARIKTAN . . . 
SILINDIR 
ŞAPKAYA 

O sarıktan şapkaya geçen bir Cumhur
başkanı 'ydı. Kurtuluş Savaşı'nda Galip 

Hoca adında bir 
sarıkil olarak do
laşıyordu ortalık

ta. Halkın harekete geçirilmesinde 
sarığın o günlerdeki gücünü keşfet
miş, şapkanın altında geçecek güQ
Ieri hazırlarken , sarığın bu gücünden 
yararlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı sırasında taktığı silindir şap
kadan önce asker şapkası taşımamış olduğu için bir 27 Ma
yıs 'ta şapkasını alıp gitmek zorunda kalmıştı. Şapkaların gücü 
karşılaşmış ve askeri olan kazanmıştı. Bu yüzden cumhuriyet 
tarihinde üç kere daha tekrarlanacak olan o meşhur ve 
meş'um "şapkasını alıp gitme" rolünü ilk oynayan olmuştu . 
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ismet inönü 

TEK RENK GRi . . 

1 kinci adamdı. Ikinci olmanın sıradanlığı içinde zihinlerde şapkasıy-
la ilgili hiçbir imaj oluşturamadan gitti. Tek parti iktidarı koyu gri 

renkli tek bir şapka modeliyle yansıdı başına. Yönettiği ülkede hiçbir 
değişime yol vermediği gibi şapkasını da hiç değiştirmed i. Özelliksiz, 
sıradan bir fötr şapkası vardı. 

Cemal Gursel 

GÜCÜ ASKERi 
APKASINDA K imsenin hatıriamadığı asker şapkasının 

gücünü silindir şapkaya dönüştürdü . 
Kendinden öncekileri, "şapkasını alıp gitme
ye" zorlayarak geldi devletin başına. Zorlayıcı 
gücün askeri şapka altında yürüyor olmasın
dan geliyordu. Ama silindir şapka hiç yakış
madı ona. Birilerini "şapkasını alıp gitmeye" 
zorlayanların ilki olmaktan başka akılda kalıcı 

- hiç bir kişilik belirtisi sergileyemedi. Bu yüz
den şapkasını da kimse hatırlamaz . Bir "Cemal 

Aga" lafı kaldı ondan geriye. 

--~--

i Kenan Evren · 

ŞAPKA COK, 
KARiZMA YOK Asker şapkasından silindir şapkaya direk 

geçiş yapan bir şeftir. Gürsel gibi halk 
çoğunluğuna dayanan bir iktidara karşı de
ğil de, kargaşa ve otorite boşluğunu gerek

._...._ .... 

çe göstererek geldiği için onun gibi silik kal
mamış , meşruiyet görüntüsünü daha iyi bo
yamış renkli bir kişilik olmuştur. Ne de olsa 
ressamdır. Bütün bunlar onda karizmatik bir 
lider olduğu vehmini doğurmuş tarihte iz bı
rakma sevdasına düşürmüştür. ikinci tek 
adam olma hevesiyle birinci tek adamı taklit 
etmeye çalıştığı, onun gibi farklı şapkalar giy-
diği halde bugün karizmasından geriye sade-

BA.Ş_INI 

SlKlYOR DU 
TAKMADI 

ce bir "netekim" kalmış durumdadır. 

O bir şapkasızd ı. 

Başında sade
ce devir teslim tö-
reninde usulen 
giydiğ i silindir 

şapkayı gördük. Birde üzerinde "Number 
One" yazan kepini. Onu'da cumhurbaş

kanına yakışmayacak kadar sivil bir baş

lık olduğu için takıyordu. Tıpkı askeri kı
tayı denetlerken şort giymesi gibi. Şap
kasızlığıyla devletin o resmi görüntüsü 
içinde iğreti duran biriydi. Bir pürüz gibi. 
Bu yüzden midir nedir ömrü uzun olma
d ı. An laşılmaz bir şekilde ölüverdi. Arkasın dan "Çarklar pü
rüzü törpüledi" dediler. 

Ağaçlar Gazeli 
- Adil'in ağaç/anna .... -

İ nadı na aşk, inad ı na özgürlük, inadına yaprak .. . 

Ağacı n utand ığ ı çığlığ ı ş i i r fısılda r 

Ne batıda ne doğuda tek yaprağı n ı görmedim 

kırgınım fe lsefeye, yer vermemi ş ağaca bir bilge olarak 

Şiirle ağacın kökleri aynı : ya sab ır ya aşk! 
İnsanın hızla terkettiği anıların gölgesi olmak 

Yavaş git, ruhum yetişemiyor sana, dedim, içimden 
kopan yolcuya, dursaydı, ağaç l arı n gözyaşını dinletecektim 

Ruhun sendeyse hala bi r ağaca emanet et onu 
dünyaya yalnızca hayvanların ve ağaçların i tiraz ı var 

Ey ağaçlarla konuşmadan insanlarla konuşmaya ça lı şan l ar 

Adil 'in ağaç ların ı dinleyin, susmakmış o kayı p di l 

Zeytini dinledim beklemeyi öğrend im, akasyadan gitmeyi, 
vuslatı ceviz ağacından, limonundediğ i ayrılığ ı ve aşkı nardan 

Ağaçlar komşumuzun evidir, ruhumuz gülümsüyor avlusundan 
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Atakürt 
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Atakürt 

MUSTAFA Kemal, Selanik'te 
~il de Musul'da ~uş 
bir Osmanlı paşası olsaydı, 

Kurtuluş Savaşı'nı Türklerle ve KUrtler
le birlikte gerçekleştirdikten sonra ku
rulmasına Onayak oldugu cumhuriye
tin adını "Kürdiye Cumhuriyeti" koy· 
saydı, kendisi de Meclis karaoyla "A· 
tsJciirt" adını alsaydı ... 

KOrdiye Cumhuriyeti'nin bütün va· 
tandaşianna "Kürt" deneceSi için he
pimiz "'Kürt" sayılsaydık, Taksim'e, 
Kadıköy'e, Kızılay Meydanı'na, Kor· 
don'a "Ne mutlu KUrdüm diyene"' 
pankartlan asılsaydı ... 

MJ<Ordiye'de" Türk olmaclıjtı, herke
sin aslında Kürt oldugu söylenseydi, 
kendilerini TOrk sananların aslında 
"deniz IWrdü"' olduklan iddia edil
seydi... 

Kürtlerin "'yedi bin vdlık" bir tarihi 
bulundugunu, Anado(u'nun esas sa
hiplerinin KOrtler oldugunu, Mogolla
rın, Hunların, EtrOsklerln aslında KOrt
lerin atası sayıldıgını, Osmanlıdaki 
Kürt paşalarının kahramanitkiarını 
derslerde okusaydık. 

Teoman, Cengiz, Atilla, Osman gi· 
bi isimler almamız yasaklansaydı, 
Beıfın, Beruj, Tiruj, Nevruz gibi isim
ler almak zorunda kalsaydık ... 

Türkçe televizyon kurulması yasak 
edil6eydi, büti.ln televizyon yayınlan 
Kürtçe yapılsaydı ... 
Romanlanmızı, hikayelerimizi, şiir· 

lerlmizi Kürtçe yazmak zorunda kal
saydık, yalnızca Kürt şarkıları dinle
seydik, gazetelerlmizi Kürtçe Ç!kar
saydık. .. 
Okullanmızda yalnız KOrtçe ola.ı

tı.ılsaydı ve Türkçe okutulması yasak
lansaydı ... 

"'Biz TOrldlz, bizim .bir tarihirniz, 
bir dilimiz \'at' dedigimizde sorgusuz 
~lsiz hapisiere atıl5aydık . · 

IS1anbul'da, Ankara'da, lzmir'de, 
Bursa'da, Edirne'de polis sürekli ola· 
rak bizi izleseydi, "özel timler'' bizim 
"Kürdiye Cumhuriyeti'niN parçala· 
mak isteyen Naynlılcçılar olmamız· 
dan" )<uşkulanıp hepimize sürekli 
"suçluH muamelesi yapsaydı, sırf Tork 
oldugumuz için hakar~lere ugrasay
dık. 

12 Eylül darbesinden sonra bOtOn 
batı bölgesindekiler hapishanelere 
doldurulsa, inanılmaz işkencelerden 
geçirilse, bogazlarına kadar çamurla
no içine battıkları hOcrelere konsa, 
tazyikli sularta Iç organları perişan e
dilse, azgın köpeklerle bacaklan par
çalansaydı ... 

Evlerimiz basılsa, ayrılıkçı "Türk te
röristlere" yardım ettigirniz iddialaoy
la apartmanlarımız yakılsa, biz evi
mizden bir eşya bile atamadan çıkarı
lıp, Oiyatbalc.ır'a, Hakkari'ye sürgOne 
gönderilerek. çadırlarda y~ak zo
runda btrakılsaydık. .. 

Biz Türkler buna razı olur muyduk, 
.,.ışte htpiniz IWrdi)'e Cumhuriye
ti'nin ~ olarak birer IWrtsü
nüz, aynca Türfdük ~ tuttııru
·yorsunuz, isterseniz ba bile ~ 
labilirsiniz" sözlerini bir hakkaniyet i
şareti olarak kabul eder miydik? 

Yoksa TOrk kimliAimiz4n, dilimizin, 
kOitürOmOzün, bu ülkenin Neşit" va
tandaşları olara!( kabul edilmesinde 
ısrarcı mı olurduk? 

Bu ülkenin TOrk ve KOrt vatandaşla
n var ve tarih "Türk" çizgisinden yO
rOmüş, bugOn bizim "Türk" olarak 
kabul edemeyeceklerimizi KOrtlerin 
kabul etmesini istemişiz, bu yersiz is
tek sonunda patlamış, ülke önce terö
re arkasından bir iç savaşa yuvarlan
mış. 

TOrkiye'nin bu kanlı karmaşadan 
uclemolcrasiyle' ve KOrt vatandaşiann 
"'dmlilderfnin" kabulüyle kurtulacagı
na inanan insanlar, bu düşüncelerini 
dile getirdiklerinde, bizim yöneticiler
le taraftarlan hep aynı soruyu soruyor: 

• Nedir demokratik çözOm, nedir 
Kürt kimlilil 

· Biz Torkler, bir "Kiinliye Cumhuri- . 
~nde" yaşasaydık ne ısteyeceksek, 
bu isteklerio bugOn KOrtler tarafından 
dile getirilmesini kabul etmektir · de
mokrasi. 

Kendimiz Için isteyecegimizi, bi
zimle eşit oldugunu kabul ettigirniz 
insanlara vermemek için bu kadar 
ktın dökmeye, ülkeyi bir çıkmaza sO· 
rOklemeye dejter mi? 
~mez diyenler "demokrasi" isli· 

yor işte. 

EDYADA çalışanlar bilir, d9ku· 
nulmaz konular vardır. Mu
habir, editör, yazar veya yazı 

işleri sorumlusu olmanız bir şe-
yi değiştirmez, yayın yönetmeni bile 
olsanız, o konuları işleyemezsiniz. 
Çünkü herkesçe bilinen bir güç, gizli 
bir anayasa yazmıştır. Söz konusu ko
nular hakkında, hemen herkes detay
lı bilgi sahibidir, hatta herkesin bu 
konuda bir görüşü, yani tavri da var
dır. Çünkü sözü edilen konular, öyle 
çok netarneli konular değillerdir. Bir 
çocuğun bile mantığıyla sorgulayıp 
sonuç çıkarabileceği konulardır. Her 
şey bir oyundur ve herkes o oyunu 
oynamak zorundadır. 

