
www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



[ orhanpamuk 
OKAKLARDA dalgın dalgın gezinen 

bu adam bir buluşma öncesi biraz 
vakti olan biridir belki, belki de 

acelesi olmadığı için otobüsten bir 
durak önce inmiş biridir ya da hiç 

bilmediği bir mahallede şöyle bir gezinen 
bir meraklı ... Sokaklarda gezinirken, tuhafi 
yecilerin, eczanelerin vitrinlerine, dolu kah
vehanelere, duvarlara asılmış gazete ve der
gilere bakarak yürürken dalgın ama gene de 
meraklı yol<:u bir kapının üzerindeki bir 
levhayı gelişigüzel okur: "İçeri girilm ez." 
Yazı onu ilgilendirmez, kendisine seslen
mediğini düşünür. Çünkü üzerindeki yazı 
da olmasa hiç ilgilenmeyeceği, dikkat etme
yeeeği bir kapıdır bu. Ke~di halinde, kendi 
dünyasında yürüyordur: Içeriye girmeye de 
hiç niyeti yoktur. 

Gene de ama, yazı ona amaçsız gezill:ti
sinde bir sınır olduğunu haorlatmıştır. lik 
anda bu kapıyla ilgili hiçbir tasansı olmadığı 
için kendisine seslcnmese de, şimdi, kendi 
tasanmlannın sınınnı da ukalaca haorlatarak, 
kapı , şen gczginin hayal dünyasma müdaha
le eder. Belki unutulacak bir şey, ama niye 
yazmışlar onu oraya? Üstelik bir kapısı oldu
ğuna göre girilecek bir yerdir burası. Yazı, o 
zaman içeriye bazılannın girebileceğini ~azı
larının da giremeyeceğini hatırlatır. "Içeri 
girilmez!" sözü de doğru değildir demek ki. 
Aslında herhalde, bu manokla, şu anlama 
gelir: Her içeriye girmek isteyen giremez! 
Bazı ayrıcalıklılarm içeri girebileceği arılarnı
na geldiği gibi, bu ayrıcalıklan olmayıp da 
içeri girmek isteyerıleri durdurur. Aynı anda 
da, içeri girmek gibi bir niyeti olmayan ile, 
girmek isteyip de girerneyeni bir kader or
taklığına iter. Dalgın yürüyüşçü bir adımlık 
zamanda içgüdüsel o larak yürüttüğü bu 
manoktan sonra, ister istemez kendisini, içe
riye girmek isteyip de alınmayan kişilerle ay
nı bağı paylaşmaya iten ötekilerin kim oldu
ğunu merak eder. Kim girebiliyordur bu ka
pıdan içeri? Onları bu kapıdan içeriye sokan 
şey nedir? Bu ayrıcalıklı kişileri öyle yapan 
nedir? Dalgın yolcu, bir an içeriye girmenin, 
bir ayrıcalık bile olmadığını düşünebilir. Bel
ki de içeride kendi sefaletinin görülmesini is
temeyen özelliksiz kişiler vardır. Ama insan
Iann çoğunun kendi evlerini, işte tanı bu 
amaçla bir kapı, kapıyı da bir kilide donatok
lannı hamlayınca arok dalgınlığından çıkma
ya başlayan yolcu, kapının ~azı ayrıcalıklar 
üzerine örtüldüğünü anlar. Üstelik, bu ayrı
calıklı kişiler, birer kilit alıp sorunu çözmek. 

• 
Içeri girilmez! 
ve kapısı kilitli, eebi anahtarlı birer sıradan 
vatandaş ayaklanna yatmak yerine kapının 
üzerine, "içeri girilmez" yazmışlardır. Bü
tün burılan, dalgın yolcu şöyle iki adım atar
ken düşünebiliyorsa, kapının üzerine bu lev
hayı koyarılar da düşünmüş olmalıdırlar. 
Aralarında, "içeri girilınez levhası koyaca
ğımıza birer anahtar alalım hepimiz!" di
yenler çıkınışor belki, ama levha koyalım di
yerıler ağır basmışor. Neden? Sorunu anah
tartarla çözemeyeeek kadar kalabalık olduk
lanndan. Öyleyse eğer, "içeri girilmez" sö
züne uymayan, bu sözün kendisine olmadı
ğını bilen büyük bir kalabalık vardır demek
tir bu; anahtar dağınlamayacak bir kalabalık. 
En mantıklı sonuç budur: Bir gün içerideki
ler kendi aralannda orurup, bu kalabalıktan 
içeri kimi alalım, kimi almayalım diye taroş
mışlardır da. "Dışandan çok kalabalık ge
liyor içeriye", demişlerdir. "Bazılarını al
mayalım içeri! Hangilerini almayacağız?" 
Böylece bacak baeak üstüne aop, kahvelerini 
yudurrılayarak içeri kimi alıp ki~ almayacak
larını tarnşmaya başlamışlardır. Içerideki ba
zıları da mutlaka huzursuz olmuştur bu tar
oşmadan. Belki onlar da bu tartışmanın so
nunda dışarı aolacaklardır. Kapuun önünde
ki yaya da bu tür gerilimli dururnlara tarıık 
olduğu için kapının üzerine "içeri girilmez" 
levhasıru çakanlann aralannda nasıl tartışok
larını hemen gözlerinin önüne getirebilir. 
Tartışma, önce, malını mülkünü, zevklerini 
ve ayrıcalıklarını konırnak isteyenlerin tela
şıyla başlar, bu telaş sıkıcı bir şey olduğu için 
hemen başka bir dille ifade edilir. "Malımız, 
mülkümüz, zevklerimiz, alışkanlıldarunız 
nedir bizim?" diyeceklerine "kimiz biz?" 
derler. Bu çok yalın soru bir anda ti.iylerini 
ürpertir. Kim olduklannı bilemiyormuş gibi 
yapmanın ne kadar zevkli olduğunu hemen 
keşfetmişlerdir. Aralarında huzursuz olan, 
dışandaki kalabalıktan da üç beş kişinin içeri 
girmesinde bir sakınca görmeyenler de var
dır. Oruann da desteğiyle tartışma bir bilme
ceye, bir "kimlik sonınu"na çevrilir. Bu en 
zevkli şeydir. Hepsi kendilerini dışandakiler
den ayıran değerli şeyleri sayıp dökmenin üs
tü örtülü ve ukalaea bir yoltınu bulmanın 
zevkini hisseder. Bu o kadar çekici bir süreç
tir ki, kapıya "içeri girilmez" levhasını ne
den daha önce asınadıklanna şaşarlar. Bir an
da, dışarısı, kendilerini tarif eden değerli şey
lere karşı saldırgan bir alana dönüşmüştür. 
Kendileri, şimdi, neyseler, dışandakiler de o 
değildir arok. Hatta denilebilir ki, kapının 
dışındaki başka dünya yüzünden kendileri 
olabilmişlerdir. Kapının önünden bir şey dü
ştinmeden geçen pek çok salak bunun far
kında değildir. Bazıları, bu salaklara teşekkür 
borçlu hisseder kendini. "Onlann bir kıs
mını içeri almak, kötü olmaz," diye düşü
nür; "hem böylelikle bizim nasıl biz olabi
leceğimizi de görüp belki onlar da bizim 
gibi olarak bize güç verirler." Bazılan ise 
dışandaki salaklann içerdekilerin ayrıcalıklı 
dururnundan haberdar etmek için levhanın 
vazgeçilmez bir işaret olduğunu bu ara kav
rarlar. Üstelik bu levha, opkı şimdi bu duru
mu açıklığıyla gören yolcunun yapoğı gibi, 
dışarıdakilere de bir dışanda olma bilinci ver
miştir. Bunun için insanın bazılan gibi içeri 
girmek istemesi gerekmez. Kapının üzerin
deki levhayı görüvermesi yeterlidir. Kapının 
önünde gereğinden fazla durakladığıru his-

Üstelik bir kap1s1 
olduğuna göre girllecek 
bir yerdir buras1. Yaz1, o 
zaman içeriye bazllarmm 
girebileceğini bazllannm 

da giremeyeceğinl 
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setmeye başlayan yolcu böylece bu levhayla 
dünyanın bir arılarnda ikiye ayrılmış olduğu
nu da görür. İçeri girebilerıler ve giremeyen
ler. Pek çok kişi, dünyayı bu tür sudan ay
runlarla ikiye böldüğü için belki bunu önem
semeyecektir, ama özene bezene bu durumu 
kapısının üzerine levha asarak pek az kişi ya
par. Aynı anda, arok dalgınlıktan iyice çıkmış 
olan yürüyüşçü, bütün o kimlik lakırdılanmn 
da aslında utangaç bir övünme ve şişinme ol
duğuna karar verir. İçinde derinden derine 
bir öfke yükselmektedir. Kirndi~, ya da kim 
olur bu kapının arkasındakiler? Içeri girmek 
için ilk defa içinde bir istek duyar. Ama bu 
kendini beğenmiş adarrılann oyıınuna gel
meyecektir. İki-üç saniyede kendi aklından 
geçenleri onlann fazlasıyla öngördüklerinin 
f.ırkındadır çünkü. Aynı anda, kapının da ko
layca açılabileceği geçer akimdan. Belki ite
rek, bir omuz vurarak iki-üç kişiyle birlikte 
yüktenerek onu açabilirler. Zaten öyle olma
saydı levhayı koymazlardı. Demek ki, içeri 
girebilmek için dışandaki kardeşlerinin bir
ikisinden yardım alması yeterlidir. Bu levha 
yüzünden zaten o insanlarla ortak bir yazgı
yı paylaşoğını daha önceden anlamarnış ınıy
dı? İşte şimdi, kapının önündeki yaya, önün
de açılan yeni dünyayı görmeye başlamışor. 
Kendisiyle bir yazgı paylaşan bütün insarılan 
o da bulup onlarla bir kimlik irdeleme çalış
masına girebilir. Bu noktada onun da kim 
olduğu, ne olduğu önem kazanacakor. içer
dekilerin kendini beğenmişlikleıine karşı o 
da kendi kimlik kurumunu geliştirmelidir. 
Böylece kendi özellikleri, zevkleri, malı nıül
kü, ilişkileri yolcu için üzerinde teker teker 
düşünüli.ip sahiplenilecek, gururlanılacak, 

korunacalç şeylere dönüşmeye başlar. Bu 
özelliklere sahip olmayarılara, kendi gibi ol
mayarılara, kendi kimlik coşkusu içinde hafif 
hafifkızmaya başlarmşor bile. Aynı anda ka
pıya levhayı asarılann bu durumu öngördük
lcrini sezer. Ama bu orılann oyunu diye el
bette kendi kimliğinden vazgeçecek değildir 
o. Bu oyıına karşı onun da atacağı yarancı bir 
adım vardır. Bu adımın ne olduğunu blılma
dan önce gene de amacınm ne olduğunu 
düşünmesi yerinde olacakor. "Amacun içe
ri ginnek midir?" diye düşün ür, az önce so
kaklarda dalgın dalgın gezinen adam, "yok
sa içeri girerneyen diğerleriyle paylaştığım 
kimliği ortaya çıkarmak mıdır amacım?" 
Ama bu tür soğukkarılı ve çözi.imleyici dü
şüncelerle meşgul olabilecek gibi hissetmcz 
kendini. Şimdi, her şeyden çok, içinde yük
selmektc olan öfkeyi bir an önce dışa vurmak 
gelir içinden. Bunu yapınca rahatlayacakor, 
hatta levhayı unutacakor, ama bunu nasıl ya
pacağını bilmediği için de ayrıca sinirlen
mektedir. Şimdi dışanda kalmış olduğunu 
hissetmenin gittikçe büyüyen acısı da yüre
ğindeki öfkeyi alevlemektedir. Kendisine acı 
veren şey, dışanda kalmış olanlarla aynı cins
ten, aynı kumaştan, aynı ruhtan olduğunu 
hissetmesidir belki de. Burada küçültücü bir 
şey vardır, ve kafusı, ruhu bu gerçeği kabul 
etmek istemez. Az önce mutlulukla, dalgın 
dalgın yürürken hissetınediği bir gurur soru
nunun içine düşmektc olduğunu çok iyi bil
mektedir şimdi, kapının önünde levhaya 
bakmakta olan adam. Kendi kırılganlığına ve 
alınganlığına gülüp geçmek gelir içinden. 
Bunu yapabilecek kadar mizah duygusu el
bette onda vardır: ama bu küçük ve gereksiz 
aşağılanmayı, ya da kendisi hakkmda huzur
suzluk verici bu yasağı da yerinde billmadı
ğını göstemıclidir. Bu "İçeri Girilmez" !ev
basını buraya asan kişiler, kendi güvenlikleri
ni, özelliklerini ve bir başka olduklarına iliş
kin inançlarını korumak için başkalanna ver
dikleri aşağılayıcı huzursıızluğun farkında 
mıdırlar acaba? Kapının önünden geçmekte 
olan adam bir an lcvhayı asarıların, aslında 
niyetlerinin de bu olduğunu, kendi gibileri
ne bu çeşitten bir huzursuzluk vermek için 
bu "İçeri Girilmez" sözünün kapıya asıldi
ğını düşünür. Üstelik arnaçianna ulaşmışlar
dır: çünkü içinde gittikçe yükselen bir hu
zursuzluk vardır. Sonra, manoğı bir an du
ruma hakim olur. Evet, kapının üstüne bu 
levhayı asanlar, belki başlangıçta bu huzur
suzluğu düşünmcmiş, yalnızca kendilerini 
korumak, dışarıdaki kalabalıktan kendilerini 
ayırmak istemişlerdir ... Ama bunun pek çok 
kalbi kıracağını, pek çok kişide bir huzursuz
luk yaratacağını da tahmin etmiş olmalılar
dır ... O zaman, davranışlannda başkalannın 
hıızLırsuzluğuna, hatta mutsuzluğuna aldınş 
etmeyen kişilerin kalpsizliği ve çıkarcılığı var
dır. "Her şeyden önce, hep kendilerini 
düşünen bu insanlan sevmiyonıın," diye 
düşünür levbadan hala etkilenınekte olan 
adam. Onun levhadan değil, kendinden, za
ten ruhunda gizlenen şeylerden etkilendiğini 
düşünebiliriz. Bizim düşündüğümüz gibi, o 
da düşünebilir bunu, hatta şu an bunu dü
şünmektedir de ... Ama içindeki huzursuzlu
ğun nedeni olarak kendi yetersizliğini , eksik
liğini işaret ettiği için kolayca kabul edilebi
lecek bir düşünce de değildir bu. Kaeının 
önünde şimdi dikilmckte olan adam "Içeri 
Girilmez" levhasına kafayı bu kadar takıp 
orada kalmasının aşağılayıcı yanının da lev
hayı asanlar tarafindan öngörüldüğünü de 
düşünınekte ve bu da içindeki öfkeyi daha da 
artormaktadır. Ama gene de .bu öfkesinin 
bütünüyle haklı olmadığını da düşünebile
cek kadar aklı başındadır. a-v-
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yaşarkemal 

ACIMIZDA doğarun yok edilmesi ar
uk dünyanın başlıca sorunudur. 
Havanın, suyLın kirletilmesi, doğa

nın dengesinin bozulması insanlığın 
bugünkü sorunlanndan başlıcasıdır. 

Toprak aşınması çağlardan bu yana 
vardır. Toprağın dengesi çağımıza kadar 
bozularak gelmiştir. Eski yerleşme yerleri, 
en büyük yıkıma uğramış ycrlcrdir. BüyÜk 
Çini n şu anda karşılaştığı n9e büyük sorun 
toprak sorunudur. Nehir kıyılarının dışın

da koca Çin kıtasında aşıımıaya uğramamış 
çok az toprak parçası vardır. Çin, sosya
lizmden bu yana ölmüş topraklarını yeni
den yaratmak için insanüstü bir gayret 
içindedir. Bir ülkenin gelişmesinde temel 
olan, öz olan topraktır. Bir ülkede toprak 
ölmüşse o ülke ağzıyla kuş tutsa kolay ko
lay kalkınamaz. O ülke sanayisini kurar di
yelim, bir takım teknolojik gelişıneler sağ
layabilir diyelim, bu da zor ya, haydi öyle 
diyelim, eger o ülkenin toprağı ölüyse o 
ülkede pek öyle mutluluğa doğnı büyük 
değişiklikler olamaz. Ve artık dünyadaki 
bütün inşanlar bu gerçeği biliyordu. Sov
yetler BirliğirLin, Amerikanın büyük çaba
larından belki de birincisi ölmüş toprakla
rı diriltnıek, ölnıekte olan toprakların 
ölümlerinin önüne geçmek olmuştur. Bu 
iki ülkenin toprak üstüne bilimsel savaşları 
gerçekten bütün dünya>'a örnek olmalıydı. 

Artık dünyada gemisin kurtaran kaptan
dır düşüncesi söknıüyor. İnsanlan kurtar
mak topraklan k."Urtarınakla orannhdır. 

Azgelişmiş ülkeler, daha çok Ortadoğu 
ülkeleri, toprak ölümü belasına uğramış 

ülkelcrdir. Ortadoğuda az da olsa bu ülke
leri yeraltı ürünleri kurtanyor. Bu olanak
lar bile Ortadoğu ülkelerini kurtarmak. 
için, büyük bir süreçte, yeterli değildir. Bu 
ülkeler crgcç, toprakları böyle ölü kaldığı 
sürece açlık belasından kurtulanıayacaklar
dır. Dünyarnızda bunun herkes farkında. 

Sömürü bir bütündür. Bütün insan 
değerlerinin sömürülnıesiyle, azgelişmiş 
bir ülkede, doğa değerlerinin hoyratça sö
mürülnıesi bir arada gidiyor. Bozuk dü
zen, altta kalanın canı çıksın düzeni sömü
rü düzeninin bir başka adıdır. Ve bu düzc
ne en yakışan addır. 

Yurdunıuzu ele alalım. Çok söyledim, 
yıllar yılı okuyuculanını bı.ktıracak kadar 
söyledim ama, gene de söyleyeceğim, kim
seyi eğlendirmeye niyetim yok. Ya gerçekle-

Büyül< y1l<1ma doğru! 
ri söyleyeceğiz bin kere de iki bin kcrede de, 
ya da >'azar olarak birbirimizi eğelendirece
ğiz. Türkiye topraklan yıkıma uğratılıyor, 
hopur ediliyor. Biz Türkiye üstünde nıiras
yedilcriz. Yıkıınımızdan Türkiye'nin hiçbir 
insanı ve doğa değeri kurru.lanuyor. 

Son yangınlar, çok geç kalnıanııza kar
şın, bugünlerde biz uyarnıa.lıydı. Görüyo
ruz ki bu son yangınlar da bizi uyarnııyor. 
Bunu da bir politika oyunu haline getir
dik. Uyansak, her şeyin farkına varsak ki ne 
olacak, ne değişecek. 

Bu düzen bir sömürü düzenidir. İns.m
lann en büyük değerleri, eınclclcri sömüıü
lürken, hem de bu söınürüyü yabancılarla 
birlikte bu ülkenin bir takım insanlan yapar
larken, bu sömürüden topraklan nası l kıırta

nnz. Her şey biribirine bağlıdır. 
Kapkaççı düzen yalnız gününün düşü

nür. Benden sonra tufandır, onun bütün 
düşüncesi ... Kapkaççı düzenin vatanı yok
tur. Onun vataru da parası dır. Parasını da 
dünyanın herhangi bir yerinde kullanabi
lir. Bunu ben söylemiyorum, bunu bütün 
dünya biliyor ve söylüyor, kapitalin vataru 
yoktur. Giderek kapitalistin de vatanı yok
tura gidiyor iş. Bir ülke sömürdüğü vatan
dır kapitalistin. Sonrasıysa tufan. Bu azge
lişmiş ülke için geçerli. Yoksa bir İngiltere, 
bir Fransa, bir Amerika için değil. Ora ka
pitalistlerinin vataru vardır. Bir Ingilterede 
aşınınaya uğramış bir karış toprak bulabilir 
misiniz, bir Almanyada, bir Amerikada. 
Varsa da ora kapitalistlerinin başlıca uğraş

lan bu topraklardır. Az gelişmiş ülkelerin 
kapitalistleri böyle mi? 

Toprak sorunu, doğa sorunu gelişmiş 

ülkeler için de söz konusu. Onların da bu 
kapitalist düzen, her şeye karşın büyük so
runları. Bu düzen onlan da onarnamayacak 
büyük yıkımiara uğratıyor. Doğanın denge
sinin bootulmasının önüne onlar da kolay 
geçcmiyorlar. Kapitalist düzen orada da ge
misini kLLrtaran kaptandır, düşünccsindc. 

Oralarda da kapitalist düzenin ana düşünce

si, azgelişmiş ülkeler kadar değil, olamaz 
ama, benden sonra tuEın düşüncesidir. 

Dünya doğarun dengesinin bozulma
ınası için çırpınıyor ama, benden sonra tuf.ın 
düşüncesinin buna pek kulak asuğı yok. O, 
gününü gün ediyor. Bilim adamlan ha çır
pınsınlar, de çırpınsınlar. Dünya, doğanın 
dengesini bozanlarla büyük bir savaş veri
yor. Veriyor ama doğanın dengesinin çok 
tehlikeli bir yönde bozulmasının sebebi üs
tünde öylesine çoğunluklu kimse dumıu
yor. Doğanın dengesinin bozulması bu ka
pitalist düzenin doğal sonucu olduğu üs
tünde pek kimse durmuyor. Doğamn den
gesinin bozulması bu kapitalist düzenin do
ğal sonucu olduğu üstünde pek öyle belirli 
cc kimse dumıuyor. 

Büyük Amerikalı yazar Faulkncr'ın 

Ayı adlı bir yapıtı ,-ar. Bu yapıt, sembolik 
bir yapıttır. Küçücük bir yönünden daku
nuyor soruna. Ama onun dakunduğu so
runu genişierirsek dünyamızın can alıcı so
runu çıkıyor orta>ra. Eski bir orman var. 
Bu ormanı n uzun bir tarihi ve macerası var 
bu toprakların. Yılda bir kere bu ormana 
birtakını insanlar ava çıkıyorlar. Daha da 
çok tuzu kurular. Bu arnıanda da bir ayı 
var. Bu ayı bir efsane ayı oluyor giderek. 
Ormana gelenler bu ölümsüz ayıyı vurma
yı, yakalamayı kafalarına koymuşlar. Ayı 
çok görkemli bir ayı. Doğanın harikaların
dan biri . Yıllar yılı bu çok görmüş geçirmiş 
ayıyı ne yakalayabiliyorlar, ne de vurabili
yorlar. Bu ayı onlara dert oluyor. Ayı da 
gözlerinde gittikçe efsaneleşiyor. 

Sonw1da oraya gelenlerden biri, bir halk 
adamı yabanıl bir köpek yakalıyor. Yabanıl 

dir. 
"". 

köpek de bir görkemdir. Doğanın güzelliği
dir. Ayı gibi o da yabanıl bir görkcmdir do
ğa içinde. Adam bu köpeği aylar ayı eğiti
yor. Ve ayı çıkoğı zaman bu köpeği ayının 
üstüne süriiyorlar. Doğanın iki görkemli 
gücü ve güzelliği biribirlererini öldürüyor
lar. Ve bu doğanın yıkımıdır. 

Faulkncr bunu görmüş, yaşamıştır. Fa
ulkncr bunu bir sembol olarak vermiştir. Bir 
güneyli olan ve doğa içinde yaşayan Faulk
ner buna benzer yüzlerce olay görmüştür 
yaşadığı bölgede. Bu onun doğaya karşı iş
lenen cinayetler için senıbolik bir çığlığıdır. 

Bize gelince, bir kördüvüşüdür bizim 
doğa anlayışımız. Daha doğrusu şimdiye ka
dar, birkaç ormanemın dışında, bizim hiçbir 
doğa anlayışımız olmamıştır. Orman, toprak 
diye bir sorunumuz yoktur daha. Onun için 
de bizim doğarruz bitiyor, yok oluyor. Biz 
de bu her gün biraz daha ölen doğanuz üs
tünde biribirimizin gözlerini oyuyoruz. 

Şunu açıkça bilmeli.yiz, belirtmeliyiz, bi
zim doğanuzı öldüren bu bozuk düzendir. 
Bu düzen böyle sürüp gittikçe bütün değer
leriyle Türkiye yLkıma gidiyor. Türkiyenin 
yıkımının öni.iJıc bu düzen sürüp gittikçe, 
kimse geçeme.t. 

Toprağı, doğayı korumak bir düzen su
ıunudur. Türki>redeki bugünkü düzen yı

kım düzenidir her yönüyle. Ormandaki do
kuz milyon kişiye bu düzen i~ bulamıyor. 
Bu düzen omundaki dokuz milyon kişi)~ 

oralardan çıkaraınaz, çıkaramıyur. Bu dü
zen, bir kapkaççı, gününü gün eden düzen
dir. İnsan emeğini de, doğayı da bütünüyle 
sömürcccktir. 

Düzen değişikliği işte bunun için bize 
her ulustan dana çok gereklidir. Biz bütü
nünıüzle bir ytkım karşısındayız. Bizim 
için düzen değişikliği bir hayat menıat so-
runudur. -

Türkiyeyi ya kurtaracağız, ya da yıkılıp 
gideceğiz. Ölmüş topraklann diri.ltilınesi 
herhangi bir düzende, her şey bittikten son
ra kolay değildir. Bilim adamlan bunu çuk. 
iyi biliyorlar. Dünyanın bu büyük sorununu 
ve Türkiyenin bu ölüm kalını sorununu bil
mcyen yok gibi. Bütün Türkiye de bilse, 
dünya da bilse, bu benden sonrası tufun dü
zeni sürüp gittikçe kimse Türkiye toprakla
nnın ölümüııün önüne geçemez. 

Sömürü bir bütündür. Ve azgelişmiş ı'U 
kede insan emeğiyle birlikte doğa da sömü
ri.Uüyor. İnsan emeği, bu kadarla kalsa, yal
nız emek sömürüsünde kalsa iş, kendini her 
zaman kurtarabilir. Ama doğa ölünce, den
gesi bo7.Uiunca onu kimse kLırtaranıu. iste
diğin kadar ins.ın emeğini kurtar, istediğin 
kadar büyük sanayiye git, doğa ölmüşse 
mutluluğa kavuşaınazsın. Doğanın dengesi
ni yeniden bulmak, onu yeniden yaratmak 
pek öyle kolay değil. 

Biz diyoruz ki, yol yakınken, her şey 
daha yakılıp yıkılnıadan, yurdumuzu kur
tarnıalıyız. Her gün geçtikçe biraz daha 
geç kalıyoruz ve yıkım uçurunıuna yuvar
lanıyoru.t. 
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ÜRT yazarlığıyla ilgili hikayem 
uwn bir hikayedir. Bir gün , ge
niş biçimde ondan da söz edece

ğim . Burada yalnızca şu kadarını 
söylemek isterim ki kaderimin yolu 

gurbete uzanmamış olsaydı, büyük ihti
maUe edebi bir Kürt yazarl.ığına başlaya
mayacaktım . Bazen kötü şeyler iyiliklere 
de neden olabilirler! 

1976 yılında Ankara 'da hapishane
deydim. O zamanlar Kürtçe-Türkçe bir 
derginin sorumlusuydum ve bu yüzden 
rutuklanmışnm. Ama salıverildiğimde yü
zümü gurbet ele çevirdim. Mahkeınele
rim devam ediyordu hala, bense bir daha 
tutuklanmak istemiyordum. İsveç'e, sür
gün yurdum Stockholm'e ulaşoğım gün, 
yeni hayanm için iki karar aldım : 

Bir; asla ülkemdeki hayaumı unutma
yacak ve geri dönecektim. İkincisi ise, 
kendimi yenileyecek, geliştirecek, iyi şey
ler yaratacaknm .. O günden beridi r hep 
böyle düşünürüm; siyasal, entelektüel, 
kültürel nedenlerden dolayı çaresiz kalan 
ve vatanını terk eden her insan, hangi 
şartlar alnııda olursa olsun kendini yenile
ıneli ve ülkesinin dil, kültür, edebiyat, sa
nat ve siyaseti ilc bütün insarılık için fay
dal ı şeyler yapmalı ve iyi eserler yaratma
Lıdır. Yani bu insan, kendi acılan ve ıso
raplan ndan insaru bir zenginlik çıkarmalı
dır. Çünkü sürgün kişi ülkesine döndüğü 
zaman, insanlan ona sürgündeki yılları 
boyunca dil için, halkı ve ülkesi için, in
sanlık için ne yapnğını soracaklardır. 

Biliyordum ki bir gün döndüğümde 
herkes şuııı.f soracaku: "Mehmed Uzun, 
şu kadar si.irede, oralarda dilin, halkın 
ve ülkcn için ne yaptın?" 1977'deıı bu
güne kadarki hayanm, bu sorunun cevabı 
için geçti; ne yaptıysam bu soruya cevap 
olsun diye yapnm. Sürgündeki hayanın 
ve elinizde bulunan bütün yapıtlanm, bu 
sorunun cevabıdır. 

Bir taraftan kendimi yenileyip değiş
tim, ama öbür taraftan toprağımı, ülkemi, 
lı alkımı, atalarınun dilini ve edebiyannı as
la unutmadım; öğrendiğim her yeni şey, 
benim biraz daha kültürel mirasa ve dile 
yaklaşınama yardım eder oldu . Her zaman 
bu amaçla rın yolunda çalışmak için her 
şeyden elimi eteğimi çektim. Bu yüzden 
gurbette, imkanlan çok daha fazla o lan bir 
di li seçmek yerine, atalarımın dilini tercih 
ettim ve o nunla yazarlık yapnm. Evet, 
Kürtçe'yle kıyaslandığında başka di llerin 
imkanları çok daha iyiydi, onlarda akla ge
lebilecek her rürlü imkan ve firsat haizdi. 
Ehmede Xani, bundan dört yüz yıl kadar 
önce Kürt di li pazarının kesat olduğwıu 
söylemişti. Durum hala öyleydi . Ama he
deflerim ve dönüş sorunu aklımdaydı her 
zaman; döndüğümde insanlarıının soru
suna ne karşılık verecektim? 

İnsan larımdan, sizlerden, toprağıın
dan, Dicle ve Fırat ırmaklarından çok 
uzaklarda, kuzeyin son derece soğuk ül
kelerinden birinde, son dereec karanlık 
bir hal ve sonsuz, derin bir sessizlik için
de Kürt di liyle yazarlığa başladım ve 
Dicle'nin feryadını, macerasmı , Dicle ır
ınağının tatlı ve kadim diliyle yazdım. 
Başlangıçta her şey pek zahmetliydi, ki 
bu zahmetler hem çok ağır, hem de sa
yısız idile r. Kürt diliyle insani, iyi bir 
edebiyat yapılabileceğine kimse inanmı
yordu. Herkes daha fazla imkanlan olan 
di lieric yazarlık yapmamı istiyordu . Ama 
ben öyle yapmadım, inatla, bütün zah
metlerine karşın Kürtçe yazdım; başlan -

Dil, insanhğ1n 
ruhu ve onurudur 

Yazarımız Mehmed Uzun'a geçtiğimiz ay Kürt dili ve 
romanına katkılarından dolayı Diyarbakır Edebiyat 
Günleri'nde bir ödül verildi. Uzun'un ödül töreni esnasında 
yaptığı konuşmayı Selim Tema'nun çevirisiyle sunuyoruz. 

gıçtaki karanın , karard ı. 
Ve yazmaya baŞladığı nı zaman, Kürt 

dilinin ne kadar da zengin ve imkanları
nın ne kadar da geniş olduğunu görüp 
mutlu oldum. Dilin derinliklerine daldık
ça, sınırsız zenginiikieric karşılaştım. Da
ha başlarken Kürt diline inancı nı taındı. 
Fakat yazarken, kanıtlarıyla da gördüm .ki 
Kürt dilinin başka dillerden, eğer fazlası 
yoksa, asla ge ri kalır bir yanı yoktu. Gör
düm ki kadim dilimiz dünyanın en eski 
dillerinden birisidir, cömcrttir, insan ona 
samimiyetle, sevgiyle yaklaştığı zaman o 
da bütün saklı varlık ve zenginliği ni su
nar. Başlangıçtaki bütün o zahmetlcr, ya
vaş yavaş firsatlara, imkanlara, zenginlik
lere dönüşrü; güzel , güçlü, değerli ve 
rengarenk bir yeni dünya açı ldı ö nümde. 
Kürt diline yönelik olarak söylenen o yet
miş seksen yıllık yalanlann, iftiraların ne 
kadar da kof olduklannı gördüm. 

O zaman anladım ki dil, insanların ru
hudur, dil , ulusların ruhudur. Bir insanın 
ya da bir ulusun ruhunu anlamak isteyen 
kişi , dil üzerinde yoğunlaşmalıdır; çünkü 
irısanların ve ulusların yapukları her şey ve 
insan ile ulus, dilin zenginliği içirıdedir. 
Kültürel mirastan tutun da ulusal bilinç 
ve düşüneeye kadar, orurup kalkmaktan 

tutun da tarih ve belleğe kadar ... 
Kürt dili hakkındaki çalışmalarımdan 

ve Kürtçe romanlarımdan söz etmeyece
ğiın . Ama söylemem gerekir ki biirün ça
lışmalanmda dilin özerk hususiyetlerini 
bulmak, dilin yenileştirilme ve modern
leştirilmesini, birleşik bir dilin yaranlması
nı , dilin hümanizminin ortaya çıkanlması 
nı sağlamak ve böyle bir dille ezilen irısa
run macerasını anlatmak, yalan , zulüm, 
resmi inanç ve ideolojilerin karşısında 
durmak esaso hep. O zaman sözünü etti
ğim Kürt diliyle yazarlık sayesinde furkına 
vardım ki dil yalnızca ruh deği l , ayru za
manda onurdur da; hem insanın, hem de 
ulusun onuru . 

Neden mi böyle şeylerden söz ediyo-

rum şimdi ? Çünkü, bu ödül vcsilcsiyle 
burada, bütün tarihimize tanıklık etmiş 
Dicle ırmağı kıyısında söylemek istiyorum 
ki Kürt dili zengin ve saygın bir dildir; 
sizler dilinizden utanmamalısınız, tam 
tersine onunla gurur duyun ve her yer ve 
koşulda ona sahip çıkın , onunla yaşayın 
ve her işinizi onunla gerçeklcştirin . Bil
melisiniz ki diliniz son derece güçlü bir 
dildir, öyle olmasaydı binlerce yıl yaşaya
maz, bugünlere erişcmezdi. 

Kendimizi kandırmamalıyız; Kürt dili
ne sahip çıkmadığıımı zaman, ahlaki so
rumluluğumuzu unurup ölümüne meydan 
verdiğimiz zaman , si)!-1SCtten , sanat ve edc
biyata kadar her şey ıuhsuz ol acaktır; ta
manıcn değersiz olmasa bile, değeri düşük 
olacaktır. Bir insanın, bir ülkenin, bir ulu
sun başına gelebilecek en büyük felaket, 
ruhun ve onurun kaybedilmesidir ... insa
nın, ülkemizirı, ulusumuzun başına böyle 
bir felaket gelmesine izin verınemeliyiz. O 
zaman bizden öncekilerin -mekanları cen
net olsun- emcklcri , çabaları, terleri ve 
kanlan karşısında malıcup oluruz. 

Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri bizi 
kandırmamalı, gevşetmemcl id ir ; Kürt di
linin durumu bu şekilde düzelmez. Doğ
rudur, Kürt dili üzerinde pek çok yasaklar 
vardı , bugün yok, ama rejim Kürt dilini 
asimile etme siyas,crini gütmeye devam et
ti ğin i her fırsatta göstermektedir. Kürtler 
boş hayalleric kendilerini kandım da dil 
lerine sahip çıkmazlarsa, dillerini kendi 
varlıklarının ruhu ve onuru görmezlersc, 
gelecek gürLler Kürt dili için karanlık gün
ler olacaktır. 

Bu yüzden hepinizden bir ricam var; 
kim ve ne o lursak olalım, hep birlikte, bü
tün gücümüzle d ilimize sahip çıkalım, di
lin korunınası ve geliştirilmesi için geniş 
ve uzun seferberlikler ilan edelim. 

Bu sözlerim, aynı zanıanda benim kim 
olduğumu da gösteriyor. Hakkırnda pek 
çok şey yazılıyor ve söyleniyor, herkes ken
di inanış ve düşüncesirte göre bir şey söy
lüyor ve adımı iyi ya da kötü, kendine doğ
nı çekiyor. Fakat ben yalnızca yaralı Kürt 
dilinin bir emekçisiyim. Kürtler arasındaki 
kavgalar ve çekişmelerin içinde olan bir in
san değilim ki kalkıp biıine, bir harekete ya 
da bir güce karşı çıkıp savaşayım; bir cdc
biyatçı gibi irısanın ve Kürt ulusunun ruhu 
ile ilgiliyim. İşim gücüm ruhtur, ki herkes 
o nun içindedir . Eğer herkesi kapsayan bu 
yaralı ruhu biraz olsun sağaltabilirsem ken
dimi mutlu hissedeceğim. 

Evet , kim ne derse desin döndüm ve 
geldim, şu anda buradayım. Ve siz ister 
istemez soruyorsunuzdur: "Ey Mehmed 
Uzun, şimdiye kadar toprak için, vatan 
için, ulus için, insan için ne yaptın?" 
Ben de bugün, bu kutsal vesileyle cevap 
veriyorum: "Bi.itiin bu kitapları, yapıt
ları yarattım. Buyrun, alın bu kitapla
rı, yapıdan. Çünkü onlar sizindir!" 
Evet, benim adınıla çıknlar, bu hizmeti 
yaptım , ama onların sahipleri sizlersiniz, 
ataların toprağıdı r, kadim Dicle ve Fırat 
ırmaklandır. 

Şimdi aldığını bu ödül, benim için en 
büyük ödüldür; çünkü bu ödül ataların 
toprağına aittir, Dicle ve Fırat'ın ödülü
dür, ezilen , ama saygın ve o nurlu insanla
nrom ödülüdür. Bu ödülle gurur duyuyo
rum ve huzurunuzda Diyarbakır Büyük
şehir Bdediyesi'ne, başkanına, Diyarba
kır'ın diğer belediyeleri ve başkanlarına, 
Diyarbakır halkına ve vatanıma teşekkür
lerimi sunuyorum. 
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Ifade Ozgürlüğü 

KUYUCULARlN birçoğu esmer olmadığıını 
ve "istanbul'da bir İngiliz olarak", 
Kürt olmadığımı da fark emıişlerdir. 

Öyleyse bu dergide neden yazıyorum? 
Bu, pek çok insanın bana uzun zamandır 

sorduğu bir soru. Bu ay 'Esmer' birinci yaşını 
doldurduğun:ı göre, sanının bu soruyu cevapla
manın zamanı geldi. 

Aslında her şey Şerafettin Kaya'nın suçu! Şe

ro'yla 1998 yılında, Istanbul'a geldikten bir süre 
sonra tanışnm. O sıralarda Türkçem neredeyse 
yok denecek kadar azdı ve arkadaşlığırruz dilden 
zivade, kahkaba üzerine kunıluydu . (Ikimizin de 
yuıyla meşgul olduğu düşünülÜrse gerçekten de 
ironik bir durum.) Kimin daha çok içtiğiyle doğ
ru oranul.ı olarak, birimizin Don Kişot'u, diğeri
nin de Sanço Pançez'i oynadığını söyleyebiliriz. 

'Esn:ıer' dergisi için yazınarnı öneren de ken
disiydi. Ingiltere'deki benzer gazetecilik dene}~
minı-den sonra, bu fikir çok hoşuma girmişti. Tür

. kiye'deki, bu tip yayıniann ilk örneklerinden biri 
olacak olan böyle bir dergide yazacağım için çok 
mutluydum. · 

O günden beri de beni gerçekten onurlandı

ran pek çok olumlu görüş aldım. Ama bütün bu 
nazik görüşlerden daha ilginç olanı, dergiyi henüz 
okurnamış insaniann tepkileriydi. Kendisini. "Po
püler Kürtüc" dergisi olarak tanııniayan 'Esnıer' 
dergisi için yazdığımı söylediğim zaman, bazı ar
kadaşlanm eı;ıdişelerini şöyle dile getirdiler. 

"Seni kullanmalanna izin venne." 
"Ne yazdığınla ilgilenmiyorlar. Sadece 

karlrolanna bir yabancı katıp daha geniş gö
rüşlü ve kabul edilebilir o lmaya çalışıyorlar." 

"Dikkat ed Nazik bir politikanın içerisine 
ginne, yoksa son unda pişman olabilirsin." 

"Eğer kendini yazar o larak tarunılıyorsan, 
edebiyat dışına çıkmanıalısın." 

"Nesin sen, gizli ajan falan mı?" 
Şimdi bütün bu iyi niyetli ama önyargılı ifude

ler, ne olduğum ve kim olduğmn gibi birbirinden 
tanıamen farklı iki fikre dayanıyormuş gibi geliyor 
bana. İlk görüş, hiçbir şeyin furkında olmayıp, ne
ye bulaştığını anlamayan safbir yabancı olduğum. 

Ikinci görüş ise gizli bir politik görevimin olduğu 
ya da bu durumdan bazı kişisel avantajlar çıkarma

ya ç~ştığım. 
Insaniann neden bu tip yargılam acladığını an

layabiliyorum. İngiltere'de yab_ancı tahrikçiler ko
nusunu çok iyi biliriz. Mesela Irianda meselesirlin 
hiçbir sonucuyla yüz yüıe gelmek zorunda kal
mamış, ama IRA'yla ilgili bir sürü romantik fikri 
olan, yan lrl:ındalı Amerikalı klişe tipler var. Bu
gün, Kuzey İrlanda'daki duıum değiştiği halde, 
uzunca bir süre bazı yabancı kesimler için IRA'ya 
sempati duymak 'cool' bir davranış biçirniydi. Po· 
litik bir dunış, ha''alı bir yaklaşım, köklerin gizem
li çekiciliği vs ... Bütün bıınlan söylerken köklü bir 
İngiliz milliyetçisi olduğuımı düşünmeyin lütfen. 
İrlanda kökenli Katolik bir an nenin çocuğu ola
rak, babanun tipik bir İngili1 Protestan'ı olmasma 
rağmen, Katolik olarak yetiştirildim. Belki de bü 
yük ilitjnıaUe ailemdeki bu etkili kanşım yüzün
den, "Irlanda sorunu" tamşmasıyla ilgili, ne 
Protestan İngiliz perspektifinden ne de Katolik Ir
Iandalı perspektifinden bir propaganda ya da bir 
önyargıyla karşılaşmadım. Dolayısıyla politik du
rwnlan, sadece "radikal şıklı.k" adına benimse
mek, benim için tanıamiyle savunulamaz bir şey. 