İşte Kürt meselesi de bu oyunlar
dan biridir. Bir tabudur, dokunula
maz, tartışılamaz ve konuşulanıazdır. 
Herkes her şeyin farkında olmasına 
rağmen, farkında değilmiş gibi davra· 
nır, çünkü öyle davranmak zorunda
dır. Bazen, bu oyun kimileri için çok 

· sıkıcı olmaya başlar. Böyle olunca, 
bildiklerini dile getirir ve bu sıkıcı 
oyunu oynamaktan vazgeçer. İşte her 
şey o dakika olur, bu kişiler hemence
cik denir, işlerine son verilir ve hatta 
afaroz edilir. 

Medyaınııda bunun örneği çok
tur, ama yakın zamandaki en önemli 
örneği Ahmet Altan ve Atakürt o l ayı
dır. Bellek'te ilk olarak bu konuyu 
hatırlayalım istedik, Atakürt olayı 
neydi, nasıl oldu, sonrasmda ne gibi 
gelişmeler yaşandı? 

"Atakürt", yazar Ahmet Altan 'ın 
ı7 Nisan ı995 günkü Milliyet gaze
tesinde Kum Saati köşesinde yayınla· 
nan yazısının başlığıydı. Alt~n, hem 
başta sözünü ettiğimiz oyunu ısrarla 
oynamak isteyen medya mensupları
na, hem sorunu anlamak istemeyen 
aydınlara, hem de bütün bir halka 
sesleniyordu. Son derece basit bir 
mantıkla, Türkiye'deki her şeyi ters 
çevirip ele alıyor ve Kürderi anlamak 
istemeyenlere, "Kendinizi onların 
yerine koyup düşünün" diyordu. 

Buraya kadar her şey normaldi. 
Asıl kıyamet yanda alınnladığımız 
makalenin yayınlanmasından sonra 
yaşandı. Altan, bir tabuyu yıkmış, 
oyunu oynamaktan vazgeçmişti. Her
kesin tahmin ettiği sonu yaşamış, 
Milliyet gazetesindeki işine son veril· 
mişti . İşte tam da bu noktada sevindi
rici bir gelişme olmuştu. O zamana 
kadar görülmemiş bir dayanışma biçi
miyle, Altan'ın gazetedeki işine son 
verilmesine tavır alan yazı işleri mü-

. dürü Alev Er, köşe yazarı Can Dün
dar ve gazetenin o zamanki genel ya
yın yönetmeni Ufuk Güldeı~'lir istifa 
etmişti. 

Yaşanan tek olumlu gelişme buy
du, nitekim çok geçmeden Ahmet 
Altan aleyhine, DGM'de dava açıl
mıştı. İstanbul Devlet Güvenlik Mah-

kemesi, çok geç kalmadan Ahmet Al
tan'ı ı yıl 8 ay hapis ve 500.000TL 
para cezasına çarptırmış, cezayı şartlı 
olarak ertelemişti. Buradaki şart, bir 
daha "yaramazlık" yapmamasıydı. 
Ama Altan kararlıydı, boş durmaya
cakn, üstelik ona bu cezayı reva gö
renlere de ceza vermek niyetindeydi. 
İşte bu düşünceyle hareket eden Al
tan, aldığı ceza Yargıtay tarafından da 
onaylanınca 1996 yılında AİIIM'de, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
ı O maddesiyle garanti altına alınan 
"fikir ve ifade özgürlüğü"nü engelle
diği için Türkiye aleyhine dava açtı. 
AİHM komisyonu Altan'm başvuru
sunu kabul etti. 

Bunun üzerine, Ahmet Altan 'ı 
işinden eden, üstelik ona bir de ceza 
veren zihniyet telaşa kapıldı. Ulusla
rarası arenada rezil olmak vardı. Du
rum böyle olunca Türkiye Cumhuri
yeti hükümeti mahkemeye çıkmamak 
için 27 Aralık 200ı tarihinde Ahmet 
Altan'a dostane çözüm teklifinde bu
lundu. Hükümet adına H. Kemal 
Gür'ün imzaladığı teklifte, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti'nin 32985-
96 kabul sayılı başvurunun dostane 
bir şekilde hallini sağlamak amacıyla, 
başvuru sahibine maddi ve manevi 
tazıninat ile masraflar karşılığı olarak 
30 bin Fransız Frarigı ödemeyi kabul 
ettiği belirtiliyordu. Tazminat her 
türlü vergiden muaf olarak üç ay için
de ödenecekti. Hükümet temsilcisi
nin deklarasyonunda önemli bir mad
de daha vardı. Hükümet Ceza Yasası
mn 3ı2. Maddesi ve Terörle Müca· 
dele Yasası kapsammda açılan dava
larda Avrupa Insan Hakları Mahke
mesi'nin Türkiye aleyhine verdiği ka-

. rarların Türk kanun ve uygulamaları
mn Avrupa İnsan Hakları Sözleşme
si'ne uyumlu hale getirilmesinin acil 
bir gereksinim olduğunu gösterdiğini 
kabul ediyordu. Daha da önemlisi bu 
alandaki yasa ve uygulamalarda ge
rekli reformları yapacağını taahhüt 
ediyordu. Böylelikle zafer, Ahmet Al
tan'ın kalemine ve düşüncesine pran· 
ga vurmak isteyenlerin değil, Altan 'ın 
olmuştu. Altan bunun üzerine şu 
açıklamayı yapıyordu: 

"Umarım hukuku sürekli çiğne
yen bir devletin vatandaşı · olma 
utancından yakında kurtuluruz ve 
bizim devletimiz de hukuka uygun 
bir yapıya kavuşur ... " 

Devlet Ahmet Altan'dan özür di· 
lemişti ama medyamız dilememişti . 
Nitekim bir süre sonra yine başka bir 
konuda benzer şekilde Ahmet Altan'ı 
tekrar yargısız infaz etmişlerdi. 

Aslında Altan 'ın şahsında yaşanan
lar, Türkiye'nin kutuplaşma hikaye· 
siydi. Kısacası elinde sopası olan, 
güçlüydü ve haklıydı. Sadece bunun
la yetinse iyi, sopası olmayanı dövü
yordu. 9 
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EYLÜL askeri darbesinin yapıldığı sı
cak günlerdi. Sıkıyönetim bildiri ve 
emirleri radyolarda yayınlaruyordu. 
En meşhuru "Gece saat on ikiden 

sonra sokağa çıkma yasağııu ihlal 
edenlere sorgusuz sualsiz, temyizsiz altı ay 
hapis cezası" verilmesiydi. Sıkıyönetim Ko
mutanlıkl:ln , Adli ınüşa\~rlikleri , yeni kunıl:ın 
Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri fabrika gibi 
çalışıyordu. İstanbul l.Ordu Sıkıyönetim As
keri Mahkemeleri bunların en meşhur olanla
nydı. 

Sürekli operasyorılar hızla artan soruştur
ma ve davalara yetişemeycn askeri sava larla 
hakiınierin yanı sıra sivil halcim ve savcılar ilc 
birlikte birçok katibe de göreve alınmıştı. Er
kek olarak Istanbul 5. Ağır Ceza mübaşiri Ni
yazi ile takım elbiseli, kravatlı görerılerin bu 
kesin hakimdir dedikleri katip Ali alınmış ve 
l. Sıkıyönetim Askeri mahkemesinde göreve 
başlaımşlardı. 

Genç bir avukattım, yeni mesleğe başla
mıştım. On kişilik avukat büromuzda görev 
bölümü yapılırken "ceza avukatı" olarak ilk 
beş arasında yer almıştım. Askeri darbe son
rası ilk görev, gözaltına alınan müvekiller 
için Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Savcılı
ğı'na gitınekti. Sultan~ıet'te bulunan bii
romuzdan yürüyerek Usküdar vapurlarına 
gidiyorum. Limonata gibi bir sonbahar gü
nü, vapurda sabah çayını içip, simidimizi ısı
ra ıs~:a gazete sayfalarına bakıyoruz. 

Usküdar iskelesinden Selimiye dolınuşla
nna doğru yol alıyorum. Eski taksi dolmuşlar 
sıra sıra Dodge'ler, Chevrolet'ler, en başta 
olana binip, Selimiye Kışiası önünde iniyo
nım. 

Genç, azimli ve de kararlı idealist birer 
avukat olarak Selimiye kapılarına dayanmıştık. 
Faşizmin pençesine düşmüş müvekillerimizi 
kurtannaya gidiyorduk. Kapıdaki iıızibat eri 
sert bir komutla: "Dur kimdir o?" deyince, 
hemen cevabı yapıştınyorum, "Avukat." As
ker, genç, bıyıkJı, pantelonu ütülü, çantası 
olan, kravatlı beni, iyice bir süzdükten sonra, 
"Aramadan geç ve sol bankoda kayıt yap." 
emrini yapıştınyordu. 

Üst baş araması , ardından barıkoda alıret 
sonılan ve sülalemize ilişkin bilgi ve belgeler 
sonrası kart sahibi Selimiye Kışiası'nda Aske
ri Mahkemeye ginne hak ve hukukuna eri-

l<im? 

GENÇ, AZİMLİ, KAR.ARLI VE DE 

a İDEALİST BİRER AVUKAT OLARAK 
FAŞIZMiN PENÇESiNE DUŞMUŞ 
MÜVEKİLLERİMİZİ KURTARACAKTlK 

şen bir avukat olmanın muzaffer edasıyla 
nıerdivcnleri çıkıyordum . Zemin katta ce
zaevi ve sorgu )'Crleri, birinci katta mahkeme 
ve kalemleri, ikinci katta savcılık ve kalemle
ri olduğunu keşfettim. 

İşte o andan sonra hayatını değişmişti. O 
tarihte Selimiye kapılanna dayanan kaç avukat 
\'ardı ki? Bunlardan Bahri Bayram Belen, Er
gin Cinmen, Sebu Aslangil , Atilla Coşkun 
büro ortağıındı. Sonra müdavimlere Nebi 
Barlas, A. Rıza Dizdar, Ercan Kaner, Gülçin 
Ça)•lıgil, Turgut Kazan, Orhan Apaydın, Ke
mal Keleşoğlu , Bekir Doğanay gibi meslekta
şlannuz katılacak ,.e yalnızlıktan kurtulacak· 
tık. 

Kabakoz, Alemdağ, Hasdal, DavutpaŞa, 
Metris, Bayrampaşa, Paşakapı onlarca cezaevi 
arasında mekik dokuyarak, Sıkıyönetim Aske
ri Mahkemeleri'nde günde on, onbeş duruş
maya katılarak bitap bir şekilde eve dönüp ge
cenin onunda yemek masasının yarısınea dak
tilo ve dosyalar arasında yemek yiyip ertesi 
gün aynı maratona katılıyorduk. 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri'nde 
başkan hukukçu değil, bir disiplin subayıydı. 
Katipler, mübaşirlcr, hakimler, savcılar, basın 
mensuplan aruk bir aile olmuştuk. Farkında 
almadığımız ve hızlı bir süreçte yaşadıkJan
nıız arasında birçok trajikomik olay da vardı. 

Mübaşir Niyazi, o kasvetli ortanun neşe
siydi, bazen sürpriz espriler yapardı. Tanı
madığı bir hakim koridordan geçerken, ar
kasından bağırır "Hey beyim, çantanızı 
düşürdünüz" derdi. Seslenilen şalus şaşkın 
şaşkın dönüp, ararurkerı Niyazi'yi görünce· 
nıahcup giderdi. Oradakiler de kahkahalan 
koyu verirdi. 

Bir gün öğleden sonra dosya incelemek 
üzere l. Nolu Sıkıyönetim Askeri Mahkeme-

si'nin kalernlndeyinı . Bitişik geniş odada ha
kim ve savalar toplanmış, h'avadan sudan 
sohbet ediyorlar. Mahkeme başkanı olan di
siplin subayının sesini tanıyorum, gece on iki
den sonra kaçaınak yaparken kendisini inzi
batiann yakaladığım ve sokağa çıkına yasağını 
nasıl ihlal ettiğini anlanrken, irızibatlann Ş.1-
hin kesilişlerini arkasından komutan kimliğini 
görünce de nasıl esas duruşa geçtiklerine 
gülüyordu. 

Gece sokağa çıkına )'asağını, bir defasında 
biz de ihlal etıııiştik. Beş avukat, Erg;n Cin
men'in dilldillü Anadol marka oromobilivle 
1981 yılının bir Nisan günü İğneada\•a gidi
yonız. Yol uzun ve virajlı, Demirköy Jandar
ma Komutaıılığı blı,ası önünde durduğu
muzcia gece saat on iki buçuktu. Resmen sı
kıyönetim yasağını ihlal etmiştik. Bahri Belen 
ve Ergin önde jandarma nöbetçi subayına git
tik. Arıvoruz ki derdinlizi aııJatalını. Yolda 
lastik p~tlamış ve 30 kilometre yolumuz kal
nuştı. llerde bir de Iğneada Jandaıması vardı, 
hudut bölgesiydi. Soğuk savaş devan1 ediyor
du. Sağ olsun anlayışlı bir komutana denk 
gelınişti.k. Telefonla diğer jandanna birliği de 
araıınuş, yol izin belgesi verilmiş ve bu şekil
de kurtulnıuştuk. 

Yine böyle esprilerle geçen bir günde, 
malıkeme başkanı ve disiplin subayı arada 
bir bizim si~l personele dokundurmalar 
yapıyordu. Pek kimse cevap veremiyordu. 
En sonunda katip Ali dayanaınayarak, ben 
de size bir fikra anlatmak istiyorum, ama 
gücennıece yok, dedi. Olur icazetini alınca 
da başladı anlatınaya: 

"Bir subay gece nöbetini yeni bitimıiş 
evine dönüyordu. Yeni evliydi ve genç ka
rısı onu bekliyordu. Eve döner dönnıez 
hemen yatak odasına atmış, uyumak iste-

mişti. Genç ve güzel harunu özlemle ona 
dokunınaya başlamış. Bir yanda uykusuz
luk diğer yanda bamının tacizinde kalmış, 
sonunda uyku hali ağır basmış. Kansına 
nöbetten geldiğini çok yorgun olduğunu 
söyleyince karısı çıkışmış; 

- V azife, vazife, vazife. Ben de senin 
karınım, bana karşı kocalık vazifen yok 
mu? 

Komutanın keyfi kaçmış, kaikrruş doğ
ru Ordue~'ne bara geç:miş, sert bir içki 
söylemiş. O sıra arkadaşlar onu görünce 
yanına gelmişler. 

- Hayrota nöbetteydin, evde olman ve 
uyuman gerekmiyor muydu?" 

Komutan olayı anlatmış, karısının 
eleştirilerini söylemiş ve arkadaşlarına 
dönerek sormuş; 

- Allah aşkına söyleyin bu angarya 
nu dır, değil midir?" 

Komutanlar başlamışlar tartışmaya ve 
ikiye bölünnıüşler, yarısı ~garyadır, yarı
sı değildir, . demiş. Işin içinden 
ç.ıkariı.amışlar. Içlerinden biri, dunın de• 
miş, bu çok kolay bir sonı, kapıda nöbet 
tutan askeri çağıralım, bir de ona soralım. 

Kapıda nöbet tutan askeri, tüfengi ve 
postallarıyla hazır etmişler, asker esas 
duruşta bekliyormuş, durumu anlatıp 
sormuşlar. Söyle bakalım bu angarya mı
dır değil midir? 

Asker tereddütsüz cevap vermiş: 
- Değildir komutanun. 
Neden diye sormuşlar? 
Cevabı kısa olımış: 
- Angarya olsaydı bize yaptınrlardı ko

mu tanım." 
Fıkra üzerine ortalık buz kesmişti. 

Angarya gürılerdi. S 

sabahın otlarına basan, rüzgar değ~lse, kim? 

tutkunun ateşiyle kıvranan ve erkenden uyanan 

sessizliğin henüz olmamış meyvesine dokunan? 

göğün nedenini soran ya da bir kuramı uygulayan 

yabancı bir rüyadan, uzak bir dağdan ya da yalnızlıktan 

oluşmuş yabanıl zamanın içinde 

kim, karanlık taşta pişirilmiş ekmeğin sıcaklığıyla avunan? 

acının bilgisiyle bilmek isterim, ışığı kışkırtanı 

gecenin yolunu keseni ve duasıyla yatıştıranı 

dalından kurtulmak için çırpınan yaprağı. 

düşüneeli ağaçlarıyla şu ormanı tanıyorum, o değil 

vazgeçişin şarkısıyla bu kaçıncı karşılaşmamız, ıssız yazda? 

ayrılan da değil, çelikten bir çabayla açtığı yatağından 

çölün kaygısıyla biçimlenmiş yazıyı okuyan, hiç değil 

solgun bir lambanın aydınlığında, bir savaş barakasında. 

sabahın üşüyen tohumunu ısıtan, güneş değilse, kim? 

sözün kapatılmış ocağını zorlayan, yıkık bir omuzia 

ödünç alınmış ve kırılmış kemiğin bedelini ödeyen 

silinmiş gölgeden, biçilmiş yoncadan ya da kuşkudan 

oluşmuş belirsiz gövdenin sınırlarında 
kim, hüzünlü bir mutluJukla kımıldayan? 

ölümün mutlaklığıyla durdurmak isterim yolu karartanı 

kuşun uykusunu böleni ve zulmüyle susturanı 

bize unutulmuş sesi hatırlatan kanı . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



YENI YtL- . ESKI Yil 

. . tl . 

Yaz-tiz 
~ÜZEL· 

• • 
• 

• 

ı 

·, 

·. Bin.{,Dekuz · · 
Yüz'99 
ilkbahar 
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ve yeşil 
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boyunca depremi yaz 
öleni öldürmeyeni 
göl"e bile yı kılan 
ne varsa hatıradır 
acı 

ve kaybolan 

sonbahar · 
etsiz butsuz bir ağaç 
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başını çevirsen uzun 
kuru bir dal düşer manzarad;ın 
bir de sokma ihtimali akrebin 
telaşi ı adımlarla yelkovan 
acı 

ve zaman 
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DiYARBAKIRLI 

YAŞO 

"Aşık-i sadık menem, aşk içre men merdaneyem 
Maksadım gülşen değil bir şem' içün pervansyem 

Rind·i akşam zahida zannetme kim divaneyem 

Terki tecrid eyledim sanma lehi viraneyem. 

Akilem balında emma sureta divaneyem 
Kimse farketmez meni kim men neyem amma 
neyem." 

D~rarbekir'Ji Nigalıi Baba 

ll)iYARBEKiR'i uzun uzadıva anla
tan bir şürin bir bölümÜnde şa
ir der ki; "Ali Şan'i, Şeğo'yi, 

Deli Veli'yi 1 Sen bilir misin?" 
Belki de 'Diyarbekir'de bir za

manlar alim gibi deliler vardı', demek 
için ikidir işliyorum bu konuyu. 

Delilik bir dolu aklı evvele göre; in· 
san aklının üst evresi olarak ifade edilir. 
Hemen baştan söyleyeyim, bu tanımın 
doğru olduğuna inananlardanım. 

Diyarbakır'da fazla deli var ve ilginç
tir, bu deliler hep kemin Ulu Cami'den 
Mardin Kapı'ya kadar uzanan güzergalu
ru kendilerine mesken tutarlar. Kimsenin 
yanıtını bulan1adığı bir sorudur bu, belki 
de cevabı sadece onlarda saklıdır. 

Tanıdıkça delileri daha çok tanık ol
muştum, hayatlarına. Delilerimiz kendi 
kurdukları oyunlarında c be olup habersiz 
sobelennıişlerdi. Kendi hayatlarının tanı
ğı olabilecekkcn, akıllarını birilerine 
emanet bırakmak adına yaşam ianna ta· 
nıklık etmek görevi de bizlere blmıştı! 

Ve hep göz önündeydi bu kadim şeh
rin delilcıi. Ne yapsalar kopamıyorlardı .. 
Bütün şehir onlan izliyordu. Ama önemi 
yoktu gözaltılığın. Çünkü onlaıı anıaya
mayacak kadar "akıllıydı" bu koca şehir. 

Işte şimdi köşe başından çıkacakmış 
gibi beklenen Bekçibaşı Said'in Bacısı 
Deli Ceıno, Hatun Bibi, Deli Vesile, 
Zinc, Deli Dode ve bir de Deli ferhe; 
sanki cl ele tutuşmuşlar bir anıyı ve ha
yatl~rı yad etmedeler. 

Içlerinden en alımlısı da tereddütsüz 
Deli Ferhe. Memleketin son Yahudileri 
l950'lerde İsrail'e giderken geride bı
rakmışlardı Ferlıc'yi , anlatıın.t göre. Biri
leri de bu şehirde y.tşaına.k Ferhe'nin h.t· 
fif aklına rağmen gizli bir cennette yaşa
mak gibiydi, demişlenii. Belki de şehrin 
çekim gücüydü Ferhe'yi akrabalarınd,tn 
alıkoyan . Doğrusu da buydu sanki. Sık, 
sık "Ben bur.tnın delisiycın, bi yerlere gi
demem" demesi boşuna değildi. Neyse, 
bir şekilde kalmıştı işte Fci'hc Diy;ırbe
kir'de. Anlatıya göre adını da değiştir
miş, Müslüman olmuştu. Adı Sclma ol
muştu Ferhc'nin. Sclma deyip, sondaki 
• t harfini uzattığınızda, o kadar hoşuna 
giderdi ki, "Ha heyran!" dediklerinden 
biri de bendim. Ve bu "Heyran" de
mek de Deli ferhe'ye yakışırdı. 

Deliydi ferhe, ama Ferhe dendiğinde 
de kızardı. illa ki Selma olacaktı, adını 
ünlemek. Kadir kıyınet de bilirdi, güve· 
nilirdi de. Hançepek'teki Paşa Hama
mı~run kadınlara tahsisli -saatlerinde ha
mama giren kadınların "pışpışlasın" diye 
el kadar bebclerini Ferhe'ye emanet ct· 
tilderi anlatıya denk düşendi. En alımlı 
Ferhc'ydi dedik ya. Baskın çıkacak bil
cümle kadın delilere, inat. Sözleri de ağ
zında bir keskin bıçak: 

Yağmur yağar şiş kimi 1 Ge?.erem 
derveş kimi 1 Sen orada ben burda 1 Ya
naram ataş kimi. 

Niye tam da neşesi yerinde iken bu 
sözlere gerek duymuştu ki, Ferhe. Bıra
kıp gidenlere göndermeydi onun sitemi. 

Ama aşağılardan, Balıkçılarbaşı civa
rından yellenerek gelen deli Veli, Deve 
Hamamı'ıun külhanında tutturduğu na
karatı tekrar okuyarak Ferhc'ye yanıt ye
tiştirmeye çabalıyordu: 

Diyarbekir dört etrafi meteris 1 Biz üç 
kardaş bir or<liya yeteriğ 1 Meteristen kur
kuşunlar atarığ 1 Münevverdir kız senin 
adın Mfuıevver 1 Ben ölürscm papağım
nan görneler. 