Ama bu, politikanın taınamiyle kaçınılabilecek 
bir şey olduğu anlanuna gelmez. Edebiyatın, baş-

ka bir dünyada, toplumdan bağımsız olarak var 
olabileceğini düşünüyor değilim. Farklı dünyalar 
yaratmayı amaçlayan edebi eserler bile (funtezi tü 
rü) ayrılan1az bir biçimde gerçekliğe bağlanmıştır. 
İ}~ bilinen bir örnek olan, Tolkien'in "Yüzükle
rin Efendisi" kitabındaki H obitler, Elfler, ejder
halar ve büyücülerin yerleştiği 'Orta Dünya', ya
zann kendi gerçek yaşamına da sıkıca kök salmış
tır . )RR Tolkien, Birinci Dünya Savaşı'nda batı 
cephesinde yer almış, modem savaşın endüstriyel 
katliaınııu birebir kendi göı:leriyle görmüştür. Bu
lunduğu Somme muharebesinde bir milyondan 
fuzla yaralı \C kayıp verilmiş, sadece ilk gün 20 
binden fuzla Britanya askeri ölmüştür. Kitabı oku
yan ya da filmi seyreden herkes, onun bu korkunç 
deneyiminin, yarattığı fantezi dünyasının nasıl bir 
parçası olduğunu hemen anlayacaktır. 

Kürt \ 'C Türk edebiyannın en iyi isimleri, ede
biyatın politikadan tanıamiyle aynlamayacağı ger
çeğini çok İ}~ biliyorlar. Aynı zamanda, bazı }r:ızar
lar, kitaplar ve yayın organlannın, diğerlerine gö
re daha politik olmasını hepimiz kabul ermek zo
rundayız. 'Esmer' dergisinin doğasının, (Türki 
ye'nin Kürt perspektifinden bakan ilk popiller 
dergi olduğunu da adamadan) içeriğindeki yazıla

n bir çeşit politik zemine taşıması kaçınılmaz bir 
dunım. Ama bu zeminin anlanu, burada yazan 
herkes için furklı. Her yazann ve her okurun her 
konuda hemfikir olduğu bir dergiyi çıkartınanın 
pek de bir manası olmazdı sanırım. 

Benim için 'Esm er', ifude özgürlüğünü tem
sil ediyor. Yayıncılaruı yabano yazarlardan talep 
ettiği gibi, tadı bir eğlendiriciliği ol~ kültürel kli
şelerle (hem Türkiye'nin hem de Ingiltere'nin) 
meşgul olmama karşın, ayıu zamanda bu ülkede 
evlenmiş, yaşayan, çalışan biri o larak kendi fikirle
rimi daha derinlemesine yazma şansı buldum. 

Genellikle, kendi artyetişirnimin getirdiği ba
kış açısıyla, bu kültüre ait pek çok şe}~, hiçbir za
man tam anlarruyla anlayamayacağım, ancak bu 
durum, mesclenin içerisinde olan insanların sırf 
bu yakınlıklanndan dolayı göremeyecekleri §tyle
ri, bazen daha kolay kavramanu da sağlıyor. Ome
ği n 'Esmer' adını pek ll}'gun bulmuyorurn, biraz 
ara bozucu bir havası varmış gibime geliyor. Bu 
kelimenin ingilizce versiyonlanru (Dark, Swarthy, 
~rown, Black vb.) böyle bir dergi için kullanmak, 
Ingiltere~~in sosyal politikasına başka bir nüans 
katardı. Oteki şeklini düşünsenize, 'Beya~: Adam' 
isin1li bir dergi! Tabii bu sadece bir düşünce. Be
nim geldiğim ülkenin ırksal kompozisyonlan, ta
rihi \ 'C dilsel hassaslıklan buradakinden f.ı rklı. Do
layısıyla, bu topraklara ait o lan kültür mozaiği nin, 
tarihin ya da dillerin esas noktalarııu belki de yan
lış anlıyor olabiliıinı . 

Ama bu, bizi meselenin özüne götürüyor. 
Özgür basını o lan bir ülkede ne kadar çok furklı 
görüş varsa, o kadar sağlıklı bir demokrasiden 
bahsedilebil ir. Propaganda ve fikirleri n aşırı uçları, 

her nereden geliderse gelsinler, olduklan halleriy
le görünecek ve hastınlmaya çalışmak ya da şidde

te zorlanmak yerine, açıklıkla elcşririlccektirler. 
Bugüne kadar 'Esmer' hiçbir yazınıa, dergi

nin kendisini dalıi eleştirmeme karşın, herhangi 
bir sınırlama koymadı. Göç etmiş bir yabancı ola
rak, meseldere olan bakış aç.ı m yabancı f.-ı.rklılığı 

taşımasına ve yabano ana dilime rağmen, Türki
ye 'nin eııtelektüel ve kültürel }'llşarnına girmeme 
tirsat verdi. M.isafirperverliğe değer veren bu top
lum, önyargılar ya da ..... süpheler yerine 'Esmer'le 
gurur duymalıdır. :;-
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ELLEGiMDE kalan en eski resnu, 
"D6.r1" kasetinin kapağındaki 
resmidir. Bir eşiğe oturmuş, ar

kasında bir kapı ... Kaykılmış vazi
yette, yüzünde sanki şimdi olmayan bir 
ifade var, öfkeli biri gibi ... Sürgünün 
ağırlığı altında ezilmiş, yabancı seslerin 
içinden kendi üJkesirıin dağlannın , nehir
lerirıin, ağaçlarının sesini bulup çıkarnuş, 
bulduğunu da biz uzaktakilere bir al
bürnle göndermiş bir adarnın sevincin
den çok, iç sıkıntısı var gibiydi ... 

Adını kimden duydum, kasetinin çı
kışını kim haber verdi bana hatırlamıyo
rum, ama hayal meyal bir Murathan 
Mungan ulaklığı var işin içinde sanki, 
öyle kalmış aklımda. Murathan aldır
nuştı bana galiba, Türkiye'de çıkan ilk 
bandrollü kaseti "Slh u Se Gule"yi ... 
(Zine albümü çıktığında, aynı parçanın 
sözlerini Turkçe'ye çevİrınemi istemişti 
benden Murathan. Kendisi onun üstü
ne yeni bir şeyler yazmak istiyordu gali
ba. Çok sonra, Ciwan 2004 yıhnda 
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser 
vermeye geldiğinde, Murathan'ı alıp 
kulise götürmüş, bana kasetini tanışor
dığı Ciwan'ı da ben taruşormıştım ken
disine ... ) İ stiklal Caddesi'nde, şimdi lo
kanta olmuş bir kitapçıdan alıp götür
müştüm eve, o zamanlar CD'ler bu ka
dar revaçta değildi. "Neçe beriye" par
çası dilime dolanan ilk şarkısı oldu, bir 
hırılnymış gibi gırtl ağından çıkan sesine 
eşlik eden saksafon, İskandinav bir hü
zün taşınuştı , o zamanlar Kürdi bir sese 
hasretlik çeken benim gibi birinin evine. 

Bir reklam ajansında çalışıyordum, 
etrafunda Türk müziğine bile yüz çevi
ren snop bir arkadaş grubu vardı ; "Du
n" albüınündeki cazla yoğnılınuş bu 
topraklara ait değişik bir sesin nrusı on
ları da etkilemiş olmalı ki evime gelen 
her arkadaşım , ertesi gün bir Ciwan 
Haco kasetini almayı iş edindi kendine 
neredeyse. 

Ciwan Haco, 1974 yılından beri Kürt 
müzik dünyasuun en yüksek katiarına 
kurulmuş bir kralın, Şivan Perwer'in tah
tını sallamaya değil, tanı tersine çok ayn 
bir kulvardan, Şivan Perwer'in açtığı yo
lu genişletmeye gelmişti; Şivan Perwer 
yol açan bir dozerse, Ciwan Haco açılan 
o yola asfalt döküyordu. Onun için hiç 
kimse rakip görmedi arılan, birbirinden 
rol çalan aynı sahnenin iki oyuncusundan 
çok, ayrı ayn sahnelerde ayıu türküyü 
söyleyen iki aktördü. Biri gelenekselin ses 
bayrağını göndere çekerken Kürtler ara
sında, öteki modernin tımsını Kürt olma-

yan kentlere de yayıyordu. 
Sesiıli keşfettikten birkaç yıl sonra 

telefonda konuştum onunla. Soğuk, 
karlı bir kış günüydü. Mehmed Uzun 
beni havaalaıundan almış, Arianda'dan 
Stockholm'e gidiyorduk. Arabada "Bir 
kasetin d emosunu dinleteyim sana" 
dedi Uzun'un, birkaç yıl önce Botan'da 
öldürülen Ferhat Uzun'un ardından 
yazdığı "Destana egideke" (Bir Yiğidin 
Destanı ) manzuınesini Ciwan Hac o 
bestelemişti . "Hôn me çi di hesibl
nin" (Bizi ne sanıyorsunuz) cümlesine 
eşlik eden senfonik bir müzik yayıldı 
arabanın içine. Gece telefon etti Uzun. 
Norveç'teydi, Stevagen 'e 1991 yılında 
yerleşmiş, dağlar ve denizin büyüsü çck
mişti onu Kuzey'in bu en kuzey ülkesi
ne. Telefondaki dostane sesin yumuşak
lığı, şarkılarındaki gibiydi . 

Norvcç'e Alınanya'dan gitmişti . Al
manya'ya da Suriye'den, Kamişlo'dan ... 
Liseyi bitirdiğinde kendi ülkesinde, şim
di 84 yaşında, İsveç'tc yaşayan, hila siga
ra içen, haJa dimdik ayakta duran babası 
Midyatlı İbrahim, "Oğlum okusun, 
sonra da avukat olsun, avukat bir 
oğulla başım dik, alrurn açık dolaşa
yırn akranlanmın arasında" diye dü
şünmüş olacak ki, hukuk mektebinc yaz
dırmaya kalkışnuş Ciwan'ı. Ciwan'ın 
görılünde ise avukatlık yatmıyor. Saçları
nı uzatnuş, aksesuarlar edinmiş, bir an 
önce özgürlüğün vatanı , başına buyruk 
gençlerin yurdu Avrupa'ya kapağı atma 
derdindedir. Baba İbrahim biliyor oğlu
nun zayıf yanını, evlendirirse eğer kalır 
çocuk buralarda, yoksa başka türlü bağ
lamak mümkün değildir onu bu kıraç 
toprağa. Ciwan bir kıza aşıkur, babasına 
kızı isteyip evlendirirsc hukuk okuyacağı
nı söyler. Babanın canına mihnet, öyle 
yapar; büyük bir umutla kızı ister baba
sından, vennezler Ciwan gibi okumarnış, 
işsiz bir gence. Körün istediği iki göz, 
Ciwan, Beyrut'ta iki-üç ay hanıallık yapa
rak satın aldığı sazını alır eline, 1979 yı
lında vurur Almanya'ıun yoluna. 

O zamana kadar birkaç konsere çık
nuş, aile meclisinde, dost evlerinde, şura
da burada, firsat bulduğu her yerde un
gırdatnuş sazııu , geleneksel şarkıların 
ağırlıkta olduğu repertuan şimdi Alman
ya yollarındayken zenginleşmiştir. Kız 
kardeşi Dilber güfte yaznuş, oturup bes
telemiş onlan; hani bugün hepimizin di
line pelesen k olmuş "Diyarbekir", "Gul 
gula min", "Zine" gibi parçaları var ya, 
onların sözlerini hep Dilber yazmış. 

Almanya düşlerini kurduğu ülke de
ğildir aslında. Soğuktur zaman zaman, 
ama hayat cı vıl cıvı ldır. Kısa bir süre son
ra annesini, yaptığı yemekleri özler. Bur
nunda tüter içli köfte. Telefon eder an
nesine, ayrılığa dayanamanuş, en yakın 
zamanda kesin dönüş yapacaktır . Gelin 
görün ki sözünü tutanıaz, en yakın za
man 15 yıl sonra gelir. 

2002 yılının erken bir baharında, İs
veç'in Uppsala şehrinde Berivan ile Mis
to'nun düf,'ünündc karşılaştığımızda ilk 
def.ı., üç çocuk babasıydı. Lorin ile Roza 
kendi kızlarıydı, Orlin ise cşirıin önceki 

Haco'dan Ciwan 
Bir 

kocasından olma oğluydu. Ayıu arabayla 
düğün yerine giderken yolda anlatmaya 
başlamıştı bile. 

Almanya'da müzik okumak istemiş, 
konservatııar sınavları için profesör İrha
us'un karşışma çıkmış. Almış sazı kucağı
na, çalıp söylemeye başlamış. Profesör 
bir süre dinlemiş ve "ce" demiş, "Ne 
yapmak istiyorsun?" "Müzik okumak 
istiyorum" demiş Ciwan. Profesör, 
"Vazgeç okumaktan, sen okulu çok
tan bitinnişsin" demiş. 

Uppsala'da karşılaştığımızda, Nor
veç'te alıp restore ettiği evi bırakıp İs
veç'e yerleşmişti. Atalarının, annestnin, 
babasırun memlckctiıli görmek istiyordu 
artık. Kasetleri satıyordu Türkiye'de, yüz 
binlere varan hayranları vardı ülkenin her 
yerinde, ama bir türlü gelip görmemişti 
oraları. İçinde bir yaraydı memleket has
reti . Bir yolunu bulursa eğer bir an önce 
gelip bural arda bir konser verecekti. 
Oturup konuştuk, ona Türkiye'yi anlat
tım, buralardaki meşhurluğunu, insania
nn yolunu dört gözle beklediklerini ... is
terse eğer yardımcı olabilirdim. Örneğin 
çalıştığım kurum seve seve yapardı bu or
ganizasyonu! 

O kadar dertliydi ki . Evet oralarda, 
uzaklarda satılıyordu albümlcıi, hayran 
lan stadlar dolusuydu, ama bunun hiçbir 
faydasıru görnıüyordu. Bin bir zorlukla 
yarattığı o müzik, ona hiçbir maddi ka-

zanç sağlarruyordu. Yirmi yıldan beri al
bünı yapıyordu, albümler gırla gidiyordu 
ve o parasal sıkıntı içindeydi. 

Zaten Avrupa'daki Kürtlerin kendi
sini kabullenmeleri de kolay olnıanuştı. 
Yaptığı müzik onlara yabancı gelmişti. 
Çıktığı konserlerde hep sonlara bırak
nuşlardı onu, uvertür niyetine sanki, as
solistler çıkmış, şarkılarını söylemiş, or
talık yı kı lnuş, sıra ona gelince salonlar 
boşalmış, geriye sadece saçlan uzun, kü
peli oğlanlar, kızlar kalmıştı. Kürtler, 
uzun hava okumayan, orkestrasında 
sazdan başka saksafona, batı davuluna, 
elektro kemana yer veren bu tuhaf mü
zisyeni kabullennıediler başta. Söylediği 
şarkılann sadeec sözleri Kürtçe'ydi, ge
risi Kürdi bir müzik değildi onlara göre. 
Dengbej geleneğine alışkın Kürtleri 
cazla haşır neşir kılmak o kadar kolay 
değildi. Gençler anlıyordu sadece yaptı
ğı müziği , yaşlıl ara gürültülü geliyordu . 

Ama Türkiye'de durum farklıydı. Bu
rada yaşiısı genci tapıyordu ona. Herkes 
bekliyordu onu. Bugün gelecek, yann 
gelecek, geldi-gelmedi derken, her gün 
gazetelerde haberler çıkıyordu gelişiyle 
ilgili, gün geçtikçe beklenti yükseliyordu. 
İşte tam bu sırada, bir de baktık ki Bat
man 'a gelmeye karar vermiş. Bam1an 'da 
toplanan iki yüz bin kişi, çok iyi bir kar
şılama töreni hazırladı ona. Rayaorun en 
kalabalık konserini vermiş, dünyada çok 
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az sanatçıya nasip olacak bir 
kitle toplamıştı meydana. 
Bu ilgiye hiç kimse ilgisiz 
kalmadı, gazeteler, televiz
yonlar yeni bir star keşfet
mişti. Yer gök Ciwan Haco 
oldu ve Hülya Avşar'ın 

show' una çıkarak Kürtçe 
şarkı söylemenin hiç de kor
kulacak bir şey olmadığını, 
Kürtlerin arasından da rock, 
caz kanşınu müzik yapan 
insanların çıkabileceğini, 

Kürtlerin müziğinin de şe
hirliler tarafindan sevilebile
ceğini gösterdi herkese. 

Arkasından Abdi İpek
çi Spor Salonu'nda verdiği 
konser iyi mi oldu kötü 
mü oldu, kendi adıma ka
rar veremiyorum. On bin 
kişilik salona yirmi bin ki
şiyi doldurdular. Sahne ile 
seyirci arasına bir engel 

koyamadılar. Fanatik izleyiciler saldırdı sahneye, ses kabloları koptu, 
bariyerler yıkıldı ve üstüne saldırdılar. Üç şarkJ söyleyip salıneyi terk 
etmek zonında kaldı, canını zor kurtardı. Dışarı çıkJp arabaya bindi
ğinde, ölüm tehlikesini adamuş bir insanın korkusu vardı yüzünde. 
Adeta dili tutulmuştu ve sadece "Tirsa mirine ez girtim" (Ölüm 
korkusuna kapıldJm) diyebiliyord'u. 

Bir yıl sonra, 2004'te düzenlenen profesyonclce bir organizasyon
la İstanbul , Bursa, İzmir ve Ankara turnesine çıktığında, bu kez Kürt
ler onu yalnız bıraktılar. İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki 
konseri görkemliydi ama Ankara ve İzmir tam bir fiyaskoydu. Sanki 
onu el üstünde öldüresiye sevenlerin tümü buhar olup uçmuşru. O 
kadar kırıldı ki! 

Ve 2005 yılının Newroz'unda Diyarbakır'da tekrar şahlandı. Bu 
kez ambulansla bile getiremediler alana. Bir buçuk milyon insana söy
ledi ilk kez "Diyarbekir mala mine" şarkısını. Kendi evinde, kendi 
insanlarıyla mutluydu. 

Şimdi yeni bir plak şirketiyle, Avrupa Müzik'le ve yeni bir albüm
le gelecek sevenlerin karşısına. Kürtlere, Türklere, Araplara yapmamış 
bu kez albümünü. Ben bu yazıyı yazarken, o İstanbul'daydı. Yeni al
bümünün heyecanını yaşıyordu. Pera'da, bir otelin on yedinci katın
da, dışanda kilitlenmiş trafiğe ve İstanbtıl'a kuşbakışı yaparken sor
dum yeni albümünün adını; "Offi olacak" dedi. 

"OfP'un her dilde bir anlamı vardı. İsteyen Kürtçe veya Türkçe 
çekerdi "oP'u, isteyen İngilizce'deki anJanunı yüklcrdi. Çünkü bu ye
ni albümü, bu kez dünya için yapnuştı! llf"ı-

Ayr1ld1l< 
ER şey bittikten, belki de bittiğini san
dıktan sonra, hatta en azından hata 
aynyken konuşmanın kolay, belki de 

bu yüzden epeyce ucuz kaçacağının 
farkındayım. 

Esasen bu aynlıkla ilgili, doğrusu konuş
ma niyetim yoktu. Yakın arkadaşlarımın bu 
durumun farkında olacağını, önce ağzımı ara
yacaldanru, istedikleri cevabı alamadıklannda 

iyi kötü bir şeyler geveleyeceklerini, "Deli mi
sin oğlwn, siz ayrılamazsınız" gibi, sadece 
kendilerini rabatlatmaya yarayacak cümleler 
kuracaklanru, bu ayrılığa inanmayacakiannı, 
tekrar bir araya gelmemize ilişkin yine kendi
lerini -bence- tedavi amaçlı beklentiler içine 
gireceklerini biliyordum. 

Aynen öyle oldu. Gerçi bu aynlıktan des
tek alan bir kaç arkadaşım da olmadı değil. 
Doğrusunu isterseniz, aynlığımla boğuşmak
tan çok, bu arkadaşlanmın dertlerinin içinde 
buldum kendimi. Böyle bir şey yapacaklarsa 
eğer, benden cesaret almamalan gerektiğini 
dilim döndi.iğümce anlatmaya çalıştım onlara. 
Önce buna hazır olmalan gerektiği, gerçekten 
de ilişkiyi tükettiklerini sadeec anlamalannın 
yetmeyeceği, biraz da alaycı bir dille "içselleş
tirmek" zonında olduklan üzerine epey tum
turaklı laflar ettim. Aslına bakarsanız, bu ka
danna bile gerek yokmuş. Çün'kü muhabbe
tin başında, yani hemen, "Doğru be ağbi, 
herkes sonuçta kendi tercihini yaşar" dedi 
biri; hepsi ona hemen, tereddütsüz kanldı. 

Aynldığınıın galiba üçüncü günüydü. Ba
bam aradı. "Evladım, nasıl sevindim bile
mezsin" dedi. Ben çok şaşırdım. Nerden 
duyduğunu anlamaya çalışnm. Ortak bir çev
remiz yoktu. Benim aynidığıını babama söy
leyecek bir tek kardeşim olabilirdi. Dün ve 
önceki gün ortak bir dava için öğle sonrası 
buluşup çalışmıştık. Ben söylediğimden değil, 
dikkatini çekıniş, "Ağbi, halinden anlaşılı
yor, sonunda bıraktın galiba" demişti. 

"Günaydın" demiştim. 

Kardeşim yetiştirmiştir babama diye dü
şündünı içimden. Bu boğuşma içinde susu
yorken, babam da susuyordu. Ben neyi kas
tettiğini anlamarnıştını, galiba o da benim ne
den bu kadar sustuğumu. Sessizliği o bozdu. 
"Bu işi artık bitirmen gerekiyordu, buna 
asıl annen çok sevinecek." 

Annemin bu kararıma sevinip sevinnıe
yeceğini doğrusu bilemiyordum. Kararım

dan sanının bir hafta önceydi. Hoş aynı şeyi 
daha önce de yapmıştı anıa, nedense o ak
şamki gibi net hatıriamam da açıkçası çok 
zordu. Neyse! Fırsat buldukça uğradığım ak
şamlann birinde annem, yemeğin ardından, 
sofi'adart kaldırdığım iki üç parça tabakla be
ni nıutfağa girerken görünce, "Aman, deli 
misin oğlwn" demişti. Bulaşık makinesine 
koymak için kocakladığı tencere tabak güru
hunwı üstünden göıiinen kaşlanyla işaret 
ederek, "Yanından ayırınadığın masadaki 
o sevimsizi de alıp salona geç, ben geliyo
rum" diye bir dövmediği kalmıştı. 

Mutfaktan geldiğinde ikirnizi bu kadar 
samimi görünce, bana attığı o bakışı hatırlı
yorum da; annemin onu hiç sevmediğini, en 
çok o akşam farketnıeliynıişim. Hoş farket
medim de ne oldu? Hiç! Sonuçta annem bu 
işe çok sevinmişti. 

Peki ama, haberi alan arkadaş, eş-dost 
çevresinde, hakkında iyi bir şey söyleyen birisi 
bile çıkmaz mı? Çıkmadı işte . Yıllarca bizi bir 
arada gören, birlikte ortak dostluk ortamlan n-

da bulunduğumuz onca arkadaşını arasından 
bir kişi bile onu "hayırla" yadetmez mi? Et
medi işte. Bırakın iyi hatırlamayı, ağzını boza
cak kadar ileri gidenler oldu. Hani biraz önce 
dedim ya, "Siz ayrılamazsınız" fiJan diyenler 
bile, onun halleri üzerine değil de benim ba
ğımlılığırn üzerine bu lafi ediyorlardı. Zaten 
iyiden iyiye bir kıskançlık ele veriyordu bunla
n. Gizleyemedikleri bir haset duygusu adeta ... 
İki ay, iki yıl, beş yıl, hiç farkermez, on yıl son
ra bile tekrar bir araya gelsek, kırk gün, kırk 
gece sürecek bayram yapacak da onlardı. 

On dokuz yıl sürmüş bir ilişkiyi arkada bı

raktıktan sonra ben ne mi hissettim? Çok nı
haf! Yaşadığım kötü günleri unutmuyorum, 
unuttum desem bile en azından kendimi 
inandıramam. Zaten bana bu kadar kötülük 
etmeseydi, -bende nıazoşist bir taraf vardır
yine de katlanabilirdim. Kaldı ki çok güzel 
şeyler yaşadım onunla, kimse bunu inkar et
nıerni beklemesin benden. Y alruzlığınıa ortak 
olmasını; - nasıl becerdiğini hata anlayabilmiş 
değilim- sıkıntılarıma geçici bile olsa çare bul
masını; sabah uyarıır uyanmaz onunla birlikte 
olduğum dakikalan güzel hatırlıyorum. Ha
yır, öyle özlemle filan değil. Aramızda yaşan
mış onca şeyin yumuşaklığı adına bir hanrla
yış. İnkar<.:ı olmak istemiyorum. Olmadım da. 

Sonra, ayrıldığım gün geliyor aklıma. Bir
likte olduğumda, bunun son kez olacağını 
ben de bilmiyordum. Bilsem olur muydunı? 
Bilemiyorum. Kalktım yataktan. Göğsümde 
bin kiloluk bir ağırlık taşıyordum sanki. Ban
yoya geçtim, yüzümü yıkadım. Kunı.larken, 
gözlerimi yüzümden alarnıyordum. Berbat 
bir haldeydim. Kaçar gibi banyonun dışına at
tım kendimi. Balkona çıknm. 'Neyi bekliyor
sun' dedim içimden. Bu ilişkinin her gün bi
raz daha beni uçurumun kıyısına irtiğini anla
marn için ne)~ bekliyordum sahiden. Nasıl bir 
gerçekle yüzyüze gelmeliydinı. 

Ne kadar kaldım balkonda, hatırlanıı
yoruın. Yıllar önce Londra'da bir televiz
yon kanalında gördüğüm Zippo reklamı 
geldi aklıma. Ters istikamette yan yana ge
len iki şilebin güvertesindeki iki denizciden 
biri sigarasını diğerinin Zippo'suyla yakar. 
Çakmak yanarken ağır çekim bir şilepten 
öbürüne gider gelir. Salona geçtim. Sehpa
nın üzerindeki Zippo'ya elim gitti. Sonra bu 
düşünce çok saçma geldi bana. Hiçbir tören 
havası yaşamak istemiyordum. Ayrılıyorduk 
ve basit bir ayrılık olacaktı. Paketten geriye ka
lanlan ise nasıl olsa karım bitirirdi. Tıraş ol
dum, duş aldım, çabucak üstümc bir şeyler gi
yindim ve çıknm. m--v-
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iRi bisikletin arka tekerleOini oturağından 
yukarı kaldırıyor, diOeri boşluktaki teker
leği var kuwetiyle çeviriyor. Sonra yer 
değiştiriyorlar, diğeri tekerleOi çeviriyor. 

Oyunları böylece sürüp gidiyordu. Bir süre 
izledim uzaktan. Tekerleği çevirmenin dışında baş
ka türlü bir heyecan daha yaşıyariardı sanki. Ama 
bunun ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Be
ni görünce heyec;ınlı halleri yerini korkuyla kanşık 
bir telaşa bıraktı. Ikisi birden bisikleti sıkıca tutma
ya başladılar. 

- Ne kadar hızlı dönüyor bisikletinin tekerieğil 
- Evet. 
- En hızlı bisiklet senin ki mi? 
-Evet. 
- Abiierin bisikletinden de hızlı mı? 
-Evet. 
- Arabalan da geçiyor mu? 
-Evet. 
-Vay be, Mercedes'i bile geçiyor mu? 
-Evet. 
- Müthiş. Bi tur alayım mı? 
-Hayır. 
Son isıeğim hoşlarına gitmemişti . Kaş göz ha

reketiyle anlaşmaya çalışıyorlardı. Gitmek istedikle
ri her hallerinden belliydi. Biraz daha dil döküp yu
muşattım ortamı. Aramızda bir-iki şeker, sakız alış-

Leyli 

... . 
# . 

verişi de oldu tabii. Sonunda tekerleOi çevirmeme 
izin verdiler. Biri arka tekerleği yukarı kaldırdı, diğe
ri beni izlemeye başladı. Yanımda duran çocuk, 
alaylı bir edayla; 

- Heh en şıkkıldak benimkiydi. 
Diğeri bu durumdan alındı ki hemen yer değiş

tirdiler. Büyük bir gayretle tekerleği bir de o çevirdi. 
Hep birlikte bu dönüşü de izledik. Aramızda hararet
li bir yarış vardı ama ben bir türlü bu yarışın kural
larını anlayamıyordum. Tekerleği en hızlı döndüren 
birinci oluyor sanıyordum. Ama öyle değildi, çünkü 
tekerlek yavaşlayınca toprağa değdirip durduruyor
lardı. O zaman yarıştıkları şey neydi? Bunu anlamak 
için tekerleği bu kez de daha yavaş çevirdim. Eğilip 
baktılar ve keyifli keyifli gülüştü ler: 

- Sende hiç iş yok abi. 
- Niye? 
- Sen "şıkkıldak" yapamıyorsun ki. 
-Yaptım ya! 
- Yaparnadın ki! Pır dedi söndü. 
-Tamam o zaman bir daha yarışalım . 
:Tamam önce sen çevir. 
Once ben, sonra onlar çevirdiler. Yine beni so-

nuncu ilan ettiler. 
- Adamsın ama hiç kuwetin yok. 
- Niye baban benden kuwetli mi? 
- En kuwetli amcam. 

kaybo l uşta yaratmak 
sakin gelinciği. 
Neydi parkın adı 

-· . 

Valinin Mercedes'ini 
· Geçen Bisildet 

[ reisçelik 
relscelllc@yahoo.com ] 

-Niçin? 
- O şıkkıldağı 11 'e kadar çıkarabiliyor. 
Kendirnce anlad ım yarışı. 
- Bu bisiklet Mercedes'i geçiyor mu? 
- Evet. 
- Ne zaman yarıştınız Mercedes'le? 
- Vali geldiğinde . 
- Valinin Mercedes'ini geçlin sen? 
- Evet. 

unutursan herşeyi 
peçeteler var not tutmak için 
düşler el ierirnde 

- Vali niye gelmişti ki? 
- Kuzu yemeye. 
- Siz de yediniz mi? 
- Biz yemedik. 
- Niye, gidip siz de otursaydınız sofraya. 
- Hiç ele olur mu? 
- Ama valinin Mercedes'ini geçtiniz. 
- Geçtik tabi. 
Tüm gayretime rağmen "şıkkıldak"ın ne oldu

ğunu çözemeyince, yüzümde şaşkınlık ifadesiyle; 
- 'Inanmıyorum sana, hadi birtur at da göreyim 

bakalım ' dedim. 
- Ama valinin Mercedes'i yok ki burada. 
-Olsun! 
Biri direksiyon kolunu tuttu, diğeri oturağı.. . 

Hızla koşturdular bayır aşağı bisikleti. Bozuk yolda 
hoplayan, zıplayan bisikleti zor zaptediyorlardı. Va
linin arabasını nasıl geçtiklerini anlamıştım . ikisi de 
bisiklete binmeyi bilmiyordu ama iyi koşluruyarlar
dı doğ rusu. 

-Vay be süper bisiklet vallahi! Uçağı bile geçer. 
- Uçağı geçmez. 
- Nereden biliyorsun ki uçağı? Belki geçer. 
- Ben biliyorum. 
- Nereden biliyorsun? 
- Bombarduman uçağı hep geçiyor ki buradan. 

Uuuuuww diye gidiyor onlar. ...-v-

Oyuncakçı solda beyaz boyun kokusu duvarl arı ... el lerim gelincik sıyrıkları. 
"Okyanuslardan hiçbir şey 
anlam ıyorum" 

mermer atın arkasındaki parkta 
göl soğukta. 

Unutmak için yerler vard ı r, 
yuvarlak harf ler 
kalbe iyi gelen 
O uzakta 
limon küfü lodos ı 
bir de olmayanı aramak. 
Arayışta kaybolup 

Ben parkiara göre tarif ederim şehri 

Salyangozların altında toprak 
bakır parçalarıyla 
aydın l anır 
park. 

Eski i spinozların yo lu 
köşede bir lostarya 
içerde hep elma votkası 

sis l ambaları, tabelalar nafile 
akşamın başladığı. 
Limon l arı n kuruduğu yerde 
su sesini duyarsınız 
yeni park menevi ş ler içinde 
soğuk bir şehir beni bekler der 
ısınmak için 
kuş kanatlarıyla. 
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Telefon l<ulübesi 
nasıl oldu bilmiyoruz, aynı anda uzandık teletona 
yaşama mı dokunmak istemiştik, yoksa 
kendimizden mi kurtulmaktı kaygımız? 
bizim olmayan bir rüyanın kahramanlarıydık 
gerçeğimiz bu değildi, bize yabancıydı bu yüzler 
indirimli satışlar, defolu mutluluklar 
en son çıkan şarkılar, bu balık ekmek 
bu söylencelerden edinilmiş bilgiyle 
açıklanmaya çalışılan gerçek. 
şimdi bir bankta konuşmadan oturuyoruz. 

önce ben görmüştüm seni 
bir terminal kalabalığında 
dün gibi hatır l ıyoruz. 

bizim olmayan bir rüyanııı kahramanlarıydık 
anı defterlerindeki ilk cümleler gibi acemi 
defnelerin arasından bizi çağırıyordu güz 
gidip gitmemekte kararsızdık 
çünkü emin değildik gelecek güneşli günlerin 

bizi hatır ladığından 

ne iç çamaşırı satan adamın yapmacık kibarlığı 
ne tezgahtar kızın masum kurnaziiğı 
yine de engellememişti bir kuştan etkilenmemizi. 
şimdi tenha bir yolda geçmişi düşü~üyoruz. 

sonra sen görmüştün beni 
bir terminal kalabalığında 
dün gibi hatırlıyoruz. 

gerçeğimiz bu değildi, bize yabancıydı bu yüzler 
bu gecikmiş özgürlük, ertelenmiş beklentiler 
tarlalarda türkü söyleyen köylüleri düşündüren gelecek 
işsizierin tertemiz bakışları, elma yüklü bir kamyona 
acının biçim lendirdiği söz: "meyve kördür, ağaçtır gören" 
k ıyı ları umutsuzca döven yorgun dalgalar 
boşa harcanan emek, açıklanan sır ve ihanet 

böceğin ilk yaz güneşiyle dağılan uykusu 
ve kıyamet: görüş mesafemizin sıfır noktası. 

şimdi yollarımızı ayırmak gerektiğini bi liyoruz. 

aynı anda girmiştik telefon kulübesine 
bir terminal kalabalığında 
dün gibi hatırlıyoruz. 

Yaşama sanat1 
meydan1 

Ölüm, ölme, öldürme hiçbirinin arzusu, 
edefi değildir meydana gelirken, meydana 
toplamrken. Yürüyüşe geçerken. Yaşama 

sevincini bir araya getirmektir hedeflenen. 

D
Ki hafta kadar önce, 22-28 Kasım ta ıihli 
Haftalık dergisi için Diyarbakır Büyükşe
hir Belediye Başkanı Osm<Ul Baydemir ile 

bir röportaj yaparken, evet şu Şemdinli'de
ki olaydan sonra, olay üzerine, tabii, şöyle bir 

soru aklıma geldi: Şemdinli \ 'C çevresinde, giderek 
genişleyen bir çevrede yapılan kitle gösterileri, ki 
milerinin "protesto", kimilerinin "ayaklanma 
provası" olarak taıumladığı gösteriler, hareketlilik 
bir coşkunun ifadesi olabilir miydi) Bir coşkulan
ma, coşkuyu dışavurma biçimi? 

Yani halk; devlet görevlilerini ya da devletten 
bağınısıziaşmış ya da bağımsızlaşunlmış ya da za
man zaman bağımsızlaşurılan paraıniliterlcri, sü
per güç hizmetlilerini, aruk seçin, beğenin hangi
sini isterseniz olasıhklardan, suçüstü, provokasyon 
üstü yakaladığı için kendine güveni gelmiş de, bu 
yüzden böyle coşmuş olamaz mıydı; resmi otori
tenin önüne geçişini, ondan iyisini yapmış olması
nı kutluyar olamaz mıydı? 

Dünya popüler tarihine, yani halk tarilli anla
mında dü.nyanın popüler tarihine biraz yakından, 
biraz iyiniyetli bakıldığında, gürülecektir ki kitle
lerin sevinci, kendini kutlaması, kendinden mem
nun olma hali otorite tarafından pek hoş karşılan
maz. Hiç hoş karşılanmaz. Bu özgüvenin; onu, 
yaııi halkı sokağa döken bu kendini kutlama hali
nin mümkün mertebe çabucak bertaraf edilmesi 
gerekir. Otoritenin, düzenin hayrına. Bunun için 
de gösterilere şiddetle müdahale ederek olanların 
bir şiddet, karşılıklı şiddet olayına dönüşmesine 
çalışır, işte o otoıite, resmi otorite. 

İnsanların sokağa döküldüğü , meydanlara top
landığı tarihteki bir dizi olaya biraz yakındaıı ba
kın. Bakıldığında; öncelikle, en önce, bütün o au
lan taşların, molotoflann hemen öncesinde büyük 
bir yaşama sevinci, dalıa iyi bir hayat, daha iyi bir 
hayau yaşama isteği, büyük, coşkulu bir hayat sev
gisi _görülür, saptanır kitlelerde, halkta. 

Olüm, ölme, öldürme lıiçbiriııin arzusu, hedefi 
değildir meydana gelirken, meydana toplanırken. 
Yi.irüyüşe geçerken. H ayata yürümek, yaşama se
vinciııi biı· araya _getirmektir hedeflenen. Çoğalt
mak, bi.iyütmek. Ozgüvenin tadını çıkarmak. Hak
Wığın keyfirtİ sürmek, gururunu ortaya sernıektir. 

Ben işte uzun zaımmdır, ilk kez bu kadar net Tür-

kiye'de, ışın bu tarafinı saptamıştım Şeındinli'deki 
gösterileri izlerken, göstericilerin tutumunda. Ama 
olmadı orada da kan kanştı, şiddet buyur edildi bir 
süre sorıra meydana. Yaşanu sevinci, kutlama coşku
su perdelendi panzerlerle, kalkaıılarla, ınaskelerle. 

Osman Baydemir'e böyle bir soru, coşku üze
rine bir soru sorınamm nedeni buydu. Bir de ben 
tanımlayacaktım bu gösterileri, bu kitle gösterile
rini, üstelik belki bir de Osman Baydenıir de, bir 
yerel politikacı da kaulacaktı bu saptamama. 

Ama öyle olınadı. Başka bir şey görmüş, başka 
bir izienim edinmişti Baydemir, Şemdinli'de o gün
lerde. "Halk 'Her gün ölmekten bıktık. Hepi
mizi birden bir sefer de öldürsünler' gibi bir 
duygu içinde. Ben böyle bir izienim edindim" 
diye cevapladı sonıınu genç belediye · başkanı. 

Ne tuhaf, benim yaşama sevinci, coşku gördü
ğüm yerde Baydemir, ölme arzusu, toplu intihar 
girişimi görüyordu. 

Elbette baskı , şiddet bu kadar uzun sürdüğün
de hayattan bezdirir insanı. Ölüme özlem, ölüm
cül olan bir gündelik hayat kültürüne dönüşebilir. 
Dönüşür. 

Ama ben tam da böyle önemli bir kazanını elde 
etmişken, böyle sinsi bir provokasyon u ortaya çıkar
mış, resnıiyete gol atmışkcn Şeındinli halkının böy
le bir ruh haline girdiğini, girmiş olabileceğiııi, 
ınüntehir bir davranış tarzı edindiğini saı1ınıyorwn. 

Zaten --girmesiııler de, kimse girmesin. Kimse 
intiharı önüne seçenek koymasın. 

Çünkü egemen sınıfların, onların şiddet araçla
rının işine tam da böylesi gelir. 

En kolay bezmiş halklar yönetilir, yaşama se
vincini kaybetmiş halklar çünkü. 

Çünkü ölümden korkmamak 
değil , korkmak, yaşama sevinci, 
yaşam coşkusu insana daha iyi bir 
yaşanı sürme isteği kazandırır. 

O gösteri alanlarına ası l şim
di, tam da şimdi, böyle haklı çık
nıışken halk, böyle mutluyken, 
coşkuluyken, perdeyi ardına ka
dar açnuşken, tiyau·o gösterileri, 
konserler, filmler yakışır. Asıl . 

Halini seyretsin, iyice seyret
sin hali pürmclalini egemen sınıf
lar diye. Bir halktan, bir de sanat
tan. Her şeye rağmen yaşama sa
naundan. ~ 
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EÇTICIMiz ayın kapak korrusuydu 
Hülya Avşar... Bir ay boyunca, 
çok konuşuldu, çok tartışıldı. .. 
Sayfalanınıza sığmaması üzerine, 

Avşar ile yapoğımız söyl_eşinin gün
cel kısmını bu aya bırakmışok. Işte yine ses 
getirecek söyleşinin devamı. .. 

ÜRETMEK YETMIYOR, ÜRETTIKLERIMI 
ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM 

''Bar1ş için her 
şeyi yapar1m'' 

Yapağımızın her işin sadece rnagazin 
boyutu yansıtılıyor halka. Bu yüzden sade
ce bir şeyler yapmak yetmiyor, bir de yapo
ğınızı anlatmak için ikinci bir çaba harca
manız gerekiyor. Mesela ben bu yazı )~ 
okursam, çok nılllsııt: olacağım deyip, hiç 
bakmadığım o kadar yalı yazılıyor ve o ka
dar yanlış, yalan haber yapılıyor ki! Mesela 
geçerılcrdc, " Ben kendime Manukyan'a 
benzctiyorwn" diye bir başlı k atmışlar. 
Halbuki benim ~öykdigim şeyin bunurıla 
hiçbir ilgi~i yok. Ben kendimi Manu1.-yan'a 
f.ılan benzeoniyonım, böyle bir şey asla de
medim. Dcmcmdc. Ama "Manukyan'ın 
hayatı bana enteresan gelmiştir, onu si
nemada oynamaktan zevk alırım" demi
şim . Şimdi ben ne yapayım, telefon açsam 
bir türlü açmazsam bir türlü, düzeltseııı ya
}'lnlamayacaklar. Runlara ·sinir oluyorum . 
Onun dışında, büyük bir çabayla galiba az 
buçuk kendimi tanıtabildim halka. 