Bir köşede kendi kavillcrince yarenlik 
eden Küfurbaz Remo, sol ayağına sardı· 
ğı bez parçalarıyla sakat hacağını çckişti
rirken; yanına kattığı Deli Abdüllatifin 
hayali direksiyonuna yaslanıp, Abdülla
tifin çıkardığı korna seslerine eşlik ede
rek, Mardinkapı'ya doğru yol alıp "Ha
di ulan sen de" demedeler. 

Abdüllatif,' le Küfürbaz Remo tam 
da hayali arabalaııyla di.imen tutturmuş
ken onlara selam çakan Heno'yla Deli 
Çeto'ydu. Belden yukar:~t çıplak, boğa
zına bağladığı kravatı \·azgeçilmeziydi 
Çeto'nun. Ulu Cami'nin .u·ka kapısının 
vamndaki seki'nin üzeri olan mekanını 
terk eiÇiği emler <mlardan biriydi Çe
to'nun manzaraya tanıklığı. 

Ama o da ne! Km·bov meraklısı Deli 
Salo dürtııala geli\·ordu Öteden. Tutma
salar alimallalı Ab'tiüllaıiri de, Hcno'yu 
da, Reıno'yu da, Çero'yq da ezip geçe
cekti. B.tğırarak söylediği Amerikan Baş
kanı'yla telefon göıiişmcsi sonucu aldı!Y;ı 
sözdii. Bir hastayı atının terkisinc atnğı 
gibı Amerika'ya göliirmek üzereydi. 

Hazır birbirlerini bulınuşken Mar
dinkapı 'da akıllılara inat bir müzikal gös
teriye karar \'ermişlerdi rüın dcliler. Kent 
halkın ın da canına nıinnetti doğrusu. Za
ten delilere alışkındı bil cümle Diyarbe
kir. Eh her deli birazcık da veli değil miy
di, kimilerine göre ... 

Yanlarına kattılar diğer tüm eksik 
kalanlan. Ulaşılamayanları da yerlerini, 
yurtlarını bilenler tutup getirdiler. 

Deli Şcğo zaten Mardinkapı'daydı. 
~erde cenaze orda Şeğo. Deli Yaşo, Ilo, 
kendirı.i Mardin canavarı sayan Deli Cev
do, satırsız. dulaşmayan Deli Genco, 
Lehmecun Ezo, "Benim de kaloriferim 
budur'' deyip sırtını finrun duvarından 
yeni çekiniş Deli Selim, memleketin bilu· 
mum yırtık kağıtlarını toplamayı kendine 
iş edinen Xale Hüs, Deli Edo, Eco, dok
torlar dakik olur deyip kollannda bozuk 
saatieric dolaşan Doktor Deli Salo, Deli 
Asko, Deli Memet, hepsi toplanmışlardı. 
Avare ~nedi kızdmruşlardı "Aııazi, 
avradızi, Isınet Paşazi, Cumhur Baş
kanızi.~." küfrü daha ağzından di.işme
nıişti. Işte Laye Feciile'nin oğlu Deli Şı
ko da Ali Paşa mahallesinden duyup gel
mişti koroya katılmaya. Ağzında da te
kcrlemesi , "Ki tırşık xwariye, bra ev 
here cem jınık".1 Bunu duyan Deli Me-

met geri mi kalacaktı. Kendi olmazsa ol
mazından; "Ez bılm, tu bu, Ezo bu, ku
zo bu. Dağkapili Rızo bu. İsta.nbulli 
Gurzo bu. Brijit bu, Bardot bu. Marlon 
bu, Brando bu. Gıştık ji derev bu. " 2 

Memleketin velisi Alişan inat ediyor
du onlara. Entaıisinin ucu ağzında ona 
yere işemekle meşguldü. "Ayıptır Alişan, 
etme eyleme. Etrafinsan dolu", diyenle
re. "Hani neredeler, ben göremiyo
rum onları" diyordu. 

Karate Kedo, yanına Remzi Büceği 
alınış kıs kıs giilüyordu. "Ulan bu delile- • 
rin haline bak. Iş mi şimdi bu. Biz ki 
Dicle'nin tüm balıklanru selama dur
durmuş, enırin var mi Kedri abc dedirt
miş adamız. Şimdi yakışır mi bu deliler 
takımına katılmak. " 

Ama bu koromın asli elemanı Deli 
Aziz eksikti. Onun en sona kalması doğal
dı. Deli Aziz, hem şairdi, hem de musiki· 
şinas. Daha bir gece ewel Diyarbckir'iıı 
dört kapısından biri Yeni Kapıdaki evin
den, kış kıyamet demeden avucunun için
de taşıdığı yarım tas pckmczi Ali Paşa'da
ki kadim dostu Muharrem Ağabeyine gö
türüp şiiriyle beraber \'crmemiş miydi? 

Işte şimdi Şarapçı Deli Me en un 'la 
birlikte okunmalıydı, Deli Aziz'in beste 
formunda vazdığİ ''Bir Deli 'nin Seren.l
dı". Görsündü Gte memleket, nasıl icr.1 
edilireli sanat: 
Dar ve karanlık kiiçelerden geHyoruın, 
açım 1 Ben senin kardaşın, sen beninı ba
cun 1 Ama sen sözünü, ben qzi.imü yitir
dim 1 Ben kadehleri, sen beni bitirdin 1 
Sen gökyi.izfuıde bir yıldız 1 Ben su dibin
de bi çakıl taşı 1 Sen emsali olmayan kı7, 1 
Ben çamurlu sokak berduşu 1 Gi.in.lcrdeıı 
bir gün kapına gelscm 1 Bana güzel yüzü
nü gösterir misin? 1 Kur'an yaprağı olan 
dilinden, 1 Bana bir şeyler seslenir misin? 
1 Ali Paşa, Ali Par, 1 Kızlar Delilo oynar . 
1 Çepik çalm oğlanlar, 1 Mchlcdc toyımız 
var. 1 Küçeye mekan kurdum 1 Sırtım ka
ra daştadır 1 Dcrdinden serhoş oldum 1 
Sanma akıl baştad.ır"·' 

Ortlar parçalarını icra edc dursunlar. 
Mardinkapı'nın tam da kapı girişinde on
ları izleyen, zorunlu göç nedeniyle aklını 
geldiği yerde bıraknuş ve daha yeni Di
yarbakır'a gelmiş, Silvanlı Deli Cemal 
kendince söyleniyordu: "Herkes de beje 
Cemal cüne. Kes nabeje Cemal çima din 
buye."• 

1· Gııveci kim yemipe, o kadmm koy~ıumı girsiıı. 
2· Benimdir, Azo'dıır, Kıızo'dur. Dağkapılı Rı· 
zoJdur. Istanbullu Giirz.c'dıır. Brijit'tir, Bar
dot'tllr. Mar/on 'dıır, Braııdo'dıır: 
H epsi de yalaııdır. 
3· Şaır Muharrem Giiler'iıı tatııklığıııdatı. 
4· Herkes diyor ki; Cemal delidir. Ama kimse 
demi;yor, Cemal niye deli plmuf? 9 
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ElfVER SEIGİN 
S(l!inerdtıı~ıupeıonlirlf coıı 

KAYAUKLARIN HEMEN 
BAŞlNDA, GÜZEL YÜZLÜ 
BİR KIZ ÇOCUGU 
YANlMlZA YAKLAŞlP, 

İSTERSEK BİZE 
REHBERLİK 
YAPABİLECEGİNİ VE 
BUNUN KARŞIUGI OLARAK 
PARA VERMEK ZORUNDA 
OLMADIGIMIZI SÖYLÜYOR. 
O KIZ AYŞEGÜL YAN) EYŞO 

Ey,o Sen Şimdi Neredesin 
03 yılının Ekim ayında, hem yeni çı

kan kitabıını imzalamak, hem de ilk 
kez düzenlenen Bam1an Kültür ve 
Sanat Festivali'ni izlemek için Bat

man'a gitmeye karar vermiştim. Bu 
geziye )'akm arkadaşım ve dostum İbrahim 
Bctil'i de davet edebileeeğimi düşünerek 
kendisine bu teklifi yaptığımda, memnunluk 
d uyarak katılabileceği cevabını aldım. Bir cu
ma akşarru uçakla Diyarbakır'a, oradan da 
karayolu ilc Batman'a utaşrım. İbrahim ise 
benden bir gün sonra geziye dahil oldu. 

Tanımayanlar için lbrahim Beril'den kı
saca bahsetmek istiyorum .. 1981 yılına kadar 
sanayicilik, 1981-1994 yılları arasında ban
kaC:ılık yapan Betil, Pa111ukbank, Garanti 
Bankası gibi bankalarda genel müdürlük, 
Köıfezbank ve Bankexpres'in yönetim kuru
lu başkanlığı görevlerini yi.irüttü. 1994 yılın
da, mali sektördeki aktif çalışmalarını bıraka
rak ağırlıklı olarak eğitim konularıyla ilgilen
meye başladı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakti'nın hem kuruculan arasındadır hem 
de bu vakfin genel başk'anlığını yapmıştır. 
Halen Toplıun Gönüllüleri Vakfı'nın yönc
tim .kurulu başkanlığını yapmaktadır. 

Tbrahim'in Batman'a gelişinin bir gün 
sonrası , buradaki bazı dostlanmla birlikte 
H asankeyfc gitmek üzere yola çıktık. Arka
daşım Avukat Sabih Araç ve eşi Aynur, kadim 
dosnım Süleyman Gayretli, İbrahim ve ben. 
Tepelerin arasından kıvrılıp giden düzgün 
>'ollardan kırk beş dakika yol aldıktan sonra 
nihayet HasankeyPc vardık. 

Hasankcyfe her gclişimde olduğu gibi 
bu kez de buraııııı görkemli ınantarası k.lrşı
sıııda sarhoş oluyorum. Başka bir gezegen
miş gibi görünen bu ilçe bütün güzelliğiyle 
k:ırşımızda duruyor. Dicle Nehri, bu "gczc
gcn"in erratinı tatlı bir biçimde çcviriyor. Ru 
durum lmraya daha bir gii;rellik katıyor. An
tik kentin hemen girişindeki birkaç tarihi 
eseri ziyaret ettikten sonra, bağrında çok sa
yıda mağaraYl harındıran kayalıklara doğru 
yöneliyonız. Kayalıkl::ınn hemen başında, 
güzel yüzlü bir kız çocuğu yanımıza yakla
şıp, İstersek bize rehberlik yapabileceğini ve 
bunw1 k:ırşılığı o larak para vermek zorunda 
olıııad ığıınızı söylüyor. Bu kadar güzel \e 
se\İmli bir kızı geri çevirmek mümkün değil. 
Kızla birlikte kayalıklan tırmanmaya başlıyo
ruz. Kız, bir yandan küçücük adımlarıyla bi
ze yerişmeye çalışırken, bir yandan da yanm 
yamalak bilgisiyle karşılaştığıımı tarihi eser
ler h~nda izahatiarda bulunmaya uğraşı
yor. Ihrahim ise dalıa çok kızla ilgili görünü
yor ve sonunda dayanarnayıp kıza sorular 
sormaya başlıyor. 

-Adın ne? 
~ Ayşegül Öztürk, ama arkadaşlarım ba

na Eyşo, der. Oniki yaŞındayım. 4. sırufa 
gidiyorum,. 

- Bu yaşta daha ileriki sınıflarda olman 
gerekmiyor muydu? 