NASIL BiR KiŞiLiGiM? 
Çok sorumluluk sahibi olduğuma ina

nıyorum, ama bunun doğru olduğuna 
inanrmyorum. Sanki hayattaki her şeyi ben 
kurtaracakmışım gibi geliyor bana. Mesela 
para kazanıyorunı, ama eğer etrafinıdaki in
sanlar da bu paradan benim gibi yararlana
rmyorlarsa, rahatsız oluyorum. Yaşadığım 
hayattan mutlu olamıyonım. Düzenli yaşa
mak istiyorum. Aile mefhumunu korumak 
istiyorum, yozlaşmış insanlardan nefret edi
yorum. Kendisini farklı göstermeye çalışan 
insandan nefret ediyorum, şükür etmeyen 
insandan ncfrcr ediyorum. Kürt meselesini ailemden dolay1 hissediyordum. 

ŞANSLIYIM ... 
Bugünlere gelişiınde şansın etkisi bü

yük. Kesirilikle şansım olduğuna i nanıyo
rum. Annem ve ben, birlikte kararlar aldık 
ve bunlar doğru kararlardı. Ama inanın 
duygularım , hislerim beni nereye götür
düyse oraya gittim. Bir karar verdim ve o 
karartmdan dönmcdim. E n büyük sih ir, is
tikrarlı o lmak ve yoğun çalışmakta. Tenı
bellik değil, çalışmak. Hak yememek. 

Amcamlar, babam, amca çocuklarim. Sonra bu meseleler 
büyüdükçe, bende büyüdüm ve kalbim ikiye bölündü. 

iki tarafmda da ağliyorum olanlara. 

Bir de ben çok çalışmaya inanıyorum. 

sonra da kendime düşen sosyal görevleri 
yapmak istiyorum. Sinemaya ağırlık vermek 
istiyorum . Sanann yaşı yoktur, sanatçı öle
nekadar üretimini devam ettiri r. Müzik ko
nusunda çok iddialı değilim, ama seviyo
rum, o nu da devam ettireceğim. 

Lise mı::z:umıyum. Ve ondan sonra hep ça
lıştım. U nivcrsitc okumadım, eğer okusay
q,ım, benim açımdan zaman kaybı o lacako. 
U niversi le okunmasın demiyorum, mesela MEMLEKET MESELELERI ... 
ben kızıma iUa üniversite okutacağım. Ama Memleket mesclelcriylc, Türkiye'nin 
ben mesleğimde okula giderek değil, çalışa- • gündemiyle çok ilgiliyim. Yakından takip 
rak bir yerlere geldim. Ailemi bile karşuna ediyorum. Bu da ~amyorum benim ailem
aldım zamanında. Çünkü onlara göre bir den gelen bir şey. Babam çok ilgiliydi, Dil 
meslek değildi. Benim şamım , aileden ge- Tarih mezunuydu babam. Annemi kaçır
leıı bir aJtyapıyla, istediklerimi ortaya koy- dıktan sonra ikinci bir i.iııivcrsiteyc daha 
ma cesareti göstcrnıemdi. Her şey para ka- gitti. Aydın bir insandı. Ailemin içinde çok 
zanmaya cndckslcnıniş bir dünyadayız. aydın insan var. Amcamlar, amca çocukla-
Ama ben şöyle düşüııüyonım, beni seven nm toplumsal mcselelcrin çok içindeler. 
kaç kiş i)'Se arkarndan gelsin. H alen de ö>•lc. Ailedc bir soleu daınar var. 

Halakı.darını ~old.:ıydı lar ve bu işin içindey
diler. DolayıM}'la onlardan dolayı mecburen 
benim de gündernimdeydi her şey. Halen 
de öyle. Bir kulağı m hep o tarafta. Ama ben 
po litik olarak işin içine hiç gi rmedi m ve gir
meyi de düşünmüyorum. 

EDEBIYAT, MÜZIK ... 
Kendime çok zaman ayırırını . Günde 

sekiz saatten fuzla çalışmıyorum. Kızırrıla il
gileniyonım, kendime zaman ayırıyorum . 
Güzel romanlar ve güzel öyküler okuyo
rum, anıa şiirlc aram çok iyi değil. Alev 
Alatlı, Yaşar Kemal , Osman Aysu ve Ahmet 
Altan okuyorum yerli edebiyatta. 

Müzik piyasasıru son zamanlarda bc
ğenmiyorunı . Bu yüzden ara verdim. Şimdi 
tekrar, furklı konseptlc bir müzik yapabilir
sem gireceğim. Ama piyasada herkesin yap
tığı bir müzikle girmeyeceğim. Şuana kadar 
yapmak istediğim her şeyi yapom. Bundan 

KÜRnER ... 
Benim babaannem hiç Türkçe bilmeden 

vefat etti . Babamda evde hep Kürtçe konu
şurdu . Ben anlıyorum, çok az konuşuyorum. 
Bana hep Malakan diye hitap ederdi babam. 
Böyle bir ailede büyüdüm. Bana göre zaten 
bir ayrılık söz konusu olamaz. Bir birliktelik 
zaten olmuş. Mesela ben melez olduğum 

için bu kadar güzel olduğuma i~aıııyorum. 
Babam Kürt, annem Egeli . Bu çok güzel bir 
şey. Çok zeki bir kuşak doğacak. Türkiye'nin 
gelişmesinde bu beyiniere ihtiyacımız var bi
zim. Başka bir Türkiye toplumu oluşacak ve 
bunda Kürtlerin rolü büyük o lacak. 

Kürt kızlan çok güzeller, erkekleri de 
çok yakışıklıbr ... Bizim sülale mesela çok gü
t.eUer. Ben tuttuğumu koparan biriyiın, bu 
yönüm aileden geliyor. Ben her zaman her 
yerde Kürt kızı olduğumu söyledim. Kimse 
de bana bu yüzden f.ırklı davranmadı. Bunu 
söyle)'Cil biri olsa, ben zaten onunla aynı or
tamda kalmam, ona bu şansı vcrmcm. Ben 
ailemdcn alınış olduğum kültürü, aile gele
neğini, t crbi)'e)~, duruşu mcsleğimle buluş
turduğum için llülya Avşar oldum. 

Yasak varken, Kürtçe şarkı okudum mc 
sela televizyonda. Yılmaz Erdoğan ile bera
ber okuduk. Ve bana o esnada o kadar do
ğal geldi ki. Program bitince, herkes ne 
yaptııı sen, dunımundaydı . Ne yaptım, de
dim. Kürtçe şarkı okudun, dediler. Evet, 
okudunı, ne olmuş yanit dedim. Ama o za
manlar yasak okumak. Iyi de ne yapayun, 
ben bu şarkı brla büyüdüm, sanki evde şar
kı söylüyormuşum gibi geldi bana o an. 
Dolayısıyla bir yerde konu açıldığında, evet 
Kürdüm diyorum. Böyle bir ailcdc büyü
müşüm. E peki bu gözler nerden geliyor, 
diyorlar bana. A~ı l Kürtlerin gözleri renkli
dir, hepsi çakırdır. Bana bu yüzden kimse
nin tepki vermesine izin vermem. 

KALBI M IKIYE BÖLÜNDÜ ... 
Kürt meselesini ailemden dolayı hissedi

yordum. Amcarrılar, babam, amca çocukla
nın. Sonra bu meseleler büyüdükçe, bende 
büyüdüm ve kalhim ikiye bölünd ii. lki tara
linda da ağlıyorum olanlara. Böyle bir du
rumdayun. Ben yasaklarnalann dışında bir 
Kürt meselesine inanmıyorum . Kürtlerin de 
buna inandığını biliyorum. Tabi ki Kürtler
den kasom, halk ve aydın tabaka. Çünkü 
onlara bir Kürt kızı olarak inanılmaz saygı 
duyuyorum. Bir defu çok eğitim li ve çok do
narumlı.lar. Hiç okumamış bir tek insana 
rastlayamazsınız. Terörden fa lan bahsetmi
yoruın ben, aydınbrdan söz ediyorum. Çok 
çok doilılar. Ust düzeylerde birçok Kürt kö
kenli insan var. Sanann her dalında, siyaset
te, iş sektöründe çok öndclcr. Bu yüL:den 
mevcut meselderin abartıklığına inanıyo
rum. Bundan on sene, virmi sene sonra 
bunların hepsine gülüp geçeceğiz. Uzaktan 
gördüğüm kadarıyla çok fazla abarıılıyor, 
birleşmektc fayda \'ar ve herkesin i~telderine, 
taleplerine kulak asnıakt.ı f.ıyda var. Çünkü 
dile getirilen talepler, zaten insani talepler. 
Bir de sanki iş arttk inada binmiş gibime ge 
liyor. Böyle bir inada gerek yok. 

AHMET HAKAN'IN ÇA~RISI... 
Ahmet H akan, ESMER'iıı kapağından 

sonra, amcanıdan yola çıkarak bir yazı }'az
mıştı. Benim anıcamlarını hala bu işin pc
şindeler, bu meselenin çözümü için uğraşı
yorlar. Ama arok yaşlandılar . Zamanla çok 
şeyde yaşadılar, hapse aııldılar, bir şeyler ol
du. Onlarda bir çevre, il işkileri devam edi
yor. Kültürlerini koruyorlar, Kürtçe konu
şuluyor. Fakat tabi ki onlarda, meseleye 
Türkiye'nin demokratikleşmesi olarak bakı
yorlar. Aydınların bilgi birikimi, hayata kar
şı bir duruşları, bir sorurrılulukları, hesap 
sorma dururrıları var. Bizler öyle olaınayı z. 

PEKi, SiZi O GRUBA ÇA~IRSALAR? 
Ben barış için her şeyi yapanm, her şeyi 

yapmaya hazınm. Tabi ki bu aydınlar grubu
na, ailemdcn ve kültürümden dolayı daha da 
yakıııım. Ama Kürdüm, Türküm, Arap'un 
taraşmasına hiç girmem. Ki zaten kimse gir
ıniyor artık. Ama banş için çabalanm. Bana 
sorarsanız ben her şeyin i_ç içe geçmesi raraf
tarıyım. Yani Almanca, Ingilizce, Fransızca 
yasak değil de Kürtçe niye olsun! Kürtler bu 
ülkenin en hareketli topluluğu. Müzikleri, 
klUtürleri, her şeyleri öyle. Bu LUkeye her açı 
dan faydalan dokunuyor ve dokunacak. Bu 
işin çözümü için bana bir görev düşse, ben 
tam ortasında yer alınm. Kendimi orada bu
lurum. Ama tabi ne kadar işe yarar benim bu 
tavnm, onu da bilmiyorum. 

Mesela eskiden beri, bir şeyler olduğun
da, anıcalarım hep beni arar. Sen ne biçim 
bir Kürt kızısırı, buna nasıJ izin verirsin? 
Öyle diyorlar. Ben de onların karşısında 
eziliyorum, diyecek bir şey de yok. O nlara 
karşı soıumluğum da var. Ama tek başına
yım, yapabileceğim bi r şey de yok. Bence 
barış kelimesinin altını iyi doldurmak lazım. 
Diğer olaylar bana çok saçına geliyor. 

KlZlM ZEHRA TÜRKiYE ÖRNE~I... 
Zehra tam Türkiye gibi. Babası Karadc

nizli, annesi Kürt. Anncannesi egeli. Bir 
model aslında Türkiye için. Biz kendi ara
rmzda şakalaşıyoruz. Bir yaramazlık yapo
ğında, ben ona, "Tabi işte Kürt kızısın, 
senden ne beklenir başka!" diye takılıyo
rum. O .~a, "Hayır ben Karadenizliyim" 
diyor. " Oylc mi, hadi odana o zaman, ce
zalısın" diyorum. Böyle şakalaşıyoruz. Bir 
bebek ve bu yaşta bu kültürel zenginliğin 
farkında. Bu yaşta bile bilinçli ... Birileri ha
la farkında değilse, ne yapalım! ..,.... 

[ ferzendekaya ] 
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AK MI YOKSA HAKI MI? 
EYREK asırdan da uzunca bir 
süre önce, Fransa'run güneyin
de Aix-en-Provence kentinde 

Hukuk Fakültesi l. sıruf öğren-
cisiyim. Ailemde 3-4 kuşaktır hep 

hukukçu var. Geleneği sürdürmek ge
rek ya ... Kalktık gittik yad ellere. Ana
yasa Hukuku uygulamalı semineri . 
Genç hoca, kuvvetler aynlı ğı ilkesini 
anlatıyor. İşte yasama, yürütme, yar
gı ... Bunlar demokrasilerde birbirinden 
ayrı, bağımsız güçlerdir filan falan ... O 
zaman ki aklımla itiraz ettim: 

- Hocam, bağımsız diyorsunuz 
ama bu üç kuvvetin temsilcileri ya da 
uygulayıcılarını ele alalım. Yasa
ma'nın temsilcisi milletvekili, yürüt
menin temsilcisi bakan, yargının 
temsilcisi de hakim ... Ama bunların 
üçü de devlet memuru ve maaşlarını 
devletten alıyorlar. Aynı kuruma 
bağlı ve aynı kaynaktan maaş alan in
sanlar ve onların yönettikleri kurum, 
birbirinden bağımsız olamaz ki ... 

- Sizin söylediğiniz Marksist yo
rumdur. .. 

- Hocam, ben benim söylediği
min ne yorumu olduğunu sorma
dım, üç gücün bağımsız olaınayaca

ğuıı savwıdum 
H ukuk Fakülteleri Fransa'da genel

de sağcıların egemenliğindedir. Bizim 
Aix-Marseille 3 de öyleydi. Adamla bi
raz atıştım, sonra: 

- Siz dersten sonra benim ofisi
m e gelin orada ayrıntılı ele alırız bu 
ko nuyu şimdi dersin akışını aksat
mayalım ... Evet, ne diyorduk, birbi
rinden bağımsız olan bu 3 kuvvet 
sayesinde d evletin asli işlevleri.. . 

Dolayısıyla daha genç yaşundan be
ri bu kuvvetlerin ayrılığı ilkesi aklıma, 

Seçmenierin önemli bir 

çoğunluğunun desteğini 

alarak hükümete gelmlşslniz 

ama halen iktidar değilsiniz, 

çünkü kimi mekan, kimi 

zaman ve kimi temalarda 

haki çizgiler var. Çizgiyi 

aşarsan1z takvim yine 28 

Şubat'• gösterir korkusu var. 

mantığuna sığmamıştır hiç. Devletin 
yöneticileri, ister yasa yapsm, ister yasa
yı uygulasın, isterse de bu uygulama
dan doğan ihtilafları çözmeye çalışsın , 
sonuç olarak düşünce, duygu, eylem , 
davranış, tarz, ruh ve kimlik olarak o 
devletin çıkariarım korur. Özellikle de 
toplumla ya da yurttaşla devlet arasında 
sorun/ çelişki olduğunda, yasarnayı da, 
yürütmeyi de, yargıyı da devletin lehin
de işleti r, kullanır. 

H ele bizimkisi gibi, aslında zayıf 

toplum/güçlü devlet imajının yaygın
taştınlmaya çalışıldığı ortamlarda, işte 
Devlet Baba, Devlet Ana, büyükleri
miz edebiyatıyla birlikte, yasama, yü
rütme, yargı e bunlara bir de 4. kuvvet 
olarak medyayı katalım, hepsi topye
klın devlet için çalışıyor. Bu nedenle de 
toplum güdük, yurttaş da zayıf kalıyor. 

Bizde ve bize benzer birçok ülkede, 
işin bir de askeri ayağı var ki, büyük bir 
ihtimalle birinci gücün de önünde ve 
üstiinde bir güç olarak hem fıiliyatta, 

hem de ideolojik alanda, tü m devlet 
aygıtını ele geçirmiş durumda . Tevek
keli değil, bir lise öğrencisinin Yurttaş-

lık Bilgisi dersinde sorulan 'Devletin 
üç asli kuvvetini sayınız' sorusuna 
'Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri 
ve Hava Kuvvetleri' diye yanıt verme
si çok da anlamsız olmasa gerek. 

Şemdinli olaylan nedeniyle anımsa
dım bu teorik meseleleri. Şimdi oradaki 
savcı, nasıl soruşturma yapacak? Emrinde 
bulunması gereken kolluk kuvvetinin 
mensupları ile bazı zanlıJar aynı askeri 
birliğin üyesi! Jandarma kendi adarnma 
kendi mensubunu mu sorgulatacak? 
Hatta üçü askeri personel olan dört kişi 
suçüstü yakalanmış dun unda. Fransız 
adJiye sisteminde suçüstü mahkemeleri 
vardır, bizin1 yasada da var mı bilmiyo
rum, ama suçüstü yakalanmış sanıklar, 
adaletin hızla tecelli etmesi açısından, kı
sa süre içinde yargıç karşısına çıkanlabilir. 
Burada ise delilleri karartacak bir durum 
var, çünkü iki askeri personel gözaltına 
bile alınmadı . İşin daha da vahim yanı, 
üst düzeydeki bir komutan da çıkıp 'İyi 
çocuktur, ben tanırım, benimle çalış
mıştır' diye referans da verince, bu du
rum, apaçık bir şekilde adaleti baskı altı
na almak olmuyor mu? Delilleri karart
ma imkarn olmayan Van 100. Yıl Üni
versitesi Rektörü hemen tutuklanırken, 
en az 3 kişinin ölümüne neden olmak, 
onlarca binayı havaya uçurmakla itharn 
edilen kişiler neden gözaltına alınmıyor? 
Bitınedi, gözaltındaki sanıkların avtıkatı, 
Şemdinli'ye askeri helikopterle getirtile
rek kime ne mesaj veriliyor ki acaba? 

Yöre halkırun duygularını anlama
mak mümkün değil. 

Başbakan Erdoğan geç de olsa böl
geye gidip halkı sakinleşlirmeye, insan
lara güven vermeye çalıştı. Kuşkusuz 

olumlu bir girişim ... Ancak Parlamen
toda önemli bir çoğunluğa salup olan 

'iktidar' partisinin lideri olarak, ancak 
gücünün yettiği Vali'nin görev yerini 
değiştirmek kafi mi? 

O ysaki benim önerim şu : Olayın 
patlak verdiği gün, Başbakan, Jandarma 
Genel Komutanını da yanına alarak 
bölgeye gidebilseydi, aynı süre içinde 
de suçüstü yakalananların tümü gözal
tına alınabilmiş olsaydı ve Jandarma 
Komutaıu da, aslında çok önceden beri 
bilinen gizli örgütlenmeyi kınayarak faş 
edebiise ve sorumluları nı cezalandıraca

ğını açıklayabilseydi, Susurluk'ta kaçın
lan fi rsat, Şemdinli'de yakalanmış olabi
lirdi. Fransız Liberation gazetesi, olay
dan hemen sonra, 'AKP hükümeti, 
derin devletle hesaplaşmak istiyor, 
bu konuda kararlı görünüyor' mea
linden bir haber yayınladı. 

Erdoğan, Diyarbakır'da önemli 
açıklamalar yapmıştı. Öncelikle mesele
nin adını koydu 'Kürt Sorunu' dedi, 
ardından devletin bölgede hatalar yap
mış olduğunu itiraf etmişti. Güzel... 
Ama hata denilen, binlerce insanın 
ölümü, on binlercesinin zorunlu gö
çüydü. Bir kurum ya da kişinin hata 
yaptığı saptanıyor ve kabul ediliyorsa, 
bu nun bir bedeli olması gerekir. Hata 
yaptık, pardon'la olmuyor bu işler. 

Atalarımız bu nedenle 'Sözle peynir 
ekmek gemisi yürümez' demişler. 

Erdoğan, Şcmdinli'de de önemli 
açıklamalar yaptı. Anayasal yurttaşlığı 

savundu, Kürt kim liğinin ö1:gürce telaf
fuzundan sözctti. Ne var ki, Erdoğan, 
Şemdin li'deki bir partkart sahibinin ta
lep ettiği üzere, söylediklerinin ne içini 
doldurabiliyor ne de arkasında durabi li
yor. Diyarbakır konuşması sonrası, Mil
li Güvenlik Kurulu toplantısında askeri 
kanattan eleştiri gelince, 'Tabi Paşam 
ben de zaten sizin görüşlerinizi savu
n uyorum' demek zorunda kaldı. 

Erdoğan, belli ki farkında değil, 
ama kendi kuyıısunu kazar hak geldi. 
Çünkü tutulamayan sözler, arkasında 
durulamayan vaatlecin belli bir haddi 
vardır. Erdoğan'ın herhangi bir şekilde 
üçüncü kez bir Kürt kr.!R.gatlak. verdi
ğinde, aynı gün bölgefe gidip megafon
la, hopariöde de olsa artık söyleyecek bir 
şeyi kalmamıştır. Gerçi kendisinin iyi bir 
hatip olduğu söyleniyor, belki söyleye
cek bir-iki parlak cümle daha çıkartabilir 

ama üçüncü olayda artık Başbakan'ın 
güvenirliği, i nandıncılığı kalmayacaktır. 

Brecht'in meşhur sözüdür: Halk, 
hükümetten memnun kalmayınca, 
hükümeti değiştirir. Hükümet, halk
tan memnun olmayınca, halkı değiş
tirme seçeneğin e sahip değil. . . ~tl--
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SKi kiliseler cemaatlerini yiti
rince sahipsiz kalırlar. Yal
nız sahiplerini yitirmez, ses
lerini de yitirirler. Ses, ancak 

toplu ayinlerde yükselen 
ahenkte anlamını bulur. Cemaat 
yoksa, tek tük çıkan sesler ve zaman 
z.1.man 'ben neden çalıyorum sanki' 
der gibi çınlayan çan sesleri, hüzne 
yeni hüzün katmaktan öteye gitmez. 

Yakın zamanda, bir çağrı üzeri
ne doluştuk Diyarbakır'ın "öte 
mahallesindeki" Meryemana $ür
yani Kadim Kilisesi'nin avlusuna. 
Mevsim sonbahar ve aylardan Ka
sım olmakla birlikte, hava bahardan 
kalma tatlı bir sıcaklıkla içimizi ısıt
fnıştı . Kilisenin avuç içi kadar kalan 
cemaati , papazı, bir de İstan
bul'dan gelen Diyarbakırlı birkaç 
Süryani , her zamankinin aksine 
hem biraz ürkek hem de bu ürkek
likle çelişecek kadar sıcak ve yakın
lardı. Bu ürkekliğin nedeni, bilen
ler açısından anlamsızdı. Yakın za
manda Süryaniler aleyhinde "Hı
ristiyan misyonerliği yapıyorlar" 
diye propaganda yapılmış, bunu 
duyan bir takım kendini bilmezler 
de kiliseye taş aop, tehdit etmişler
di. Bu nedenle ürkı11üşlerdi . Kendi
lerini bilen, bugüne dek yakınlık 
gösteren dostların desteklerine ihti
yaçlan vardı. 

İşte bu haleri ruhiye içinde dul
durduk kiliseyi. Sonra kiliseye geliş 
nedenimiz olan "Kilisede Arya
lar" dinlerisinin programını oku
maya başladık: "Soprano Pervin 
Çakar 1981 doğumlu. Diyarba
kırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. 
1999'da Diyarbakır Anadolu 
Giizel Sanadar Lisesi Müzik Bö
lümü'nü (Piyano- viyolonsel) bi
rincilikle bitirdi. Aynı yıl Gazi 

Mel<ana ruh 
l<atan sestir 

Üniversitesi Miizik Bölü
mii Şan Ana Sanat dalı 
öğrencisi oldu. 2003 yı
lında mezun oldu. 2002-
2004 yılları arasında An
kara Devlet Opera ve Ba

lesi solist sanatçısı Oylun Pirolli 
ile şan tekniği, Elisabetta Stefa
no ile opera şarkıcılığı üzerine 
çalıştı. Ön elemeleri Bilkent Üni
versitesi'nde yapılan 23. Ulusla
rarası Hans Gabor Belvedere Şan 
Yarışması finallerine katılarak, 
Viyana'ya gitmeye hak kazandı. 
2003-2004 sezonunda, Ankara 
Devlet Opera ve Balesi'nde, Ha
endel'in "Deidarrua" operasında, 

Nerea roli.i. ile Türkiye prömiye
rini gerçekleştirdi. 

Genç soprano Pervin Çakar, 
ilk solo performansmı 10. Eski
şehir Uluslararası Müzik Festiva
li'nde şef Naci Özgiiç yönetimin
deki Kiilti.ir Bakanlığı Çok Sesli 
Korosu ile Cari Orft~un "Carmi
na Burana" salıne kantatını ses
lendirerek gerçekleştirdi. Zengin 
bir klasik müzik repertuarına sa
hip olan Çakar, opera çalışınala
rını 2004-2005 yılları arasında 
İtalya'da, Accademia D'arte Liri
ca'da, Sergio Segalini, Raina Ka
baivanska, Antonio J uvarra, 
Camten Gonzalez, William Mat
teuzzi ile si.irdiirdi.i.. 2005 yılı iti
bariyle opera tekniği ve opera 
şarkıcılığı çalışmalarını ünlü 
mezzo-soprano Carmen Gonza
les ile İtalya'nın Perugia şehrin
de Accadeınia Musicale Unı
bra'da sürdürmektedir." 

Genç soprano Pervin 
Çakar, sesi yitmiş, 

cemaati yok olmaya yüz 
tutmuş Meryemana 

Süryani Kadim 

Kilisesi'ne ses oldu. 
Schubert, Bach, Caccini 

ve Yunus Emre'den 
Ilahiler seslendiren 
Çakar, iki dinde, iki 

dilde bar1ş çağr1s1 yaptı 

Ve dinieti başladı. Soprano Pcr
vin <,.:akar, Schubert'ten Ave Maria, 
llach'tan Magnificat, Caccini'dcn 
Ave Maria ilc Yunus Emrc'dcn Hi.
caz İlah.ilcr'i seslendirdi. Yanma gi
tar ve crbaneyi de katarak iki dinde, 
iki dilde çağrı yapo. Barış olsun de
di bu topraklarda. 

Sesi yitmiş, sahipleri azalmış ki
lisede ses oldu sopraııo Pervin Ça
kar. Dinietiden sonra avluda konu
şurken, "İnsanın kendi memleke
tinde, bu denli eski bir mekanda 
(Meryemana Süryani Kadim IG
lisesi'nin 6 bin yıllık bir mekan 
olduğu ve giineşe tapınılan çağ
lardan bu yana ibadet merkezi 
olarak kullamldığı rivayet edilir) 
musiki icra etmesi çok heyecan 
vel'ici. İtalya'da, Aneona'da 6 ay 
süreyle Saint Guiseppe de Co
pertina lGiisesi'nde kaldını. Bu 
kilise o denli önemli ki Hıristi
yan hacılar ziyaret amacıyla bu 
kiliseye de mutlaka uğrarlar. O 
kilisenin bodrum katında Saiııt 
Guiseppe'nin iskeleti var. Ruhu
nun da orada olduğu söylenir. 
Ama orada bile bu denli heye
canlandığımı söyleyeınem" sözle
ri, dökölüverdi Pervin Çakar'ın rlu
dakları ndan. 

Kiliseye güçlükle sığan cemaa
tin ruh dinginliği ve sayılan iyice 
azalan Süryanilerin gözlerindeki 
ışıltı, o l?a~ar ~_ııÜI1c anlam katma
ya yetınıştı. BfV" 

Az er 
Kemiğin ilmine beni kilitleme 

Deli bir hoyratın önünde külün olurum 

Bütün anneler sefil, melekler sahtedir 

Aziz Yaran'a 

Şimdi ben bu saatte gözleri mühürlenmiş kuyu 

Gerçeğe doğan sülün olurum 

Yüzünü benle, ruhun bedenimle ört 

Geç gelme ölüm oturumuna 

İstersen kanlı ödülün olurum 

Yaralarımı aç yoksulluğumu anlat dünyaya 

Bir rüya kokusu yayılsın göğsümden 

Açılsın tüm çiğdemler, nergisler, pürenler, sende 

Bu mumyanın sargı tarına yaz nefsinin şiirini tende 

Çağın yangının ı bilge atlarla geçerken sen 

Kor atlarla ve tenha tebaanla geçerken 

Öldürülecek birini arama ölünolurum 

Ben ki son şarkıyım masketerin ilmine ki litleme beni 

Sen tende yüzmeyi askıya alan kuğu 

istemesen de firuze gölün olurum 

Sular mı susarmış sı la mı şimdi 

Anıların simsiyah kanadığı bu yerde 

Bir deniz bütün çocuklarıyla tanrılar dağına çıkar 

Azeri bir aşkla büyürken ölüm dalları hayata 

Sen umudun ateş süvarisi l<orucuklu Kaptan 

Elemin kurtları boğaziadığı her seherde 

Söylenmemiş sözün, devletler kuran dilin olurum 

yilmazarslan 
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ANLI, kirli, soykınmcı yüzüyle "al
çaklığın evrensel tarihi"ne geçen 
Almanya'daki ırkçı Nazi rejimi, 
"derin devlet" versiyonu, yan deli 

biri olan Hitler, bir yönüyle, sistemin 
gün ışığındaki piyonuydu. İpler, kuytuluk.
larda yaşayan ırkçı gencrallerin clindeydi. 
Gener..ı.ller haydut, haydutlar gcncraldi, bu 
karanlıklar rcjimindc ... 

Geçtiğimiz 10 Kasım, iç düşmanı boy 
sırasına koyarak, önccliğe göre hücuma 
geçen terör devletinin tarih sahnesine çıkı
şının yıl dönümüydü. "T erör devleti" 
olan bütün faşist rejimlerde olduğu gibi 
Kaziler de sorunların çözümünü "yok et
mede" anyor, bu amaçla işkence ediyor, 
ırza geçiyor, öldürüyor, ralana çıkıyordu. 

Yok edilerek susturulacak birinci iç düş
man önceliği "sözde vatandaş" Yahudi
lerdeyru. Hücum öncesinde tck tck fişlen

miş, cv ve i ş yerleri işaretlenmişti. 
Bu dönemde, Yahuillierin hali acmasıya 

idi. Ölüm hayaleti "geliyorum" naralan at
oğı, ,·ahşetin ayak sesleri duyulduğu halde, 
örgi.itsi.i.t, dolayısıyla direnme gücünden 
yoksun, önde gelenleri huzur içinde ticaret, 
sanayi, bilim, kültür ve sanada nıeşguldi.i. 
Bu ayınulara göre, Alman ırkçıl ığı kendile
rine dokunamazdı. Çünkü ekonomi, bilim, 
sanat ik kültür Larara göri.irdü. 

Yanıldıklannı yaşayarak gördüklerinde 
çok geçti. lrkçı rejim, Atatürk'ün de öldüğü 
9 Kasun'ı 10 Kasun 1938'e bağlayan gece, 
topyekün taarruza başladığında, Yahuililer 
örgütsüz, lidersiz, dolayısıyla kolay bir avdı. 
Vahşet, göz yaşından başka hiç direniş gör
medi. 10 Kasım sabahı 91 Yahuili öldürül
müş, Yahuili yazarların kitaplan meydanlar
da yakılmış, binlerce dükkan, mağaza, iş ye
ri talan edilmiş, 267 tane sinagog tahrip 
erulrniş, on birılerce Yahuili evsiz, işsiz bıra
kılmış, kendini "dokunulmaz elit" sanan 
Yahurulcr, şaşkın kalmıştı. 

Yollar, caddeler, tahrip ve talan edilen 
dükkanlar, evlerin cam kırıklanyl a döşen 

diği için , "alçaklığın evrensel tarihi" , bu 
kani lekeye "Kristal Gece" adını verdi. 
"Derin devlet" ise kanlı arenayı, kirli tari
hine "vatansever milliyetçilecin galeya
w " olarak not etti. 

ADALET YOK HUKUK TATILDEYOl 
Almanya'da artık hak, adalet yok, hukuk. 

tatildeyW. Goril generallerin d udak hareket
leri hukukun kanumıydu . Öldürülmüş, ne
leri varsa yağmalanmış insanlar için, " hak 
ettiler" sözü yerine, "onlar Yahudi'ydi" 
cümlesi kLıllanılıyor, bu da barbarlığı "meş
ru" kılıyordu. "Tavukların bağlı, tilkilerin 
ser best dolaşnğı" rejimde, katil ve talancı
lar ayıu zamanda savcı , yargıçtı. Katili katile 
şikayet etmek nafileyW. "Bağımsız mahke
meler" öldürülmüş, ralana uğramışların 

dosyala rı nı, " faili meçhul" notuyla dosyala
n kapatrnakla, vatansever katilleri, soyguncu 
ve hırsızlan aklayan, paklayan kararlar dü
zenlemek, buna karşılık, kurşunlaruruş oğlu, 
ırzına geçilmiş kızı, yok erulrniş emeği, gele
ceği için ağlayanlan "bölücülükle" suçlayıp 
tutuklamakla görevliydi. "Hiir basın". da, 
"kutsal devletin birlik ve bütünlük ruhu
nu zedeleyen sözde vatandaşlar"ın, aslın
da her türlü cezayı hak eden bölücüler ol
duklanıu işlemeklc, generallerin yalanlannı 
yayınlamakla ... 

DÜN VE BUGÜN ... 
Hitler'in ruhu hala dünyarım bazı köşe

lerinde dolaştınlıyor. "Yeraln devletleri" 
kumncı olarak onun hayaletine sığınıyor. 

"Mürşit (yol gösterici)" olarak, omm öğ
retilcrini, ilkel ruhlara aşı yapıyorlar . Orta 
Doğu'nun haydutlan ndan Saddam, Esat da 
bunu yapıyordu. Ama dün, arok bugün de
ğilrur. fransa, örneği henüı; taı.e ... 

Polis, bir gencin yüreğine kurşun sı ka

rak, "dur lan" demedi. Yakalamak için 
ko\'alarken, genç adam dektriğe kapılıp 
öldü. Ondan sonra yaşananları gördünüz. 
Çağı n haberleşme teknolojisi cep telefon
l arı, internetler işlemeye başlayı nca, örgü
tü, lideri de bulunmayan bir ayaklanma 
başladı. Göçmenler, Alnıanya Yahudileri
nin akibetine uğramadıkları gibi Fran
sa'ıun temelleri sarsı ldı. 

HiTLER RUHUNUN GÜLÜNESI HALLERI 
Her ne}rse, TC'nin hallerine dönecek 

olursak, " manzara-i umumiye" karikatür 
karesini andırıyordu. "Yeraltı devletinin 
personel tedarikçisi" bi r siyasi parti, bu 
çağda, "dağdan gelip, bağ sahibini kov
maya" kalkışıyor; Hitler'in güllinesi ruhu-

}'Or, öte yanda devletin himayesinde bili
nen bebeklere işkence yapıldığı, çocukların 

tecavüze uğradığı ortaya çıkıyordu. Dep
rem yıkıntılarından can kurtarınaya gönde
rilen asker, işi unutup soyguna çıkıyor, su
baylar da soygun paralarını çalıp bölü~mek
ten yargılanıyordu. Yüzbaşı, binbaşı, albay, 
korucu ve polislerin yargılandığı uyuşturu
cu kaçakçılığı, fidye alma, adam kaçırma, 
cinayet iddialarırun bolca tekrarlandığı 

"Yüksekova Çetesi" davası , "bağımsız 

yargı" koridorlarında dolandıktan sonra 
" berad a" ~onuçlanarak noktalanıyordu. 

GENERALiN DEGERLi ASKERi 
"TC hukuk devletidir" diye bağırania

nn rejinıinde, katliam bombacısı "görevini 
icra" ettikten sonra, halk onu arnideriyle 
birlikte yakalayıp "bağımsız adalete" tesilm 
ediyor, amir karakola götürülmeden serbest 
bırakılıyor, onlan savunmaya giden avukat 
askerlerce karşılanıp, halkın vergileriyle satın 
alınmış askeri araca bindiri liyor, KKK gene-

Hayalet 
HHier öğretllerinin elden ele 

dolaşt1ğ1 TC'de, düşman paranoyas1 
sm1r tamm1yordu. Yaşama biçimleri, 

"ben yapt1ysam olur" anlay1şma 
"evet efendim" demeyen her kişi 

ve devlet "düşman"d1. 

nu "sözde vatandaşlar"ın üstünde dolaş
tırırken, "ya sev, ya terk et" tehdidirıi sa
vuruyordu . Aynı kulvarda koşan , " Ben bir 
solcuyum abi" naralarıyla "Ey kurtarıcı, 
neredeysen ortaya çık! " naralarıyla Hit
ler'in ruhunu çağıran bir dergi, " Iç tehli
ke Kürtlerden alışveriş yapmayın" ilana
unda bulunuyor, sonra "Kürtler bölücü
dür" diye bağırıyordu. 

FUTBOL DA SAVAŞ 
Hitler öğretilerinin elden ele dolaşoğı 

TC'de, düşman paranayası sııur tanımıyor
du. Yaşama biçimleri, " ben yapnysam 
olur" anlayışına "evet efendim" demeyen 
her kişi \C devlet "düşman"dı. Türk futbol 
takını ı nı yenen İS\~çre takınu, ikinci maç için 
gelruği istanbul'da domates, yumurta yağ-

. nıuruyla karşılanıyor, maçtan sonra polis co
pu da devreye giriyor, oyuncular "faili meç
hul" şekilde hastanelik oluyordu. 

KARIKATÜR HAYAT ... 
"Dünya dışı" karikarürsel yaşama bi

çimi yayılarak devam eruyordu. "En baba 
vatansever benim" diyen biri, bir günde, 
bir ahır atın yiyebi leceğinden fazla nıayda
noz yediğini söyleyerek, halkın vergilerini 
cebe auyordu. 

"Terör vaaaar" diye bağıran devlet (her 
kimse), Avrupa İnsan Hakları Mahkeme
si'nde, yurttaşını kaçırıp kaybetmekten, ci
nayet işlenıek, işkence yapmak, sırarn sırarn 
köy yakrnaktan, ırza, namusa, mala, cana re
cavü7dcn mahi..'Um oluyordu. 

Din saocısı, karşıoyla medya, "Ameri
ka Irak' ta işkence yapıyor" diye bağın-

ral Yaşar Büyükarut, bomba sanığı için "İyi 
çocuktur" övgüleri yapıyor, her şeyin "de
rin örtü altına" alınınası telaşı, karikatilisel 
kareler olarak yayılıyordu ... 

isRAiL'iN PLASTiK MERMisl 
Yine din saocısı , "derin devletçi" Ke

malist taeiriyle medya, "İnsanlık da benden 
sonılur" tertibinden, tİnısalun göz yaşlanru 
akıtarak, Filisrinlilere plastik mernıi ile ateş 
eden İsrail askerlerine "katil" diyorlardı . 

Şeındinli'de, " derin boınbalamalar" 

ayd ı nlandığı halde fail ve kökleri "karanlı
ğa" gömülünce, halk " adalet" diye soka
ğa çıkınca, "adaletini sevdiğim devletin" 
kollan yaylım ateşiyle "Dağılın, hem de 
TC devletini sevin, lan " diyor, üç genci 
katiedip 21 kişiyi yaralıyordu. Gelecek se
ne Genelkurmay Başkanı olma sırasını 
bekleyen (hangi demokratik ülkede, ki min 
genelkurmay başkanı olacağı yıllar önce
sinden belirleniyor? Genelkurmay başkan
lığı naiplcri önceden saptanan krallık nu, 
yoksa hükümetlerin emrinde menıuriyet 
rni?) KKK Yaşar Paşa, vurulmuş insanlar 
için "Taş attılar, bayrak indirdiler" ruye 
buyuruyordu. Taş atan, bayrak indiren vu
nılsaydı, Fil istin'de insan kalır mıydı ? Taş 
atanı ku rşunlamak, hangi hukuk devleti- · 
nin defterinde yazılıydı, acaba? Tabii çağı 
ımzda Saddam H üseyin ve Esat'ın hukuk. 
devletini hariç tutarsak ... 

Ve toprağa düşmüşler ertesi gün gö
nıülürken, savaş uçaklan mezarlığın üs
tünden alçak uçuşlar yapıyor, " derin 
medya", cenaze ve yaslı insanlara reva gö
rülen "saygı hali"nin faziletin.i, " balans 

ayarı" olarak müjdeliyordu. 

PAŞADAN ANlTSAL SÖZLER 
Genelkurmay başkanlığı sırasını bekle

yen Yaşar Paşa, " muktedir" edasıyla, futbol 
dalıil , " ülke ve halkın babası" edasıyla, her 
konuda konuşuyordu. Paşa, Türk futbol ta
kımının İs\'içrc'de yenilgisini, savaş kaybet
me misali hi.izünle karşılıyor \C göz yaşı ye
rine şu. sözler döküyordu: 

" Ilk yarıdan sonra televizyonu ka
pattım ... " 

Bu sözlerinden sonra, Paşaya haksızlık 
edip, Saddam Hüseyin'in naibi oğul 
Uda):'la kıyasl,ıyaıı.lar bile oldu. l 1day, takı
mı yenildiği zaman , kendi cllcıiylc futbolcu
lan dö\'crek cezalandırnıışo. Kentli p.ıyıına, 
demokratik bir ülkenin gencraline yapılan 
bu tür yakışnrnıalan peşinen mahkum \ 'C 

protesto etliy~rum. Kaldı ki general, Türk 
taraftariarnı ısviçre'de karşı laştığı "estetik 
dışı" muamele için de şunlan söylemişti: 

"Medeniyetin nasıl olduğunu Istan
bul'da onlara göstereceğiz ... " 

DERiN DEVLET 
" Derin devlet" sözü, istikamet tuttura

mayan fu tbol topu gibi oradan oraya yuvar
lanıp dunıyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı 
umurunu bile sümıüş, Yahyalann amcası 
Süleyman, "TC'de iki devlet var, biri de
rin devlettir" de& Darbeci Netekim Paşa 
da, bunun üzerine, "Derin devlet biziz" 
ruye konuştu. Kendileri her kimse ... 

Ama bizim bildiğimiz "derin devlet"in 
tarihi eskidir. Alman generııllerinin Osmanlı 

ordustmu yönettiği dönemde, aynimak iste
yen halklan, ''yeraln vuruşlarıyla" korku
tup sinrurmek, el alonda tutmak amacıyla 

kuruldu. Adı da "Teşkilatı Mahsusa" iru. 
Geçtiğimiz günlerde, Yeni Şafak gazete

sinde yayınıJanarı bir tefrikada da tekrarlan
dığı gibi, Atatürk dahil, TC'nin önemli ku
ruculan, bu "teşkilattan"dı. Tetikçilerden 
başka, sonra Başbakan, Cumhurbaşkanı 

olan Celal Bayar, yine Başbakanlardan Fethi 
Okyar, İsriklal Marşı yazan Mehmet Akif 
Ersoy da ... 