- Evet ama ben bir yıl okuyup, daha 

sonraki yıl çalışıyorum. 
- Kaç: kardeşsiniz? 
-Yirmi bir. 
lbrahirn şaşırıp kalmıştı. 
- Bütün kardeşler ayrıı aımeden mi? 
- Hayır. Babamın üç: kansı var. 
- Peki aynı evde mi kalıyorswıuz? 
- Hayır efendim. Biz ayrı yaş!.Yoruz. 
O arada biz ~yalıktaki gez~e devam 

ediyoruz. Ancak Ibrahim' in aklı Eyşo'daydı. 
İçinde bulunduğu duruma ve en önemlisi 
okula gidememesine çok üzülmüşrü; "Arka
daşlar _Eyşo için bir şeyler yapmalıyız." dedi. 

- Eyşo, gel seni lstanbul'a götüreyim, 
okulıma orada devanı edersin. 

-Olabilir. Ama bir şarnm var! 
- Nedir? 
-Çok sevdiğim bir kız kardeşim var, on-

dan ayrılıp uzaklara gidcınem. Bu ncden1e 
ancak onunla birlikte gelebilirim. 

- Pekal!} onu da götürürüz. 
Sonra Eyşo ve kız kardeşini buradan alıp 

götiirmenin yanlış olduğun.1 karar veriyo
ruz. Bu yaşta iki kız kardeşi annesinden çok 
uzaklara ve üstelik bilmediği ~'ere görürmek 
doğru olmazdı. Burad,1 okumalannı sağla
malıyız, d iye düşünüp kararımızı veriyoruz. 
İbrallim öneriıni;:i k.tbul ediyor. Her şey iyi, 
güzel de bu işe nasıl başlanacaktı? Sonunda 
bab.1s~yl.l görüşmeye karar veriyoruz. 

- Eyşo, bizi babana götüriir müsün? 
- Olmaz. Babam bana ç:ok kızar, size 

onu şikayet ettiğimi düşünür. 

Sonrasında şöyle bir karara varıyoruz; 
Av. S~bih, kızların babasıyla konuyu görüşe
cek. Eyşo, bizimle vedalaştıktan sonda evi
nin yolunu tutarken, biz de Batman'a. git
mek üzere Hasankeyf'ten ayrıldık. Ihra
him'in ayrılmasından bir gün sonra da ben 
İstanbul 'a döndüm. Sonra İbrahim'i aradım . 
İstediğimiz olmuştu. Avukat S~bih, H asan
keyf Belediye Başkaru'nı da yaruna alıp, 
Eyşo'nun babasını ziyaret etmiş ye kızlara 
yardım konusunda onu ikna etmişti. Elbette 
bu yardım kızların okulla~na devam etmele
ri koşuluyla yapılacaktı. Eyşo ve kardeşi iki 
yıldır İbrahim'in yaptığı yardımlarta eğitim
lerini sürdürmektedir.@) 

Armağan 
Oğlum Ahmet Deniz'in onsekizinci yaşma ... 

Sen dünyaya bi r armağansın oğlum, 

Sensiz çocuk boy atmaz, ağaç büyümez 

Anneni sev, bir portakal çiçeğinin kokusunu içine çeker gibi 

Kı ri ara çı k, bay ı ri ara 

Çözülür bak, içindeki o düğüm 

Sen dünyaya bir armağansın oğlum, 

Uykusu fotoğraf, uyanışı Che Guevera ... 

Hatı rlarsın ki seversin 

Baban, o ki akşamdan kalma ... 

Belki ben de bir gün onsekizime hasarım 

Yağmurdan eksik garip bir dünyaya ... 

Ama 6en bir armağansın oğlum 

Şu alçak, şu acımasız dünyaya ... 

Doğum günün kutlu olsun! 
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cı: .. K likleri yüzyılların derinliklerine dalan tari~iyle, kültürüyle Kürt 
milletinin iinemli bir çoğunluğu Anadolu'nun bir parçasmda ya1ar. 
Atıadolu'nı-m öbür parçalarında yafayan Türk milletini Kılrt milleti 

kardtf sayar. Her iki millet, bütütı imparatorlıtklar gibi, halkları 
zindam oltuı Osmanlı İmparatorlılğu'nda, T#rk ve Kürt 

du·ebeylerinitı, Osmatılı İmparatorluk idaresüıin ağır zincirlerine 
vurulmu1lardır. Osma·nlı İmparatorlı1-ğu. yıkıldıktan sonra ise her iki 

millet emperyalizme karp tek bir cephe kurı~p çarptf1ntflardır. 
Anadolu milli kurtulttf hareketi yalnız Türkler için değil, Kürtler 

için de tarihlerini-lı en 1erejli sayfalanndatı biridir. O dövüf 
yıllarmın, sonradan Türk idarecilerince yasak edilen en unutulmaz 

türkülerindm biri "Vımm Kürt Ufağı ·namus günüdür!" diye baflar. 

Türkiye Cumhuriyeti 'tıin kurululundan sonra, Türk idarecileri ve 
egemm feV1-eltri" Kürt hareketine tan-ımağı vtuıdettikteri millet ve 
ins4n haltla~nı tanımadı, hatta ifi Kürt milletini'lı ~illet olarlık 

vp'rl~11ı hil.e inkarR kadar götürdü. Bu devir, Türk _ idarecilerinin ve 
· çgeme11ı siniflarının emperyalizmle uzlapnayıı baflaması .devridir. Bu 

inluir.ta; bu uzllifma•mn aynı devirde bafgösternus,i sadece bir rastla
m~ 4ejildi1-. ';3ugün T._itrkiye Cumh11riyeti1ıi Orta ve Yak~n Doğu>da 
emp~ali~min kalelerinden .biri haline getirm Türk politikacıları 
· Kürt m~lletinin mtJ/i varlığtni inkd~da ısrar ediyor ve Türkiye 

Cumhuriye# sınırları içindeki öteki azınlıki4ra tanıdığı hakları bile 
Kürt milletine tanımıyor. 

T-Nrk Jl~ K.ii;rt halklRrtmn Turkiye Cumhuriyeti 'nin sınırları içinde 
lliJ ve iç politikada aynı emel/ere hasret çekmeleri bugünkü Türk 
idartçilerini korkutuyor. Her iki millet ktwdtf milli kü~türlerini, 

milli ekonomilerini geliftirmek, !oprağa, tarım araf/arına, hürriyetei 
demokTatik. h~ra luwupnak 'isti'J(Jr. Türk ııe Kürt hıılklan Türkiye 
Cıımhuriy~ti~nin ta.raftı~ bir dıf poiiti.ka gütmesini, emperyalizmin 
üssü olmakt{ln kurtu/masım ö#.üyor. Gerçek Türk J~trtseverleri Kürt 
ktırdeflerinin Türkiye Cumhuriyeti sımrları ifintie milli hakianna 
kavu1mak .için yaptığı kavgayı can ve gönülden n-asıl destekliyorsa, 

gerfek Kürt yurtseverleri de Türk htılkımn demokrasi ve milli 
bapımsızlık için yaptığı kavgayı öylece destekliyor. 

Anadolu~da yafayatı Türklerle Kürtler'in ~J-r.asına nifak sokmak 
isteytn gerici, wmürücü, karanlık kuvvetler, emperyalizmle elele 

vererek haİk!arımızı dllhl.f. kJJlayca ·ezmek iltiyorlifr. ~ürt ve Türk, 
hatklarının bahtıyarlığa, insanca yafamaya varmak ifi'li 

dere bey/erine, kara kuvvet/ere, fehir ve köy ağalarına, gerici/ere, · 
ırk,cılara, milletleri1ı varlıklarını ve milli haklarını inkar ede1ılere, 

halkları birbiritıc 'dii.Jii.rii.p sırtlarmdan raha~ca gepinenlere, 
• emperyalizmin ttfaklarma karp yürüttükleri yeni milli kurtulıtf 

sava1mın zaferi Kürt ve Türk halklarmın elbirliğiyle kazamlır. 

Ancak biiyle bit· elbirliğiyle kardef iki millet, milli ve insan haklarma 
kavusabilir. " 

J 

Nazım Hikmet, bu mektubu, 1961 yılında Kamuran 
Bedirhan'a yazmıf. Mektup Bedirhan'ın Paris'teki 

ar1ivinden ftkmıftt. 
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II)ENÜZ küçücük bir kızken, iz
lediğim filmlerde tanıştım 
onunla. Filmin kahramanı 

şa~r veya besreci. oJunca, mut
laka ILHAM PERISI ilc ilgili bir 

c~pri, bir diyalog olurdu. Ne yalan 
söyleye)~ın, ben o zamanlar, bir il
ham perisinin gerçekten var olduğu
nu ve yalnızca sanatçılara gürlinerek 
onlar üzerinde bir nlsım yaratnğını 
s~uurdım. Dedim ya, küçücüktüm ... 

Sonra büyüdüm, sanatı ve sanar
çıyı tanıdım, üretim süreçlerine ta
nıklık ettim ve hatta yer yer ortak ol
dum. Şimdilerde ben de, naçizane, 
besteler yapan biriyirn. Peki ne oldu 
derseniz; ben, ilham perisinin var ol
duğuna tekrar inanmaya başladım. 
Bazı sanatçılar ve bazı sanat yapıdan 
o kadar güzeldi, o kadar erişilmezdi 
ki, ilham perisi olmadan bunu başar
mak asla mümkün olamazdı ... 

Evet, iLHAM PERİSİ ile bazı 
sanatçılar arasında bir ilişki vardı ve 
üstelik bu ilişki öyle platonik filan da 
değildi. iLHAM PERİSİ seçtiği sa
natçıyı alenen ve resmen öpüyordu ... 

Orılar her ne kadar inkar etseler 
de ben bu konuyu belgelerneye ka
rarlıyım. En çok şiiphelcndiğirn sa
natçılan tek tek sorguya çekeceğim. 
Orılar bunu .röportaj sanacak ama 
benim derdim başka tabi. Bir siz bi
liyorsunuz, bir de ben. Anlaştık nu? 

Elirnde uzun bir liste var. Siz de 
bu konuda şüphelendiğiniz sanatçı
ları, sorgularnam için önerebilirsiniz 
elbette ... Belli bir sıralamarn yok; eli
mc ilk geçenden başlıyorum. Haydi 
hayırlısı! .. 

Henüz liseli bir kızken çal1şmaya 
başladığım Eserıler FM'de, o gürller
de yeni çıkmış bir şarkıyı, takınn de
recesinde, defalarca çalıyoruz; biz 
çaldıkça istekler arnyor; arttı~ça biz 
yine çalıyoruz. VEDAT TURKA
Lİ'nirı şiirinden ONUR AKIN'ın 
bestdeyip seslendirdiği bir şarkı bu: 
BEKLE BİZİ İSTANBUL! 

Bir gece, radyonun kapısından, 
heyecanına pek anlam veremediği
miz ve ilk defa gördüğümüz genç 
bir adam giriyor. Şarkıyı radyodan 
dinlemiş de çok mudu olmuş filan, 
bir şeyler anlatmaya çalışıyor. So
nunda kendisini tanıtmayı akıl edi
yor ve hiç unutamay~~ağım o ana 
dan1gasuu vuruyor: "Ozür dilerim, 
ben ONURAKIN ... " 

Hep merak ettim ama bir türlü 

e Bizi is 
punduna g~t:i?P öğrenemedim İL
HAM PERISI'nin onu nerede, nasıl 
öptüğünü. ESMER gündeme gelin
cc ilk aklıma düşerllerden biri oldu. 
Gün, bu günmüş ıneğerse ... 

Yeni albümü için çalışnğı stüdyo
da buluşuyoruz. İlk defa albüın çıka
ran yeni bir sanatçıynuş gibi heye
canla, anlanyor da anlatıyor. Onbir 
şairden onbir beste yapmış, çok a)Tı
calıklı bir albüm oluyormuş, ~ıcayip 
titizlcniyormuş... . 