Dini yoldan TC'ye emek veren, geride 
bırakoğı "Nurculuk" tarikatı, bugün Fetul
lalı Gülen tarafindan sürdüıülen Sairu Nur
si')~, o tarihlerde herkes "din adamı" olarak 
biliyordu. Oysa o, cepheden cepheyc koşan 
bir "teşkilat" başıydı. Belinde tabanca ve 
karnasıyla Bulgaristan'da f.ıaliyet gösteriyor, 
sonra Van'da Ernıenilerin tepesine çöküyor, 
TC'nin itibarlı şahsiyeri olarak AtaLürk tara
fından ağırlanıyor, " derinlerin karşıtı" 

Menderes iktidanna yanaşana kadar, bir eli 
yağda, öteki balda "dini bütün emekli fe
dai" muamelesi görüyordu. 

"D erin devlet" isim değiştirili ama yan
gırılara, cinayet, kırun ve kan sesine bakacak 
olursak, ezbcrini asla .. . 

Onun kısa tarihi budur ... ~ 
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U) ILE kolay, yarun yüzyıl türküyle 
yaşamak ve türküleri yaşar

mak. .. Bu cümle Bedia Akar
türk'ü anlatmaya yeter mi bil

mem ama hayatı boyunca türküyle 
düşünmüş, türkü söylemiş ve türküyle 
var olmuş bir sanatçı için daha etkili bir 
cümle düşünemiyorum bile. Radyodan 
yükselen "Amamnı yandım Zühtü, ben 
sana kandım Zühtü" türküsünü, de
dem de babam da ben de keyifle dinler
dik. 70 '1crin sonlarıydı ve dedemin rad
yodan dinleyip hayalinde canlandırdığı 
Akartürk'ii, biz televizyondan izleme 
şansına crişmiştik. Zira o minyon yapı
smın zar zor taşıdığı allı pullu yöresel 
kıyafctlerinin içerisinde, siyah-beyaz 
görüntülü dünyamızın en renkli sirna
larmdan biriydi. 

ANNESi~!N UDU EŞLiGINDE 
ŞARKlSOYLER 
1944 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde 

doğdum . Annem Emine ilc babam Meh
met'in tck çocuğuydum ama onların diğer 
eşlerinden birer çocuklan daJıa \'ardı . Birlik
te büyüttüler bi~i. Annemle babam Ege yö
ri.iklcrindcndir. Isınimi babam koymuş. 

Ayrı anne ve babadan üç kardeş bir 
arada büyürken, geçmiş evliliklerinden 
umdukJarını bulamayan ebeveynler da
ha sıkı sarılır hayata. Baba Mehmet in
şaatlarda çalışarak hayatını kazanır. An
ne ise kadın toplantılarmda ve düğün
lerde ud çalarak ev ekonomisine katkı

da bulunur. 
Sesimin güzelligini anne ve babamdan 

aldım . Annemin sahneye çıkmak gibi bir 
haya li hiç olmamıştı. Ödemiş'teki 
düğünlerde ud çalar ben de scsimle eşlik 
ederdi m. 

İlkokula başladığında, yaşıtlarına 
nazaran ufak tefek olması onu okulun 
en sevimli öğrencisi yapacaktır. Kendi 
halinde, uslu ve müziğe düşküıı bir ço
cuktur. Duyduğu her müziğe kulak ka
bartır, kendince nıırıldanır. 

Çocukluk hayallerimi inanın hatırlanu
yorum. Hatırladığım bir şey varsa o da 
müziktir. Annemle çok vakit geçirirdim. 
Onunla yemek yapar, elişi işlerdim . Elim 
çok }'atkındı bu tür işlere. 

KlZLARA ÖNDERLIK YAPTIM 
İlkokulu bitirdiğinde elinin dikişe 

yatkınlığı nedeniyle Akşam KJz Sanat 
Okulu'na yazdırılır. İyi bir öğrencidir, 
ama aklı hila müziktedir. 

Annemin teşvikiyle Ödemiş Musiki 

Cemiyeri'ne girdim. 14 yaşına yeni girmiş
tim. O zamana kadar bir kadının Musiki 
Cemiyeri'ne girmişliği yoktu . Musiki Ce
rniyeti'ne kabul edildim ve çok değerli ho
calardan sanat müziği dersleri aldım. Çev
reden çok tepkiler almıştını. Çünkü cemi
yetin tek kız öğrencisiydim. Ama benden 
sonra cesaret edip girenler çok oldu. Bir
kaç sene sonra bir baktım Musiki Cemiye
ri'nde bir sürü kız olmuş. Bir bakıma on
lara önderlik yaptım. 

Akartürk, Akşam Sanat Okulu ile 
Musiki Cemiyeri'ni birlikte yürütür. İki 
yıl sonra, yani l958'de İzmir Radyo
su'nun onun için özel olarak açtığı sı
nava girer ve kazanır. 

TR.T Ankara Radvosu' ııuıı hocala rı be
nim için İzmir'e geldiler. İzmir Radyosu o 
dönem yeni açılmıştı. Musiki eğitimi aldı
ğım için Türk Sanat Müziği hocalan ve 
Türk Halk Müziği hocalan birlikte beni 

dinlediler. Sınavı kazandım ama İzmir 
Radyosu'na gi rmek için yaşıın henüz kü
çüktü. Mahkeme karanyla yaşımı iki yıl 
büyüttüm, bu sayede devanı edebildim. 

Akartürk, bir kaç yıl sonra İzmir'de 
av silahları ticareti yapan Atilla Seller 
ile dünya evine girer. Atilla Bey'in ilk 
evliliğinden üç çocuğu vardır. 

Eşimin çocuklarını ben büyüttüm. 
Atilla Bey cvliliğimiz boyunca bana her 
konuda destek oldu. Bir nevi mcncjcrliği
mi yaptı. 45 yıUık cvliliğirnizin 41. yılında 
da nikah tazcledik. 41 yıl sonra tekrar ge
linlik giyrnek nasip oldu bana. Bizim de 
bir kızımız oldu. İsmini Nihan koyduk. 

Uzun dalga, orta dalga, kısa dalga 
arasında gidip gelerek tanıdık cızırtılar 
aradığımız dönemleri bizim kuşak bile 
heyecanla anarken, Bedia Akartürk'ün 
bizzat gelişimine tanık olduğu radyo, 
onun için ne ifade ediyordu acaba? 

Radyo benim için bir okuldu, tıpkı is
mini saygıyla andığım tüm değerli sanatçı 
dostlarım ve hocalarım için olduğu gibi. 
Beni müzik hayanna hazırlayan Ödemiş 
Musiki Cemiyeri hocalarına çok şey borç
luyum. Yetişmemde büyük emekleri olan 
İzmir Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nun 
hocası Mustafa Hoşsu'nun yeri ayrıdır. 

Evüliklerinin üçüncü yılıİıda Atilla 
Bey ile birlikte Ankara'ya taşırurlar. 
Artık TRT Ankara Radyosu'nda de
vam edecektir sanat hayatına. Bir ta
raftan radyo programiarına devam 
eder, bir taraftan dapeşi sıra plak dol
durur. İlk 45'1iği "Pınar Olsam Çağ
lar Gibi / Bu Fırat Kanlı Fırat"ı 1966 
yılında yapar. Pathe Plak'tan pkardığı 
bu 45'liği diğerleri izler. Sonraki yıl 
"Bir Çift T urna Gördüm" türküsüyle 
büyük çıkış yakalar. 

O zamanlar plak firmaları çok azdı. 
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Olanlar da Ermı::niler tarafindan kunılmuştu . 

Odeon, Pathe bu fırnıalardı. 45' liklcrim de Par
he'den çıkard ı. 

BOZLAKLARI BIR SENE ÇALlŞlRDlM 
Ankara Radyosu'nda çalışnğı dönemlerde 

hem çocuklarına bakar hem de saat 08.30'da 
kolnığunun alnna sıkışnrdığı notalarıyla 15 
sene bo)runca her gün radyonun yolunu nıtar. 

Sabahları işimi yapar, öğleden son ralan no
ra çalış ı rdım . Ankara Radyosu 'nun hocalan n
dan ders alırdım . Neri man Tüfekçi, ~ida T ü
fekçi gibi hocalar tarafından cği rildim . Bütün 
türküleri 3 gün değil, 3 ay çalı~ırdım. Bozlakla 
rı i~e bir sene çalışukran sonra o kurdum. Şim
d ikiler eline alıyorlar bcsrcyi, o n dakikada oku
maya uğraşıyorlar. 

Bedia Akartürk, 197 0 yılına kadar 
sahne yüzü görmez. Bu zamana ka-
dar yılda aşağı yukarı 
5-10 tane 45'lik plak 
çıkarır. Artık halk 
konserleri ve gazinolar 

HİÇ UNUTMAM BİR GÜN ... 

dönemi başlamıştı r .. . 
Bedia Akartürk'ü kon- • 
serlerde görmek için iz
dihamların oluştuğu 
yıllardır o yıllar. Ö zel
likle Konya türküleri -
ni ondan dinleyen bıç-
kın delikanlılardan tu
tun da eli hasto n tutan 
dedelere kadar herkesin 
gönlünde ayrı bir yer 
edinmiştir. 

Yıll987 .. . 
Başında bulunduğum bir 

sanatçı heyetiyle meclisi ziyaret 
edeceğiz. Sanatçıların özlük ve emeklilik 
haklarıyla ilgili iyileştirme Meclis'ten 

geçmiş ve teşekkür için rahmetli Özal'ın 
huzuruna çıkacağız. Özal ite daha önce 

karşılaşmamıştık. Beni görünce " Bu boyda, 
bu ses" diyerek kendince iltifatta bulunur. 
Özal'ın sözlerine ben de " Bu boyda, bu 

zeka!'' diye karşılık verince, Özal 
başta olmak üzere hepimiz 

Ankaı<l gazinolarırun o dö
nem ayrı bir havası vardı. Şimdiki 

bastık kahkahayı. 

sanat ortamından çok başka>rdı . O 
günleri özlemiyonım dcseın yalan olur. 
Mesela İzmir Fuan'nda aralıksız 13 yıl boyunca 
sahne. aldım. O .tamarı.lar türküyü sırtiayıp görüren birkaç kişiden biriydim. 
Ama Ibrahim Tatlıses geldi ve hepimizi geçti, o gerçekten büyük bir sanat 
çıydı , hata da öyle. 

TRT televizyonu yayınlarının yedi g üne yayılmaya başladığı yıllarda 
ilk kez çıkar seyircinin karşısına. Yıll974'tür ve Bedia Akartürk'ün ba
yannda yeni bir sayfa açılmışnr. Yayınların başladığı ikinci gün Bedia 
Akartürk arnkonu merak edenlere görüntüsüyle ulaşacaknr. 

Gerek tclcvizyo nda, gerekse dt: halk konserlerinde bayrağı tek başıma 

15 yıl boyunca taşıdım. Elbette halkurun takdiriyle ... Halkınıın coşkulu il 
gisi sayesinde 6 adet altın plak, l altın bağlama ve sayısız plaket aldım. İz
mir Fuan ' nda çıktığım gazinodan bana verilen halis bir altın taça bile sahip 
o ldum. Ama hala kendimi bir öğrenci gibi hissediyorum ve öğrenecekleri
min bitmcdiğini düşünüyorum. 

PARIS OLIMPiA'DA SOLO KONSER 
1978 yılına kadar TRT Yurttan Sesler Korosu solisti olarak rad

yod aki görevine devam eder. Her sanatçının hayalinde Paris Olimpia 
Salonu'nda solo konser vermek vardır ya bunu gerçeklcştirebilen 
şanslı müzisyenlerdendir. Bu konserde özel solist olarak program ya
par. Yeşilçam, her popüler müzisyen gibi onun da kapısını çalar bir 
gün. 1971 yılında "Allı Tumam" adlı film ile başladığı bu serüvene 
beş tanesini daha sığdırır. 

O dönemler türkülü fi lmlerde oynamak bir nevi modaydı. Sevilen tü r
külere fi lm yapılırdı adeta. Oysaki çocukluğumda değil fılmde oynayabilc
ceğiıni düşünmek, sahneye çıkmayı bile hayal etmemiştiın. 

Daha sonraki yıllarda artık yaşını başını almış ama hata genç kala
bilmiş bir Bedia Akartürk vardır. Çocuklarını büyütmüş, kızı Nihan'ı 

evlendirmiş ve 1982 yılında TRT'den emekli olmuşnır. Ama ' istisna 
akdi' ile çalışmaya devam eder. Sayısını kendisinin bile harulamadığı 
her yöreden deyiş, bozlak ve türkü okur ama "Zühtü" ile başladığı, 
sonrasında "Gaydırı Gubbak Emine", "Tiridine Bandıın", " Su Gelir 
Güldür Güldür" ile devam ettiği neşeli türkiileri dillerden düşmez. 

Türkiye'de maddi olanaklann kısıtlı olması nedeniyle on bir yıl Alman· 
ya'da yaşadık. Albümlerimi orada çıkarıyor, birçok ülkede konseriere gidi
yordum. Bir yıl Paris'te, bir yıl da Lıgiltcre'de kaldık ve Türkiye'ye dönüş 
yaptık. Eşimin sağlığı dolayısıyla Antalya'ya yerleşmeye karar verdik. Alman
ya'ya halen giderim. Orada Alevi demeklerinde çocukların müzik eğitimiy

le ilgileniyor, onlara elbiseler dikiyonım. Sanatçı emekli olmaz bence. Öm
rüm yettiğince halk müziğine katkıda bulunmaya devanı edeceğim. .,...... 

Siyasi Fanteziler 
ÖLPINAR'IN siyasi seyrin in T ürki
yc'ııin minyatürü olduğu nu söy
lenıiştik önceki yazıJarda. H er 

adam gibi b irini atardın bu qaymaqa
mın qoltuğuna. İki yumruğu da ona 
endirdim . O hersnen gettim Anqa

zaman sol ör
gütler gündemde 

olmadı bu köyde. Ki
mi vakit, siyasi partiler 
de haurı sayılır bir var
lık sürd ü. Yalıuz bu 
hatır, oy sandıklann
dan çıkan sonuçtan zi
yade, yaşlanmaya baş

lanuş erkeklerin fante
zilerindcydi. 

Gidelim ewele ... [evri!~t~~!~~!~~com] 

ra'ya, Ecevit'in evine. 
Vurdum qapıyı R.'l.h
şan açn. Bacırn olsun, 
çox xatırlı bir avrat. 
Öteden pijamasıynan 
Ecevit geldi. Dedi ' be
nim şarq aslanun, xoş 
gelmişsin .. .' Dedi 'Hü
seyin qardaş, noldu, 
xer olsun.' Derdi mi 
anlattım işte. Ama 
Rahşan haqatten xatın 
sayılır biri. Hemen el Denizierin ı.i l ahlarla 

gelip geccledikleri zaman
dan bir küçük geçiş yapa
lım. '82 Anaya~ası oyla-
maları ndan çıkıp, 
CH P'ye varalım. 

Sol 

örgütlerin yam 

s1ra baz1 siyasi 

partilerin de hatm 

leğenini, ibrigi getirdi, aya
ğımı güzel yıxadı, başmda 

tü! benriyle quruladı ... " 
Dulaz'ın fantazilcri 

ise daha renklivdi. Du
la7, şişnıan, iriyan bir Gölpı~ar, vakti za

manında, " en güzel 
köy" seçildiğinden 

Menderes'i de ağır
lanuştı . T ebrik zi
yaretinde bulun 
duğu için Mende
res'i köv ahalisi va
kmdan ·tanırdı. La
kin CIIP'Wer, siyasi 
rekabeti sadece top
lantılarda ve miting-

sayll1r bir varhk gösterdik- adamdı ve genzinden 
konuşurdu. Bir d ö
nem Denıird 'e "ya
kındı" Dulaı;. Bakın 
bu yakınhğıru nasıl 
anlatırdı Dulaz: "Bir 

leri bir yerdi Gölpmar •.. 

Ne var ki bu durum en çok 

yaşh erkeklerin fantezilerini 
günü ben, Dem irel, 

süslüyordu. Bu sayede kimi Nazmiye orm and a 

Nazmiye'yle yürüyüşe yürüyüx. Xoş beş 
ediyix, D emirel biraz 
xızlı yürüyüp ilerledi, 

benle Nazmiye yalaıuz 
qaldıx. N azmiye dedi, 

'Dulaz, ben Ameriqa gör 
düm, Almanya, Fransa, 

Çin' i gördüm ama derdime 
bir derman bulamadım. Bana bir 

kiş ne de çocuğum olsun ... " 

ç1k1yor, kimi de 
lerde sürdürıncz . 
Okuma yazma bilme Rahşan'a ayaklanm 

y1kat1yordu yen bir köylüye Mende
res' in adım "Adnan Te
res", Celal Bayar'ın adım da 
"Celal Ayarsız" diye öğretiderse 
ne o lur, bir düşünün ... Haber devlete 
uçar ve kö ylü hakkında iddianame hazır
lamr, " dt:vlet büyüklerine hakaret et
mek"tcn. Bizin1 gariban köylü, mahkeme 
huzurunda şalvan, burına bıyıkları ve ku
cağına hastırdığı beşken şapkası ile hazır 
~ulw1urken, kadın sava müralaayı verir: 
Idarnına ... Gariban köylü, dönüp de haki
me şöyle der: "Efendim, sen erkeksin, 
ben erkeğim, b.u orusbuya uyup beni 
asmıyasın ha!" Idama gim1edi köylü, la
kin beş seneyi cezaevinde geçirdi. 

Gelelim fantezi kısımlan na... İktidar 
ve mul1alefete yakuılık, yaşlı köylülerin 
f.ı.ntezilerine renk karn. Babamın dayısı 
"Deli Hüseyin", koltuğunun altında bir 
J'3dyo, boynund a kravat, takım elbise, 
burma bıyıklar ve beşken şapkasıyla bir 
garip adamdı . G ünlerden bir gün , topla
yıp köylüyü errafina şöyle konuştu : " Ak
çadağ'a gettim bir gün. Qaymaqam 
denilen adam sünepenin teki. Girdim 
odasından içeri, iki toqat salladım. Bir 
herslerunişim köz gibi. Xızımı alama
dım, getti.m valinin odasına. Dedim, 
ula sen adam mısın? Adam olsan, 

Ve Ali Baba ... O daha çok uluslarara
sı kurgular yapıyordu . Gündeminde ise 
İngi ltere eski Başkanı Margret T eatcher 
vardı. Ali Baba, kansından söz edermiş 
gibi anlatırdı Teatcher'ı. Onu hamile bı

raktığım söylerdi. Ve hatta Teatcher onu 
İngiltere'ye çağınyordu ama o bağı bah
çeyi geride bırakıp gitmiyordu. Ve dü
zenli olarak kendisine maaş gönderdiği
ni .. . ~i Baba bir gün köyün kadınlann
dan Ismixan'a, "Bacı, bir gün Akça
dağ'a gidersen ben de gelem, panqa
dan mayışınu çekem ... " demişti . İsmi
xan, Ali Baba'yı yanına alıp, bankaya git
miş ve kadın mem ur sormuştu: " Gön
derenin ismi ne?" T eatcher yanıtını ve
rince Ali Baba, İsmixan utanrruştı da ge
lip aniatmıştı köylü ye, " Anam hacım, 

yer yarılınadı içine girem ... " 
Tabii yaşlılar değil sadece, çocuklar 

da kurguyu ilerletmişti. Ablam, aşağıda
ki bahçelerden koşarak gelmiş, kan ter 
içinde arıneme şöyle demişti: "Uçaxd a 
Rahşan ile Ecevit' i gördüm, bana el 
salladılar ... " .,...... 
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Etnisite saf, ham yahut işlenmiş, ölçüleri 
ve renkleri belirlenmiş bir şey ·değil. Oıiu 
ancak sanatçınm imgelemindeki kimyasal 

çözümleme ortaya ç1karabilir. Bu 
bakimdan etnik duyarlik yalmzca bir tercih 
değil, bir göze ahş ve sabırla yoğunlaşmadır. 

Etnil< duyarliğa dair 
ÜSEYIN Ferh.ıd, şiirine, kişi
liğine, dostluğwıa güven
diğim s.ıyılı yazarl.ınnm:

dandır. Edebiyat, şiir \ 'C ta
rih al.ınınd.ı hep derinük k;ua

nar.ık; deriılierden c<.Ündiği bilgi \ "C 

sezgiyle oluşturduğu düşünce iir
güsüyle çıkar okur karşısına. Onu 
hep filozofik duygusal olarak dü
şüıımüşümdür. Sahicisini sahtesin
den .ıyırmasını bilen birine saygı 
duymamak mümkün mü? 

Hüseyin ferhad, Yasakıncy
'e'de (Sayı, 15-16) iki sayı sürdür
düğü "Ruh Benzerini Arar" yazı 
sı da, yine belirttiğiın yoğun emek 
ürünü. Türk şiirin i n emisite ilc yüz
leştirilmesi ölarak da düşünülebile
cek bu yazısında Ferhad, "Modem 
Türk şiiri etnik hafızadan yoksun 
doğmuşnır." tespitini yaparak, ki
mi şairleri bu bağlamda değerlendi
riyor. İyi de yapıyor aslında. Çünkü 
günümüzde yazılan şiirin derinlik 
ve tonaüte kazanamamasındaki ba
şar olgu etnik duyarlığa, egemen 
politik nuhver gibi bakılmasından 
ileri geliyor biraz da. Politikanın ik
tidar talep etmesine karşın şiirin ik
tidarlara karşı dunışu, durması ge
rektiği genel d~ğrusu etkiliyor şair
terin çoğunu. Oylcyken etnik ola
nın hem olanak hem de engel ol
mak gibi bir işlevi var. Etnik olanın 
kendi satlığuu moderılite karşısında 
kon.ıyamamasının en temel nedeni 
politika ve ekonomi gibi gö.tükü
vor. Politik ve ekonomik etk.ilen
;nelerden azadc kalabilecek etnik 
duyarlık ancak s.ınat pratikleriyle 
mümkün görünüyor bugün için. 
Ama bu, sanatçın.ın, ekononuyi ve 
pol itikayı bir gerçeklik olarak bil
mcsini de zorunlu kılıyor. Çünkü 
ancak böylece gerçekliğe tesüro ol
nıaksızm, omm mücavir alan.ı ol
maktan kuruılunabilinir. 

Hi.isevin Ferhad, "Etnik Mfı 
zadan yoksun doğan m odem 
Türk şiiri" içinde, ~azım liik
nıcr'i n "Bahri Hazer" ( 1928) ile 
"Sim avne Kadısı Oğlu Şeyh 
Bedreddin Destanı"m (1936), 
"antologyanuzın ilk etnik şürlc
ridir bunlar " diye ıliteliyor. Bunu 
belirlerken Nazım'ın "kadim ~ğ
ların hat.ırlatılması"na dayand.ın
yor düşüncesini . 

· Yadırganacak bir şey yok gibi 
gözükmcsi.ııe karşm, dikkat noktası, 
"etnik" ola.ı1 ile " tarih" geçişinılili
ğine bağlı bir algı kaymasıdır. Fer
had bu dikkat noktasmı açmıyor ya
zısında. Belki bir başka yazıya bıra
k.ıyor blmu. Ama önemli bir tartış
ma ala.ıu da yaratmış oluyor. Emisi
re saf, ham yahut iş lenmiş, ölçüleıi 
ve renkleri belirlenmiş bir şey değil. 
Onu a.ı1cak sanatç.ının imgelemin
deki kimyasal çözümleme ortaya çı
karabiür. Bu bak.ımdan etnik duyar
lık yalıu.Gca bir tercih değil, bir gö
ze alış ve sabırla yoğunlaşmad.ır. 

Hüseyin Ferhad, yazısıııın bir 
yerinde siizü bana getirerek şöyle 
diyor: "Aynı şey bir tarkla Ahmet 
Telü'nin ki.irteks şiirleri için de ge
çerüdir: 'Asmin', 'Mardin', 'Kc- . 
komeçe'... Bir ~öyleşisindc (Şiir 
Odası 2000) 'Bizde bir mozaik 
felsefçsicli r gitti' der. ' H erkes 
kencli kimliğini kencli varlığıyla, 
kendini tarif eder . Azınlıkların 
da kendi kültürlerini, kencli ya
şama biçimlerini kabul etn1ek 
gerekir.' Hayır, bu poetik değil 
politik bir itirazdır. 'Azınlık' tabiri 
de yanlıştır,( ... ) Amerikan sosyolo
jisinin müruru zamana uğramış bir 
tasnifi. Mczopotamya Dünya uy
garlığınııı oıijinidir, Kürtler de bu 
büyük maceranın kahramanları , 
m~sçılan. Doğrusu ya, etnik du
yarlık göz kamaştıncıdır. Ahmer 
Telli şiiıini elbet o kadim, görkem
li tinsel evren üzerine inşa edebilir. 
Ama maksar bu deği lse, ki deği ldir 
ısrar nafikdir, itiraz başkalanmn 
hakkı. Fark şu: Ahmet Telli aynı 
söyleşide Cemal Süreya'nın 'Folk
lor şiire düşman' ikazmı hanrlata-

rak Türk şiirinin, Türkçe şiirin ço
cukluk hastalığı denebilecek bir so
rununa kibrit çakar: 'Gelenek hem 
bir o lanak, hem bir tuzaktır ( ... ) 
Çağdaş düşünceyi falklorize 
eden bir sanat anlayışıyla, folklo 
run dilsel olanakJanndan yarar
lanarak ~ğdaş anlatım motifleri 
kurmak farklı şeylerdir. Folklo r 
bir etnik duyarlığa götürüyorsa 
olanaktır, yoksa tuzak. M evcut 
sistem folkloru bir kitch haline 
getirerek orada dondunnakta
dır. Tür~ye'de yeniden fark 
eelilmeye ~lışılan bir o lgudur et
no duyarlık.' Doğrusu ya, Barbar 
ve Şchla böylesi bir denektir. 

Uzun bir alıntı oldu. Şunun 
için: Belirtilen söyleşide "azınlık" 
demişim ,.e Hüseyin Ferhad, hak-
lı olarak doğrusunu haurlatıyor. 
Gerçekren "azmJık" sözünü kul
lannıışsam, o ınal Cıın "Amerikan 
sosyolojisi"nin kaHamlarından 
büsbütün armamadığım anlamına 
gelir. Diğer yanda.ıı halkların kül
türleri etnik olana geçebil.ınek için 
bir köpri.idür, etnik o lamn bütünü 
değil. Bir de şunu söylemeliyim, 
poctik i tirazın politik itiraztarla 
hemhal olduğu bir zaman dilimin 
deyiz. Bir sıratur bu . Günlerin sı 
cağında poetik itira.llar, politik iti 
razlarla bütünleşebiliyor. Biri di 
ğerinin yerine bile geçebiliyor. 
Geçmeli mi? Eğer poetik tercihler 
anlaulıyorsa, politik tercihler ikide 
bir dile getirilmemeli. Geçmişten 
getirdiğimiz kötü bir alışkanlık 
bu. Fcrhad'ın deyişiyle "çocukluk 
hastalığı" . Öyleyken, bir yazann 
hayattaki duruşu da bir gözlem 
olarak unutulmamalı derim. 8Y"" 

Aşi< ve suç 
(Acılara haz ı r deği l ken 

U zak durmal ı her serüvenden 
l< i aşk ansı ıdı r suç da sayılır 
Müebbet bir cezadır bazen ) 

Bir ateşin harına yüz sürdüm de 
Ben yandıkça benzim suları yaktı 
Payıma bir sı cak kucak dedikçe 
Bana ecel gibi gitmeler kald ı 

Hangisi daha kolaydı kalmaktan 
l<imsesiz olmak mı savruk yaşamak mı 

Güz yaprakları beni ~oldaşı sayd ı 

Desem ki bu yarım kalmış bir aşktı 
Desem ki bu galipsiz bir savaştı 
Desem ki bu kırı l mış bir gözyaş ı 

Acemi yüreğim bağışlasın beni 

Gü lleri günlerce yol eyledikçe 
O yolcu lar beni divane sand ı 

Bir deli tay gibi geçerken yıllar 
Dursuz duraksız ömrüm kanadı 
Hangisi daha zorluydu gitmekten 
S ı n ı rlar geçmek m i kiml iksiz ölmek mi 

Sorular nedenini ben de çoğalttı 

Desem ki bu s ı r say ı lan c ev aptı 

Desem ki bu sonrasız zamandı 
Desem ki bu selamsız bir vedaydı 
l<ırdığım hayatlar bağışlasın beni 
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Promosyon lu aşi< ayr1hğ1 
EVET, seninle yoksulluğumu paylaşnm. Fı- ettim. 
nndan ekmek yerine hamur alıp evde pişir- - Anlatsana neler oldu? 
dik ... Promosyonlu bira kapaklamu topla- • - Kız arkadaşımla kavga ettik, beni evden kovdu. 
yıp sigara aldık, otobüslere kavga-dövüş bi- Telefonuma parçaladı. Beni panik atak yaptı, biz ay
letsiz bindik ... Sıkıntıdan kaskatı kesildi k, nlmalıyız. Bu gece bir sabah ol-
sevişerek çözdi.ik ve gevşettik birbirimizi, 
yeryi.izi.ine göğün sıkıştırdığı yoksul bir aşk
n bizimkisi ... 

Sahi ya gerçekten de öyle. Ki sığıno gi
biydik birbirimize. Ne güzeldi o günler. 

- Ama amk bitti. Benim kıyınetimi bil
medin, beni ihmal ediyorsun, dün seni ara
yan o kız kimdi? Eve neden geç kaldın? 

Gizli numaradan biri seni arayıp duruyor. 
Üstelik sen beni sevıniyorsun ... Sen çok şe
refsiz birisin. Ver şu telefonunu. Kimin bu 
çağn, bu mesajlar neyin nesi? 

- Balk canım, seni seviyorum. Herşey düzelecek, 
ver şu telefonu. 

- Vermem. 
- Ver. 
- Vermeyeceğim işte. Bu nurnarayı arayacağım, ba-

kalım kimmiş? Alo İbrahim mi, ha yanlış oldu ... Erkek
miş. 

- Sen nasıl ararsın o nwnarayı, telefonuma verir 
misin? Yeter artık hep böyle yapıyorsun. 

- AJ tclefonunu. 
- Neden telefonu yere attın, parça.lad.ın, sen nasıl 

bir insansın! Bu parça.ladığın beşinci telefon. Kah
rctsin. Hay Allah. Kalbirn duracak. İlaçlamn nerede? 
Su içrnem lazım. 

- Ölürsen öl, onlar seni aramadan önce dı'işünseydiıı. 
Çabuk terket bu evi. 

- Halı ilaçlamn, su ... Oh, birazdan kendime geü-
riın ... 

- Evden gider misin? Sen gitmezsen, ben giderim. 
- Bu saatte sen de gitme, ben de gitmeyeyim. Sa-

bah olurca konuşuruz. 
-Öyleyse ben gidiyorum. 
- Dur, kadın başına gece yarısı nereye gidebilir-

sin? Ben çıkarım, arkadaşlarımda kalırım. Of, öl
düm, öleceğim. Yardun et, sakinleş, sorun yok. Sen
den başka kimse yok. Lütfen inan bana. 

- Gidiyorsan git, yoksa ben gidiyorum. 
- Tanıarn tamam sakin ol, ben çıkannı. Bu panik 

atak halimle ne yaparım ben? Hastanelere düşürme 
beni ... Burası benim de evim, yapma bunu ... 

Çıktım evden, vurdum yollara kendimi. O semt, o 
semt, o mahalle, o cadde, o sokak ve o sokak ... Üç kız 
öğrencirtin birarada kaldığı eve geldim. Evde, ışıklan ya
nıyor, şanslıyım ... 

Tak, tak tak. 
- Kim o? 
-Benim ben. 
- Ha sen misin, hayırdır, bu saatte ne oldu? 
- Ölüyorum, ilaçlanrnı aldım ama hali kendime ge-

lemedim. Bir bardak suyun uz var mı?-
- Var canım. Çay yapalım. Hele sen şöyle otur. 

Gerçi bizim cv soğuk ama şu elektrik ocağıyla idare 
ediyoruz. Biliyorsun öğrenciyiz, elektrik parası çok 
geliyor, idarcü kullanıyoruz. 

-Yeter, bu kadar çok konuşulur mu? Birden bire ne 
var ne yok hepsiııi saydın. 

- Ben şimdi ne dedim ki! 
- Kusura bakma, şu an hastayım, ölmek üzereyim. 

Bana bir soluklan, şöyle otur, rahatla desene be carum. 
Gidecek yerim yoktu, geldim. Elektriği kaçak kullanmı
yar musunuz siz?' 

- Hayır. Bizim bir arkadaş vardı, ayarlayacaktı 
ama tartıştık onunla, konuşmuyoruz. 

- Al şu battan.iyeyi. 
- Sağolun. Sizi de ayaklandırdını. Üstünüzde 

battaniye, üçüniiz de diziidiniz karşıma, sizi rahatsız 

sa. 
- Ne yapn sana? 
- Evden kovdu dedim ya! 

Siz de ne laf anlanıazsınız 
ya ... 

- Atfedersiııiz. 
- Uyu tamam, sakin ol, 

kızına canım sende. Ha işte 
çaylar da geldi. Bize şiir okur 
musun? 

-Şiir mi? 
-Evet 
- Şiir okursan iyi olur. 
- Tanıanı öyleyse. "Duru-

mun iyi değilse uzaktan aşık 
olacaksın ... " Bu kadar. 

(Hahaha hahaha, hihihi, 
hoooo .. ) 

-Hadi lütfen, bir tane daha, 
çok güzelmiş. 

- Böyle kız olur mu ya. 
Gecenin bu saatinde, hasta 
bir adam. Şu halime bak. 

- Bir şür daha lütfen. 
- Peki. "Yaram kadar hiç 

kimse acımaz bana ... " 
- Amma şiirlermiş be. Bizim 

yann sınavımız var da, yarabilir 
miyiz? 

- Yok, lütfen yatmayın, 
beni bu halde bıralkmayın. 

Tamam, hepiniz sırayla csni
yorsunuz ama şurda sabah ol
du zaten. Uyumazsanız olmaz mı? 

- Tamam, madem rahatsızsın uyumayız. Bir de biz 
burdan yann taşmıyoruz, böyle habersiz gelirsen bizi 
bıılamazsın. 

- Ha anladım, taşınacağınız adres belli değil mi? 
-Şu an belli değil. Şu kızı anlatsana, nasıl oldu? Ya-

ni aklına ne gelirse anlat olur mu? 
- Olur mu ki, yani şöyle ... Hani bir yerime do

kundu elleri, geldiği yerde buldum onu, geldi ve 
üşüyen yerlerimi ısıttı, yalnızlığıını ve sessizliğiiDi 
bozdu. Yalnızlığıını sarhoşluğumla doldurduğum 

boşluğuma geldi. Karıncaydı kod adı, acılanyla tu
tuşturduğu ateşini sundu mutluluk toplanıaya çık
mış, küçük elleriyle sarhoşluğuma, sevgisizliğiiDe 
dokundu. Gözyaşlanyla ayılttı ve aşkıyla ıslattı. 

Unutulmuş, kuruyan her ne varsa, küçük avuçlarına 
kocaman yıllanmış ellerimi sığdırdı, sevgisine dü
şündü başımı, saçlanmda gezinip duran bakışlarını 
gözüm kapalı görüyordll01. Beyaz gömlek giyıniş iki 
deli gibi oyunlara bıraktık kcndinıizi, daha ilk gün
den iki sevgisizin buluştuğu binbir haldik ikimiz. 
Sarmaşık gibi vücudunıa dolanan uykulan var ya da 
vardı. Birbirimize hep 'beni biraz daha sev' diye ba
kardık. Açlık işte bizimkisi. Sırt sırta verip ağlardık. 

- Yeter artık ağlatacaksın bizi. Bu kadar seviyorsu
nuz, bir de tartışıp kavga ediyorsunuz. 

- İkimizdc yeni tanıştığınuz, bilmediğimiz şeyler 
yaşıyoruz. Mutluluğu hiç bilmeyen biri onu öcü 
zanncder. İşte bizi ... Lütfen birazdan kalkalım. Gü
neş doğdu zaten. 

- Tamam oldu olacak. Zaten artık uyusak bile yann 
kalkamayız. Biz yann burdan taşınıyoruz, böyle habersiz 
çıkıp gelirsen bizi evde buJamazsın ... O yüzden yani ... 

- Anladım, bir dahaki sefere kesin hastaneye gi
deceğim . .-v-

iŞTE BELAYIM! .. 
ŞAIR halini anlatıp duruyor. Yal
nızlık yüzümde eskidi. Eli sopalı 
bir aşk kavgasına dönüp durdu
ğum, düğümlendiğim her ne var-

sa bütün bunların arasın

dan sıyrılıp, gövdesine 
sarılır g ibi tanrının, 
kendimi boşluğun 
ortasına .bıraktım. Ah 
sayın okur! Boşluğa 
bıraktığım bağırtıla 

nın aklımda kaldığı 
kad~nyla şöyleydi: 

Işte belaydım ... 
Belayı m... Kendimi 
kapatUğım yerden 
çıktım. Açlıktan hüc
reınİ yiyip bitiren bir 
ölürnlüyüm ben. Kü
fiirlerden halkalı ge
çitler yapan biri miy
dim? Içiıli dışLnı orta
ya dökmüş bir körü
nün masumiyecine sı
ğınmış, korkağım bel
ki de. Aşk humması
nın bir dert olduğunu 
bilerek satın aldım. 

Cinnet geçiren bu yal
ruzlığı kim giyd.irebilir 
ki üstüme? Bilin ki 
ben kovdum sizi hu
zurumdan. Çekildİm 
inziva yokuşunun orta 

yerine. Kendimi yu
varlayarak bırakaca 

ğım yukanya doğnı. 
Huzurun uykuya göz

lerini yumduğu yerde aşka açılacak gözlerim. 
Sayın okur, şair halini anl'atırken, ucube 

bir kalabalık şaire döner ve bağırır: 
- Susturun boş laf eden şu öfkeli ada

mı. Hadi hep birlikte hurra, hurra. Susnının 
onu, hurra ... 

Arkalardan cılız bir adam, gür bir sesle: 
- Bırakın da şair aniatsın halini , der. 
Şair devan1 eder: Yaşadığım şu hayan alın. 

Öğrendiğim ne varsa şuraya bırakıyonım. 
Artık korkmadan söyleyeceğim doğnıyu. Al
çalmak unutulmuş bir şeydir, ihtiyacı olan gi
der alır. Boşuna değildir bu sessizlik. Her su 
kendine akar, her ömür kendine ... Uykusuz
luğunı bir aşk özlemi çekişimdend.ir, doğru
dur. Evet acılar çekiyorum. Sigarasından kur
tulan duman gibiyiın . Dilsiz bir çığlık -ağla

nıışımdır muhtemel, ki kimse söylemedi ağla

yan kuşların yuvalarının dağıtıld ığını. Ama 
ben anladım çamurun balçığından kurtu lmak 
için kamçısLnı ata vuran aceleci birinin ölüme 
erken yetiştiğini. 

Sayın okur, kavgadan kaçmak yakışır mı? 
Dunır mu üstümde ütülü bir gömlek gibi, her 
yerinden delik deşik edilmiş küfiirlerle darma
dağın edilirken yerin yüzü ... 

İşte ayrılma vakti geldi. Çünkü, yemeğim
de bir sinek ölüsü, kaşığımda eksik bir damla 
su ... Hadi boşaltın meydanları, gövdemi sere
ceğim geçmek için üstünden. Ve şairin son 
sözleri, yani aşk hali, cılız bir cümle olup dü
şer. Der ki, hadi gel seninJe şiir yaşayalım. Aşk 
gölgesidir insan.ın. 8"V' 
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OK mu uzak orası? Peki nereye 
göre uzak? Merkez burası ~ı? 
Ya d a taşra orası mı? Orası nere

si? .. Belki bu sorulan Yılmaz Er-
doğan'da yöneltmiştir memleketini 

öğrendiklerinde hep "çok uzak" diyenle
re ... Bu sorulara verilen cevaplar ne olur
sa olsun merkez orasıydı ve 6 yaşında 
Hakkari'yi terk ettiğinde bilerek ya da 
bi lmeyerek merkezi fethetmeye gidiyor
du aynı zamanda ... 

Soğuk bir Eylill sabahı Harem otoga
nna inmişti. Elinde bir bavul, cebinde gi
deceği arkadaş evinin adresi ... H akka
ri'den arkadaşı Muhsin Kızılkaya, adresi 
şöyle tarif etmişti: "Vapurdan ineceksin. 
Hemen vapur iskelesindeki otobüs dura
ğına yürüycceksin. 35 numaralı Koca
mustafapaşa otobüsüne bineceksin. Uzun 
bir süre gittikten sonra, Samatya durağını 
soracaksın, orada inip şu adrese gelecek
sin : Sancaktar Hayrettin Paşa Mahallesi, 
Müşir Süleyman Paşa Sokak, Sema Apt. 
No: 20, Daire: 1 Kocamustafupaşa. " 

İlk defa bir bekar evinde kalacaktı. Ev 
iki odalıydı. Eve "girdiğinde şok oldu. 
Oda ağzına kadar doluydu. Onlarca 
adam, kimin ayağı kimin burnunda, ki
min eli kimin üstünde belli değil. Yere 
serilm iş bitişik nizarn döşeklerio üstüne 
uzannuş, jandarma usulü yatıyorlar. Tek 
bi r yer var, o da daha fuzla adam yatsın 
diye döşeği indirilnıiş boş bir somya. Ev 
ahalisi uyandıktan sonra, bir tencereye 
tam 20 yumurta kırı ldı ve 8 kişi kalıvaltı

yemek karışınu yemeğe saldırdı. Yılmaz 
bir-iki lokma yiycbilmişti. Bu onun İs-

Babasmdan güç bela 
kopardağa parayla sahneledlği 

ilk oyunun galasana birçok 
tiyatro üstadm1 davet etti. 

Ama kimse gelmedi. Galaya 
gönderilen tek çelenk Ise ev 

arkadaşlarma aitti ve 
üzerinde şöyle yaz1yordu: 

"Bertolt Brecht ve 
Arkadaşlara" 

"Eğer smav1 kazamrsam, bir 
gün bende jüri olacağım" 

deyince konservatuvara veda 
etti. "Senden tiyatrocu 
olmaz" diyen Ferhan 

Şensoy'u ise araya giren 
Vedat Günyol ikna etti 

tanbul 'daki ilk yemeği veya kahvaltısıydı. 
Ertesi gün okulun Ayazağa'daki kanıpü
süne gitti, kaydım yaptırdı. 

Evde arabesk bir hava hakinıdi. Ara
besk müziğin Türkçe isimlerinin yaru sıra 
Ş ivan Pcrwcr ve Ahmet Kaya en çok çalan 
isirnlerdi. İstanbul'u sevmemişti, ilk tir
sarta Ankara'ya dönmek istiyordu. Bunun 
yolu yatay geçiş yapmakran geçiyordu. 
Çi.inkü babası okulu bitirmesini istiyordu. 

BODRUM KATINDA HÜZÜN 
Bir gün kader arkadaşı Muhsin Kızıl 

kaya'yla Aksaray'dan Kocamustafapaşa'ya 
yürürlerken, yolda hemşerileri Fırat Baş

kale ile karşılaştılar. Kürtçe bir ezgiye has
retlerdi. Fı rat ile soluğu Başkalcli lcrc ait 
bir otelde aldılar. Fırat onları otelin bod
runıunda bir odaya götürdü, kapıyı kilitle
di ve başladı söylemeye. Kilitli kapıların ar
dında dinledikleri bu yanık ses yürekleıini 
ferahlaomş, onları o dar ve rutubetli bad
rumdan alıp, serin yaylalara götürmüştü. 

Kocamustafapaşa'dan kalkıp Ayaza
ğa'ya gitmek ona işkence gibi geliyordu. 
Yeni hayatına alışamanuştı . Muhsin'in 
çalıştırdığı folklor ekibinden bir kızla 
flört etmeye başlamış, bu bile yüreğinde
l-i boşluğu dolduramamı ştı. Babasına 

uzun bir mektup yazdı. Babası belki de 
Yılmaz 'm İstanbul'da okuyup mühendis 
olmayacağını ilk o mektupla anladı . 

ILK ÖYKÜ, ILK HEYECAN 
İstanbul 'la çekişmesi iki vıl sürdü. 

İkinci yıl dönüp arkasına baktıgında geri
de bir sürü anı kalmıştı, artı k farkında 
varmadan İstanbul'u SC\ ll1C}'C bile başla
mıştı. Ama geride kalan başka şerlerde 
,·ardı, bir sürü der~tcn kalmıştı. Inşaat 
mi.ihendisliğini scvmiyor, nıiihendis ol
m<lk i~temivordu . 

Rir giin' otunıp bir öykü} .ll dı. Y,ltdı
ğı öyküyü okuyan herkes, kendisine 'yaz
maya de\,llll cr' diyordu. O da öyle yap
o, ikinci bir öykü yazdı. Yazdığı "Rakirc 
Postacı" i~imli ikinci övküsü, cv halkı nın 
vazgcçil nıczi olan Gırgı r dergisine gön
derildi . Heyecanlı bir bekleyişten sonra 
öykü n ii n y;:ıyınlandığı gün geldi. Artık 
komikligi bir dergi tarafindan, hem de 
Türkiye 'ni n en konıik dcrgi~i tarafindan 
da onaylanmıştı. 

AŞK ANKARA'DAN AUKOYDU 
Okulu tamamıyla başladığı, derslere 

bile girmediği günlcrdi. Bugünler, aynı 

KEKO YILMAZ! 

zamanda okulun öğrenci derneğinin ku
ruluşunda da yer aldığı günlcrdi. Dersle
re girmiyordu ama okuldaki devrimci fu
aliyetleri kaçırmıyordu . Bir süre sonra 
okulla ilişkisinin devam edemeyeceğinc 
karar verdi. Tam Ankara'ya dönmeyi dü 
şünürken aşık oldu. İçinde bulunduğu 
devrimci grubun tek kadın üyesi Yıldız'a 
aşık olmuştu. Bu aşk onu yeniden İstan 
bul'a bağladı. 

HAMLET YETMEDI 
Okul yerine evde geçiyordu artık vak

ti. Evde doğaçlama oyunlar oynuyordu. 
Herkes ondaki tiyatro yeteneği ni tark et
mişti. Onu tanıyan herkes ayııı fıkirdc.::ydi: 
"Ni}'t: mühendislik okuyorsun, konscrva 
nı ara git." Daha fazla dayananıadı bu tep
kilere ve ciddi ciddi düşünmeye başladı. 
Bir gün kendisini konsef\·atuar sınadarına 
girerken buldu . Elinde HamJet ' ten bir 
metinle sahncdeydi. Okudu, O)'nadı. Ama 
tazla ukala gelmişti jüri üyelerine, çünkü 
son cümlesi şu olmuştu: "Eğer sınavı ka 
za ııırsam , bir gün bende jüri olacağım." 

"SENDEN TiYATROCU OLMAZ" 
Sına'ı bı:aııanıadı ama vıllar sonra 

oyuncu, yazar ve jüri üyesi oı;cağı günle
rin ilk ,1dımını atu. O günlerde ferhan 
Şensoy'un bir oyununa girti. "Muzır 

Müzikal" adlı bu oyun, hayatının bun
dan sonraki kısmıyla ilgili kesin bir karar 
vermesine neden oldu. Tiyatrocu olacak-

tı. İşte o günlerde bir gazetede gördüğü 
ilan üzerine soluğu Perhan Şensoy Tiyat
rosu'nd a aldı. Eline bir metin verip gön
derdiler, "Çalışıp gel" dediler. Eve uça 
rak dönmüşri.i. Uzun uzun çalıştı bu 
metni , ev arkadaşları , iş ciddiye binince 
kendisiyle dalga geçmeye başladılar. Ama 
sınav günü yalnız bırakıındılar. Sahneye 
çıktı, çok heyecanlanlıydı. Karşısında tck 
kişi vardı ; F~rhan Şensoy. Ne ettiy~e ev
deki performansı m göstcrcmedi. Sına'' 
sonucu iki cümleyle açıklandı: "Senden 
ti\·atrocu olmaz." 

, VE TIYATRODA ... 
Hayal kırıklığına uğranuşu. Kendisiyle 

birüklc ;trk.ıdaşlan da üzgündi.i. Ama en 
çok Muhsin üzüldü bu duruma \C Yıl
ma.t'lll bunu kesin kes katasına koyduğunu 
anladığı aııd.ı çareler aramaya b;ışladı. Ak
lına Vedat Günyol geldi. Günyol istcrM:, 
bu iş için torpil yaptırabilirdi . Bu fikrini Yıl
maz'a açtı. Soluğu Günyol'un yamnd.ı al
dılar. Ne de olsa Vedat Günyol, Ferh:ııı 
Şensoy'un hocası sayılırdı. Günyol yazdık
larım beğt:nnıiş, kahkalıa larl;ı gü lnıi.i ~ti.i. 
Muhsin konuyu açmış vt: Yılma.ı;'ın tiyat
rocu olmak i stediğini söylemiş, Günyol 
hocadan aracı olmaMnı istemişti. Vedat 
Günyol onlan kırmadı \ 'C aracı oldu, encsi 
gün soluğu Fcrhan Şensoy'un yanında al
dı. Şemoy hocasım saygıyla karşıladı, bir 
dediğini iki etmedi, böylece Yılmaz Erdo-
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ğan isimli Hakkarili Kürt genci, Nöbetçi Tiyatro 
kadrosuna kanldı. 

Bir süre sonra Muhsin'le yollan ayrıldı. Ev ar
kadaşı Necmi'ylc beraber Kuledibi'nde bir cv 
tuttu. Babası Nazım Erdoğan burada öğrendi 
okulu bırakuğıru ve kesin tavrını koydu: Aileni 
unut! Çok wr günler geçirdi. Ailesini karşısına 
almak istemiyordu ama tiyatro dışında bir iş yap
mayacağıru da biliyordu. Ikisi arasında gidip gel
di uzun süre. Derken işine iyice adapte oldu. Ar
tık oyunlar yazıyor, yazdığı oyunlar sahneleni
yor, bazılarında oynuyordu da. 

BABA PARASlYLA TIYATRO AÇTI 
Yeni bir kız arkadaşı vardı artık. İşleri yavaş 

yavaş yoluna girmişti. Bu arada uzun süredir 
görmediği Muhsin, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 
bitirmiş ve Güneş gazetesinde işe başlarruşu. 
Uzun bir aradan soııra Muhsin'le tekrar buluştu 
lar. Kırgınlıklarını dile getirdiler, yeni projelerini 
anJatular, en çok da Yılmaz anlattı ... Perhan Şen
soy'dan ayrılmak ve bir tiyatro kurmak istiyordu, 
kararlıydı. 

O yaz Çankın'ya kız arkadaşı Hülya'yla bir
liktc gitti, ailesiyle barışmasına vesilc oldu Hülya. 
Babasının kendisine karşı yumuşadığıru anJadığı 
bir anda konuyu açu; borç para istiyordu yeni bir 
tiyatro kurmak için. Babası gülüp geçti, çünkü 
tam o esnada, televizyondaki bir tartışma prog
ramında Yıldız Kenter ve Müjdat Gezen tiyatro
nun ve tiyatrocuların içinde bulundukları sıkıntı
lan anlauyordu. 

"BERTOLT BRECHT VE ARKADAŞLARI" 
Çok kızmış ama belli etrnemişti , bir şekilde 

babasını ikna etmeliydi. O sırada Hakkari'deki 
bir arsalarını satmışlardı. Sonunda ne yapıp edip 
babasını ikna etti. Babasından ilk ve son kez kre
di kopardı. Büyük bir sevinçle İstanbul'a döndü. 
Hülya'yla birlikte ayrıldı Ferhan Şensoy Tiyatro
su'ndan. Hemen yola koyuldu; oyun yazdı, yö
netti, provalarım hazırladı. Oyunun adı Kanuni 
Sultan Süleyman ve Rambo'ydu. Bu bir 12 Eylül 
hesaplaşmasıydı. Gala günü yaklaşıyordu, oyu
nun bir afişe, bir de broşüre ihtiyacı vardı. Bu 
noktada arkadaşları Gani Müjde, Can Barslaı1 ve 
Metin Üstündağ devreye girdiler. Mct-Üst afişi 
çizdi, Gani Müjde broşürü tasarladı. Tiyatroları
nın adını Güldüşündürü Tiyatrosu koymuşlardı. 
Gala günü geldi çattı. 1988 kışında Ortaköy 
Kültür Merkezi' nde oyumın galası yapıldı. Bir-

çok tiyatro ustası davet edilmişti, ancak pek kim
se gelmedi. Oyuna gelen tek çelenk ise ev arka
daşlarınciandı ve üzerinde şöyle yazıyordu: "Ber
tolt Brecht ve Arkadaşları" ... 

PARA DA BITTi AŞK DA 
işler devaınında da istecliği gibi gitrnecli. Bir 

türlü para kazanamıyordu. Bu sırada yollan bir
kaç kişiyle daha buluştu. Enver Özkahraman'ın 
aracılığıyla Genco Erkal ile taıuşu. Beyoğlu'nda 
da sergilenen oyuna istenilen ilgi olmadı. Baba
sından aldığı sermayeyi tüketrnişti, sermaye ile 
beraber Hülya ile aşkları da tükenmişti. Ve kısa 
süre sonra ayrılık geldi. Hem iflas hem ayrılık onu 
iyice üzmüştü. Evde de tek kalmıştı, bir süre son
ra yeniden Muhsin Kızılkaya'yla ev arkadaşlığı 
yapmaya başladılar. Kuledibi'ndeki eve arada bir 
giclip gelenlerden biri de Metin Üstündağ'dı. 

ŞANS BU KEZ YÜZÜNE GÜLDÜ 
Artık evde geçiriyordu vaktinin çoğunu. Sü

rekli yazıyor, notlar alıyor ve yaşadıklarını birik
tiriyordu. Ferhan Şensoy'dan ayrılmış, Güldü
şündürü Tiyatrosu iflas etmiş, sevgilisinden aynl
rmş, hayat çekilmez bir hal alnuştı. Saz çalıyor, 
türkü söylüyor, sakal uzatıyor ve rakı içip cfldr
laruyordu. Günleri böylece sürüp giderken, yine 
bir gazete ilaıu çarptı gözüne. Bu kez Levent 
Kırca metin yazarı anyordu "Olacak O Kadar" 
programı için. İlanı kesti ve hemen işe gitti, refe
ransları iyiydi, Kırca onu hemen işe aldı. Yaptık
lanyla kısa süre içinde fark edildi ve metin yazar
lığırun yaıu sıra oyunlar yazmaya başladı. 

Bu sefer işlcıi iyi gidiyordu. Yazdığı "Gereği 
Düşünüldü" isimli müzikal olay oldu . . Bu işten 
çok para kazandı, aym zan1anda bu oyun ona ti
yatronun da kapılarını açtı. Kırca ona Aziz Ne
sirı'in "Toros Canavan" adlı oyuiıLında bir rol ver
di. Levent Kırca Tiyatrosu'nda şansı yaver girmiş
ti, daha sonraki yıllarda beraber uzun bir yolculu
ğa çıkacağı Necati Akpınar'la da burada taruşu. 

Kısa bir süre sonra Levent Kırca'yla da yolla
n ayrıldı. Yirıe sefaler günleri başladı. Ama bu
günlerde dostu Necati Akpınar ile büyük işlerin 
hesaplarını yapmaya başladı. Bir gün Muhsin'in 
ısrarı üzerine kaleme aldığı ve ÇGD tarafindan 
yılın gazctecisi scçi ldiği makalesi "Otogargara"yı 
oyunlaştırdı ve Necati Akpınar ile bugüne kadar 
gelen yolculuğu başladı. TRT'de bir dizide çalı
şırken tan ıştığı Sanem ilc dünya evine girdi. Bcr-
fin isminde bir kızı var ve macerası devam ediyor. lli'Y"" 
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Teşel<l<ürler 
Y1lmaz! 
[ demetakbağ ] 
YILMAZ Erdoğan'la ilgili bir şeyler yazmaını istediler 
benden. Ne yazabiiirim ki? Tam bu soroyla uğraşırken 
birden, Yılmaz'ın benim için yazdıkları geldi aklıma. 
lO yı lı aşkın bir süredir beraber çalışıyoruz. Bu on yli
lık süre boyunca Yılmaz, benim için kaç sayfa yazıruş 
acaba? Sayfa hesabı yapmak çok zor geldi bana, en iyi
si ağırlık ölçüsüne başvurmak. Ama hayır bu ölçü de 

Bir cümle kurmayi 
deneyeylm Yilmaz 
hakkinda. Mesela 
şöyle bir şey olsun: 

Benim ve bütün 
BKM Oyunculari 

ad1na her şeyi çok 
iyi düşünen bir 

ESMER adamdir o 

kifayetsiz ... Çünkü gali
ba kilolarcadır benim 
için yazdıkları. Her biri 
altın değerinde milyon
larca kelime... Bu keli
meler, bu süre boyunca 
onlarca karaktere can 
vermiş. Cebindeki keli
melerden belli ki bolca 
bana da dağıtmış ve gali
ba hepsi de bana özel... 

Şimdi ben "De
met'in gözüyle Yıl
maz" üzerine topu topu 
birkaç saur yazacağım . 

Ama kahretsin, boş sayfa önümde büyüyor ve hiçbir 
şey yazamıyorum. Meğerse ne kadar zor şeymiş birkaç 
saur yazı yazmak. Meğer ne zahmedi işmiş Yılmaz'ın 
yaptığı ... On yılı aşkın süre içinde yazdığı on binlerce 
sayfayı ne çabuk tükctmişiz. 

Yazanuyonım dedim ya ... Körebe oyunundaki ebe 
gibi hissediyorum şimdi kendimi. El yordamıyla buldu
ğum kelimeleri zorla yan yana getiriyor, duygularımla 
buluşturup karalıyorum beyaz sayfayı, yazdıklaruru be
ğenrniyorum ve yeni bir beyaz sayfayla tekrar körleşiyo
rum. Neyi sevdiğini, niye kızdığını, neye güldü6rünü, 
neye, neden muhalif olduğunu bilecek kadar iç içe ya
şayınca uzun yıllar, nasıl yazdığım da -ki ona en çok so
rulan sorudur bu- biJiverecek gibi hissediyor insan. 

On yıldan beri yazarım, yapımcım, yöncunenim, 
rol arkadaşım ve en önemlisi dostumdur; bana çok bü
yük bir lüks yaşattı ve ben bu lüks içinde sadece oyun

culuğumun keyfini 
sürdüm. Bir cümle 
kurmayı deneyeyim 
onun hakkında. Me
sela şöyle bir şey ol
sun: Benim ve bütün 
RKM Oyunculaq 
adma her şeyi çok iyi 
düşünen bir ESMER 
adamdır o. 

Oyunculuğumun 
olgunluk çağında 
beni bu kadar mutlu 
ettiğin için sana bir 
kez daha teşekkür 
ederim Yılmaz Erdo
ğan! 

Ve hep arkadaşın1 
kalacağını bildiğim 
için sana daha çok 
teşekkürler Yılmaz ! lli'Y"" 
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anne ve babas1n1n a ... z1ndan IImaz erdo ... an 
1 

ILMAZ Erdoğan'ı en iyi kim anla
tabilir? Kuşkusuz anne ve baba
sı... Ona_ canlarından can veren, 
ömürlcıını vererek büyüten ve ha-

len arkasında durup, sevgilerini eksik 
etmeyen iki insan ... Nazım ve Süheyla Er
doğan. Erdoğan ailesiyle buluştuk ve Yıl
maz Erdoğan'ın kişisel tarihini dinledik. 
Arada Mustafa ve Deniz Erdoğan kardeş
leri de konuşmayı ihmal etmeyerek ... İşte 
ilk ağızlardan, ilk defa Ytlnıaz Erdoğan'ın 
çok özel hika.yesi ... 

Önce sizleri tanıyacak 
başlayalım ... 
NAZIM ERDOGAN: Adım ~azım 

Erdoğan. 1943 doğumluyum . Hakkarili
)~m ... Babam nahiye müdürüydü. Çocuk
luğumuzun büyük kısmı Beytüşşebap'ta 
geçti. l957'ye kadar ordaydık. Uludere 
ilçe olunca, babam 'oraya atandı. Biz de o 
zaman Hakkari'de okuyorduk. Ortaokula 
gid iyor~um. 1960 ihtilaline kadar böyle 
sürdü . lhtilalde babamı bu sefer nah.iye 
müdürü o larak Geçitli'ye Yerdiler. Ora 
dan da tayini Kayseri Pazarören'e çıktı , 

emekli oldu geldi. Hakkari'de yaşamaya 
devam ettik. 1963'rc liseyi biti rdim. 
'64'te evlendim. Ayıu yıl Erzurum Eğitim 
Enstitüsü'nU kazandım. '65'in Şu bat 
ayında Mustafa dünyaya geldi. '67'de 
mezun olup Hakkari'ye döndüm. 1967 
Kasım'ında Yılmaz dünyaya geldi. '72'nin 
Kasım ayında ise Deniz doğdu. Tabii ben 
o zaman Gençlik İl Spor Müdürü olmuş
tum. '85'in sonunda tayinim Çankırı 'ya 

çıktı. Sonra da emekli oldum. 
SÜHEYLA ERDOGAN: Ben 1948 

doğumluyum. Dönemin Hakkari
Belediye Başkam'ıun kızıyım ... Eşimin 
anlattıgı gibi, evliliğimiz küçük yaşta ol
du. Ben 18 yaşındaydım evlendiğimizde. 
19 yaşında Mustafa dünyaya geldi. On
dan iki sene sonra da Yılmaz doğdu. Eşim 
daha öğrenciydi, okuyordu. Ben de baba
anneleriyle kalıyordum. Çocuklarımız 
okul çağına gelince, iyi okullara gidebil
mcleri için Ankara'ya taşındık. 

Peki evliliğiniZ nasıl oldu, 

aşık mıydınız? 
S.E: Biz tanışmadan evlendik. 
N .E: Annem bir gün geldi ve "Sana 

bir kız buldum" dedi. Tabii aileler bir
birlerini tanıyordu. Ama ben kızı görıne
ıniştim. Aımem geldi, "Reisin kızını sa
na alacağız" dedi. Bu konuşmanın o ldu
ğu gün, anma binip köye gittim. Ertesi 
gün gel ip babamı sorduğumda, "Baban 
sana kız istemeye gitti" dediler. Amca
mı bile beklemem.iş. Bimniş atına gitmiş, 
amcam da peşine düştü. 

S. E: Babam bana dedi ki, "Böyle 
böyle, iyi bir aile, araştırdık, çocukları 
da İyi, sen ne diyorsun?" Zaten bizim 
oralarda kıza sembolik olarak sorulur. Kı
zın da evet demekten başka çaresi yoktur. 
Bende evet dedim. Düğün gecesine kadar 
birbirimizi görmedik. 

Hiç mi merak etmediniz, gidip bir 
göreyim evlenceeğim kişiyi 
demediniz mi? 
N.E: 3-4 ay sonra evet dediler. Biz o 

sürede tanışmadık. Arkadaşlarım çok ısrar 
etti, "Gidelim, uzaktan da olsa bir 
gör" diye. Ben gitmedim, verilen kararın 
doğru olduğuna inanıyordurn. Gerçekten 
de isabetli olmuş. 

Düğün nasıl oldu? 
S.E: Nişan olmadı, bir kına gecesi ve 

"Anne bir gün çol< şöhret olacağim, 
sol<al<ta yürüyemeyeceğiz" 

arkasından düğün oldu. 
N.E: Heyecanlıydık. 
S.E: Ben heyecandan adım atarıuyor

tlum. Evde kimseyi tammıyorum, cşimi 
de tanımıyorum. Kayınvalidemi görmü
şürn sadece. 

N.E: Düğün alayı gidip gelini alıp ge: 
tiı·di . Yaya getirdiler. 

S.E: Gelinlik falan yoktu, geleneksel 
elbiseleri e. 

Uzun bir süre Nazun Bey'in 
ailesiyle oturdunuz herhalde ... 
N.E: Biz halen beraberiz. 
S.E: Evet, o iyi oldu. 
Kültürel olarak nasıl bir aileydi? 
N .E: O zaınamn en kültürlü ailesiy-

dik. Ailenin memur kökenli olması bir 
avantajdı, okuyordu herkes. Kalabalık bir 
aüeydi. Abim de evin içindeydi, evliydi. 
Ev kalabalıktı . 

S.E: Çok eğlenceliydi. Kalabalık ol
ması bizi hiç sıkmıyordu. 

N.E: O zamanın kurallan çok katıydı. 
Kayınvalidc ya da kayınbabanın yanında 
kimse konuşamaz, oturamaz, gülernez. 
Ama bizim ailede öyle değildi. Babam 
çok demokrattı ve bwıu ailesine de yan
sıtmıştı. 

Zamanınızı nasıl 
değerlendirirdiniz? 

N.E: Ben okurnayı çok severdim. Ama 
genelde kahveye giderdik. Pikniğe gider, 
spor yapardık. İlginçtir, Hakkan'nin fut
bola büyük bir ilgisi var. Bir de okulda 
sosyal aktiviteler olurdu. Okullar şimdiki 
gibi değildi, daha bir hayatın içindeydi. 
Hakkan küçüktü ama samirniyet çok f.ız-

laydı ve günlerimiz güzel geçiyordu. 
Küçük yaşta evlendiniz ve evlendi
ğinizde Nazun Bey daha öğrenciy
di. Aslında ikinizde· evin çocuğuy
dunuz ... 
N.E: Ben İl Sağltk Müdürlüğü'nde 

mem.urdum. Biz martta evlendik, eylülde 
sınavı kazandım ve okula gittim. Evlen
dikten altı ay sonra öğrenci oldum. 

S.E : Aslında ikim.izde evin çocukları 
gibiydik. Evde kayınvalidenıin sözü gc
çerdi, çok otoriterdi. 

N.E: Evet, annem çok otoriterdi. Sö
zü çok daha fazla geçiyordu. 

N.E: Hakkan'de T ürkçe konuşulan 
tck ev bizimkiydi. üremar'da oturduk bir 
ara, Kürtçe bümiyordum. Mahallede ço
cuklar benirrtle alay ederdi. 

S.E: Çocuklatın ikisi de cşim öğrcn

ciyken oldu. Çocuklar 5-6 yaşına geldi
ğinde aldık Ankara'ya götürdük. Biz de 
oraya yerlcştik. 

Neden Ankara? 
N.E: Benim dayılanm Ankara'daydı. 

Küçük kardeşim tıp fakültesinde okuyor
du . Onlarla beraber olmak için gittik. As
lında tatile gittik, sonra kalmaya karar ver
dik. 

S.E: Ben Hakkari'den çıktığım gibi 
soluğu Ankara'da aldım. Van'ı bile gör
ınemiştiın, hayatımda hiç Hakkari'den 
çıkmamıştım. Çok büyük geldi bana, çok 
da sevdim. Yaşam koşullan çok iyiydi, biz 
niye bu kadar zorluk çekiyoruz d iye dü
şündüm. Eşime 'bunların hayatları ne 
kadar kolay' dedim. Eşiın de "Sevdiy
sen hiç geri gitmeyelim, burada kala-

Biz Yilmaz'• mühendislik 
okusun diye gönderdik 

istanbul'a. O gidip gazeteci 
arkadaşlar ediniyor, Ferhan 
Şensoy'la tan1şınca da okulu 

b1rakmaya karar veriyor. 
ikinci sınıftayd1, bir bakt1k 

Yilmaz okuldan hiç söz 
etmiyor, sürekli 
tiyatroya gidiyor 

11111, ben tayinimi isterim, bir de ev tu
tanm" dedi. Çocukları alıp yaz tatiline 
gitmiştik, sonra kaldık orda. 

N.E: Oraya gitnıişken bir millcı:vcki
liyl<.:: de konuştum tayinim için. Tayinim 
olmad ı. O yı l kurum dcğiştirdim ve 
Gençlik Spor İl Müdürü oldum. Böyle 
olunca artık gideınedim, ta ki 1985'e ka
dar. '85'te tayinim Çankm'ya çıktı. Anka
ra'ya yakın diye gittim. '90'a kadar urda 
kaldım. Sonra evi Çankırı'ya taşıdık . Mus
tafa orda kaldı , Yılmaz İstanbul'a geldi. 
Biz de Çankın 'ya yerleştik. 

S.E: Ankara'ya yerlcştiğimizde çocuk
lardan biri yedi, biıi altı yaşmdaydı. İlko
kula Ankara'da başladılar . İlk başta çok 
zorluk çcktik, birini getirip bırakıyor, di 
ğerini götürüyordum. İki çocuk okula 
gitmeye başladılar çünkü. 

Nasıl bir mahalleye yerleştiniz? 
S.E: Aydınlıkevler'e yerleştik. Eşimin 

amcaları vardı. .. Tanıdıklaı:. çoktu. 
N.E: Etrafta tamdıklar çoktu, bu açı

dan rahattık. Kolay oldu adapte olmamız. 
S.E: Şirin bir mahalleydi. Herkes tanı -

dıku, güzel komşularunız vardı. 
Çocuklukları nasıldı? Hangisi yara
maz, hangisi ushıydu? 
N .E: Mustafa çok halim selimdi. Ama 

Yılmaz felaketti , hareketliydi. O zaman 
dah.i taklitler yapar, g l.Uer, eğlenirdi. 

S.E: Yılmaz'ı bir türlü susturamazdık. 
Çok hareketliydi. Mlistafa ise içe kapanık
tı, büyük çocuk olmaıun getirdiği bir şey
di bu. 

İsimlerinin bir hikayesi var nu? 
S.E: Yılmaz'ın ismini ncncsi koydu. 

Yılmaz isminde bir kardeşi vardı. Musta
fa'mn ise bir hikayesi var. 

N .E: Benim ral1111etli bir kardeşim 
vardı, bilirsiniz belki, Narnık Erdoğan. 
Faili meçhul cinayete kurban gitti. Kalktı 
bir sabah dedi ki , "Ben dün gece bir rü
ya gördüm, yengemin bir çocuğu olu
yordu, ismi Mustafa CeliJ." Ve o gece 
eşim doğum yaptı. 

S.E: O gece doğum. yaptım. İsmini 
Mustafa CeW koyduk. 

N .E: Deniz'in isminin iki nedeni var. 
Birincisi Deniz Gezmiş'ten dolayı. İkinci
si bir kız çocuğu istiyorduk, eşim hami
leydi. Dedik ki adını Deniz koyalırn, her 
ihtimale karşı .. Ama o bizi yantlttı, erkek 
doğdu. 
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HEP GÜ ZEL, HEP GÜZEL! 

Okul yılları nasıl geçti? 
S.E: Yılmaz çok çalışkandı. Onunla 

bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum. Ge
lir gelınet. yere çömdir, defterini kitabını 
açar, dcrsini çalışırdı. Ama Mustafa tem
beldi. Deniz ise orta halliydi. 

Peki meslek seçimleri nasıl oldu, ne 
olmalarını istiyordunuz? 
N .E: Mustafa idareci olmak istiyordu. 

Kamu yöneLimini kat.amlı. Ben Yılmaz'ın 
mühendis olın:ısını istiyordum. 

S.E: Deniz'in de san.atçı olmasını , 
konserv:ıtu:ır:ı gi rmesini istiyord uk. O da 
konscrvatu:ıra girdi, i nşa llah bir gün biti
rir. Mustafa ilkokuldan bc ıi sürekli folk
lorla ilgileniyordu. Ankara'da, birçok yer
de folklo r gruplan kurd u. Yılmaz da hep 
tiyatrolarda başroldeydi. 

IDOLLER ..• 
Gençlik idolleri kimlerdi? 
N .E: Dönemin sol sanatçılanru, idol

lerini seviyorlardı. Ama Yılmaz'ın gençli
ğinde Ahmet Kaya vardı. Yılmaz ~aı:ıJ
nıaz bir Ahmet Kaya hayraruyd!. Bız ıse 
evde halk azan larını d inlerdik Aşık Vey-
sel'den bu yana gelen geleneği. _ 

S.E: KÜrtçe olarak Mihemed Arif, l sa 
Bcrvari ve d iğer dcng bcjlcri dinlcrd ik, ha
len dinleriz. 

ISTANBUL... 
Yılmaz Erdoğan'ın İstanbul'a geli-
şi nasıl o ld u? _ 
N .E: Benim ıs ran m üzerine Istan

bul'a gitti. Mustafa zaten Ankara'da oku
yordu. Yılmaz, "Baba ben de Ankara' da 
okuyayım" dedi. Mühendis olsu~ istiyor
dum, kazandı ve İstanbul'a gitti. Ikinci sı
nıfta okulu bırakıp, tiyatroya merak saldı . 

İstanbul günleri nasıldı? · 
N .E: Burada arkadaşlan vardı, Muh

sin Kızılkaya vardı. Aynı zamanda yurda 
da yerleştirdik. Ama onlar hep beraber bir 
grup olmuşlar . Zaten gazeteci arkadaş~ar 
edinmiş, sonra gitmiş Ferhan Şensoy ıle 
taruşmış . Orda niyetlenmiş okulu bırak-
maya. . 

S.E: Biz kız arkadaşı vardı. Ismi Hül
ya'ydı. İkisi de okulu bırakmış meğer. Bir 
gün ikisi Antalya'ya tatilc geldiler. Yılmaz 
bize söylemiyor okulu bıraktığım. Babası 
yakaladı. 

N .E : Ellerinde koca bir çanta var. 
Geldiler yerleştiler ve denize gittiler. Çan
tayı açtım , bakrım bütün kitaplar tiyatroy
la ilgili. Zaten şüpheleniyordum ama 
emin oldum. Denizden döndüler, 'Yıl
maz, bu çantarla ne kadar çok kitap var 
böyle, hayırdır' dedim. "Bütünlemelere 
kaldını, bunlar da ders kitaplarım" d!
ye cevap verdi. ' Sizin tiyatro dersinız 
bayağı bir ağınnış' J edim bende. Sonra 
annesini İstanbul'a gönderd im, gidip bir 
baksın diye. 

S.E : Dcniz'i de yanıma ahp gittim. 
Yanlarına yerleştim, bu bizi ilk gün tiyat
roya götürdii. Ferhan Şensoy'un tiyatro
suna gittik. O rda bir köşesi var, tiyatroyla 
ilgili kitaplar satıyor, sınaviara giriyor. Kaç 
gün geçti, Yılmaz hiç okuldan söz etıni
yor, hep tiyatroya gidiyor. Arkadaşlan eve 
gelince, onlan önce yan odaya götürüyor, 
fisır fisır bir şeyler konuşuyor, sonra yaıu
ma geliyorlardı. M eğer orada, "Annerne 
okulu bıraktığımı söylemeyin sakın" 
diye tembihJiyormuş. Bana okulu bıraktı
ğllll söylemiyor ama hep diyor ki, "Anne 
ben oyunlar yazıyorum, oyun oynuyo
rurn. Çok par:_~: kazanacağırn, çok şöh
ret olacağun. Oyle bir gün gelecek, se-

. Anne Süheyla Erdoğan'ın cüzdanında Erdoğan aile~~-.. w 

üst sıra soldan sağa: Yılmaz Erdoğan, Deniz Erdoğan ve Anne Suheyla Erdo~an. 
Alt sıra soldan sağa: Mustafa Erdoğan, Yılmaz Erdoğan ve Baba Nazım Erdogan. 

ninle sokakta yürüyemeyeceğiz." Çan
kın'ya döndüm . Babasına, " Bana bir şey 
söylemedi ama galiba okulu bırakmış" 
dedim. Babası kalkıp gitti , olayı öğrenin
ce tartışmaya başlıyorlar . Babası çok kızı
yar, "Seni evlatlıktan rededeceğim, na
sıl bırakırsın okulu?" diyor. Karşı l ıklı 
ağlamaya ba.şlıyorlar. Babası harçlık veri
yor, almıyor, zorla ve riyor. Babası gider
ken yemek yapıp göndermiştim , boş kap
ları bir açtım, içinde para. Babasının ver
diği parayı geri koymuş. O an çok duygu 
landık, ağladık. 

N .E : Gurur yapm ış. Çok ihtiyacı ol
masına rağmen geri koymuş. Ben aslında 
şuna karşıydım. Tiyatroculuk bir meslek 
değildi. Yani bir insan tiyatroyla geçine
mezdi. Ünlü tiyatrocillar hep fakirdi, ge
çincıncmekten şikayet ederlerdi. Bende 
ona dedim ki, "Oğlum okulunu biti:, 
bir meslek sahibi ol, yine tiyatroyla ug
raş. Yani tiyatro senin için ancak ho~i 
olabilir." Yoksa ben edebiyat öğretmenı 
yim, tiyatroyla ilgiliyim zaten. 

Yılmaz Erdoğan'ın tiyatrocu kimli
ğinin yanı sıra yazarlık tarafı da var. 
Yazarlığında sizin edebiyat öğret
menliğinizin etkisi olmuş mudur? 
N.E: Bizim büt i.in sütale memur. Be-

nim kardeşlerim, abim, onların çocukları . 
Dayı tarafi da öyle. Annesinin kardeşleri, 
amcalan, onlar da hep memur. Bu yüzden 
bir defa çok oklırduk. Bunun etkisi ol
muştur, ama sonuçta yetenek salıibi. 

Peki o şöhret olduktan ve durumu 
iyileştikten sonra, sizin yaşamınızda 
ne gib i değişiklikler oldu? 
N .E: Yaşamımıza şöyle bir yansıması 

oldu: Şimdi evimiz daha güzel. Daha iyi 
şartlarda yaşıyoruz. Yoksa çevre, arkad~, 
i lişkiler ve yaşam biçimi açısından hiçbır 

şey değişrrıedi. 
S.E: Her şey aynı aslı nda, bizim açı

mızdan bir şey değişmedi. O nlann başan
lanndan mutlu oluyonız sadece. 

H akkiri'yle bağlarınız nasıl? 
N .E: H akkari 'ye gidiyoruz tabi

i ki. Orayla bağımız hiçbi r zaman kopma
dı, ne bizim ne de çocuklann. Şimdi orda 
bir ev de yaptırıyoruz. 

YEMEKLER ... 
Hangi yemekler yapılır evde? 
S.E: Sarma ve dal mayı sever, ayran 

çorbarnız var, dağava diye. Yılmaz onu 
çok sever. Keledoşu sever. 

N.E: Ot! u peynir vazgeçilmez bir tut
ku. Gılolu çok sever, hatta tarunumuz bi
Ic alışın ış, anne bana gı lol yap diyor. 

S.E: Bir turunumuz var, biliyorsunuz. 
N .E: Yılmat. bir evlilik geçirdi, bir de 

çocuğu var biliyorsunuz. _ _ _ 
S.E: Şimdi halen görüyoruz gelınımı

zi, anne kız gibiyiz. 
N .E: Modern bir i lişkimiz var. 8"l-

1997 Yılbaşı gecesi: Mehmed Uzun, Muhsin 
Kız ılkaya, Ya~ar Kemal ve Yılmaz Erdoğan ... 
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YKÜ, şiir, televizyon dizisi, ti
yatro oyunu, film senaryosu 
yazarı, stand-up'cı Yılmaz Er

doğan'ın iyi bir gözlemci oldu-
ğunu öncelikle söylemeliyim. Kuş

kusuz, Türkçe'yi de iyi kullanıyor. Söz
cükler arası kimi cambazlıklarınsa fevka
lade bilincinde. Yeri geliyor: " ... sonra 
hiç aklıma gelir miydi 1 örümcekte
rin sinirli bir iklime 1 ağ'layaca.kları 
kendilerini ... " benzeri dizeler kurup; 
"Sürahi Hanım", "Mükremin Abi" 
gibi tiplerneler yaratıyor. Tutuluyor, 
beğeniliyor. 

ERDOÖAN'IN ÜÇ OYUNU 
. Ben burada, Yılmaz Erdoğan'ın 
yazdığı üç oyuna değinmekle yetin.~ce
ğim. Bunlardan birincisi "Sen Hiç 
Ateş Böceği Gördün mü?" 

"Sen Hiç Ateşböceği Gördün 
mü"yü, 1998-2000 sezonunda izledi
ğiinde oldukça f.ırklı olarak değerlen
dirmiştim. Bugün düşündükçe, farklı 
billmayı sürdürüyorum. Erdoğan, bu 
oyununda çevresini izlemek için kendi
ni hiç mi hiç zorlamadığı izlenunini ya
ratmıştı bende. Gözlemlerinde yavan
lık, eğretilik yoktu. Yakaladığı konuyu 
ince ince işlemişti. Bu "işleme" sırasın
da "İş Görüşmesi", "Kız isteme", 
"Gülseren'in Tanrıyla Konuşması" 
bölümleri belki biraz abartılıydı, abartı
lıyclı abartılı olmasına da, bu abartı Er
doğan'ın izleyicisini tanıyor olması ger
çeğini berelemiyordu. 

SEYiRCisi KIM? 
Pekiii ... Anılan bu izleyici kim di? 
Yılınaz Erdoğan'ın izleyicisi genelde 

genç ve Yılmaz Erdoğan çizgisini be
nimsemişlerden oluşuyordu. Yani, bir 
anlan1da gülmeye dünden "teşne" bir 
seyircisi vardı Yılmaz Erdoğan 'ın. Diğer 
taraftan, Erdoğan'ı bu oyunda iyiden 
iyiye f.ırklı bir biçernde yakalamıştım. 
Az önce tanıınlaclığım izleyiciye, bu ke
re kestirmeden erişiyor, izleyiciyle arası
na koyduğu "yorumcular"ın başansına 
da, haklı olarak işin başından itibaren 
güveniyordu. izleyenierin anlayışına, 
kavrayışianna yardım eden, güzellik 
duygusuyla ilgili olgulan uyandırabilen, 
yararlı ve tiyatro sanatının yasaları için
de bir yol-yor.dam- izlenmişti. Kanıcra 
alıntılanyla anlatım yolu ise, o günlerde 
hem ilginç, hem de iyi bir düşünce gibi 

Gözlemci, Dil Cambazi ve Oyun 
Yazari Olaral< Y1lmaz Erdoğan 

gelmişti bana. 
SAHTE HOCALARA GÖNDERME 
Sanırrm, son yıllarda oldukça yoğun 

biçimde yaşaclığırnız "sahte hoca vaka
ları"ndan etkilenmiş, esintenmiş olacak 
ki, Yılmaz Erdoğan "Bana Bir Şeyhler 
Oluyor"u yazclı. Kimi insanlar inanı
yorlar ya da inandınlıyorlar ve yaşamla
nm inançlanmn tehdidi altında geçiri
yorlar. Bu, elbette pek bilinen bir ger
çek. Nitekim, bir söyleşisinde (Milliyet 
Sanat-Aralık 2002): "Şwm merak edi
yorum," diyor Yılmaz Erdoğan, "bir 
tacizci hoca var, kadınlara cinsel ta
ciz uyguluyor. Biz bu adamın varlı
ğım duyana kadar bayağı yoğun bir 
şekilde bunu yapıyor. Kendisine gi
den 'ilk' kadın, ilk taciz ettiği bir ka
dın var. Bu kadın, ikinci kadına ne 
söylüyor? Bir: 'Adam bana elle sar
kıntılık yaptı sen de git'. İki: 'Evet 
ben hamilelik sorunu için gittim ve 
hamile kaldım; hocadan kaldım ama 
problem değil'. Ne diyor? Bir kişi var 
ortada, ama buna giden yüzlercesi. .. 
Şimdi hasta olan kin1? Suç bu eyle
min neresinde ve suçlu kim" diye so
ruyor. Yılmaz Erdoğan, bu oyununda 
soruyor, sorgu1uyor, araştınyor, yo
rumluyor. Giderek, insanların inançlan
OJ bir kez daha sorgularnalarına önayak 
oluyor. Bildiğimiz ya da hiç tanımaclığı
mız pek çok yüze, gözlerimizin önünde 
geçit resmi yaptırıyor, seyirciyi beyink
rinin gri kıvnmlarını kurcalamaya zor
luyor. 

ILETI SALOlLAYAN OYUN 
Dar gelirli bir ailenin, borsa mağdu

ru olduktan sonra başlanndan geçen 
olayları anlatan oyun, bir yandan günü
mlize ışık tutarken, diğer taraftan ince
den ineeye ileti salgılamakta. Saf ve üç
kağıtçı, hayalperest ve yalruz insanlan 
bir araya getiren "Bana Bir Şeyhler 
O luyor"da, ŞeytanveTann arasındaki 
oyunun insan kimliğine yansıması da 

GÜNLÜGÜNDEN ... 