Yekten sormak olmazdı tabii, "Il
ham Perisi ilc nerede, ne zaman, na
sıl, ne diye öpüştün?" diye. Bu, ga
zetecilerin ve de Türk polisinin di
rekt yöntemiydi. Bizimse arkadaşlık 
hukukumuz vardı, kıllandırmamalıy
dım, başka bir şekil yapmalıydım ... 

Lafı döndürüp dolaştırıp eski 
günlere, hatta radyoya geldiği o ilk 
güne kadar götürdüm. Nostalji mo
duna sokup iyice mayıştırdım ve çak
tırmadan süzüldiim hedefe: 

-"Yaa, Onur yaa, ne güzel şarkıy
dı o yaa ... Nereden buldun da yapnn 
onu Allah aşkına?" 

Aynı dakka ışıldadı gözleri. Pir-u 
pak bir gülümseme yayıldı yüzüne. 
En bayıldığı şeydir erkeklerin; nasıl 
başardıklarını sorun, gerisini koyve
rin; ihtiyaç malasına kadar anla
tırlar... Hem ben arkadaşuru bilmez 
miyim; bir sordum, bin dinlemez 
miyim? .. 

Vedat Türkali bu şiiri l946'da 
Akşehir'de yazmış. Solcu öğrenciler, 
anında keşfedip ezberleyerek, dilden 
dile taşıyarak, teksirte çağaltarak slo
gan haline getirmişler. Uzun yıllar 
boyunca, sakıncalı bir şiir olarak, ce
ketlerinin astarında, yüreklerinirı üs-
tünde taşıyarak korumuşlar ... " . 

- "Peki, sen. nasıl tanıştın şu Il
ham Perisi ile?" diye içimden geçeni 
sorup da şüphe uyand~racak kadar 
saf değilim herhalde ... Içimden ge
çeni zaptedip, gayet masumane so
ruyorum: 

- "Peki, nasıl tamştın bu şiirle?" 
Her beş dakikada bir tazelediği 

sigaradan, bir tane daha yakıyor. Si
gara içmeyen bir istisna yaratık ola
rak, sigarayı yiyen normal insanlara 
karşı, toleransıının katsayısını egale 
ederek gülümsüyorum. O zaten 
hep gülüınsüyor ... 

- "İstanbul Üniversitesi'nde Ga
zetecilik okurken kaldığım Süleyma
niye'deki öğrenci evinde, sabalun se
kizinde, fotokopileri serip, arkadaş
larla haldır haldır sınava hazırlamr
ken, içeriye, başka bir fakülteden, 
Fuat isminde şair bir arkadaşımız 
girdi ve anlatılmaz bir coşkuyla eli me 
bir kitap tutuşturdu. Sal1aflar çarşı-

sından alınnuş, sayfaları, okumaktan 
eprimiş bu kitap, Vedat Türkali'nin 
ESKİ ŞİİRLER YENİ TÜRKÜLER 
isimli tek şiir kitabı idi. Fuat, öyle tc
zahüradar yapıyordu ki, merak et
tim? şöyle bir göz atayıı:n ~e<;iim. 

Ilk şiir BEKLE BIZI ISTAN
BUL idi. Okudukça bedenimin zan
gırdadığını, her sanrın kıyrruk gibi 
elimc batnğıru anımsıyorum da ders 
notlannın üstünden atlayarak saza 
nasıl uzarup kucağıma aldığırru 
anımsarruyorum. 

"Salkım salkım tan yelleri estiğinde 
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle · · 
Uzaktan seni düşünür, düşünüıiim 
Bekle bizi İstanbul ... " 

Bir süre hiçbir şey çalmadan ba
kıp durdum şiire. V c hiçbir ses çıkar
madan .bakıp durdu arkadaşlar ba
na ... Bu şiir bizdik, biz bu şiirdik ... 
Bu şiir yüreğirndeydi yıllar yılı ... Bu 
şiirin bütün notaları beynimde bir 
kasanın içinde dunıyordu ... 

Mızrabı alıp ilk notasma dokun
duro şarkının... Beynirndcki kasanın 
açıldığıru ve notaların tek tek, usul 
usul dışarı aknğını gördüm ... Başuru 
kaldırıp arkadaşlarıma baktım. O an 
onların gözpınarlarında şakıyan 
umut ve isyan ateşinin, sonraki gün
lerde diğer okul arkadaşlarıma ve gi
derek bütün devrimci gençliğe, bü
tün yurda yayıldığıru gördüm ... " 

Unutulmaz bir an daha yaşıyor
dun1, ONUR'la ve omırla ... O güzel 
bestecinin onurlu heyecanı bana da 
yansımış ve hatta sigara içme arzusu 
bile nerdeyse bulaşmak üzereyken, 
bereket ki sigara paketi boşalmış ol
du ve zorunlu ihtiyaç molası vermek 
icabetti. Yanisi şu: Onur, sigara peşi
ne düştü, bana da mevzu ilc ccbel
leşmek kaldı. 

Peki an1a, ilham Perisi bu öykü-

nün neresinde gizlenmiş olabilirdi 
ki? Anlattığı her şeyi repeat ettim 
beynimdc. Vakit geceyarısı değil, 
mehtap yok, mumlar yanmıyor, 
camiara bir perinin silüeti yansınu
yor ... Odadaki arkadaşlarının konuş
ma balonu yok, fişekleme- .durumu 
yok, hepsi nötr, hepsi figüran. Geri
ye bir tek Fuat kalıyor. Kitabı getiren 
de, adamı fişekleyen de 0 ... Ama 
olamaz ki; O bir erkek yani ... Oysa ki 
bizim perinin, yanılmıyorsam, dişi 
olınası lazım ... Haşa tövbe ... Başka 
türlü, erkek erkeği niye öpsi.in ki? 

fikrimin ince gülü tam da bu 
noktada kırılacakken yiğidim 
ONUR'um, iki paket sigara ikmali 
ve iki bardak çayla geri geliyor. At- -
mosferi yeniden yakalama kaygısıyla, 
soğutmadan soruyorum: 

"Peki Vedat Türkali'nin tepkisi 
nasıl oldu bu besteye?" 

Çayını karıştınyor, bir yudum alı
yor, gülümsüyor malum: 

"Yıllarca bilemedim bunu. Çün
kü yurt dışında yaşıyordu ve telif iliş-
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kisini şirketim halletmişti. Henüz kaset 
çıkmadan dilden dile yayılan ve 12 Ey
lül sonrası, yaralanmış devrimci gençli
ğin marş haline getirdiği bu şarkıyı da
ha sonra kasete okudum, beş yıl sonra 
da Edip Akbayram okudu ve klibi dön
meye başladı. Neredeyse bütün Türki
ye'ye malold u. Bir yığın insan telefonla 
veya bizzat Vedat Bey'i tebrik etmişler. 
Yıllar sonra bir kafede buluşup saatler
ce sohbet ettik, bu durumdan çok hoş
nut olduğunu ve gururlandığını ifade 
etti. Meğerse bu şiirin bir oratoryo ola
rak bestelenmesini çok arzu ed ermiş ... " 

Benim aklım hala ilham Perisi ile 
meşgul ama adet yerini bulsun diye so
ruyorum. Röportaj formatını bozma
mak lazım, ne de olsa ... 

"Sen bu iLHAM ile, oratoryo da 
yaparsın Onur ... Peki, çok para kazan
dın mı bu şarkıdan, çok zengin oldun 
mu?" 

Durumunu bildiğimden dolayı, so
ruyu kendim için değil, _okur adına sor
duğlımu anlıyor tabü. lik defa bir hü
zün bulutu yayılıyor yüzüne, sigara du
manlarını bile bastırarak. .. 

- "Ne gezer Eylül'cüğüm, biliyor
sun, bir evim, bir de arabam var. Hep
si bu. Devlet çeşmesinden bir bardak su 
iÇmiş değilim, hiçbir sosyal güvencem 
de yok. Şarkılarımı sırtıma almış gidiyo
rum işte ... Bu şarkıdan aldığım para, o 
sıralar çocuğumun manusını bile karşı
lan1azdı. Paradan geçtim, bir besteci 
olarak adımı bile telaffuz etmedi yo
rurncular. Bense, şüri yazanı, besteyi 
yapanı yok sayan, şarkıcıyı öne çıkaı:;an 
bu anlayışla yıllardır savaşıyorum ve her 
defasında onlann ismini şükranla anı
yorum. Çünkü şairler, besteciler, insan
lığın en yüksek, en korunası değerleri
dirler; biz onlardan besleniyoruz, on-
lardan sağıyoruz ilhamı ... " . 

Aman aman, dur hele ... Yoksa Il
ham Perisi'nin kanat sesleri midir bun
lar? Tam ümidimi yitirmişken, bir 
ucundan yakaladım mı acaba? 

Hiç renk verınemeye çalışıyonırn, 
derin bir nefes alarak sürüyorum mer
miyi narnluya: 

- "Haklısın Onur ... Bir sanat üretici
si olarak, ilhamını nereden s~ğdığın da 

"Bekle Bizi İstanbul"dan 
aldığım para çocuğumun 

mamasmı bile 
karşılamadı. Şairler, 

besteciler, insanltğm en 
yüksek, en korunası 
değerleridirler; biz 

onlardan besleniyoruz, 
onlardan sağıyoruz 

ilhamı ... 

çok önemli; hayatındaki yerini vefa ile 
anınan da ... Nedir seni kışkırtan şeyler? 
Kimdir senin hayatındaki önemli sanat 
üreticileri?" 

Hiç duraksamadan ve tereddüt et
meden yanıtlıyor: 

- "Edebiyatta köşe taşı isin1ler var. 
Şürde AHMED ARIF'in etkisi tartışıl
maz; romanda YAŞAR KEMAL'in et
kisi tartışılmaz; sinemada YILMAZ 
GÜNEY'in etkisi tartışılmaz ... Yine şi
irde YUSUF HAYALOGLU'nun etki
si tarttşılmaz... YUSUF RAYALOG
LU bu ülkeye gelıniş en özel insanlar
dan birisidir. Halkını ve insanları o ka
dar iyi çözmüş, o kadar iyi analiz etmiş 
bir adam ki, ne yapsa başarılı oluyor ... 
Bu, halkını çok sevmesinden ve ona ya-
kın olmasından kaynaklanan bir şey .. . 
O da hayattan hiç kopmuyor, ben de .. . 
He-rkes bir araya gelmemizi ve birlikte 
ürün verınemizi istiyor ama çeşitli se
beplerle şimdiye kadar olmadı. Bir gün 
mutlaka olacak ... " 

Ağlamak istiyorum yaa ... Teo~ if-
las etti, daha ilk sorguda ... Hani, nere-
de ilham perisi? Ne yani şU:1~ bu isim
ler? Hepsi erkek bunların .. , Ustelik son 
söylediği isim de henüz öpmerniş onu, 
üstelik bir de sakalı var ... 

Yaşar Nuri Öztürk ve Zekeriya Be
yaz hocalar geliyor aklıma, hangisini 
görsem ona so~cağım: 

- "Hocan1, Ilham Perisi erkek olabi
lir mi? Olsa da sakallı olabilir mi? Olsa 
da öpmesi caiz midir?" 

Gelecek sayıda: 
SIRADAKİNİ GETİRİN! 