"binyüz liraya alındı bu 
defter/üçyüz elli lira kalemin 

tutarı/ toplamı toplam 
pararnızın yarısı/. oyun 

yazılacak bu ço.k zorunlu/ 
yazarlık yo!unday ı m/ cep delik 
cepken perişan ... " 24 Aralık 
ı 987, figüranlar kahvesindey

im, figüran bile değilim" 

Yılmaz Erdoğan 

Yilmaz Erdoğan'• yahn, hilesiz, hurdas1z oluşundan ma, 
yazd1klarma yansrtmasa da politik bir duruşu 

bulunduğundan m1, Kürt-Türk sorununa olabildiğince 
bariŞÇI yaklaş1mmdan m1 bilemiyorum ama önemsenmesl 

gereken bir alternatif olarak görüyorum 

sert çizgilerle vurgu1anmış. Yılmaz Er
doğan'ın anlattıkları, ruhsal lideri bol 
olan Türkiye'de, "hocalar" üzerine bir 
kez daha düşünmemizi sağlıyor ve· bir 
anlamda "kinle deü, kime peygamber 
denir" sonısuna da psikiyatri açısından 
yanıt anyor. 

iYi BIR GÖD.EMCIDIR O 
Dedim ya, Yılmaz Erdoğan iyi bir 

gözlemci. Bakmayın siz bu oyunda 
"şappadak" sözcüğünü "şappada
nak" olarak ku1ların1asına, "bayıyor" 
demesine, Behice'nin, "Şimdi bana laf 
mı soktu" sorusunu, Adnan'ın, "Ne 
bileyim ne soktu" biçiminde yamtla
masma ... Tü~kçe'yi bu oyununda da iyi 
kullanıyor. I yi kullanmak bir taraf.ı, 

sözcükler arası cambazlığı da gene ba
şanyor. Gözlemlerinde yavanlığa, eğre
tiliğe yeltenmiyor. Yakalaclığı konuyu 
iyi irdeliyor, ince ince işliyor. Olaylan 
ciddiyerle algılıyor, ciddi yönlere gül
meedi açıdan eğiliyor. Seyirciye ulaştır
maya çalıştığı ciddiyet, seyircinin aklın
da olayın konlik uııstırlarıyla gelişiyor. 
Seyirci, olaylara gülerken doğruluğu
nun ya da yanlışlığının bilincine vanyor, 
kendisine bir takın1 sanılar yöneltebili
yor. Bu arada, dramatik yapıya salllp 
olan yaşamın ciddi yanlannı da ele alı
yor. Örneğin, Hilmi Duran, Manisalı 
gençlerin dram ötesi olayını ammsatır, 
hatta sessiz çoğunluğun kafasına kakar
ken ve: "O daha bir çocuk" diye bağı
rırken, bir iç dünya yansıması güzelliği
ni de seyirciye aktarıyor. 

METNI ASLA ZORLA KABUL ETTIRMEZ 
Salıneleme yöntemi olarak da belli 

bir kurarnı var Erdoğan'ın. Yazclığı 

üzerine düşünmeye başlaclığı an, prati
ği dikizleyişinde, metin (.izerine akıl 
yarma biçiminde, dizgelilik, etkililik, 
saltıklık, kemiklik isteğinden ya da yalın 
bir düşünsel meraktan yola çıkıyor. Ku
ramı var, var var olmasına da, ilişkisi ge
ne de genelde dolaylı. Söylemleri, tar
tışmaları kaçamaclıkları bir "çağın ha
vası"nın süzgecinden geçiriyor. Dra
matik yazımı sahne üzerinde ürettiğin
den, üretilen alımlanclığında zorunlu 
olarak kuramsal düşünmenin etkisi altı
na giriyor. Teknik koşullar, oyunculann 
sanatsal düzeyi ne denli yetkin olursa 
olsun, memi zorla kabul ettirmeye kal
kışırsa, seyirci kitlesinin ilgisini fazla 
çekmeyeceğini biliyor. 

NE TÜR TIYATRO YAPlYOR? 
Evet ... Ne tür bir tiyatro yapıyor Ytl

maz Erdoğan? Ben düşündüm, bula
maclım, bilemedim, ama yapılana "Pop 
Tiyatro" diyebilirim. Kötü mü yapıyor? 
Bu soruyu da, "Popçu olmakla iyi et
miyor, ama yaptığı işi pelcl.J.a iyi yapı
yor" diye yanıtlayabi lirim. İyi de "Pop 
Tiyatro" diye bir tür var mı? Yok! 

Popülizme düşman mıyım? Nasıl 
saklanın ki! "Entelektüel iffet"imi de 
dikkate alarak, popülizmle hiç de dost 
olmaclığırru söylemeliyim, hatta zaman 
zaman "nefret" dahi ettiğimi ekleyebi
lirim. Gel gelelim, Yılmaz Erdoğan, 
önemsenmesi gereken bir alternatif. 
Popülerliğe öyle pek de fazla yaslanma
dığından mı, çok yalın, hilesiz, hurda
sız oluştmdan mı, yazclıklarına yansıt
masa da, belirgin bir politik duruşu bu
lunduğundan mı, Kürt.-I ürk sorununa 
olabildiğince barışçı yaklaşırnından mı 
bilemiyorum, ama gerçekten önemsen
ınesi gereken bir alternanf olarak görü-

:r-. 
yonım. -~ 

Bu görüşümde, Y)tm-:tz Erdoğan'ın 
"kullandığı" popUler kültürün, onun 
içine doğduğu kUltür oluşunu bilme-

[ üstünakmen ] 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



min etkisi yok mu? Olmaz olur mu, el
bette var. Belki de, o kültürün, onun 
doğal ortanu olduğunu sezişimden bu 
kanıya kolayca van yorum. Saflığından, 
tem izl iğinden, kendi gibi kendi o laru 
anlatmasından da ciddi anlamda etkile
niyorum. 

"HAYBEDEN GERÇEKÜSTÜ AŞK" 
" Haybcden Gers:eküstü Aşk"a ge

linceee ... Yılmaz Erdoğan'm yazıp yö
nettiği iki kişilik bir oyun bu. Erdo
ğan'ın son oytmu. Erdoğan, daha önce 
yazdığı " Haybeden Gers:eküstü Ko
nuşmalar•'ı , yeni malzemeler de kata
rak oyunlaştırmış. Oyunda, kadın ve er
kekler arasındaki ezell ilişki sorunları, 
doğal olarak mizalu yönüyle ele alın
rruş. Adam, "Gloria Jeans'den panto
lon alan" türden sevimli cingözün biri
etir. Bocaladığında samimi, işler yolun
da giderken cakasından yaıuna varıl-

Komedi komik olamn yansmld1ğ1 ve komlk olanin 
oyunun yap1s1m oluşturduğu bir oyun türüdür. Egemen 
ve "reakslyoner" Sinifiann elinde sadece güldürü arac1; 
ezilen ve "Ilerici" s~ndlann elinde Ise eleştiri, taşlama 

ve yergi olarak kullanllm1şbr. 

mazglllerden yani. Kadın 
ise, aşıkken bile uyaruk 
kalma yeteneğinde olabi
len, bir anlamda hemcirıs
lerinin sahnedeki yetenek
li temsilcisi. Gönül defte
rinden çok "erkek" geç
miştir, an1a ilişkileri ne ya
zık ki hiçbir zaman yerli 
yerirıe oturınamıştır. Sı ra
dan , modern, son kuşak
tan bir kadındır işte ... Er
kekle kadın , bir arkadaşla
nnın arkadaşının düzenle
diği partide, partinin kuy
tu bir köşesinde rastlaşır
lar, tanışırlar, ıkına sıkıla 
konuşmaya başlarlar. Şim
dilerde saçma sapan, geve-
zclik d üzeyinde söyleşme

ye, uzun uzadıya gevezelik ederek za
man ö ldürmeye "geyik muhabbeti" 
diyorlar ya, işte öylesine bir "mulıab
bete" başlıyorlar. Sonra sabahlara kadar 
süren teleton konuşmaları ... Sinemaya 
gitıneler, giderek yerini sevişmclere bı
rakan fingirdemeler. 

Sonrasında ayn ı evi paylaşma döne
mi başlayacak, pek çok insanoğluna/in
sankızına zor gelen "seni seviyorun1" 
deme süreci de aşılacak ve " Benimle 
sonuna kadar var nusın aşkıın?", 
"Varını aşkım." " Benimle evlenir 
misin?" "Evlenirim aşkını." " Biraz 
daha brokoli?" "Yiyelim aşkım" dö
nemi başlar. Ve evlilik yaşamının, 
"Ne demek istiyorsun sen ?", "Be
ninıle konuşurken sesini yükselt
me!", " Bana bağırrna!", "Ben bağır
nuyorlll11l", "Bağırıyorsun"lu gerçe
küstü bö lümüne gelinecek, derken 

" mukadder" son gelip çatacaktır. 

iŞ ACELEYE Ml GELMIŞ ACABA? 
Açık konuşmak gerekirse, Yılmaz 

Erdoğan, bu oyunda iletiden kaçrruş, 
daha çok insamn gülmesini hedeflemiş
tir. H edefe ulaşmak içinse, doğal olarak 
erkeklerin düz mantıklı, sadece ve sade
cc yüzeye bakan varlıklar olduğundan; 
kadınm inceleyip, ince deyip karmaşık 
düşüncelere vardığından ya da ne bile
yim her ikisinirı duygusal platforına çık
tıklarında sorun yarattıklanndan söz et
memeyi yeğlemişti r. 

iletisi olmayan bir yazar rrudır Yıl
maz Erdoğan? Asla! O halde? İşi acele
ye nli getirmiştir? Nereden bileyim! Bi
lemeın. Bu nedenle mi, "Yahu 
( =ya:' hu)" ünleınini internetteki 
"wwv.r.yahoo.com" arama .. moto runa 
benzetir ya da Çchov'un "Us: K.ızkar
dcş"indeki karakterlerden "Maşa"yı 
"maşallah "a çağrıştırarak kalıkaha top
lar, orasııu da bilemem. Ama hiç kuşku 
su.l, Türkçe ilc oynamasım gene becer
miştir. Mecazi anlamdaki Türkçe'yi 
"becerıneyi" ise, örneğin "zaman"a 
"zeman" diyerek yapar. 

BiRiNCi OYUNLA, IKINCI OYUNLA 
ÜÇÜNCÜ OYUNU KlYASLAMA 
Elimde değil, yukandaki soruya ye

niden döneceğim: "Yılmaz Erdoğan 
ne tür tiyatro yapıyor?" Çünkü Yıl
maz Erdoğan'ın yaptığı, aklınu kurca
lıyor. 

Bilinen bir gerçektir ki, komedi ko
mik olaıun yansınidığı ve komik olanın 
oyunun yapısım oluşturduğu bir oyun 
türüdür. Egemen ve "rcaksiyoner" sı
nıflann elinde sadece güldürü aracı; ezi
len ve " ilerici" sırnilann dinde ise eleş
tiri, taşlaına ve yergi olarak kullanılrruş-

KÜÇÜK PARMAKKAPI SK. t-!0: 46/2 
MC DONALD'IN SOKAGI 
BEYOGLU-İSTANBU L 

tır . Ülkede oyun yazan pertavsı zl a ara
nırken, Yılmaz Erdoğan'ı kırmak, küs
türmek değil elbette kl amacım. Üz,!.in
tüm, yeni ile eski, içerik ve form, amaç 
ile araç, davranış ilc çevre, insaıun ger
çek doğasıyla kendi hakkındaki yargı s ı 
arasında varolan bağdaşma.llığı yansıt
ması bakımından yere göğe koyamaclı
ğını "Sen Hiç Atcşböceği Gördün 
mü"den sonra " Haybcdcn Gcrs:cküs
tü Aşk"ın bende pek iz bırakmamış ol
masından ibaret. 

ÇOK ŞEY BEKLEMELiYil 
Şimdi, "Haybeden Gers:eküstü 

Aşk", komedi türünün yurdumuzdaki 
virtüöz oytınculanndaıı ikisinin (Yılmaz 
Erdoğan ile Demet Akbağ'ı kastediyo
rum) canlandırdığı bir protatip o lmak
tan öte gidememiş desem , gene bana 
kızacaklar olur. Ama "Doğrucu Da
vut" olarak da Yılmaz Erdoğan'ın ya
rattığı karakterlerirı, köşeleri pek belli 
olmasa da, nereden bakarsaıuz bakınız, 
gene amacı çok net tipler olduğunu 
söylem eden d uramayacağını. Yılmaz 
Erdoğan, iyi bir gözlemci o ldugundan, 
karakterlerde neredeyse herkesin ken
dinden bir şeyler bulabileceğini, çizilen 
tabloların neredeyse her ilişkide rahat
l ı kla görülcbilecek ilişkiler yumağııu 
oluşturduğunu sözlerime eklcycceğim. 
Oyunu izlerken, "Adam"ın yerine ken
dimizi koyar ve sahnedeki "kadın "ı 
dikkate alarak, sosyal statüsünde ve en
telektüellik seviyesi yerli yeri nde bir ka
dını , aşkı ınız/karınıız/yakııumı.l olarak 
düşünür; sıradandan biraz daha yüksek 
se\'iyedeki evlilik ya da aşk adı alunda 
süren ilişkilerde, bireylerin seviyesi ne 
kadar artarsa, o o randa da karmaşa yo
ğunluğuna taıuk olunacağı iletisini ra
hatltkla çıkartabi liriz. 

Yeter nu? 
Belki: "Evet ". 
Ama yazar11n Yılmaz Erdoğan ise: 

"Hayır!" 
Çok şey İstenliyorum kl Yılmaz Er

doğan'dan. 
Sadece istiyonım. lltV" 
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FGANISTAN'A ilk olarak Sovyetler Bir
liği'nin işgal ettiği yı.llarda gitmişriın. 
O zamana kadar komşu Pakis
tan'dan kısa süreli giriş çıkışlanın ol-

muşnı Afganistan'a. O yıl Pançir Vadisi 
diye bilinen, Sovyetlerin kuşatma alnııda tut
tuğu ama giremediği bir vadidcn, dünyaca ün
lü bir kumandanı bulmak için, 200'ü aşkın 
mücahitle birlikte ülkenin kalbine doğru yol
culuğa çıkoın. Bu yolculuk, fiziksel anlamda 
yaşanumdaki en zor yolculuktu. 

Burh~ncddin Rabhani'nin lideri olduğu 
Cenıaati Islami'nin 200 ınücahidi ile birlikte, 
Pakistan 'm Peşaver kentinden Afganistan'ın iç
le ıine doğru yolculuğa çıktık . Aylardan 
Mart'tı. Bindikuş dağlanndaydık. Hava buz 
gibiydi. Ortalama 3-4 bin metre yükseklikte 
günlerce yol .ı ldık. Gözlerimiz beyazdan başka 
bir şey görıııiiyordıı. Geıilla yürüyüşüne alışık 
olmadığım için bu zorlu yürüyüşte intihar et
meyi düşündüğüm anlar bile oldu. Bizim için 
doğa dışındaki en büyük tehlike Rus helikop
terleriydi. Biti fark mikleri aman roket ve 
bomba atıyorlardı . 

Tüm bu çatışma ortanunda en büyük ra
hatlığun yaıumdaki mücalıitlcrin son dcreec 
bilgili ve yetenekli olnıalanydı. Karlara kazılmış 
sığınaklar ve mağaralara sığınarak bu saldınlar
dan korunuyorduk. Çok fuzla zayiat venniyor
lardı bu saldınlarda. En bü)rük zayiatı mücahit 
örgütlerinin kendi aralarmda yapokiatı ça~ş
malarda veriyorlardı . Birkaç yerde, c:;cmaari Is
Iami'nin düşmanı olan bir Hizb-i Islami bizi 
pusuya düşürdü. 

Yaklaşık 17-18 gün dağda, zorlu koştillar
da yürüyüş yaptıktan sonra Kabil'in içinde bu
lunduğu platoya doğru inişc geçtik. Son dcre
cc tehlikeli bir yoldan geçmemiz gerekiyordu. 
Ruslann o sıralarda Kabil ve Afganistan'daki 
en büyük üssü olan Bagram'dan geçecekrik. 
200 mücahitle birlikte, Rus askeri üssü Bag
ram'ın içinden sürünerek geçtik. Düşünüyo-

istanbul'da 

rum da o anda makinemi kullanahilsevdim 
mutlaka ·Pulitzer alırdım. Şu. anda Mğanis
tan'da bakanlık yapan Ahmed Şalı Mesud'un 
kardeşi de bizinıle birlikteydi. 

Yolculuk boyunca kelimenin tam aıılanuy
la bir deri bir kemik kalmışom. Giydiğim elbi
seler terden birbirine yapışnuştı ve kalın bir 
mukavva gibi görünüyorlardı. Ayaklanmda 
oluşan baloncuklar artık kronik nasulara dö
nüşmüştü . Açlığın ne olduğunu o dönem aıı
ladım, >~yecek hiçbir şeyimiz yoktıı. Üç-dört 
günde bir bulabildiğimiz bir avuç kuru üzüm 
ve pirinç en önemli yiyeccğimizdi. 

Bu yolcul uk bana Afganisraıı'ı gerçekten 
taıuma firsatı verdi. Bir dönem Afgaııistan'ı 
yöneten, şu anda da yönerimdc ciddi bir şekil
de söz sahibi olan kumandan Mesud'un Ce
maari İslami'si ve bu örgütün çoğunluğunu 
teşkil eden Taciklcr, ülkeleri hakkında çok cid
di deraylar vermişti. O dönemde Afganistan, 
Türkiye'den bile aşağı yuk:ın 200 yıl geri bir 
görünüm arz ediyordu. 

· Bizim grupla birlikte yola çıkan 4 Fransız 
doktor vardı. Ramazan'da yaralı mücalıitlcrin 
kan almadıklan için öldüklcrinc şahit olduk. 
Bu dokrorlann uğradığııruz köylerde kadın 
hastalara bakmalan ise yasaktı . Ayakta işediği 
için cezalandmlan, hatta öldürülen insanlara 
bile şahit oldum. O dönem yolculuk yaptığım 
grubun büyük çoğunluğu bugün hayatta de
ğil. Sonraki yıllarda Afganisıaıı'a yaptığım se
yalıatlerde dönem dönc;ın yönetimdcydiler; 
bazen yurtdışında, bazen de Taliban'a karşı sa
vaşıyorlardı. 

Benim yola çıktığım o grup, diyebilirim ki 
şu anda Afganistan'ın en çağdaş insanlan gibi 
görünüyor. Feodalizmin ne olduğunu gerçek 
aıılamda o zaman furk ettim. Kendimiz de feo
dal yapı içinde olduğumuz için pek furk edc
miyoru7. Rizinı toplumun üretim ve tüketim 
biçimlerinin furklılığı feodaliteyi tam olarak 
görmemizi engelliyor. Ben Sürt' te bir fabrika
tör çocuğu olarak dünyaya geldim. Fabrika 
Yarsa işçi vardır, işçi varsa işçi suufi da vardu gi
bi bir düşünceyle feodaliLmi örtcbiliyorslllluz. 

Ancak Afganistan'da bunlar da yok. Koyu 
bir feodalizmi, bütün katmanlanyla net bir şe
kilde hissedip görebiliyorsumız. İki-üç hafta 
önce yine oradaydım ve yine aynı resmi gör
düm. Değişen pek bir şey yok. Sadece Taciklcr 
biraz daha ilerici olmuşlar, diğer katmanlar ha
la ayru. Burkaııın, toplumun çok. belirgin ol
mayan kesimlerinde kadınların üstünden çıkar
olması, çanak antenler, cep telefonlan, milyon 
dolarlık villalar, son model ciplerin ortalıkta 
fink atması çağdaşlığı değil, tam aksine fcoda
lizmin palazlanıp, güçlendiğini gösteriyor. 

Şimdi geleceğe umutla bakoğınu söyleye-

tüm teslimatlari 
güvene ald1k! 

• 

Afganistan'da 
değişen ne var? 

Ruslarm o Siralarda Kabil ve Afganistan'daki en 
büyük üssü olan Bagram üssünden 200 mücahltle 

birlikte gizlice sürünerek geçtik. 
Düşünüyorum da o anda makineml 

kullanabilseydim mutlaka Pulitzer ahrd1m. 

mcm. Evet, yabancılann sayısında anış \'ar. 
Ancak onlar ülkeden çekildiği anda durumun 
eskisinden dalıa kaotik bir hal alacağını göre
bilmek için ka!ıin olmaya gerek yok. Geçmişte 
Mgaııistan parası çok dcğcrsizdi. Bir ekmek 
alabilmek için bir kilo kadar para taşımanız ge
rekiyordu. Şimdi sıfirlan :ıtolar , paralan biraz 
değerlendi. Artık bütçelerinde milyon dolarlar 
geçiyor ama azgelişmiş ülkelerin öaş belası 
yozlaşma burada alabildiğine hakiın . Rüşvet 
diz boyu. Bizi askeri helikopterle taşıyan pilo
run istediği rakam inanıl mazdı. 

Şu and:ı ülkede ayakta kalan tek sistem, 
Ruslarm Afganistan'• işgal ettikleri zaman ktu
duklan sistem . Onlatın yaptığı yollar, binalar, 
havaalanları, fabrikalar, barajlar halen kulla
nımda. Yeni bir şey yok. Şu anda ülkeye banşı, 
refuhı, huzuru geriren güçlerin Afganistan'a 
yapoklan, o dönem Ruslarm yapoklaıının ya
nında cüce kalır. Işin trajik yanı, şu anda vasat 
bir Afgan bile, "Keşke Rusların işgali alnnda 
kalsaydık'' demeye başladı . Halkın önemli bir 

, 

kesimi o dönemi ö7lüvor. 
Afganistan'da dur~ıın ~u anda çok kanşık. 

Kimse ne olacağını kesriremiyor. Dengeler çok 
hassas. Bugün Afganistan'ın en önemli ve tck 
ilıraç maddesi haşhaş. Yani uyuşturucunun 
hammaddesi. Bir de ~fganistaıı 'ııı stratejik 
komşusu var; Çin . ÜnümUzdeki süreçte 
Çin'in ne yapacağı soru işareti. Ama kesinlikle 
ka;1~ız kalamayacağı bir noktaya doğru gidi
yor. _Işte o zaman dwum daha da karışacak. 

Ilk yolculuğum sırasında tanıştığım Fran
sız doktorlardan birinin söylediği bir cümle, 
aklınu çok kurc.'llıyor. Fransız doktor, "Yıllar
dır bu coğrafyalarda çalışıyorum. Bu bölge
lerde sonu "tan" ilc biten bütün ülkelerde 
bir huzursuzluk, karmaşa var. Acaba bını
lann ismini mi değiştirsek" demişti. Söyledi
ği ülkelerin hepsi de tek bir ırka dayalı, çoğul
culuğu ve renkleri kabul etmeyen ülkeler. Ben 
de acaba demiştim kendi kendime ... 

Görünen o ki Afganistan biz habercilerin 
uzun yıllar ziyaret edeceği ülke olacak ... ~ 

~ PerpaTicaret Merkezi A Blok Kat: 11 N: 1348 Okmeydanı Istanbul 
,_,~c...._~~~~--- ._._ __ ._ .... _.,. - .. .Aı._·-· .._. 
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l}
l.fŞTIRIDEKI temel unsurlann başın
da eleştirmenin hangi merkezden 
ve ne adına eleştiri geliştirdiği ge

lir. Buradaki "merkez", kendini 
başka merkeziere göre tanımlayan bir 

merkez de olabilir, merkezin kendisi de. Ba
zen merkezin çevreleştirdiği, ötekileştirdiği 
alanlar da merkezin yeriııi almak insiyakıylc 
hareket edebilir, hatta çok daha hevesli bi
çimde bizzat onun savunuculuğuna soyuna
bilirler. Ba~ığa yansıyan konuda geliştirme
ye çalışacağımız eleştiriyi, "merkezsizlik" 
üzerine kurmak amacındayız. Yani arabeski 
büyük ve seçkin kamuya şikayet etmeyecek 
veya dili olmayan arabeskin sözcüsü kesil
meyeceğiz. Tersine arabeskin bugün verdiği 
profili anlamaya çalışacağız; şu sorularla: 
Arabeskin profilini karşı olduğu şeye benze
terek değiştirmesinin anlanu nedir? Toplum 
kannda hiç bu kadar meşrulaşmarruşken ne
den intihar etmeyi seçmiştir? Bir "erkek" 
pratiği olan arabesk neden epilasyon yapor
maktadır? Arabesk dinleyicisi kitleler, ara
beskin panteonundan düşerek merkezle uz
laşan Tannlann yerine kimleri ikame etmek
tedirler? 

Türkiye'deki kurucu ideolojinin gücü, 
mürekkep bir terkip olmasından değil, karşı
oru kendine çevirebilme elirayetinden kay
naklanmaktadır. Öyle ki onu tanırnlarna gi
rişimi, karşıorun verdiği profilden daha fazla 
veri toplayacakor. En cüretkar, en erotik şi
ideri İslamcılann çıkardığı dergilerden oku
mak mümkündür. Merkezin sahip çıkmadı

ğı dil politikası, dilleri yasaklananlarca sahip
lenilir. Baolılaşma ülküsü, yerellik üzerine 
irışa edilen siyasetlerce gerçekleştirilir vs. 

Dolayısıyla arabeskin de kendi karşıona dö
nüşmesinde benzer bir durumun söz konu
su olduğu ileri sürülebilir. Şehirli snopluğu 
üzerine kurulu olan merkez, taşrarıın bağ
nndan çıkaniann göğüs kıllarını aldırtabil
mektedir. Bundan on, on beş yıl önce çıkan 
arabesk bir albümün kartonetinde sanatçı
nın göğüs kıllan boyanarak özellikle vurgu
Janırdı. Parmak kıllanııda da ayru durum söz 
konusuydu. Hatta bu vurgunun pomogra
fik boyutlarından da söz edilebilir. Nihayet 
Baudrillard'ın tanımıyla pomogra.fi, makyaj 
ya da zoom gibi uygulamalarla bir uzvu ge
reğiııden fazla vurgulamakor. Çoğu zaman 
bir aczi dile getiriyor olsa da "erkeğin" vur
gulandığı görsellik, onu feminenlcştiren bir 
mecrada akıyor. 

Burada günün koşullannın belirlediği 

bir "swmrn politikası"ndan söz edilebilir 
elbette. Ancak bundan da önemli olan şey, 
arabeskçinin karşı olduğu şeye dönüşme ar
zusudur. Her biri, geniş kitlelerin ideolojik 
s tarlan olsalar da, .temsil ettiklerini terk et
mekte bir beis görmemişlcrdir. Bu anlamda 

Entel Arabesl<çiler 
arabcskçilerin "sınıf intihan"ndan çok, "sı
nıf ihaneti"nden söz etmek gerekir. Burada 
en dramatik değişimi Küçük Emrah'ta gö
rüyoruz. Katıksız bir "istismar sineması", 

kanksız bir istismar dili, kanksız bir istismar 
müziği. Yaygın sosyalbilim lehçesiyle söyler
sck: "Bu dil, şehrin varoşlarında yaşarn 

mücad elesi veren insanların temsili üze
rinden üretilmiştir". Bugünkü Küçük Em
ralı ise, bütün geyiklerini onun filmlerinde 
tıili yollara düşen anı1e figürü üzeru1e kuran 
Bağdat Caddesi gençliğine intisab etmek 
için çırpırtmaktadır (Dönüşen yalnızca K E. 
değildir, damardan arabeskin şaheserlerilı

den olan "Boynubükükler" albümündeki 

maya gelen taşralı bir konfeksiyoncu gibi 
davranır. Ama Deniz oralara alışkınmış gibi 
yapar, piyasa111n motorlannı ayağına çağınr 
filan. Ancak hepsi gibi Deniz'in de kaçındı
ğı Kürtlük, bir kabus gibi takiptedir. Popü
ler Kürtler, Kürtlüklerini inkar ederlerken 
bile bir şekilde ima etmekten geri dtırmaz
lar. Kırnuzıgül, Zazalık "gerekçesiyle" hard 
Kürtlükten kaçınır, ama Deniz'in aksine 
Kürt coğrafyasında geçen bir dizi çeker. De
niz, gerçek-dışı bir Cihangir projesi olan es
ki dizisinde bir "ağa"dır, ilk kansının adı 
Dicle'dir vs (Benzer bir ima ilişkisini, "Bir 
Demet T iyatro'daki Çıor ailesinin aslen 
"Şereflikoçhisarlı" olmasında da arayabili
riz). Yani coğrafya Kürt coğrafyası olmasa 
bile, Kürtlük popüler Kürtlerin peşinde olan 
bir lcibustur her zaman. Buna rağmen Kü
çük Emrah'ta imadan çok inkan görürüz. 
Alişan bile bu yadsıma ve kaçış liginde 
onurıla yanşanıaı; nihayet "Aşkına Eşkıya" 
adlı dizide "Berşan" gibi aca)rip bir adı olan 
"delikanlı"yı oynarruşor. Eski " irnge"sin
den nefret etmek, yalıuzca arabeskçilere öz
gü bir şey değildir. Kara gözlü, bıyıklı, "At
macalar"ın kadife sesli esrneri Yavuz Bin
göl'ün dönüşümü de çarpıcı. Kültür üzerine 
kurulu bir solculuk geleneğinden bir Sürya
ni ezgisini iç cnneye varan yolunun son du
rağı, söz konusu ezginin klibidir (Bu iç et
me ahlakı Hilmi Yarayıcı'da da vardır, o da 
Kamkarlar'uı "Gula Hewrarnan"uu "Gu
dilekke" yapar). Bu klibinde Bingöl, femi-

Art1k arabesk yapmayan 
arabeskçiler, büyük paralarla 
beyaziann dünyasma dalm1ş · 

durumdalar. Ama Deniz'in 
pozlanna, Emrah'm kann . 

kaslarma, Mahzun'un "sm1fs1z" . 
felsefesine, Alişan'm bomboş 

yüzüne rağmen, arabeskin orta 
kuşağ1 da birinci kuşak gibi 
hiçbir şeyi anlamadi, bilme 

iradesi göstermedi. 

şarkılardan birinin söz yazan olan Ferda Arni 
Yarkın da dönüşmüştür). Buntın ilk işareti 
ise, Demet Akalın'la (galiba) oynadığı ve 
çapkın bir garsonu canlandırdığı filminde 
görünür. Küçük Emrah, orada " ah!" yerine, 
"heey!" şeklindeki ünlemlerle konuşur ve 
yavşak l isamnı ağzını yayarak icra eder. 

Arabeskçinin üstüne yapışan sıfatiardan 

kurtulma mücadelesi, onu merkezin kabul 
edebileceği bir kıvama çağıran bir tuzakor 
da. Hepsi Küçük Emrah gibi çığırdan çık
mazlar elbette. Özcan Deniz, kendini be
yazlara dönüşerek kabul ettierne yolunu se
çer. Ama bu, kendi geçmişini değiştirmek 
şeklinde cereyaıı eder. Bütün dramatik dö
nüşümlerin ruhsal hazırlıklannda böylesi 
şeyler vardır elbette. Anıa o, arabeskçiye ya
pıştınlan "cahil" yaftasıyla en sorunlu ara
bcskçi olmuştur. Bu yüzden "entel" de 
olur. Öte yandan o, merkeze yapışırken ora
da sıntmamak için yüzünün kaslanyla oynar. 
Küçük Emralı bir klüpten marıken çıkanr
ken, kendini ve gerçekliğini korkunç derece
de yadsımasına rağmen, İstanbul'a mal al-

nenleştiıilmiş bir seks idolü olarak sunulur, 
evinin danuna ying yang işareti çizen mün
zevi bir seks idolü olarak. Yani aslında bu ül
kede gülüp mutlu olmak için sayısız neden 
vardır, bunu göstermeye çalışıyoruz. 

Artık arabesk yapmayan arabeskçiler, 
büyük paralarla beyaziann dünyasına dalıruş 
durumdalar. Anıa Deniz'in pozlanna, Em
rah'ın karın kaslanna, Mahzun'un "sınıf
sız" fclsefcsine, Alişan'ın bomboş yüzüne 
rağmen, arabeskin orta kuşağı da birinci ku
şak gibi hiçbir şeyi anlamadı , bilme iradesi 
göstermedi. Filmlerinde mutluluğu getire
cek, annenin ameliyat parasını sağlayacak 
olan zenginlik geldi gelmesine, ama bu zen
ginliği dünyayı ya da kendilerini anlamalan
na yarayacak bir araç olarak kullanamadılar. 
Sayılan dört ismin de ezilen bir halktan gel
meleri, gerçeklik bilgileri gibi müziklerini de 
geliştirecek bir itme gücü sağlayabilirdi 
(Mahzun istisna). Anıa onlar bunun yerine 
yücelttikleri kesime dönüşmeyi yeğlediler. 

Olan biteni aniayarnama konusunda bi
rinci kuşak arabeskçileri de zikreonek lazım. 

Bu yüzden yukarıda "dili olmayan ara
besk" dendi. Gerçekten de kendini savun
mayı bırakın, kendini anlamayı, tanımlamayı 
bile başaramayan öznelerdir bunlar da. Gen
cebay'ın solculuğu gibi Tayfur'un sağcılığı 
da onşkadandır. Tatlıses İstanbul'da "Kür
düm" der, Erbil'de "Türk oğlu Türküm". 
Gürses'in efsancVı babalığı, bazı rockçı ten
yalarca çizilen bir karizmadan başka bir şey 
değildir artık. Bu uzlaşma arzusunarağmen 
birinci kuşağm en belirgin özelliği, kendi 
imgelerine olan hayranlıklandır. Allalı uztm 
ömürler versin, ama dördünün de tabuta 
boyalı saçlarla gireceğinden eminiz. 

Yeni arabeskçiler, işe tam tersinden 
başlıyorlar. Üstelik ters ucun da en ucuna 
gidiyorlar. Kimi Reggae çalan bir bardan 
fulanıış Rastalara benziyor, kimisi, yolda 
görseniz "an tinomi" bahsi açmaya muk
tcdir bulacağınız türden entelektüel görü
nüm ve gİ)rime sahip. Son taWilde bir smı f 
müziği olan arabesk, yenildi. Kul, efendiye 
o kadar karşı çıktı ki, sonunda ona dönüş
tü . Yenileri bu kadar acımasız yapan, bor
sacılar ya da borsada parası olanlar gibi ko
nuşturan şey bu olmalıdır. Eski albürnler
de "senin için ölürüın" sözleri, "şapır 
şupur beni ye" gibi içselleştirilmemiş bir 
argoya dönüşmüştür. İçselleştirilrnemiş, 
zira yüzlerinde ait oldukları sınıflll mahçu
biyeti pan ldıyor; utanmalan bundandır. 

Bu argo, epilasyonla birbirinden ayırdıkia
n kaşlarınuı ortasında buruşuyor işte . San 
saçlı zenciler gibi karşıona dönüşürken 
açığa çıkan ucubeliği anlamazlar, zira bu 
iki şey, yani zencilik ve sarı saç, kul ile 
efendi imitasyonunun kulda toplanması
dır. Yurtseven Kardeşler ve küçük İsmail 
YK gibi kann ağrılan ilc başlayan süreç, 
Cankat ve yanındaki şahısla ("Cankat" 
hangisi bilmiyorum, yoksa ikisinin ortak 
adı mı Cankat? Yok Cankat birinin adıysa 
öbürü ne diye orada kıvranıp duruyor?) 
devanı ediyor. Giyimleri, şarkı sözleri ve 
müzikleri arasındaki çelişkiyi anlaonak ise, 
salim kafayla mümkün değildir. 

Anıa Yurtseven Kardeşler'in zurna ve 
halayla soslandırdıklan "dans" müzikleri, 
gözlerindeki ezikliği saklayamaz. Burada bı
rakınayıp onlann Kürt olduklanru ileri sürü
yoruz. Çünkü bu ucubeliği, ancak düşürül
müş insanlar üstleru1e yakışorabilirler, zenci 
ve san saç gibi ve böylesi şarkıcılann boyuna 
seks ve danstan bahseden şarkılar söylemele
ri gibi; bayağı, kendinin karşıtı bir " icra". 

Piyaw, gava kete hılndir, bere xwe da 
hilcoye; piye \vi li xaliçeye terpill, bi gavcn 
sist nczikdayi bi ber hilcoye ve da. Pardis
yone xwe ji wir kişand. Mile parrusyonc xwe 
di suıye xwe de bada, pcyre xwc avete him
bCza parrusyon u bi iske isk giıiya. 

NOT: Mele MehmOde §eyazldl ile ilgili çağ
rımıza herhangi bir karşılık alamadık. Tarih 
diye bir şey varsa, buna da tanık olsun. ~ 
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ÜLEYMAN Demirel Murat Yetkin'in 
yapnğı röportajın birinci bölümün
de demokrasiyi tehdit eden üç bü
yük tehlikeden söz etmektedir. Btm

lan yoksulluk, terör ve yerkürenin tah
ribi olarak sıralar. O zaman yoksullaşma yı geti
ren, doğaıun tahrip edilmesini getiren savaşa 
da karşı olmak gerekir. Bunun esas yolu ise 
toplumsal ve siyasal sorunlan konuşarak, taro
şarak hallem1ektir. "Bastmna" operasyonla
rından uzak durmaknr. Çünkü basurına ope
rasyonlanmn demokrasiyi tehdit eden durum
lar ortaya çıkarması kaçuulmazdu·. Aynca de
mokrasiyi tehdit eden tehlikelerden söz edilir
ken "terör"den önce devlet teröıünden söz 
edilmemesi kuşkusuz eksikliktir. 

Şöyle düşünelim: Örneğin Yunanistan'da 
Batı Trakya Türklerinin ilkokula devarn eden 
çocuklarına her gün "Yunarum, doğruyum, 
çalışkarum ... Varlığım Yunan varlığına ar
mağan olsun ... " diye and içiriJdiğinj f.ı.rzede
lim. Öğrencilerin and içmeye zorlandıklan, 
bunun her gün birkaç defa gerçekleştirildiğini 
f.ı.rzedelim. Veya Bulgaristan devletinin , Bul
garistan'daki Türklere karşı böyle bir dayatma
da buhınduğunu f.ı.rzedelim. Böyle bir durum 
karşısında parti başkanı Siileyman Demirel'in, 
başbakan Süleyman Demirel'in veya curnlmr
başkaıu Süleyman Demirel'in tepkisi ne olur
du? Buna karşı tepkinin nasıl gelişeceğiili ya
kından biliyoruz. Aynca bıına tepki de göste
rilmelidir. Türk çocuklan neden Yunan varlığı
na am1ağan olacaknuşı 1985-89 arasında Bul
garistan'daki Türklerin isimlerinin değiştiril
mesi ve Türklerin Bulgarlaşunlması operasyo
mına karşı nasıl tepki gösterildiği yakından bi
liniyor. .. Bu böyle ... Ama Kürt çocuklan her 
gün "Türküm, doğruyunı, çalışkanım .. . 
Varlığım Türk varlığına armağan olsun ... " 
diye ant içiyor. Bu ant, Kürtlerin yaşadığı alan
larda Türk egemenlik sisteminin aynlmaz bir 
parçası olmuş. Dokuzuncu Cumhurbaşkaru 
veya Türk yönetimi, başkalarının Türklere kar
şı yapmalarını istemedikleri şeyleri neden Kürt
lere yapıyor? Böyle bir politika Kürtlere karşı 
neden sistematik şekilde uyguJaıuyorı .. Bu da 
konuşulama}'an fakat dum1adan basnnlaı1 bir 
konudur. Bunlar iyi yönetimin işaretleri midir? 
Güçlü devlet, hep devletin zorlayıcı baskı araç
Jannın gücüyle mi sağlanacakur? 

Süleyman Demirel'in, "güçlü devlet" 
derken, "başarılı devlet, zayıf devlet" der
ken, yönetim asker ilişkilerini irdelerken, aske
ri müdal1aleleri gündem geti ren referanslan 
Francis Fukuyaına, Samuel E. Finer'dır. Her 
ne kadar konuşmalannda, yazılannda söz et
mese de diğer referanslannın da Saı1mel Hw1-
tington olduğu açık.nr. Bu kişiler acaba Kürtle
rin irık.anna dayanan, basnıılmasma dayaıun 
Türk siyasetini başarılı buluyorlar nu? 

Murat Yetkin'in yapağı röportajda Süley
maı1 Demirel seçim sisteminden yakınıyor. 
Başbakanın istediği anda seçimlere giderneme
sini Türkiye'deki siyasal krizierin önemli bir 
nedeni olarak gösteriyor. Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nin seçimlerde aldığı oy oraıuru, Türki
ye Bü}rük. Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayı
sını dikkate alarak şu eleştiriyi getiriyor: "AK 

'' Konuşmadll<, bast1rd1l<'' 
Parti Kasım 2002'de yapılan seçimlerde 
yüzde 36 oy alınıştır fakat mecliste yüzde 
66 ile temsil edilmektedir. Geriye kalan 
yüzde 64 ise mecliste yüzde 36 ile temsil 
edilmektedir." Süleyman Demirel, "halk 
kullandığı oya sahip ç.ıkmalıdır" demekte
dir. Süleyman Demirel'in "halk oylarma sa
hip çıkmalıdır" demesi de şaşırucıdır. Bu di
lek, Demokratik Halk Partisi (DEHAP)'ın du
ruımmu gündeme getirmektedir. DEHAP'ın 
2002 seçimlerinde aldığı yüzde 6 civarmdaki 
oyun hiç hesaba kaulmaı11ası, bu oylaım boşa 
verilmiş gibi değerlendim1esi konusunda Sü
leyınan Demirel ne düşünüyor acaba? "Halk 
kullandığı oya sahip çıkınalıdır" diyen Sü
leyman Demirel'in bu ilişkileri hiç gündeme 
getirmemesi dikkat çekici değil mi? Geçtiğimiz 
Ağustos a}~ sonlannda Başbakan Recep Tayip 
Erdoğan, Diyarbakır'a giımiştir. Başbakan An
kara'da Türk aydınlarıyla konuşmuş, Kürt so
runu vardır şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bu 
türden bir açıklaınayı Diyarbakır'da da yapa
cakn ama progranunda DEHAP'Iı belediye 

. başkaıu Osmaı1 Baydemir'i ziyaret em1ek yok-
nı. Basın, başbakaıu kaı-şılayanlann, başbakaıu 
dinleyenlerin 600-700 kişi kadar olduğLum 
yazmışn. AK Parti'nin 7-8 Diyarbakır milletve
kili var. Bir iki Di}'arbakır milletvekili de 
CHP'niı1 var. Deniz Baykal yöreye gitse kaç 
kişiyle miting yapar acaba? Başbakanın 600-
700 kişiyle karş_ılanması, 600-700 kişiye ko
nuşması dikkate değer değil mi? AK Parti'nin 
yörede kirlesi olsa meydanJara gelmez mi? Hal
buki o milletvekiJlikleri hep DEHAP'ın hak
kıydı. Örneğin 21 Mart Newrez kutlan1alann
da en az SOO bin civarında insan toplaıuyor. 
Newrez kutlarnalarını kim organize ediyor? 
Bu olgu seçim sistemindeki sakatlığı bütün 
açıklığıyla ortaya koyuyor ama bu da konuşu
lamayan, taruşılarnayan f.ı.kat hastınlan bir ko
mmun dikkate değer bir örneği olarak ortada 
duruyor. Bu antidemokratik anlayış, antide
mokratik düzenleme nedeniyle, sakadık nede
niyle, DEHAP'm hakkı, yörede, bu iki tabanı 
olmayaı1 partiye verilmiştir. Oylarma sal1i p çık
maya çalışan Kürtler ise aynca baskılarla, zu
lümlerle karşı kaı·şıya kalmaktadır. Sorunlan 
konuşmaına, taruşmaınan1a, bastırma yine de
vam etmektedir. Dokuztıncu Cumhurbaşka
nı'ıun bu konudaki tunımu ne olmalıdır? 

28 Şubat l 997'yi anlatırken Dokuzuncu 
Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'nın 
" ilticadan rahatsızız" dediğini söylemekte
dir. Dinsel akımların, dinsel kurumların, din
sel vakıfların geliştirilmesi vs. Kürt hareketini 
frenlcınek için Milli Güvenlik Kurulu'nda 
almnuş bir kararla gerçekleşmiş değil midir) 
Hizbullah'ın askeri garnizonlarda eğitiJdiğini 
bilmeyen var mı? 

l990'1arın başlannda iki defa Kültür Baka
nı olaı1 fikri Sağlar'ın, 18 Ağustos 199S ve 8 
Şubat 1996 tariiili Siyal1-Beyaz gazetelerinde, 
Hasarı Uysal tarafından yayımlanan açıklarna
lan bu durumu bütün açıklığıyla ortaya koyu
yor. (Etraflı bilgi için bk. İsmail Beşikçi, 'Ha
yali Kürdistan'ın Dirilişi, Araın YaymJarı, Şu
bat 1998 s. 67-71) 

3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye'nin Avru
pa Birliği'yle müzakcrclere başlan1ası kabul 
edilmiştir. Fakat bu başlaı1gıç hiç i)~ bir başlaı1-
gıç değildir. 2 Ekin1 günü Diyarbakır'da "Av
rupa Birliği'ni istiyoruz" düşüncesiyle bir 
miting düzenJenecekti. Bu miting valilik kara
nyla yasaklandı. Fakat aynı gün, Ankara'da, 
Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul'da Türkiye 
Komünist Partisi "Avrupa Birliği'ne karşı
yız" düşüncesini dile getiren mitingler düzcn
ledirler. Bu sürecin irdelen.mesiı1de yarar var-

dır. Bugünkü hükümet, Adalet ve Kalkınma 
Partisi hükümeti, Türkiye'nim Awupa Birli
ği'ne kanlmasını hedefleyen bir politika izliyor. 
llükümet, Avnıpa Birliği'nin hararetli bir ta
raftan ... Bu aınaç doğrultusunda birçok anaya
sal ve yasal değişiklikler de yaptı. An1a bu hü
kümetin işbaşında olduğu bir dönemde, 2 
Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenecek olan ve 
"Avrupa Birliği'ni istiyoruz" şeklinde slo
ganlar söylenecek ve pankardar açılacak olan 
miting yasaklamyor, buna karşılık, Ankara'da 
ve İstaı1bul'da "Avrupa Birliği'ne karşıyız" 
şeklinde sloganlar ve paı1kartlaı· içeren miting
ler hiçbir yasal engele takılmadaı1 gerçeklcşebi
liyor. Bu elbette tarnlaşamayaı1 fakat basu.nlaı1 
Kürt sorunuyla ilgili bir süreçtir ve bu, Türk si
yasal siteminin özüyle ilgilidir. "Madem ki 
Kürtlerin lehinedir o zaman Avmpa Birli
ği'ne karşıyız" anlayışı egemendir. "Kürtler 
Avrupa Birliğine katılmayı çok istediklerine 
göre biz Avrupa birliğine karşıyız" denil
mektedir. Bu, tayin edilmişlerin iradesidir. Se
çilınişler iktidarı Avrupa Birliği'ne tarafrardır. 
Böyle bir ınitingin yapılması seçilmişler iktida
ıuun görüşlerine güç karaı·, dw-w1mnu güçlen
dirir. Ama Türk siyasal siteminde tayin edil
mişlerin iradesinin karşısmd;ı. seçilmişler iktida
n.ıun, hükümetinin bir kıymet-i haı-biyesi yok
tur. ı>rof. Dr. Mehmet Altan, 4 Ekim tarihli 

Deniz Baykal yöreye gitse 
kaç kişiyle miting yapar 

acaba? Başbakanm 600-700 
kişiyle karşiianmasi, 

60G-700 kişiye konuşmasi 
dikkate değer değil mi? 

Ülkede Özgür Gündem gazetesinde "yapıJa
bilıniş olsaydı Diyarbakır'da, Ankara'da ve 
İstanbul'da toplanan Avrupa Birliği karşıt
larının belki on misli büyüklüğünde bir ka
labalık toplarurdı. Bu da büyük bir sinerji 
yaratırdı." şeklinde açıklaına yapnuşnr. Siner
jinin toplumsal olaya kanlan aktörlerin toplaı11-
larından daha büyük bir güç oluştmduğu şek
linde bir aıılamın.ın olduğunu da vurguJayalım. 
Ona rağınen böyle bir miting düzenlenemi
yor. Kürtlerin "Avrupa Birliği'ne taraftarız" 
demeleri bile bastırtlmaya çalışılıyor. 

3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile müza
kerelerin başladığını fakat bunun iyi bir baş
langıç olmadığını vurgulamak gerekir. O 
günlerde yani 3 Ekim öncesindeki ve sonra
sındaki Ülkede Özgür Gündem gazetesi ve 
ROJ TV haberlerine bakuğınuz zamaı1, gü
venlik güçlerinin Kürt halkına saklınlaı·ırun 
devam ettiği, çocukları, çobanları öldürdü
ğü, halka baskı ve zulmün arttığı açık. bir şe
kilde görülmektedir. Avrupa Birliği bunları 
görmezden gelse bile, Türkiye'deki insan 

hakları sa\runucularının, Kürtlerin, bunları 
sorun yapacağı açıknr. Avrupa Birliği 'nin 
bunları görmezden gelerek Türkiye ille ilişki 
leri sürdürmesi ise kendi değerlerinin çürü
mesi, çürütülmesi anlamına gelecektir. 

Süleyman Demirel'in Radikal gazetesinde 
yayımlanan yazısı ve röportajı üzerine yapılnuş 
iki eleştiri dikkat çekmektedir. Bu eleştirilerden 
biri Prof. Dr. Taha Parla tarafindan yapılmışnr. 
18 Eylül 2005 tariiili Radikal İki'de yapılaı1 
eleştiri, "Demirel, Fukuyama ve Hunting
ton" b:.ışbğııu taşımaktadır. Bu yazıda Tal1a 
Parla Türkiye'de demokratik kururnlaşmarun 
olmadığını, çünkü "kırk yıldır Türkiye'nin 
siyasal hayatıııı işgal eden Süleyman Demi
rel"in Fukuyaı11a ve Hw1tington aklıyla ü lke)~ 
yönettiğini söylcn1ektedir. Bu akılla hareket 
eden Si.Ueyınan Dcmirel'iı1 askeri darbelerle 
uzlaşnğıru, askeıi darbeleri sa\runduğwm vur
gulamaktadır. İkinci eleştiri Prof. Dr. Mal1mut 
Mutman'a aittir. Bu eleştiri, "Türk 'Ödip'i" 
başlığııu taşımaktadır ve 2S Eyli.U 2005 taıilili 
Radikal İki'de yayımlaı1111lşur. Demokratik ku
rumlaşmanın gerçekleşmemesi ile ilgili olarak 
Süleyman Demirel eleştiriJmektedir. 

Yazarlar, demokratik kurumlaşmaımı ger
çekleşmediğine vurgu yapmakta fakat buna 
engel olaı1 temel olguya hiç değinmemektedir
ler, bu olguyu görmezden gelmektedirler. Bu, 
Süleyman Demirel 'iı1 "tartışmadık, hep bas
tırdık" dediği Kürtler konusudur, Kürt soru
nudur. Yazarlar da bu konuyu taruşmaınakta
dırlar, bu konuya işaret etmemektedirler. Sü
leyınan Demirel'in konuşmalarından, yazısın
dan, "bu sonınlan konuşsaydık, bastım1asay
dık iyi olurdu" gibi bir aıılarn çıkmaktadır. 
Ama Taha Parla ve Mahmut Mutman Kürt so
rununa işaret etme, sorunu tamşma gereğim 
duymaınışlardır. Halbuki demokratik kurum
laşınaıun gerçekleşeınemesinin önündeki te- • 
ınci pürüz Kürt sonınudur, Kürt sorunumın 
taruşılınarnası, basmılmasıdır. 

Süleyman Demirel bu sorun gündeme 
geldiğindeyse "Kürtler bizim kardeşimiz
dir. Herkes evinde, ahırında tarlasında 
zaten kendi diliyle konuşuyor. Bu konuda 
bir yasak mı var? Ankara'da, İstanbul'da, 
Diyarbakır'da, iş nıtanlara, evlenenlere, 
mal-mülk sahibi olanlara, alanlara, satan
lara kimliklerini soran mı var?" şeklinde 
konuşuyor. Böylece yine sorunun özü konu
şulmamış, tarnşılmamış oluyor. Aslında bu 
tür konuşmalar da basurma harekatınııı bir 
parçasıdır. Süleyman Demirel 1991 'de baş
bakaı1ken, Sosyal Demokı-atik Halkçı parti 
ile koalisyon hükümeti kurduğu dönemde 
"Kürt realitesin.i taruyoruz" demiştir. Bu
nu sadece bir defa söylemiştir ama tanımanm 
gereklerini yerine getirmemiştir. Koalisyon 
ortağı SO DEP genel başkanı Erdal L1önü de 
benzer bir açıklama yapnuşn. 

Süleyman Demirel, "konuşarnadık, bas
tırdık" dese de, "konuşsayclık iyi olurdu" 
dese de, konuştuğu zaman, yine eski ıutumu
nu sürdüıüyor. SS yıldır Türk siyasetiJ1de 
önemli bir aktör olan Deınircl'dcn, farklı bir 
tutum beklenemez. Fakat Siileymaı1 Demirel, 
Dokuztıncu Cumhurbaş.kaıu olarak, Tiirki
ye.'de, ifade özgürlüği.inün kurumlaşması ko
nusunda daha etkili bir rol oynayabilir. Bu da 
Türk düşi.in hayan için, bilim hayan için, Kürt 
sorununun kavran.ılınası için yararlı olm. 

Taha Parla, Mahmut Mutman sonınu ko
nuştukları zaıı1aıı ne konuşabilirler? Süleymm 
Demirel'den farklı bir şey söyleyebil.irler mi? 
Soruna işaret ctmeıncleri, insana, f.ırklı bir 
açık.laına yapacaklanru, demokratik içerikli bir 
açıklama yapacaklarını di.işündürm1üyor. lltV"" 
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Gerçel<ten 
··x·· itti mi? 

ID
UYGUSUZ bir otel odasındavım ... 
Anısız, geçmişsiz bir oda.~. Bu
rada ona ait hiçbir şey yok .. . Ya
şadığım her ~eyi unutmak ister

dim .. . ~c zaman geldim ben bura
ya? .. Hatırlamıyorum ... Ila tırlamamak ne 
güzel bir şey ... Kızg.ın güneş perdelerden 
içeri hırçın bir şekilde sızıyor. .. Yataktan 
hiç kalkmak istemiyorum ... Açık pencere
den sokakta oynayan çocukların sesleri 
geliyor ... Onlar da büyüyecek, onlar da 
benim yaşayacağım şeyleri yaşayacak ... 
Belki de yaşamazlar. Dingin, huzurlu bir 
hayatı seçerler. .. Alışkanlıklarına bağlarur
lar sımsıkı ... Her akşam eşleriyle kapıları 
nın önüne koyduktan masalarında akşam 
yemeklerini yerler. Arzularına kapılmaz
lar ... Sınırlarını bilirler ... Evlcıinden fazla 
~:~.zaklaşmazlar. Kaderlerine razı olurlar ... 
Oyle olurlarsa, bi.iyüdi.iklerindc, benim 
gibileri görüp tanıdıklarında yadırgarlar; 
uzak, çekingen bakıştarla bakarlar ... 

Ben hiç sımdarımı bilmcdim çünkü ... 
Yaz akşamları sokak aralarında, evlerinin 
önündeki basit, ki.içük masalannda akşam 
yemeklerini yiyen ailclerc özcnmcdim ... 
Hatta onları görünce içim sıkıldı . Dara
cık, küçük, kasvetli hayatlardan hep 
uzaklarda olmak istedim ... Aile sohbetle
ri hep içimi boğdu ... Ben hep evden ka
çan çocukları sevdim ... Bunalan, dara-
lan ... Tutkularının peşinden giden insan-
lan .. . Sıkılan insanları sevdim ... Yctin-
mezleri ... 

Çocukken, çok ufakken yaralandım 

ben ... Hoş_uma gitti böylesi. Çok acı çek
sem de ... Iyi ki mutsll;Z bir ailede büyü
müşüm derim hep ... Iyi ki çocukluğum 
mutsuzluklar içinde geçmiş... Çünkü 
bağlandığı.m şeyleri kolay kolay bıraka

mam ben ... MutJu, ama küçük aile soh
betlerine, yaz geceleri kapı önlerine ko
nan masalarda yenen akşam yemeklerine 
basit dedikodulara, küçük, gündelik hırs~ 
lara bağlansaydım belki de hiç ayrılmak, 
kopmak istcmczdim o nlardan ... Sıkıntı-

Büyü bitince aCI 
dayamlmaz olur. Sanki 
gizli bir güç içimizdeki 

1ş1ğ1 yok etmek için 
içimizdeki aşk1, 

içimizdeki masumiyeti 
kullamyordu. Ne kadar 

se\lersek sevelim, 
sonunda sevgilerimiz ve 

umutlanmiz sadece 
o büyük yalmzhğ1 

çoğalt1yordu 

dan ınrlasaydım bile bırakamazdım ... 
Çok bunaldığımda bir iki hisli şarkı söv
ler, bir iki duble rakı fazladan içcr, sıkı~
tımı yersiz bulur; 'buldun da bunuyor
sun, haddini bil, otur oturduğun yer
de, bak ne güzel, her akşam yolunu 
bekleyen sevgi dolu bir karın, hacakla
rına sarılan şirin ç.ocukların var, bela 
arama dcr, otururdum oturduğum 
yerde; hiç. öyle olmasa, öyle hissetme
sem biJe, ne kadar mutluyum, hayat ne 
kadar güzel ve eğlenceli bir yer' der
dim ... Kendime sürekli iyi ve olumlu tel 
kinlerde b!llunurdum. Hayat böyle geçip 
giderdi .. . Iyi de olurdu ... Her şeyi oldu
ğu gibi kabul eder, haddimi bitirdim ... 

Sahi, ben bu otelc sabahın kaçında 
geldim? Niye bu kadar içtim? Neden ken
din1e bu kadar nrar vcrivorum? 

Kendilerine zarar ve-renlerin annele
riyle gizli bir derdi varnuş. Psikoloji ki
tapları öyle söylüyor ... Annelerine duy
duklan öfkeyi kendilerine zarar vererek 
dindirmeye çalışırlarınış ... Ah şu bevnimi 
bir durdurabilscm ... Kaç yaşıma g~ldim 
hala zavallı annemle uğraşıyorum ... Ş~ 
yataktan bir kalkabilscm, gidip soğuk su
yun altına girip, başımı soğuk SU)' 3 tutup, 
bana acı veren ti.im geçmişimden kurtula
bilsem diye düşünüyorum ... 

Gidip televizyonu açıyorum ... Rast
·gele bir kanal çıkıyor. Mini bardan bir şi
şe soğuk su alıp kana kana içmeye başlı
yorum ... Gece kimsenin kalbini kırıp kır
madığıını düşünüyorum su içerken ... Son 
günlerde iyiden iyiye hırçınlaşıp, alıngan
taştım çünkü ... Herkesin benimle uğraştı
ğıru düşünüyorum . Oysa yok öyle bir şey. 
Çevremdeki insanlar öyle yalnız ve öyle 
kırgınlar ki ... Hepsinin beklentileri bü
yük. Oysa hayat küçük ve imkansızlıklar
la_ dolu ki herkes koşup koşup hayalleri
nın, beklentilerinin duvanna çarpıyor. .. 

Kalkmak gerek ... Son günlerde niye 
böyle oldum ben? Nerede benim o e;ki 
coşkulanm? Nerede o içi içine sığmayan 

insan? İçimdeki büyüyü yitirdim sanki .. . 
O bi.iyi.i olmadan hiçbir şeyin tadı rok 
sanki... Bir şa ir arkadaşım söylemişti; 
otuz beş yaşında o büyü bitiyormuş in
sanda ... Geriye salt kuru gerçekler, an
lamsız tekrarlar kalıyormuş... ~c ilgisi 
v~r, bir yıl önce, bir yıl bile değil, daha 
bırkaç ay önce içimdeki bana sonsuL. gibi 
gelen bir büyüyle bakıyorduııı hayata .. . 
Oysa otuz beş yaşımı geçeli yıllar oldu .. . 

Rastgele açtığını kanalda genç şarkıcı 
Zara'nm sesini duyuyorum. Çok eski bir 
şarkıyı dokunaklı bir şekilde söyli.ivor. .. 
Birden derin bir acıyla samlıvorum~ ller 
taraftan kirli kan sl7lyor bu d~ygusuz otel 
odasına ... Bayan H'nin özlemi bir sıtma 
nöbeti gibi kaplıyor içimi ... Nereden aç
tım şimdi ben bu telcvizvonu? .. Kurtula
mayacağım ben bu kath~dan ... İçimden 
hiç çıkmıyor ki L.Jten ... Yatağın içinde 
kınanıp ı;iur~y<?rum ... Yumruğumu sıkı
yorum, eTlerımı ısırıvorum ... Tahammül 
edilmeL. bir acı bu ... · 'eden burada ne
den yanınıda değil?.. Neden 'r'Ürü:ncdi 
ilişkimi.t:? .. Soruların sonu gelmfyor ... 01-
mayac.lk bir şey için neden bu kadar acı 
çekiyorum... Defalarca denedi k ... Kop-
tu k, birleştik ... Yeniden koptuk ... Yapa-
madık. Dünyanın en büyük acılarını çek
tirdik birbirimize ... Peki neden unu tamı
yonını onu? .. Neden bir başkasına aşık 
olamıyorum? Onu kafamdan atamazsam 
kimseye bağlanamanı ki ... Peki neyin be
delini ödüyorunı ben? Kime haksızlık et
tim, ki_mi incit~m de börlesine sonu gd
meL. bır acı çekiyorum? Odcıuncdi mi di
yeti ı_n, bi tınedi mi çilcm? .. 

Işte en çok böyle zamanlarda o sokak 
aralarına, cv önlerine konan aile sofraları
na özeniyorum. Eşierini bekleyen kadın
lara, ellerinde dolu filelerle evlerinin yo
lunu tutan aile babalarına ... Babalarını ta 
sokağın başında karşılayıp, "Bana ne al
dın?" diye onların ellerine sarılan gülcç 
yüzlü çocuklara... Küçük, ama sağlam 

~utJuluklara ... Yoldan çıkınay~n, haddini 
bılcn insanlara ... Tutkusuz yaşayıp, ha
yattan çok az şey bekkyenlere ... 

Ama artık benim için çok geç ... Kim
sc bir başkası olamaz ... Yanlış bir hayat 
doğnı yaşanmaz .. . Şu an nerede acaba? 
Kiminle beraber? Benim hissettiklerimi o 
da hissediyor mu acaba? ı eden hep onu 
ba~kasıyla sevişirken düşünüyorum? Ara
ımzdaki beraberlik sadece cinsellik üzeri
ne mi kuruluydu acaba? Sanmıyonın1. 

Çok derinlerde yatan bir acı duyuyorum 
onu düşündüğümdc ... Aynca başkasıyla 
sevişmesinden çok, ona sarıtıp uyuması 
bana daha çok acı veriyor. Başını o nun 
omzuna koyması, onu koklan'lası, saçıru 
okşaması. .. 

Tanrım nereden tanıdım bu kadını 

ben? Şeytan diyor, git evine, kır kapısım, 
ava~ın çıktığı kadar bağır, yeter de, yeter 
berumle oynadığın, ne istiyorsun benden 
de ... Sars omuzlarından, canını acıt, gös
ter ona ne kadar kararlı olduğunu, ürk
sün senden, şaşırsın, toparlasın kendini ... 
Ama yapamam ki böyle şeyleri ben ... Kı
yamam ne ona, ne de yaşadıklanmıza ... 
Ben en fazla böyle duygusuz otel odala
nnda kendimi yer bitirir, dururum. Bir 
şarkı duyduğumda içim ürperir, ellerimi 
ısırıp bedenime zarar vermek isterim. Bir 
sıtma nöbetine tutulmuş gibi, bütün öm
rümle birlikte titreyip dururum ... Bu ay
nlığın bütün suçunu kendimden bilir, 
onun varlığında bütün terk edilişlerimi 

aynı anda yaşarıın ... 
Ama oteller viııc de ivi ... Buralarda 

Bayan H'ye ait hiÇbir anı y~k ... Iliçbir eş-
yada onun kokum, soluğu yok. Sadece 
arada sı rada açık bir televizyondan odala
ra kirli bir kan gibi dolan şarkılar 'ar. .. O 
kirli kanla birkaç dakika süren nöbctlerim 
var. .. Sonra sokaklara atıvorum kendi
mi ... Kalabalık barlara ... MÜ.:iğin en yük
sek olduğu yerlere ... Durmadan konuşu
yoru~1. MutJuymuşum gibi rol yapıyo

n_ım ıı:sanl.ır_::ı ... Her şey yolundaymış gi 
bı ... Kimse brk etmiyor o sahte neşemin 
arkasında gizli duran kederimi ... 

Am~ nereye gidersem gidcyim sonun
da mccburcn evime dönüyorum ... Acı 
veren anılara ... Onun soluğunun, koku 
sunun dcğdiği cşyalara ... Yatak adam on
suz bir tabur, bir hücre gibi ... Orad~ yat
mak istemiyorum ... Kaç ay oldu onunla 
burada sc\·işmeycli, sarıtıp uyumayalı ... 
Sanki o yanımda değilken yatağımda 
uyursam, bu tabuttan, bu karanlık hücre
den çıkamayacakmışım gibi geliyor. Solu
ğum kesiliyor, duvarlar iistümc üstümc 
geliyor ... Yastığım ı alıp salona geliyorum. 
En iyisi salondaki divanda uyumak, uyu
maya çalışmak. Kalkıp dolaptan Bayan 
H 'nin tişörtünü alıyor, onu giyinip öyle 
uzamyorum divana... Tişörtünü giydi
ğimdc sanki o hiç buradan gitmemiş, hep 
yanımdaymış gibi hissediyorum .. . Bacak
larımı çeneınc doğru çekiyor, tıpkı ana 
rahmindeki gibi büzi.ili.iyor, tişörtünü 

koklarken, uyumak, UL.un süre uyanma
mak ve yıll.~r sonra yeniden uyanmak isti
yorum ... Olme isteği değil bu ... Önce 
yok olmak, sonra bütün varalarını sarıl
mış, acılarım dinmiş bir ş~kilde yeniden 
doğma isteği ... Burada, bu zamanda, ben 
böyle, o öyleyken başka hiçbir şeyden ça
re umamam ... 

Ama mümkün değil uyuyamıyorum. 
Mutfağa gidip votka limon hazırlıvarum 
kendime, ilaç dolabından bir tane 'zanax 
alıyorum yanıma. Salona gelip vorka li
monla Zanax'ı içiyorum ... Nasıl uyudu
ğumu bilmiyorum ... Uyandığımda gök
yüzünlin karanlık olduğunu, günün hala 
doğmadığım fark ediyorum. Saate bakı
yorum, akşamın dokuz buçuğu ... Pazar 
gecesi uyumuştum? Bugün günlerden ne 
öyleyse? .. Pazartesi ... Anlıyorum ki üze
rimden neredeyse koca bir gün geçmiş ... 
Ama acılar aynı ... Yok olmuşum, ama ye
niden doğmamışım. Yaralarını açıkta. Sı
zılar aynı ... Anaının rahmi beni kabul et
memiş, dışarıda bırakmış ... İçimde birisi 
benim yerime karar veriyor sanki. Duş 
alıp giyirıiyorum. Sanki otomatiğe bağ
lanmış gibiyim ... Yanm saat sonra Bayan 
H'nin kapısırun önünde buluyorum ken
dimi ... Bu zili çalan ben miyim? 

Devam edecek ... ~ 
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Cenin resimleri 
D 

ŞIMDI ne yapacağım" diyor, "Şim
di ne yapacağım, yann ne yapa
cağım?" Saat geçiyor, bir türlü 

uyiıyamıyor. Bir yanda büyüleyen 
kartal, diğer yandan gülbezekler. Ani

den bir ses geliyor. Bildiği bütün dualan 

bir yere gitınesirı diye iki insan cesedi erz 
ağacından bir ok.la toprağa çivilenecek ... Acı 
sözlerin bıraktığı bir aruya benzeyen cenin 
hangi karanlıkta açtı gözlerini, kimse sor
mayacak ki eriyor karşısında günler mum 
gibi, sıradan bir kumaş gibi, makasla dönü

okuyor, ses kesil
miyor: "Şimdi ne 
yapacaksın, yann 
ne yapacaksın?" 
diye soruyor. Kıvn
lıp uzanıyor. Hava
da dalgalanan bu 
ses nereden geli-

Allah'm kalbi k1nlmasm diye 
ettiğim dualan geri ald1m. 
Kendi bedenime yakm bir 

evdi ölüm, en sevdiklerimle 
burada oturdum 

yor et... Dönüyor bir 
kedi beyaz elbiseler 
içinde. 

"Atık!" diyor 
hemşire, atık! Bir su
nak gibi açmış ağzlill 
yeşil elbiseler. Yeşil el-
biseler kendine gagala

yor , benim sesimi 
gecenin bu vakti 
kim kuşannuş~ 
Kimse yok. İnsan
Iann üstündeki ör-

· [ müslümyücel ] 
yan kuşa ne diyecekler? 
Bir ölüııün nıhu sinmiş 
bir leke, masum sırların 
sahibi değil kimse, be-

tüye neden. gökyüzü de
niliyor, bütün ufuklar ne
den boyutsuz, su neden 
yok, neden boğa,zım ku
ruyor, kimse yok. Kor
kuyla rru başlıyor bilgi, 
kimse yok. Birden bir yü
zünün olduğunu hatırlı
yor, bir alnı olduğunu; el
leriyle dokunmak istiyor 
yüzüne, saat kaç, saatin 
doğru olduğunu söyleyen 
kim, bir yüzü var rru? Bir 
su bulsa, sonra yüzünü 
hatırlasa, bir ayna istese, 
annesi ... "Ayna senin kal
bindir" diyor bir ses. Bu ses yabancı değil, 
nereden geliyor bu ses, gece kimin gölgesi, 
berıi içirıe çeken karanlık kimin ese ıi, şimdi 
ne yapacağını, yarın ne yapacağım? Aynaya 
koşuyor, "Ayna kalbin" diyor ses. Aynaya 
koşuyor, ayakkabılarımı hangi ayağımda 
kaybettim, kaç yol var önümde, rahim olan 
kim, rahim olan nerde kaldı? Ekber nerde, 
Babür nerde, Dara Şukuh'u kim biçti içim
de? Amber kimin adıydı? Ceylan nerede av
cıyı oka teslim etti? Başkasıru11 hayatı, başka
sının ölümüııde mi saklı ve doğum arıları 
ölümde mi? Meyverıill içinde çekirdeğini 
saklaması gibi içimizde mi saklıyoruz hayatı 
ve ölümü? Bu aynada göriilen yüz kime 
ayarlanmış bir saat? Ya salıiden cirıler ayna
nın etrafinda birikip, ruhuna girmeye mi ha
zırl ;ımyor ve her mum kuyruğunu yitirnuş 
bir iSkelet nu? ~a kinlin oğluydu? "Suya 
dokunmak, kadına ve şeytana dokun
maktır" diyen ses nerede kaybetti sedaslill? 

Saat geceıun üçü, elleri yüzünde ne an
yor, aynadaki telaşı bir elbise gibi giydiren 
kim? Saat üç, cenin dört haftalık, "Şimdi 
gözleri iğne gibi" diyor ses, yann ne yapa
caksın? Saat üç, ellerinde tırnaklar su biçi
nıinde, tam dört ay sonra kemiğe bürüne
cek, bak bu da bir ceset, karında bir burca 
dönüşmüş, cinsiyet beyaz yüzi.ik kaşlan gibi, 
gecenin gündüzün üstüne örtülmesi gibi 
örtülınüş ... Saat üç, cenin dört haftalık, ayın 
tımaklan bakırdan, ayın gagası buzdan, gü
neş erir mi bulutların karasından ki kınlsa; 
kınlacak tek şey var, cam, dökülecek kum, 
her tarf çöl... Çöl içimizde başlayacak ve ruh 

dende eriyor çünkü 
ölüm, Allalı'a bağışlanan bir 
ölü değil bu. Gülüyor bir çöp 
tenekcsi, gülüyor naylon bir 
kap biraz sabunla ... Tek bir 
yankı çıkmıyor ağzından. Belki 
de nıtulacak elleri var, bitme
den ayakları, bitılliş bir cenaze
den sonra bir düğün alayı ki gi
demedi. Ki her düğünün orta
sında geçmez nu bir tabut, bu 
sefer ki zaferle işlemeli değildi ... 
Bedeli Burdur Gölü'nü gömül
müş bir karpuzlm içli hali, şim
di çoktan fareler keınirmiştir 
çekirdekleri , sessiz vadilerin 
uçunımlara gülünısemesi, gitti. 

"Şimdi ne yapacağını" diyor, "Şimdi 
ne yapacağım, yarın ne yapacağım?" Sa
at geçiyor, bir türlü uyuyaınıyor. Bir yanda 
büyükyen karta!, diğer yandan gi.Ubezek
ler ve tam ortada bir derisiyle çöle kesnıiş 
bir kaplan. Cenin bir kefene dönüp, iki in
sanı bedeıune dolarken çılgm haritalar 
üzerine koca harflerle sabahları çizmenin 
ne anlamı var? Kuyruklu adamlar sakin su
larda yaratık ararken hiç i.işenmeden içim
deki bütün ınalık(ımları · boğdum... Çöp 
kutusunda, biraz kan, bir bakışla omuzla
nan kemik, yıldı ziann dans ettiği gökte, 
han gi kara haberi aydınlarabilirdi ki? Kadı
mn rahminde firlayan bıyıklı bir adam, tüy
den bir yılanla göğüslerine yaklaşırken , 
anestezi ve uyku arasındaki fark sigara iç
mek ve ateşi elde söndürmektir deseın ve 
bütün fotoğraflarda kesilmiş baş üstüne 
yemin etsem, bir ınakasın geniş ağzı açılır, 
bir terzi gibi biçer ve her şeyin üstüne ta
belasım asar ki buna zaman der, zaman. 
Bu yüzden Allah'ın kalbi kınlmasın diye 
ettiğim dualan geri aldım, kendi bedeıume 
yakuı bir evdi ölüm, en sevd.iklerirııle bura
da oturdum. Bayram günleri hayali mezar 
taşianna gidip, hayali çocuklara şeker dağı
tıyonulı . Şimdi ne yapacaksın, yarın ne ya
pacaksın? Yapılacak ne kaldı? H afizada 
ayak sesleri, gecenirı suçlarına eşiticrken 
bedeıu, luçbir şey hatırlaıunayacaktır, bizi 
seven ve öldüren yamnıızda eksik etmedi
ğimiz üçüncü kişidir, üçüncü kişirıin bizde 
kalan tek resmi cenindir ki o çöp kutusun
da, bakışla omuzianan kenUktir. BY"" 

Bütün Eserleri 

EVERE§T 
www.evereatyaylnlarl.com 
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Kimsesiz bir 
dol<unuşa 
aşi< s1ğm1yor 

" ... solgun bir gül oluyor dokununca!"* 

alfabesini yitirmiş bir çocuğun 

dudakları kapanı rken gözlerime 

kimsesiz bir dokunuş gibiydi 

Necatigil'den kalan harfler 

" ... bıkmışım ölümlerden 

ölmeyin benden önce! ... "* 

gençliğimin hatıra defreri 

seni geç sevdim ben! 

gittikçe büyüyen bir yük unutabiirnek 

en büyük çizgi 

kapanmaz yara 

kendi imgesine dönmek isteyen bu hayat 

başka bir hayatın gölgesi şimdi! 

iki akıntı arasında taş kesilmiş yontu lar gibi 

kaybettiği bedenini ararken bir ölü 

herkes kendi ölümüne ağlıyordu sinsice 

akrebin kuyruğu mesafesinde ... 

bir sözcük avıydı ilk gençl iğ imiz 

şiirin kötü rüyası TARİH ! 

* Behçet Necatigil 

SMER okurlanna bir tiıoarro O)'llllU 

c:ıvsiyc edeceğim bu hafta. Dostlar 
Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Ayına
wğlu ve Kundakçılar"ını. .. Genco 

Erkal'ııı Max Frisch'in ünlü oyunu 
"Saf Adam ve .Kıındakçılar"dan uyar

ladığı eser, güncel çağıışımlar yapuracık bir ro
nımla salındenmiş (Bir başka tiyatromuz, Işıl 
Kasapoğlu'nun kurdu!,'ll Semaver Kumpan 
ıoa'da da bu oyunun bir başka uyarlanıası var şu 
günlerde. Gene usta bir yönetrnenin, Ayşenil 
Şamhoğlu'nun rqisıyle. Henüz izleyemediğim 
"Süleyman ve Obürsiiler"i şimd i daha çok 
merak ediyonıın). 

Max Frisch'in 30'1u yıllar Almanya'smda, 
yükselen Faşizm tehlikesine ve küçük buıjm•a7j
nin aymatlığına dikkat çekmek amacıyla yudığı 
oyununu ılk kez A.S.T. sahnesinde izlemiştim . 
AST'ın alrın }ıllanndan biriydi .. Toplumda olup 
bitenkrc seyirn kalan orta sııufa salnıeden atıl 
mış güçlu bır tokam. Bugün özlemle andığımız 
nice usta tiyatrocuııun emeği '-ardı bu orunda ... 
Dostlar'ın oyunu da, tiyatro c:ıdı açısından 
AST'ın gerisinde kalmıyor, hana zaman 7-aman 
aşıyor. Dotuııda bir ınizah, mükemmel diyebi
leceğim bir ı::ık.ım oyunculu!,'ll, yalın bir casanın 
ve usc:ı işi bir reji. .. Genco, günümüz coplu
munda yükselen tehUkenin 'dincilik' oldu~u sa
,, üzerine kumıuş oyunu. Max Frisch içuı Re 
ischc:ıg y:ıngını nasıl bir çıkış nokc:ısı oluştur
duysa, Genco Erkal için de Sivas Madımak Ote
li yangıru çıkış nokc:ısı olmuş besbelli. Yangın ve 
kundaklama temasını işleyen bir oyunda Si,·as 
olaylann.a gönderme )'<lpnıak hiç de aykın gel
miyor. Üstelik, son günlerde :ırnş eğitimi göste· 
ren ve roplumda ayıımahğı kışkımbilecek 'kır
nıızı sokaklar' ve benzeri uygulamalar, insanlan 
siyasi rercihlerine, yaşam biçimlerine göre aynş
rı rma, gettolaşrırma rehlike.~inin ipuçlannı veri
yor. Ne \'ôlr ki, günümüzde başat yükselen teh
Ukesuıin 'dincilik' olduğu konusunda herkes 
ayru fikirde olmayabilir. 

Acaba diyonım, Gcıico oyun üzerine çalış
maya şu günlerde başlasaydı, farklı bir çıkış nok 
c:ısından mı hareker ederdi? Mesela, Şemdin
li'den ... Şcmdinli'de olup bitenler 'Susurluk 
Caclası'nın ikinci perde~iyıniş gibi duruyor. Ta 
bi ki, yargı süreci devam ederken bu olay hak
kında yonım yapma olaııağıımz yok, ama ben
zerukler apaçık ortada ... Tıpkı, Ayınawğlu'mın 
çarısındaki, yemek masasırun alrındaki benzin 
bidonlan gibi ... 

Genco, oyundaki karakterlerden birini 
'dinci' tipolojisine orurmıuş. Giysilerinden, sa
kalma, kullandığı söze(iklcre kadar. Ama ikinci 
kundakçının simgelediği o kadar açık değil. İ~ 
birlikçi sermaye olabilir pekiiL Peki, biri çıkıp 
yükselen tehlike 'miUiyetçiliktir' dcyiverse ne 
olur? 

Kund:ıkçılar farklı kıhklarla çıkabilir karşı
ın ı7.a. HattJ, oyundaki o harika buluşu, yani 
'kund:ıkç:ılar'la, ' itfruyeciler'in ayru ki~iler ol 
masını daha da iyi vurgular sanki .. 

TAVUK, YUMURTA MF.SELF.S İ 
Son günlerde, t(im dünyada olduğu gibi 

Türkiye 'de de itf.ıiyecılık çok moda bır meslek 
haline geldi. Eline honumu alan yangına koşu
yor. Yangın yoksa, bir kaç bidon lx:ndn de mi 
yok? Gün geçnuyor ki, yenı bir kundakçılık ola 
yı ile karşılaşınayJiım ... 

G<;çen ,ıy htaııbul'da. düzenlenen "Dli
şünce Ozgürlüğii için 4. Istanbul Buluşma
sınnda, l l Eylul sonrası dünyada tehlikeli bir 
aruş gö;tercn ifudc ÖLgürlüğü sııurlamalan tar· 
rışıldı. 

Bu ~ınırbmalara gerekçe hep a\ııı: terö· 
riLm, )aııi kund,ıkçılar ... ll Eylül, 'İslami teh
like'yi dünya gündemınc otunuverdı, Ve bu 
tehlikenin \Jrlığını gerekçe gösteren ABD dun 
ra )<lndarmalıt!J için 'haklı' bir gerekçe bul ın u} 
oldu. Atgaııı\t:m'dan Irak'a uzanan, or.ıdan da 
başka lllkclere ya)ılma niyetlerini açıkça belli 
eden hu 'iıı;ıivc' gücunıın, 'kwıdakplar'la mü· 
cadele crınc ynki~ıııı .ıl.ıbılıııek ıçin 'kundakp' 
üretme f.ıalivedcrine ı.orişip gınşmedıği, sıkça 
sorulan hir soru. TJbi, hu kuşkulann kJnırlm · 

ına\1 ~imdilik mıımklin göriilm\Jyor .. \ma bıı 

sonı gidcn:k dah.ı \·ok in!>Jilm Lilınini kun:.ılı 
yor. 

'Düşman' \.tr.ıını.ık konusunda c~si1 bir 
deneıiınc >.ıhıp olan ABD'ıun, .\kCanh) poli 
tikalaıı ile v.ılnızca ulkesindc değil, rum dünya 
d.ı bir 'indirmc haıckaıın.ı giri~tigini, yarattığı 
' paranoya 'l,ın k.ır;.ıt göıii}lcri )Ok etmek için 
kullandığım bilmeyen yok. Günüımızde ısc, 
'yeni düşınan 'l.ır varar:ır:ık, dum•a egemenligi
ni ~llrdünııcvc \-.ıhşı)or Varlıklannı y.ır.ııtıkldn 

'düşman'lara borçlu olm egemen b>iiçlcnn ne 
ilki, ne de sonuncusu ABD ... Bu güçler, hege 
mon) alannın su rmesi için her T.aman 'kundak
ç:ılar'ın varlığına ıhrıyaç duym~rur. Ya, 1arolan 
kundakçılar desteklenrnış, ya da yenileri ıcat 

Aymazoğullar1 
ve <u dai<ÇIIar 

edilmiştir. Bunlar 1.amana ve zemine uygun ola
rak f.ırk.lılık göstermiş, kimi zaman (Hitler'in 
yaprığı gibi) 'milliyetçi' kundakçılar devreye 
sokularak, suç 'koınünisdcr'c atılmı ş (ve c:ıbi 

milliyetçi c:ıburl ara 'itf.ıiycd'lik görevi veril
miş), kimi zaman ' radikal İslamcı' unsurlar 
kullanılmış, ardından hu unsurtar ' tehlike' ola
rak teşhir edilmiştir. Kullaıulan güçlerin, denc
anıden çıkarak, yararıcısuıa tehdit oluşrwması 
da, tarih boyunca sıkça karşılaşılan olaylardan
dır. Bu dunuııda, 'tavuk mu yumurtadan ç:ı
kar, yumurta mı ı:ıvulctan?' sorusu ile karşıla
şınz ve akhnuz kanşır. O~sa 'kundakçılar'ın mı, 
yoks.ı 'kundakç:ı'lan yarataniann (Dr. Frankeş 
c:ıyıı'l:ınn) mı daha tehlikelı olduğu sorusunun 
y.ınırı o kadar da karmaşık oln1<1sa gerekir. 

Emperyilizmin, Sovyetler Birliğini , Yugm 
la~ya'yı parçalamak için dcHC)'C soktuğu 'milli
yetçi' kundakçılan haurlaunaya gerek yok her
halde. Bugün de, aynı ideoloji ıle ülkelerin par 
çalanması surecini ı-aşıyoruz. Bu süreçte, radikal 
dinci ideoloji kadar, şo1cn ve ırkçı milliyetçilik 
de kuUanıhyor ve halklar bırbirine düşürülerek, 
emperıoatizmin çıkarlan sağlama alınmaya çahşı
lıyor. Bu oyunda, 'kundakçılar'a ve ' itfaiyeci
ler'e eşit bir rol düşüyor. İtfaiyeci rolünii üstle
nenler, yeni 'kund:ıkçı lar' yararılmasına zemin 
hazırlayarak, 'kundakplar' la eylem birliğine gi
riyor, bilinçU ya da bilinçsiz olarak ... Acaba di
yorum, Dostlar Tiyatrosu'nun yorumunda 
'kıuıdakçı'yı tck bir kimlikte sonıutlaşonnak 
yerine, her kılığa girebilen bir 'derin' kundakçı 
tipolojisi yaratılamaz mıydı? Türk milliyetçisi, 
Kürt milliyctçisi, dincisi, dinsizi, hepsi ayru 
O}'Ullda kuUarulan 'kundakç:ılar' değil mi? 