Kin Dağ1 
kimi sevsek mağaralar ve onun elleriyiz 

ölüm belki bir dağa dönüşmüştür ve dağ artık biziz 

adanmış yarayız uzakta ve uzakta çırpınan 

o ki hep başkasının toprağındayız ve değiliz 

beklemek hududunda iz sürdükçe zaman ve masal 

resmedilen kurban ya da belki bir.. sabır geleneğiyiz 

belki hep akşamı bekleyen çocuklarız, belki kandil 

yaklaşsak çünkü bin yıllık rızadır şehir ve yeis 

çünkü, dediniz: dağı tanıyan nasıl tanımaz uçurumu; 

bundandır 

ölüm belki bir dağa dönüşmüştür ve dağ artık biziz 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HAZlRLAYAN 

[ BIRCAM DEGIRMENCI ] 
bircandegirmenci@mynet.com 

AFFET BIZI TARlK HOCA 
En son Vizontele Tuuba da bir 

kütüphane müdürünü canlandıran 
Tarık Akan, 2006 yılında çekimler

ine başlanacak yeni bir sinema 
projesinin hazırlıkları içinde 

olduğunu söylüyor. Filmle ilgili 
bilgi vermekten kaçınan sanatçı, 
aynı zamanda nerede olduğunu 
bilmediğimiz bir okulda 480 

öğrenciye sinema üzerine dersler 
veriyor. Akan'ın öğrenci sayısı 

kabarık okulunun ismini vermeme 
sebebi ise bunu bizim zaten 

biliyor olmamız gerektiğiymiş. 
Akan, cehaletimizi affetsin. Biz 

nasıl olurda Akan' ın ders verdiği 
okulu bilmeyecekmişiz! 

GANI RÜZGAR ŞAVATA 
RÜZGAR GIBI 

Gani Rüzgar Şavata yeni bir sinema 
filmi çekmiş. Yakında vizyona 

girecek tilmin ismi Kenger. 
Kenger'in vizyona girmesinin 
ardından Sınır'ın devamı 

niteliğinde olan Sınır Ötesi adlı 
yeni bir tilmin çekimlerine 

başiayacağını söyleyen Şavata, bu 
filmde Ciwan Haco, Şivan Perver ve 
Ferhat Tunç'u oynatmak istediğini 

söylüyor. Çekimleri de ~uzey 
Irak'ta yapılacakmış . Şavata'nın 

uzun dönem planları arasında ise 
Said Nursi, Selahaddin Eyyubi gibi 
tarihi şahs~yetlerin hayatlarını film 

yapmak da var. 

1 
IPEKÇI'DEN YENI FILM 

Gösterime girdiği sıralarda Sansür 
Kurulu'na takılarak tartışmalara 

yol açan "Büyük Adam Küçük Aşk" 

filminin yönetmeni Handan lpekçi, 
şu sıralar yeni filminin hazırlıkları 
için kolları sıvamış. "Saklı Yüzler" 

adını taşıyan tilmin 
yönetmenliğini lpekçi yapacak. 
Ailesi tarafından hakkında ölüm 

kararı çıkartılan genç kızın öyküsü 
olan filmde, geçmişten günümüze 
uzanan kanlı bir takip anlatılıyor. 
Film Türkiye'den Yeni YapımFilm 
ile Almanya'dan Script House fir
masının Türk-Alman ortak yapımı 

olarak gerçekleştirilecekmiş. 

CIWAN HACO 
DINLENMEDE 

Efsaneleşen isimler arasında, 
Türkiye'deki hayranlarıylA · 

buluşma fırsatını bulan ilk kişi 
olan Ciwan Haco, şu sıralar vaktini 

dintenerek geçiriyormuş . Ilk 
albümleri Suriye'den korsan olarak 
getirilen ve el altından dağıtılan 

Ciwan, artık dünyanın her yerinde 
serbest olan sanatçılar 

kategorisinde. Şu anda iki kızıyla 
birlikte Norveç'te yaşıyan Ciwan, 
vaktinin çoğunu, lorin ve Roza 
isimli kızlarıyla geçiriyom'IÜş. 

: 

NURI SESIGÜZEL 
KANAL ARAYlŞlNDA 

Türk Halk Müziği'ne 42 yıldır emek 
veren usta sanatçı Nuri Sesigüzel, 
Flash TV' de 2 ay öncesine kadar 
xayımlanan 'Sıra Gecesi' adlı pro

gramı için yeni kanal arayışı 
içinde. Sanatçı yeni bir kasetin 

hazırlıklarına da başlamış. Elinde 
bulunan 6o eser içinden ı3 parça 

seçecek olan sanatçı; yeni 
kasetinde Kürtçe türkü de 

okuyacakmış . 

YÜRÜ BE LATiF!.. 
"Küstüm" adlı kasetiyle adını tüm 
Türkiye'ye duyuran sanatçı Latif 
Doğan, Kanal 7 ekranlarında 

yayımlanan "Küstüm Show." adlı 
televizyon programının birinci · 
yılını kutlamanın mutluluğunu 

yaşıyor. Ekranın çabuk eskittiği 
yüzler arasına girmeme nedenini 

saflığına bağlayan Doğan, yeni bir 
kaset için de hummalı bir çalışma 
döneminde olduğunu söylüyor. Alt 
yapısı tamamlanan ikinci kaset, bir 

ay içinde "Yar gelecek" ismiyle 
piyasada olacak. Televizyoncia 

Kürtçe şarkılar da söyleyen sanatçı, 
ilerde çıkaracağı kasetlerde Kürtçe 
şarkılar okuma yı düşündüğünü 

söylüyor. 

ELEKTRONIC ZAZA 
PROJECT 

Mezopotamya Kültür Merkezi'nin 
Zazaca söyleyen tek müzik grubu 
olan ve 2000 yılında Wayir (Sahip) 

adlı bir albüm çıkaran Venge 
Sodiri yeni bir projeyle 

sevenlerinin karşısına çıkmaya 
hazırlanıyor. Grup, "Elektronic 

Zaza Project" adını verdikleri yeni 
çalışmalarını ses mühendisi Erdem 
Helvacıoğlu'yla birlikte yürütüyor. 
Grubun amacı bu çalışmayı yakın 

zamanda bir albüme dönüştürmek. 

ROJIN ISTA~BUL'DA 
SAHNEDE 

Rojin, şu sıralar Erzurum Devlet 
Tiyatrosu'nda Musahipzade 
Celal' in "Istanbul Efendisi" 

oyununda rol alıyor. Haftanın üç 
günü Erzurum'da bulunan 

sanatçı , Istanbul'da pazar günleri 
Mektup Bar' da, salı günleriyse 
Yağmur Türküevi'nde dinietiler 
veriyor. Ocak ayının ortalarında 
)an(Sızı) adını verdiği bir albüm 

hazırlığının olduğunu 

duyduğumuz Rojin, bu albümünü 
edebi eser olarak tanımlıyormuş. 
Kürtçe-Türkçe olarak hazırlanan 

albümdeki 8 eserin söz ve müziği 
Rojin'e ait. 
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AYAGINDA KUNDURA'NIN 
KÜRTÇE REMiXI 

Nilüfer Akbal .. yeni kasetini 2oos'in 
mart ayında çıkarmayı düşiinüyor. 
Akbal'ın yeni kasetinde ı4 şarkı, 3 

de remix bulunuyor. Kasetteki 
süprizlerden biri ise Ihrahim 

Tatlıses'i şöhrete taşıyan 

"Ayağında Kundura" adlı türkünün 
Kürtçe remixinin bulunması. 

Akbal, şarkının yaklaşık 70 yıllık 
bir Kürtçe şarkı olduğunu ve Tahsin 

Taha'nın bestelediğini belirtti. 
Anadilinde söylemenin kendisini 
mutlu ettiğinnfade eden sanatçı, 

kasetinde 6 şarkının da söz ve 
müziğinin kendisine ait olduğunu 

söyledi. 

.. 

DENGBEJ KAZO 
ARŞIVLERE YÖNELMiŞ 

Dengbej Kazo bugünlerde 
arşivlerini kanştırarak, yasaklı 

dönemletde yapmış olduğu ancak 
değerlendiremediği besteleri gün 
ışığına çıkarmayı amaçlıyormuş. 

Derlemeleri, yazıları ve besteleri , 
kitaplaştırarak .dengbejlerin sözlü 

edebiyatını yazılı edebiyata 
dönüştüremeyi hedefleyen Ka4o, 
eserleri aslına uygun olmayan bir 

biçimde okuyan sanatçılara 
kızgınlığını dile getiriyor. Dengbej 

Kazo, yapıtları ait olduğu 
bölge ve hikayelerle birlikte halkla 

buluşturmak niyetindeymiş ... ·. 

ı, 

FERHAT TUNÇ KASET VE 
KiTAPLA GELiYOR. 

Ferhat Tunç da şu sıralar albüm 
hazırlığı içinde olan sanatçılardan. 

Iki yıl ara verdikten sonra yeni . 
albüm çalışmasına başlayan 
sanatçı, bir de kitap hazırlığı 

içinde olduğunu söylüyor. Tunç'un 
çeşitli yayın organlarında 

yayınlanan yazılanndan oluşacak 

kitapta, yazarımız Muhsin 
Kızılkaya'nın kaleme aldığı Ferhat 

Tunç biyografisi de yer alacak. 
Müziğin her şeyden önce geldiğini 

söyleyen Tunç, şarkı söylemek 
kadar yazı yazmayı da sevdiğini 

belirtıneden geçemiyor. 

KAPAIAN BÜYÜYOR 
Son dönemin başarılı filmierindeki 
performansıyla dikkat çeken MKM 

oyuncusu Mizgin Kapazan, modem 
dansa merak sarmış. Genç oyuncu, 

dansın oyunculuğuna olumlu 
katkılar yapacağına inandığı için 

kurs almaya başlamış. Güneşe 
Yolculuk filmindeki rolüyle Sadri 

Alışık Tiyatrosu ve Sinema Yazarları 
Derneği tarafından 'En Iyi Yardımcı 
• Kadın Oyuncu' seçilen, Ankara 
Uluslararası Film Festivali'nde de 

Umut Veren Kadın <>yu n cu 
Ödülü'ne layık görülen Kapazan, 
Kazım öz'ün yeni sinema projesi 

için heyecanla bekliyormuş. 

YEŞIM USTAOGLU'NDAN 
BiR FiLM VE BELGESEL 

Yeşim Ustaoğlu, 7 Ocak'ta 
gösterime girecek yeni filmi 

Bulutlan Beklerken'in heyecanı 
içinde. Osmanlı askerleri 
tarafından göçe zorlanan 

Karadenizli Rumları konu alan 
filmin çekimleri Tirebolu, 

Çamlıhemşin yayialan ve Selanik'te 
yapılmış. Ustaoğlu yine tartışma 

yaratacak gibi 
gözüküyor. Ustaoğlu, 'Sırtlanndaki 
Hayat' adlı bir de belgesel çekmiş. 

EMRE KINAY 
DIZiYLE DÖNÜYOR 

Mehmet Ali Alabora ile başrolünü 
paylaştığı "Yılan Hikayesi" adlı 

polisiye dizide en çok göze çarpan 
isim Emre Kınay olmuştu. Bu 

diziden sonra kariyerinde önemli 
gelişmeler yaşadı. En son ATV için 
"Istanbul Şahidimdir" adlı bir dizi 

çeken Kınay, dizinin yakın bir 
zamanda yayından kaldınlmasi 
üzerine tiyatro, sinema filmi ve 

dizi projelerinin aynı anda 
gündemine girdiğini belirtiyor. 
Yani yakın bir dönemde Kınay'ı, 
birçok projenin içinde aynı anda 

yer alırken göreceğiz. 

MAHMUT TUNCER YENi 
KASETLE, GELIYOR 

Mahmut Tuncer bir aya kadar yeni 
bit kaset t.ılışY.,nası ile sevenleriyle 
buluşaça.kmış .. ,Mert Müzik'ten 

· Ç!kacak kasetiri adı henüz belli 
' değil. Bu arada Kanal 7'deki 
'~hmut Tuncer Show'a devam 
eden sanatçı, misafir oyuneu 

. olarak yer aldığı Star TV' de 
yayınl-4nan Şöhretler Kebapçı~ı adlı 

diziyle.de oyunculuğa ısınıyor. 

SEHER DILOVAN 
AVRUPA'YA AÇillYOR 
Sanatçı bu günlerde hummalı 

bir çalışma içerisinde. Yeni 
albümünün hazırlık heyecanını 
yaşayan sanatçı, etnik tımlar 

taşıyan farklı bir tarzla sevenleriyle 
buluşacak. Bu albümle 

fransa'daki Cezayir ve Fars kökenli 
hayranlarıyla buluşmayı 

amaçlayan Dilovan, Türkiye'nin 
yanı sıra Avrupa ülkelerinde de 
ekraniara çıkmayı planlıyormuş. 

Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ispanyolca 
ve Fransızca müziklerin yer alacağı 

albümde İspanyol müziği ile 
deyişieri harmanla yacakmış. 

. .... . 
'. ,. : - . 
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lu : rewhat 

kalfli vi ran: a1kı militan ... 
Yalın ayak birer yolcuyduk bu kentin 
kıyılarında; bir sigara içimi efk.ar molası 
veren ... Yorgun, şaşkın ve hiçbir adt:esi 
olp:ıayan ... 

Çıtırtılarla ürperen birer serçeydik bu vahşi 
ormanın ortasında; birbirimize ilk 
rastladığımızda ... Kimsesiz, biçare ve 
kaybolmuş ... 

Kurtlardan arta kalan yüreğimizin can çekişen 
o son parçasında; sevda çiçekleri büyüttük 
sonra... Hınçla ve dirençle ... 

Ve serpildik kuytu gecelerine bu kentin; bin
ler ce ateş böceği misali ... Yıldız yorgan olduk 
sevgilere; inançla ve sevinçle ... 

Biz hayatı militanca sevdik ... 

Ve bütün duvarlarını bu kentin; afişlerle 
donattık, yumruğumuzla kanattık ... 
Arkadaşlarımızı miting alanlarında ve 
mezarlıklarda bıraktık ... 

Ve ka~ göz bağlarımızia gerilip çarmıhlara, 
vurulup kelepçelere; bu yurdu çok sevmekten 
yargılandık ... 

Ve sıvası dökülmüş evlerin, tertemiz anne 
çarşaflarına, yaralı bedenlerimizle düşerken, 
hala ayakta kalan onurumuzu; bir fesleğen 
saksısı gibi koyduk pencerenin önüne ... 

Ve kalbirnizin viraneliğinde hila tutunmaya 
çalışan sevda çiçeklerini, yeniden suladık 
gözyaşlarımızla... · 

Ve yeminler ettik yeniden, 
militanca sevm·ek için bu 
hayatı ... 

Ve alaşağı etmek için, zulmün 
oturduğu o hükümran tahtı ... 

DEVAMIGELECEK SAYIDA ... 

,. 
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MOVIE ESMER 
PlOT OUTUNI 

Mahallenin delileri bir rüya ~öriııler ... Rüyalaıında. çok sevdikleri i~i yapıyoılaıdıı ... Rüyanın her tarafından yazılar akınaktadıı. bu yazıların bir kısmı ~iiı. bir kısmı öykü. bir kısmı ise deneme. efendime söyleyeyim 
röporlaj. porlle ve söyleşi şeklındedir. Bunlar huzur içinde yatarlar. sonra sabah olur ve rüya biter. Ama deliler bir türlü uyanmak istemezler. kölu kalpli üvey anneleri onlaıı döver ve kovalar... Deliler çok üzıilüıler ve 
~idip rıiyalaıınr. şehirdeki di er delileıe anlatıılar... Ruyayı dinleyen her deli. daha da deliriı ve bunların peşine dıişer. çunkü deliler birer kultur kişisidirler... Nihayet şehrin bullin delilerinin haberi olur ve bunlar bir 

~n toplanıp ıuyayı ~erçe e donuşturrnek isterler... Uvey anneler !uzar. en~eUer. bunları dövmeye çalışır. ama yine de ba~arılı olamaz ve delilerin rtıyası ~erçek olur... 

DIRECfOR FERZENDE KAYA • M. AlllZMlR MUSIC AHMET GONESTEKIN MUHSIN KIZilKAYA 
ART DIRECfOR AZAD AKTIJRK 

eASTING 
AHMET KAHRAMAN • AHMET IRHAN • AH MIT KAYA • All NI SIN • ATA Ol BIHRAMOGLU • ATA AKSOY • ATANUR MIMI~ • AYTIN A~GÜN • ABDURRAHMAN AAYA • AZIZ ÖZEN • BIRrAN DEGIRMINO • CO~KUN ARAl• CIZM! IRSÖZ 

CIMAlliTIN OOÜRK • Cil li.ı: Cilll• DOGAN GÜZEl• ERDOGAN OKAY • INDIR OZKAHRAMAN • ENVER SElGIN • E~BER YAGMURDERHI • EYLOL N. GIROGLU • FATO~ GÜNEY • FEVZA HEPÇILINGIRLIR • GÜLTEN AAYA • HASIP 
KAPLAN HAYDAR ERGULEN • H~IM HA~IMI• HUSIYIN AliMDAR • HUSIYIN NAZLIWL•IMAM C! O •IBRAHIM GURBUZ • !Dm SARtlHAN • IL YAS SAlMAN • KEMAl VAROl • KOlU ~AIR ~IRO • KU ÇUK ISKINDIR • MEHMID UZUN 
• MEMETAYDEMIR • MUHSIN KIZILAAYA • MÜSLÜM YUCIL • NEVZAT ÇELIK • NIHAT KAYA • NIIAT YARU~ • OSMAN KAVALA • ONUR AKIN • RAGIP DURAN • REVHAN AlAÇ 0CEK • RECEP 0CEK • REWHAT • SALIH BOLAT • SALIH 
GÜNE~EKIN• SELIM TIMO • SEVDA AlKAN • SULIYMAN GÖK • SOKOTI MEMIOGLU • ~EYHMUS DI~EN • TALAT TEPE • TURGAY KAYA • YA~R KEMAl • YILDA KARA TA~ • YILMAZ ERDOGAN • YilMAZ ODABA~I· YUSUF HAYAlOGLU 

esrnerim biçim biçim bir taş attım havaya esmer bugün aglamış esrnerim adı gerek gidersen uaur ola 
ölürem esmer icin. d~ü mahpushanayo ciGerimi daglomış. alnında takı gerek. taş boglo yolun ola. 

alem bono düşm~ndır on beş kızı kondırdım koro koşın üstüne yari esmer olanın benden baska seversen 
esmer sevdigim için, oy. bir şişe lavontayo, oy siyah puşu baalomış, oy. zin<irden bagı gerek, oy iki gözün· kör ola, oy 

hele loy loy loy hele loy loy lay hele loy loy loy hele loy loy lay hele loy lay loy 
kibor yarim esmerim, oy kibor yarim esmerim, oy kibor yorim esmerim, oy kibor yarim esrnerim, oy kibar yarim esrnerim, oy 
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Esmer bir güzeldir 
Sürmelidir gözleri 
Esmer bir yok~klıdır 
Sırmodır bıyıkları 
Esmer bir entelektüeldir 
Gözlüklüdür abi 
Esmer bir <irkindir 
Karizmadı; cünkü 
Esmer bir m'etroseksüeldir 
E o do hastur 
Esmer bir' köylüdür 
Köylü milletin efendisidir 
Esmer bir devrim<idir 
Yeryüzü aşkın yüzü olun<aya dek 
Esmer bir eşkıyadır 
Ferman podişohınsa daglor biz
imdir 
Esmer bir şairdir 
Ön<e öp sonra dogur beni 
Esmer bir Qırıktır 
Dumaniıdır her daim 
Esmer bir sevdadır 
Ya benimsin, ya topranın 
Esmer bir gülümsemedir 
Belki şehre bir film gelir 
Esmer bir <andır 
Başım gözüm üstüne benim babam 
Esmer bir memlekettir 
Esmerdir 
Esmer bir yalnızlıktır 
Yalnızlık dört duvar 
Esmer bir hayaldir 
Sosyalizm ütopya mıydı? 
Esmer bir aristokrattır 
Asildir kanı <anı 
Esmer bir eksiktir 
Siz yoksonız 
Esmer bir etniktir 
Evrenseldir 
Esmer bir aşıktır 
Mem, Me<nun, Kerem 
Esmer bir hediyedir 
Bedeli 3 kayme 
Esmer bir kırodur 
Bu yüzden dik bakarım adamın 
yüzüne 
Esmer bir beladır 
Köse boslorı tutulmus 
Es~er bir dengbejdir' 
Mıhemedoooooo 
Esmer bir yasaktır 
Sığmaz dört duvar arasına 
Esmer bir tütündür 
Zulasında eşkıyonın 
Esmer bir kaçok çaydır 
Demli çoyın canım çeker 
Esmer bir maçodur 
Namus belasına kordos 
Esmer bir Azo'dur, · 
Kuzo'dur, 
Dagkapılı Rızo'dur, 
Brijit'dir, 
Bordot'tur, 
Marlon' dur, 
Brando' dur, 
hepsi de yalandır ... 
Esmer benim bobarndır 
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Ah bu Kasımdan ötede 
Melaye Bate nerede 
Müküs'ten yola çıktıydı 
Tam da böyle güz vaktinde 

Güzün yoludur bu 
İşte döl, işte çöldür bu 
Sis kapladı dört yönü 
Kan lı su taştı el i nde 

Kanlı su sardı Van gQ_Iünül 
Serviliği soğuk bürüdü 
Ağlayışımız göğe yürüdü 
Dilberler gelmez seyrane 

Dilberler gelir de görünmezler 
Coşkular artar dinmezler 
Atlanmaz nice askerler 
l<uytularda başlar gece 

l<aranlıktır, gece olmu 
Sırlar, soğuklar başlamış 
Meğer ki kışa borçlanmış 
Bir bakın dağlara, kedere 

Bak şu biz kayıpl~ ına 
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Reyhan yağıyer sulara 
Reyhan yağıyer içeriye 
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Akşam alacasında perişan 
Yukarı Comerza gölünden 
Ah Serçelan çalılığından 
Dilberler gelmez seyrane 

Kürt~eden {Mıen: Seli1l Te110 

ı Yaban ~lü de denir. 

Mda, klasik şiir evreninde son dcreec ilginç sapmalar gösteren bir 
şairdir. Kürtçe mevlit yazan Mda'nın bir de Zembllfiroş adlı bir 
"dcstan"ı vardır -ki bu destan, çapkın bir kadının bir sepet satıcısıru 
baştan çıkarmasım konu alır. Öte yandan yukarıda 
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çevirisine yer verdiğimiz şiir ise, şairin ölüm anını anlatması itibariyle, 
klasik evrenin dışına çıkar. Şair, köyüne dönmek için Kasım ayında 
yola çıkar. Fakat ünlü Berçelan yaylasında tipiye yakalaıur ve ölür. 
Bahara doğru yayiaya çıkanlar, onun cesedini ve cesedin ccbinde de 
yukarıdaki şiiri bulurlar. Şair, ölümanını yazmıştır. 
Bildiğimiz kadanyla modern döneme değin 
böylesi bir şiir örneği yoktur. 
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