Elbene, bunlan oyunun önümüze açoğı 
geniş çağıışınılardan yola çıkarak, ramşılmasın

da yarar gördüğüm ·konulan açınakta bir harc
ket nokc:ısı olsun diye yazıyorum. Yoksa, bir 
oyıınu kendi yorumu çerçevesinde ele alıp de· 
!,>erlendinnek gerekir; ben olsaydım böyle ya· 
pardım gibisinden bir eleştiriı-c hakkımız yok. 

ITFliYEciBı KOROSU 
Türkiye'de de son amanlarda 'itfaiyeci

Jer'in saıısı hızlı bır artış gösterdı. Tehlikenın 
kayııağı ve nedenine ilişkin doğru teşhisler koy
maksızuı, yangına körükle koşaniann kimi bi
linçli ve hesaplı, ki mi ise ucuz oy hesaplarırun 
peşinde. Bu irf.ıiyeciler korosu, roplunıdaki eşir
suli ği giderecek, gcrginJiği aLaJtacak öneriler 
getirmek yerine, toplumdaki çelişleıleri keskin 
l eşrirecek çağnlar yapıyor. Bazı lan, çanşma oıt:ı
nunın hangi güçlerin işine yaradığını bilmczUk
ten gelirken, bazılan sırf iktidan }1pr:ıcrnak adı 
na bu politikalara alet oluyor. Kimi )iikselen 
ınillitetçi dalgap dalıa yüksdune tcl.ışuıda, kimi 
bu dalganın üstünde surf yaparak ''akit öldürü 
yor. 

Hadi, tarihsel re!lc'-slcri haurlaolarak kış
kınılan sağ partilen anladık, sosyal demokratla 
ra (daha doğrusu kendilerine sosyal demokrat 
diyenlere), ' ulusa] solcu'larıııııta ne demeli? 

Türkiye'de kendilerini nulliyctçi olar:ık ad 
!andıran unsurlar, Başbakan Tan•ip Erdoğan'ın 
son demeçlerinde yer alan "üst kimlik - alt 
kimlik n \'C "Anaı-asal vatandaşlık" sö}kminc 
karşı toplu bir s:ıldın içinde. Mılhyerçi kanat 
içinde, MHP'nin bugıinkii çi1gisinden ratmin 
olmayan, sertlik ~-anlılanııın se~kn yük>cUyor. 
Onlara kalırsa, "PKK ve Apo'yu Ermeni, dağ
daki Kürtleri k.ındınlınış, sok.ıkı-akilcri de 
kardeş ilan eden ülkücü anlayışın Türklere 
verdiği zarar gelecekte tarih kitaplarına ko 
nu olacıknmış. 

Bu ~arırlan, .ıdrniıııc gelen bir c·postJ \l.m 
.ıldıın "Bütün Kürtleri KO\·acağız. Başka 
Yolu Yok" başlıgıııı raşıvan ıınzasız vazının alt 
b.ı~lıf.ında "Sorun hölüdilük veya terör değil, 
~orun Kürdün kendisidir" dcniliror. Ve de
vam ediyor: "Arab:ırruzı kaldırınun ken:ınna 
park ettiğimi7~c tcpemi7..c dikilip park para
sı isteyen, vennezsck bu yokken ar:ıbanıızı 

çizip kaçaıt değne.kçiler niye hep kürttür ? •• 
Sokakta adını başı önünıüze çıkıp "abceey 
nooolur bir harçl ık viir'' diye süliik gibi ya
pışan, vermediğimiz takdirde küfreden 10-
15 yaşındaki madde bağımiısı yaratıklar niye 
hep küntiir?" 

Bu de~t vcıicı borutt.ıki ırkçılık propa· 
gandasının devamında, Türkicnn nüfus :ırnş 
oı-.ını ilc Kıınlenn Jnış oranı layasianıyor ve 
So~}·al Yardım v~ Dararu~ma Fonu 'nun çok ço
cuklu yoksul aılelere verdıği yardım deşnrilerek, 

"Sakın kimse bunu insanlıkla, hfunanizmle, 
devletin vatandaşının hayatııu konıma ilke
leri i.le falan açıklamaya kalkışmasın. Benim 
iilkeme göz dikmiş bir halkın, benim vergi
lerimle beslenip daha çok üreıncierini sağla
)1p, on milyonlarca asalak yaratmanın hiç bir 
ilke ile ilgisi yoktur. Bu rejimin kendisinin 
kurucusu olan asli unsura, yani Türklere 
ihanet etmek açısından dcvşimıc Osman
lı'dan hiçbir farkı kalmamıştır. Gayet aç:ıkça 
Türkler özendirilip en sıkı şekilde nüfus 
planlaması uygul:ınırkcn, Kürtlerden elek
trik, su parası bile alınınayıp, nüfuslarııu iyi
ce artınp Türkleri geçebilmderine çanak tut
maktadır" deniliyor ve amaçlan şöyle açıkla
nıyor: "Biz Türkç:üler, sosyal açıdan değer
lendiediğimiz kürt meselesine bir bütün ola
r:ı.k bakıyoruz ve bunlann toplıınu zarar ve
ren yaratıklar olduğu konusunda tüm Türk
leri bilinçlendirmeye çalışıyoruz". (Türk'ün 
bilyük harflc, Kürt'ün kuçük harlle yazılmasınuı 
özd bir aıılaını olmalı) ... 

Somıak isterim, bu sanrlann kısa bır süre 
önce "Türk Solu" dergisinde yayınlanan 
"Ki.irtlerle ilişkinizi kesin. Ki.irt bakkallar
dan alışveriş yapmayınn rürü çağnlardan n~ 
fiırkı vu? !rkçılık konusunda bir bayrak yanşı var 
anlaşılan 'Kızıl Elma'a müttefikler arasında. 

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YE BAYKALizM 
CH P Genel Başkaııı Deniz Baı•kal da, bu 

koroya daha mahcup if.ıdelerlc kauhıor. Şcm
dinli olaylanndan sonra .6aşbakan Erdoğan 'uı 
yapağı konuşmalan eleşririrken, "Türkçiiler"le 
aynı poc:ıda kaynamakta bir sakınca görmüyor. 
"Sonra, Yugoslavya gibi olunız" tehdidıni sa 
vunıyor. Sanki, Yugoslavya'ııın dağılması, 'çok· 
kliltütlüliik' poUtikasuwı bir sonııcuynıuş gibi ... 
Çok kültürlülük, gününıüz toplumlannda aynş 
nncı dcğ)l , yapışoncı bir işlev görüyor. İspanya, 
Belçika, Is,içrc gibi iilkdcrin ulusal bütüııluklc
nnın karnağı ve gü,·encesi ollıyor çokkültürlü 
lııgü temel alan politikalar. 

Sa}ııı Baykal'a, daha geçen ay UNF.SCO 
Genel Kurulu'nda kabul edilen " KiUtürel Çe
şitlilik" konulu koıwansiyonu incelemesini t:ıv· 
siyc ederim. Kültürel haklardan, kiilturcl urun
Ierin diğer mal ''e hizmetlerden fuklı bir nitelik 
taşınıalan nedeniyle hak ettikleri koruıınıadan, 
farklı kültiirlcrin kendilerini ö1gilrce ifade ede
bilmeleri için hükümetlerin alına.ı gerckrıği ön· 
lcmlcrden söz açan bu konvansiyon UNI:.SCO 
ii)clerinin - iki üye dışındaki- bu)'lık çogunlu
f,'1ınun olumlu oylan ile kabul edilmış. Acaba, 
Sann Baykal hukümene olsa, ha.ngı yondc or 
kullJnırdı Turkiye? ~Kültürel Çcşidilik"ren 
yana mı olurdu, yoksa ABD ve hr;ul'iıı '.uund.ı 
'red' 0}11 mu verirdi? ltV' 
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EORiK olarak aşkı rcddct

miyorduk elbette '78 
kuşağı olarak. Halkımızı 

aşkla seviyorduk, devrime 
sonsuz bir aşkla bağlı, ye

minli devrimcilerdik. Halk için 
ölebilirdik, devrim için ölcbilir
dik, yoldaşlar için kendimizi ate
şe atabilirdik. Ölüme gülerek gi
denlerimiz oldu nitekim, yoldaş
lar için kendini ateşin ortasına 
atanlar da oldu. Cezaevlerinde 
gençliklerini çürütenler, ser ve
rip sır vermeyenler oldu, kor
kunç işkencelerden geçenler ... 
Ellerinden her türden siyasal 
haklan alınanlar vardı ve sayılan 
on binlerle ifade ediliyordu . 
Herkes katlandı bunca felakete . 
Hemen hemen kimse pişman ol
madı. Cesurdu devrimciler. Sö
mürü düzeninin üstüne yürü
mekte asla tereddüt etmediler. 

Ancak bir şey hep eksik kaldı , 
bu büyük aşkta. Sol aşkla barışa 
madı bir türlü o zamanlar. Karşı 
cinse yönelik . aşk, aşkın diğer 
cepheleri karşısında hep yenilgi
ye uğradı. Adı konmamış bir ya
sakla cngellenmişti aşk. Karşısın 
da görünmez bir duvar vardı aş
kın. Zira aşk insanı yumuşatırdı! 
Mücadeleden koparnr, insanın 
"sert" yanlanru törpülerdi. Aşka 
düşen devrimci, devrim mücade
lesinde pek bir işe yaran1azdı ar
tık. Kim bilir, belki de "dünya 
n imetleri"ni tarudığl için ölüme 
uzak duracaktı aşka düşen! 

Oysa hümanist insanlardık 
aynı zamanda bizler. Devrimci 
sevecen olmak zorundaydı za
ten . Halkını , yoldaşım, ülkesini, 
doğayı sevmeliydi . Sevgiyi scv
meliydi oysa. Aşkın her türünü 
sevıneliydi . Kendi duygularını da 
sevıncliydi devrimci. Onlarla ba
nşık olmalıydı. H em aşık olabil
ıneli hem de gerektiğinde her şe
yi arkada bırakıp devrim yolunda 
yürüyebilmeliydi. Öyleydi, ama 
pratikte tam tersi oluyordu. Her 
şey göze alınabiliyordu devrim 
için. Korkusuzdu devrimci. Ama 
ayru devrimci karşı cinse aşık ol
maya korkuyordu. Ayıu devrim
ci kendi duygulanndan korku
yordu. Devrim.ci, o duyguların 
kendisinin aynlmaz bir parçası 
olduğunu yadsıyordu! 

'78 kuşaği olarak devrime sonsuz bir 
aşkla bağh, yeminli devrimcilerdik. 

Ancak bir şey hep eksik kald1 bu büyük 
aşkta. Sol ~şkla bir türlü banşamad1. 
Karş1 cinse yönelik aşk, aşkm diğer 

cepheleri karş1smda hep yenilgiye uğrad1 

S1radan Bir Solcuysan 
Aşk Yassah Hemşerim! 

Ve tabii ki tuhaf şeyler olu
yordu pratik hayatta. 

Gelin şimdi bunlardan ikisine 
birlikte bakalım . 

"Sert" bir sol fraksiyondan 
arkadaşlarla sert bir tartışmaya 
girmiştik 12 Eylül'ün hemen 
öncesinde. Devrimci mücadele
den sapmaları konuşuyorduk. 
Sonra kadın erkek ilişkileri girdi 
işin içine. Biri atıldı hemen öteki 
guruptan. "Sizinkiler" dedi, 
"İzmir'de çok iyi mücadele 
ediyor! Helal o lsun on lara. 
Ama bu mücadele faşistlerle 
değil tabii ki. Aşk meşk ahp 
başını gitti. Yurtlarda, okul 
bahçelerinde, öpüşmek, kok
laşmak, scvişmek. Ne mücade
le ama!" 

Gerisini getiremedi arkadaş. 
Çünkü kavga çıktı. Hayır, bizim 
arkadaşlar bunları yapamaz, sevi
şemez, öpüşemezlerdi! Yalan 
söylüyordu bu herifler. Neyse, 
efendim sonra vaziyet araştırıldı 
bizim fraksiyon şefleri tarafın
dan. Adarnlar haklı, bizim arka
daşların durumu kötüydü! 
Öpüşmek, sevişmek gerçekten 
de gerçekleşmişti! Faşistlerle dö
vüşmek, devrim için çalışmak 
gerekirken onca enerji sevişmck 
için harcanmışo işte! Aşk zarar 
vermişti devrime. Ve bizim sevi
şen yoldaşların fena halde dik
katleri çekilmişti. 

Bir kadın yoldaşımız vardı. 
Mücadele azmiyle dopdoluydu . 
Yerinde duramıyordu . Yiğitti . 
Çocuk kadar saftı . Güzel de bir 
kadındı. Sevimliydi. Herkesin il 
gisini çekiyordu. R ayaoru devri
me adamıştı . Ve itiraf etmek ge
rekir ki , çoğu arkadaşımızla bir
likte bu fani de yanıktı kendileri
ne. Ancak gel de adım at baka
lım. O bir kadın değildi ki! O 
yoldaştı, "bacı"ydı! Aşk da ne
yin nesiydi! Hiçbirimiz açılama
dık kadına. Ama ilginç şeyler 
oluyordu o sıralarda . Kırk.lı yaş
larda bir adam, gelip bizim yir-

milik yoldaşla sık sık buluşuyor
du okulun yanındaki kahvehane
de. İlgimizi çekiyordu vaziyet. 
Ancak yoldaş sakinlcştirmişti bi
zi. O adam bir akrabasıydı! 

İ nan dık. Ta ki kadın bize ge
lip "Dün evlendim ben" deyin
ceyc kadar. Şaşkınlıktan küçük 
dilimizi yutacaktık neredeyse. 
Meğcr adam hareketimizin üst 
düzey yöneticilerinden biriymiş. 
Aşk bize yasaktı, ama onlara de
ğil elbette! Aşk kartal gibiymiş 
meğer, yükseklerden uçarmış! 
Ancak hatunu kurlamaktan baş
ka bir şey de gelmedi elimizden 
tabii ki. 

Hikaye burada bitmcdi sev
gili dostlar. Sonraları bakın bu 
fakirin başına ne işler geldi ... Ka
dın adamı çok seviyormuş, ama 
cinse lliği "iğrenç bir şey" olarak 
görüyormuş meğer. Ve kocasıyla 
bir türlü yatmıyormuş. Bunu da 
bize adamın gönderdiği bir aracı 
anlatıyor ve yardım istiyor! Kadı
nın en yakın arkadaşı bendim. 
Bir de yine yakın bir yoldaş daha 
vardı. Ve biz kadını kocasıyla 
yatması için ikna etme göreviyle 
baş başa kalmıştık! Kadını içten 
içe seven, an1a ona açılamayan 
iki adam! Ve böyle bir görev! 

Kadıru eve çağırdık o gece. 
İki büyük rakı aldık. Bir tencere 
cacık yaptık. Y cşillik, falan filan 
işte. içtik, öfkclcndik, bağırıp ça
ğırdı k, anlattık kadına cinselliğin 
iğrenç bir şey olmadığını sabaha 
kadar. Ve sabah ezanının ardm
dan hatun ikna oldu cinselliğin 
nonnal bir şey olduğuna. Ve iki 
gün sonra öğrendiğimize göre, 
gidip o gece kocasıyla yatmış! 

Bu olaydan sonra ayrıca öğ
rendik ki, solda aşk varmış aslın
da. Ama biraz tuhaf bir aşkmış 
bu. Hiyerarşi önemliymiş solda
ki aşklarda. Sıradan devrimcinin 
mücadele azınini köreirirken 
aşk, şcflerin ateşini yükseltiyor, 
azimlerine azim katıyormuş me
ğer! .,-v-

Se mira 
İdil böyle deği l di eskiden, 
Bağları vardı çepeçevre, 
Göz görebildiğince, 
En ~üzel şarap, 

Burada yapılırdı, 
Bayara sırtlarında 

Artık ... 
Seyran yok. 

Seni orda gördüm 
Orda sevmiştim. 

Yıllar oldu Semira 
Yıllar oldu görüşmeyeli 
Ben, sen, İdil 
Öylesine çok değiştik ki. .. 
Ve yıllar sonra 
Sen, ben ve İdil'i düşündüm. 
On beş yaşında 
Saçları kınal ı esmer güzel i, 
Sen gitti n gideli İd i 1 

Öğlesine değişti ki 
O mehtaplı geceleri düşün 
Damlarında yattığımız İdil'in 
Sabah erken 
Çan ve ezan 
Sesleriyle uyan ı rdık. 
Bağlarımız, bahçelerimiz vardı, 
Timurlenk çeşmesi 
Panayır gibiydi, 
Ş ı rşırok bağları türkü yeri, 
S iyah taşlarıyla İdil ' imiz 
Süryani, Müslüman, Yezidimiz 
Kız erkek kol kola girer oynardık. 
Ah ... Semira 
Biz bir mozaiktik. 
Din dil ayrım ı gütmezdik. 
Aynı yemekleri yapar 
Aynı türküleri söylerdik 
Mezopotamya topraklarında. · 
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rnMMET; İslam, yani Kur'an retari
ğinin ideol~jisiylc ~şkisindc a~a
çık üsti.in bır paradigmaya sahip

tir. Ancak bu paradigma, nüvesi 
Emcviler'lc başlayıp günümüze kadar 

gelen siyasal, toplumsal ve ekonomik 
özüyle 0 ' de çelişen veya hiç alakası olma
yan bir başkalaşım geçirerek dönüşmüş ve 
bu süreçte özellikle Ortadoğu dediğimiz 
coğrafYada, şu üç sac ayağı üzerinde -tar
tışmaya açık da olsa- algılanır olmuştur: 

Sami o lan Araplar, Turani o lan Türkler ve 
İraı1i olan Farslar. .. 

Denilebilir ki bu sac ayaklan, İslam ta
rihi sürecinin hemen başlannda Emevi 
oluşumuyla Sami Araplar'dan; uzun~a b~r 
süre sonra da Turaniler'dcn ,.c Iranı

ler'den müteşekkil ırk temelinde üç üm
met o ldular ı. Araplar için ünımct Sanıi
ler'den Türkler için ünınıct Turani 
ler'dcn,' farslar için ümnıct İranilcr'den 
ibarctri. Bu üç ünınıcr dı~ında kalan diğer 

kavimler ' için de limınct algısıııda du
rum bundan tarkl ı dcgildi. Onların payına 
düşen ise isimsiz kahranıanlar olmakn. 
Ümmetin asli unsurlan (!) olan Sanıilcr'e, 
Turanilcr'c ve İranilcr'c kendilerini feda 
ettiler savlarını \ "C kimliklerini bunlara , ' . 
bağlayarak açıkladı lar. I radclcıini ve öz-
gürlüklerini bunlara teslim ettiler ve bu üç 
ümmctren biıinc kendilcıini yamadılar. 

Bövlece bunlara ait tarihe İslam taıihi, 
miiıiyetleri bağlamında geliştirilen düşün
celerine de İslam düşünce tarihi den!ldi. 
fslanı medeniyeri de Sami, Turan ,.e Tran 
medeniyeriyle anılır oldu. Bunların d~ş

manlan İslam'ın düşmanı, dostlan da ls
Iam'ın dostlan kabul edildi ve kutsandı. 

Son bir asırdır ayyuka çıkan bu yapı 

lanmaya Kürtler haklı o larak itiraz ettiler. 
İtirazlarında da tck ve yalruzdırlar. Kürtle
rin bu itirazlarının haklılığı için ümmetin, 
istilahi teorisi ve reel pratiği arasından ge
nellikle istilahi yönünün tercih edilerek 
aleyhleıine işletilmesi gerçeğinden yola çı
karak, "ünıınet paradigmasının - kral çıplak 

misali-reel pratiğinin Kürler için kasıtlı 

olarak işlctilmcdiğini" söylemek müm
kün müdür? Eğer ümmct, sosyolojik ola
rak bu özünü yitirmiş yeni ve pragmatik 
paradigına yapılanması sürecinde kaçı~

maz o larak ilcrleycccksc veya bu paradıg

manın öze dönüşü o ldukça uzun sürecek
sc, neden bağımsı7 başka ayaklar da adalet 
temelinde bu aslına uygtın olmayan üm
mct yapılanmasına cklcmlenmesin? Neden 
bu öze dönüş süreci çerçevesinde Kürtler 
de mevcut ümmct algısı içerisinde kendi 
yerini almasın? Ye ı~eden Kürtler'in de 
düşmanı ve dostlan Islam 'ın düşmanı ve 
dostlan olmasın? Ümmet adına Filistinli 
Arap'ın düşmanına düşman, dostuna dost 
o lunacaksa, gene ümnıet adına Kürdistan
lı Kürdün de düşmanına düşman, dostuna 
dost olmak gerekmez mi? 

Bu taktirde oluşan paradok!. nasıl çö
zülecek? Zira Kürtler' in uluslararası düz
lemde mevcut dost ve düşmanlan açıkça 

bellidir. Bu anlayı ~ın doğal sonucu, üm
metin kendi kendine düşman olup kendi
ni imha etmesi değil midir? Bu yapılmadı
ğına göre ve bu üç ünımet tarafindan, 
Kürtler'e 'pratik ümmet' içerisinde tüm 

•• 
U mmet 
söylemi 

ve l<ürtler 
Neden Kürtler'in de 
düşmam ve dostlan 
islam 'ın düşmam ve 

dostlan olmasın? Üm m et 
adına Filistinli Arap'ın 

düşmanına düşman, 

dostuna dost olunacaksa, 
yine ümmet adına Kördün 

de düşmanına düşman, 
dostuna dost olmak 

gerekmez ml? 

hukLıka riayet temelinde yer verilmediğine 
göre ' pratik-üç iimmet' bu halkı ümme
tin neresine ve hangi reel argümanlarla 
koyuyor veya koyabilir mi? Eğer bun.u ya
parsa -ki olan da budur ahlak dışı, din dı 

şı davrannuş olmaz ını ? Eğer mevcut ta\'tr 
ahlak ve din dışı değilse, neden Kürtler'in 
bu üç ümmetin davraıuş pratiğini sergile
ınesi ve bu zemin üzerinden kmtııluş mü
cadelesi vermesi kabul edilemiyor? 

Veya bmılardan çok farklı bir boyutta 
bu paradoksw1 çözümüyle ilgili, diğer aşa- . 

ğı (bu tabir pratiğin bir sonucudur) sııui 
kavimler adına da gözümüzü ve aklııruzı 
çevirerek bakalım ; bilinçsizce de _olsa 
Kürtler bu sac ayaklarım kırıp, ümmetı yu 
kandan olması gereken zemine ve tek i.im
met olarak aslıı1a çekebilecek bir görevi mi 
icra eonektclcr? İslan1'ın tarihini , bu üç 
ümmetin tarilli o lmaktan çıkarabilecekler 
mi? Veya böyle bir görevleri \'ar mıdır? İs
temeseler de tarilı onlara böyle bir göre\'i 
yüklemiş midir? All,lh bunu onlara, bu bi
linçte olmasalar da nasip edecek midir? Ve 
Allal1 sonımluluğunu gereği gibi yerine 
getirmeyen bir kavmin, bir ümmetin v~ 
olma anlayışını Kürt kavmi üzerinden nu 
değiştirecek veya değiştiriyor olabilir mi? 

Görelim Mevlam neyler? Neylerse gü
zel eyler. lt'V'" 

>< 
(J) Ummet luııwamı bımlarla sıııırlı değildir. 
(2) Bıı iddiayı sözde _vatılıjlayatı btt lif ımımet ar~sm

daki ilifkiler, iimmctfiliğiıı değil dıplomıısınm ve 
ticaretiııgcrcği kımılaıı ilitkilcrdir. A.vrım meı•cıu 
ümmeti olupuran bn ii,c yapmm ıstılalll aııl~mıy
/a ımmıct luıbııl edilemcycccği söylmci, idea/ızm/c 
ilgili olabilir, oysa bd.er yn-yiizıiııde ftııommlerle 
ilgili dı;ğerleııdimıdcn reel olaııla ı{mlı _vapmakta
yız. 

(3J Kımım Hi11dlı ve Mala.v vs. Mmlmnaıılan ayrı 
tıttıdabılir ve bımlarln. i{qi/i ayrı bir iimmet flllı.s
ması _\•apılabilir. 
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[j)
E~IL, alıp başını oralara gitmek, ka
pıcı dairesinin merdivenlerinden 
bile yal nı z başına çıkamazdı Seyir. 

" Arkamdan bak, anne" diye bak
tırardı ana~ıııı, ta ana giriş kapısına çı

kıncaya kadar. 
İstanbu l ' .ı yeni ge l mişlerdi daha. Önce

den, Faııııa'nın İstaııbul'u görmüşlüğü bile 
yoktu. Me\lüı'i.iıı gel işi de bir kerelik bir 
geliş. Kapıcılık işini konuşmaya geldi ilkin 
Yakup'la, ikinci gelişi eşyalarla zaten. Ilk 
gelişteki konuşup göıiişmeden, Isranbul'a 
göçmenin, onlaJ için bir daha ele geçmez 
bir tl.rsat, bulunmaz bir şans olduğu habe
riyle döndü köye. Ev kirası yok, başkaca 
masraf pek az. Oylc dedi Yakup. Apanman 
yeniymiş, sakinleri de. Taşınanlar hep iyi in
sanlara bentiyorl.ırıııı~. Yakup kendi çalıştı
ğı apartman ı bır,ıkabilse kimselere kaptır
ınazınış bu yeni kapıcılığı; a-ma şimdiki 
apanmanından çok ıncmnunmuş. Çünkü 
kiracı olanı pek aznıış; hep cv sahibiymiş 
oturanlar. Yıllardır hizmetlerini göre göre 
akraba gibi olmuş hepsiyle. Bir de sevdirmiş 
kendini . " Beni çok kollarlar. Çocukların 
okul masraflarının neredeyse tamanıını 
onlar karşılar. Hele kadınlar ... Hatice'yi 
payiaşamazlar aralarında" diye anlatmış 
Mevli.it'e. "Sen de sevdirirsen kendini 
sırtın yere gelmez" demiş. 

Fatma'nın karşı çıkacak, diklenecek hali 
yoktu. Gelin olduğu evde başı önünde 
oturduğundan değil. Kayınbabasına bile 
karşı gelmişti bir zaman önce. Serkan doğ
duğunda ille de ille "Scrkan olacak adı" 
diye öyle bir diklenmişti ki oğlan sakat do
ğunca koca baba, "Bize asi geldi ondan. 
Ilk çocuğa . gelinin ad koyduğu nerede 
görülmüş? Işte böyle cezalandırır Allah" 
dedi durdu aylarca. Oysa Serkan'ın sakat 
doğması Allah 'tan değildi. Allah'tan olan, 
Seyit'in sağlam doğmasıydı . Sakat doğum
lann akraba evliliklerinden dolayı olduğunu 
sonra sonra televizyondan öğrendi Fatma; 
ama Serkan için artık yapacak bir şey yoktu. 
Bu sefer Seyit Ağa duruyordu arkalarında, o 
yüreklendiriyordu . "Gidin buralardan. 
Buralarda artık bizim gibi kocanuşlar
dan başka kimse kalmadı. 'Boğulacaksan 
bile büyük denizde boğul' denmiştir. 
Koca nineyle ben de geliriz arada; gur
betin insafına bırakmayız sizi. Gücümüz 
yettiğince koUarız, kolaylarız. Gönderi
riz boralardan bulguru, tarhanayı; kuv
vet bulduğumuzd.a kendimiz getiririz" 
dedi. Bir de şartı vardı babanın; ama onu 
hemen söylemedi. 
Oğullarını yetiştirmek, varsa bir tedavisi 

Serkan ' ı büyük doktorlara, önemli doktorla
ra göstennek; Seyit'i okutmak, adam etmek 
için, cchennemin yolunu g~sterseler oraya 
da gitmeye hazırdı Fatma. Istanbul'un ne 
mcne bir yer olduğunu bi ldiği ettiği yoktu; 
ama gidenlerin hiçbiri , gerisingeri köye dön
mediğine göre, besbelli dendiği kadar da fe
na bir yer değildi. "Buradan kötü olsa gi
denlerin, hiç olmadı bir bölüğü, döner 
gelirdi" diye düşündüğünden, İstanbul hak-

kında, " Büyük şehirdir. Çok büyüktür. 
Aha bizim gibileri bütün bütün yutar da 
dişinin kovuğu dolmaz" diyenlere güldü 
geçci. Menıleket için, "Kaçıp kendini kur
tarınakla olur muymuş? Bütün gençler 
kaçıp kaçıp gidiyor. Öbür dünyaya göç
meyi bekleyenlere kaldı köy, diriler me
zarlığına döndü" diyenlere de pabuç bırak
madı. "Yürü o zaman, gidelim" dedi Mev
li.it'e, "Madem baban da destekliyor git
memizi . Kaybedecek nemiz var? Oğulları
mız için buradan iyidir İstanbul. Hele 
Serkan'unl Köyün delisi ilan ederler onu 
yakında. Tef çalıp kahvenin önünde oy
natırlar. Burada kaldığıınızda çocukları
mızın telef olup gideceği gün gibi orta
dayken niye eğlcniriz hala? Yol almdığın
da azalır, dert açıldığında. Hem "Aç me
zarı yoktur" demezler mi? Madem başı
mızı sokacak bir ev de verirlermiş bize, 
daha ne bekleriz? Yürü gidelim." 

Kayınbaba isteğini o ara söyledi. Küçük 
oğlanı köyde, onlann yanında bırakınalarmı 
istiyordu. Se)rit'e düşkünlüğünü hep bilirler
di. Kendi adını t~ışıdığınd.ııı ını, yüzü, huyla
rı , sakin yaradılışı dedcsine fazlasıyla benL:e
diğinden mi, nedense Seyit 'c düşkünlüğü 
başka ıürlüydü. "Tutmaz hepinizin yerini; 
lakin Seyit de olmazsa hanemiz tümden 
boş kalır" diyor; lafinın üstüne lafkanmadı
ğı için sözü emir yerine geçiyordu. 

Fatnıa çok ağladı. Geceler boyu, Mc\'
lüt'i.in koynuna girip gönlünü her yapoğın
da, "Bırakmam oğlumu Mevliit, bıraka
mam. Biz nereye, o da oraya. Aç yatarsak 
o da bizimle birlikte aç yatsın, tok yatar
sak tok. Aha! Baban orada. Yarın tez el
den git söyle ona. Böyle o lunca böyle, de. 
Fatma bırakmıyomll!Ş çocuğunu, de. Kı
zacaksa bana kızsm. Koca nineye söyle. O 
anadır. Anlar analığın halinden. Var git, 
ona söyle" dedi. Dedi demesiııc; ama ne 
anasına ne babasına diyebildi bunları Mev
lüt. Göç için kararlaştırd.ıklan \'akit saat gel
meden koca babanın ağzından oğullarını 
yanlannda götürmelen iznini almak için sa
bırsızlanan karısın ı susturmak iyice zortaşın
ca bütün cesaretini toplayıp babasına söyle
ıneye çalıştı Fatma 'nın dedikleri ni . Keyifli bir 
an ını kolladı. "Anadır. İçine sinmez. Evia
dının birini arkasında bırakmak istemez" 
dedi . Baba boş gözlerle baktı önce. Kahve 
içiyordu, lincanı usulca minderin yanına, ye
re bırako , düşündü kaldı. Sonunda, "Haklı
dır Fatma. Herkes çocuğunu yanıbaşında 
ister" dedi. "Lakin bizi de iyice elimiz 
böğrümüzde bırakmayın." Bu bir karar 
değildi. Mevlüt, babasının son sözünü sabır
la bekledi. "Bu çocuğa benim adırru ko
yarken düşünecektiniz" dedi Seyit Efendi; 
yine daldı gitti. Neden sonra uykuda söylenir 
gibi, "Siz o koca şehre alışıncaya kadar, 
biz de suyu çekilmiş değirmen gibi, iki 
kurumuş kavak gibi yaşamaya alışıncaya 
kadar burada kalsın Seyit" dedi ve ekledi: 
"Sonra kendin gelir alırsın." 

Mevli.it kabul etti bunu, Fatma etmedi. 
"Ölürüm de oğlumu burada bırakıp git
mem" diye tutturdu. "Seyit burada kala
caksa ben de kalırun. Kayınbabam Seyit'i 
bura okuluna yazdırmaktan da söz edi
yor. Kulaklanmla duydum. Okulun ilk 
yılında anasız kor muymn ben oğlumu?" 

Mevlüt göçme vakti gelinceye kadar ba
basıyla kansının arasında bocaladı durdu. 
Oğlanın köyde kalması ona da daha iyi görii
nüyordu. Hiç olmazsa başta. Onlar yerleşip 
düzenlerini kuroneaya kadar. Babası doğruy
du. Varsın kalsındı burada. Seyit de babası 
gibi, anası, ağabe)~ gibi köy ilkokuluna git
sindi . Ne kötülük vardı bunda? Ancak o ke
çi inatlı ratma'ya nasıl a niatacaktı babasını 
haklı bu lduğunu? Tam bun ları düşünürken 

Seyit_ 
_Çocul< 
Istanbul'u 
gördü 

çare, apansız geliYerdi aklına. Fatma'ya tın
nıadı bile, doğru baba~ının yanına koş!lJ. 

"Baba" dedi. "Seyit madem ki Istan
bul'da okula başlayacak, geç kalmadan 
kaydım yaptırmamız gerek. Ben onu oku
la yazdırır yazdırmaz gönderirim buraya. 
Okullar açıluıcaya kadar köyde kalır. Bu
ra gibi olmaznuş İstanbul'wı okulları. 
Geç: kalırsak çocuğu yazdıracak okul bu
lamaznuşız. Kendisi olmadan da kayıt 
_yaptıramazrnışız zaten. Hem bir görsün 
Istanbul' u. Madem bundan böyle orada 
yaşayacak görsün, alışs.ın." 

"Demek görsün lstanbul' u ... " dedi 
Sevit Efendi. "PelciH. Ama s<Y.ıünü unut
m;. Okula yv..dırdın mı gönder. Hemen, 
ertesi gün. Köye otobüs bulacağım diye 
bekleme. İcap ederse ben birini yollar, ka
sahadan karşılatırun oğlaıu." Eşyaları yük
le}rip ,·edalaşırken bile sıkılamayı unutnıadı. 
Kaşla göz arasında Mevlüt'ü bir köşeye kıs
tırdı, "Sakın ola unutmayasın" dedi. Oğla
nı göndereceğine yemin ettirdi. 

Yakup'un onları kapıcı koyduğu apan
man, koca kente yeni yeni eklenen mahalle
lerden birindeydi. Daha tam olarak bitme
mişti; ama taşınmalar, yerleşmeler başlamıştı 
bile. Kapıcı dairesi dedikleri yer, apanmanın 
bodrumunda, bi rbirine açılan iki odadan 
ibaretti. Karanlıktı, rutubet duvarlarından su 
olup akıyordu, bir hayvanı öldürüp leşini 
oraya saklamışlar gibi pis kokuyordu. Zemi
ni toprak bir hayvan damından tek furkı, üs
tünde kiremit, saz, kargı vs. yerine, durma
dan inen, çıkan, koşturan ve sayılan her gün 
biraz daha çoğalan pek çok kişinin tepiniyor 
olmasıydı. Köydeki hayvan damlan bile bu
radan daha havadar, dalıa temizdi. "Duru
mumuz az düzelsin, başka bir iş bulurum 
ben. Sen hiç: merak etme" deyince M.cvlüt, 
eteğini beline tako, işe girişti Fatma. Inşaat 
artıklarını, nığla kınklannı, kiremir parçaları
nı, molozlan, tahta yongalannı topladı, attı. 
Kumlan, çimento tozlannı si.ipi.irdi.i, içine gi
rilebilir, az buçuk yaşanabilir duruma getirdi 
evi. İki - üç günde bir, «şya dolu bir kamyon 
yanaşıyordu kapının önüne, "Kapıcı nere
de?" diye hemen Mcvlüt aranıyordu. Kapıcı
lığın hamallık demek olduğunu düşündüre
cek kadar çok tekrarlanıyordu bu haller ve 
hepsine yavaş yavaş alışılıyordu. 

Taşındıklarının tam yirminci günüydü. 
Kayıtlar başlamadığı için beklemişler, Se
yit'i okula ancak yazdırabilmişlerdi. Babası
na söz verdiği gibi, ertesi gün memlekete 
göndermek üzere biletini alm ıştı Mevli.it, 
Fatma köye götüreceği giysileri küçük bir 
çanraya koymuş, hazır etınişti. Okulun açı l 
masına daha iki haftadan fazla bir zaman 
vardı. Derlenin gönlünü almaya yeter de ar
ta rdı bu süre. 

Her biri yavaş yavaş alışıyordu bu yeni 

yaşama. Serkan 'ı kapının önünde oynayan 
çocuk grubu aralanna kabul ctnıiş, oyunlan
na katmaya başlamıştı. Mevli.it yalnız yeni ta
şınanlann c~yalaruu değil, apartmanın bütün 
yükünü sımnda ta~ımaya kapıcılık adı verildi
ğini öğrenmiş ve beninısemi~ti. Fatma evi 
hale yola sokmuş, ii~t katiara gündeliğe git
meye başlamış, şimdiden Mevlüt'e verdikleri 
aylıktan fazlasını ka7..aııınay~ı b:ış laını~tı. Baş
langıçta, bu evlerin nasıl ıenı i 7 leneecği hak
kında hiçbir fikri yoktu; ama cl değmemiş bir 
öğrenme yeteneği vardı. Elektrikli si.ipi.i rgeyi 
kullanma}~ ilk anlatıldığında kavradı. Ayrıca 
gücü J.:uvveti de yerindcydi. Koca koca halı
lan balkoniardan sallandınp silkclcdikçe cv 
sahipleri pek memnun oluyor; ama alt katta
kiler feryat figan bağırmaya başlıyordu. Alt 
kattakileri ayağa kaldırmadan silkelemenin 
yollarını araştırdı, on lan da buldu. Köyde hiç 
yapılmayan işleri, avi7eleri, kapılan silme}-1, 
toz alınayı öğrendi. 

Ne o lduysa o yirminci günde oldu. Ya
kup'un kapıcı durduğu apartın:ınla onlanııki 
arasında bir sokak vardı yalnız. Yakup'un, 
yaşı Serkan'la bir olan oğlu Murat, Scrkan 'ı 
değil, Seyit'i arkadaş seçnıişti doğal olarak. 
Onu yanına katıyor, gezdiriyor, dolaştırıyor, 
mahalledeki bakkalı, marketi ona ranıtıyor
du. O gün de, Fatma'mn dalıa sonra arka
daşl:ırından öğreneccği gibi, çok büyük, şim
diye kadar görmediği, hayal bile edenıeyece
ği kadar büyük bir yoldan uzun UL:Un söz et
miş; adına TEM denen yolun gidişi nden, ge
lişinden ayrı ayrı dörder bcşcr ar.ıb:ı geçtiği
ni, bunlann arasında koca koca oıobüslerin, 
TIR'lann, kocaman kanıyonl,ırın bulundu
ğtuıu baliandıra baliandıra anlatmış, sonra da 
bu yolu gömıck isteyip istemediğini sonnuş 
Sevit'e. 

' Ürkek bir çocuknı Seyit. Tek başına olsa 
mahalleden değil, apartnıandan, o rutubetli, 
karanlık bodrum katındaki evden bile çıkma
va cesaret edeme:l:di. btma da omuı bu ür
kekliğin i biliyor ve buna güveniyordu zaten. 
"Oğlwn, sakın uzaklara gione" diye tenı
bihlcmeye bile gerek görmüyordu; çünkü 
gitıııeycccğinden son derece emindi. 

Murat, Seyit'i TEM otohanının kıyısına 
getirip o koca koca kanıyonları, i nsanı bu
ltınduğu yerden koparıp uçUJacakmış gibi 
bir rüzgarla geçip giden kocaman otobüsle
ri, onların arasmda oyuncak arabalara benze
yen; ama şeytan gibi kaçan küçüklü büyüklü 
otomobilleri gösterdikten sonra, "Hadi 
karşıya geçelim" demiş ve yolun boş bir 
anını kollayıp firlamtş, bir koşuda orta refujü 
bulmuştu. Kulakları sağır eden o gürülrünün 
kıyısmda öylece, korunmasız kalınca Seyit, 
önünden geçen kocaman araçların rüzg;lrıy
la savrulunca, yolun bu yanında ve bir başına 
olmaktan öylesine korktu ki o korkuyla am 
kendini yola; ama Murat'ın bultınduğu yere 
kadar ulaşamadı. 

İçine mi doğmuş, malum mu olmuş, ne 
olmuşsa Fatnıa ikide bir kapının önüne çıkıp 
Seyir'i sordu o gün. Orada, apartmanın ya
nındaki arsada oynayan çocuklar Murat'la 
gittiğini, daha dönmediğini söylediler her 
sorduğunda. Bir daha da dönmedi zaten Se
yit. Ona çarpan şehirlerarası otobüslin şofö
ri.i, hastaneye kald.ınlmasını, ailesine haber 
verilmesini sağlamış, deliler gibi hastaneye 
koşan Mevli.it'e, kaşla göz arasında, hasta
neyle ilgili bir evrakınış gibi, davacı olmaya
cağına ilişkin bir de kağıt irnzalatmış, sonra 
da sırra kadem basmıştı. 

Köye, dcdesinin beklediğinden biraz geç 
gitti Seyit; anıa hep orada kaldı . Okula baş
layamadan, koşmadan, yüri.imcden, büyi.i
nıeden. Her sabah dedesinin, tatillerde, bay
raıniarda ağabeyinin, arınesiyle babasının 
gelmesini bekledi ya da onlar Seyit'in orada, 
hep kendilerini beklediğini sand ılar. ~ 
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Yürüdüm 
Yürüdüm yalnız ka l dım 

Yürüdüm sensiz kaldım 
Yürüdüm evsiz kald ım 
Yürüdüm sessiz kaldım 
Yürüdüm kar yağdı 
Yürüdüm yağmur yağdı 
Yürüdüm soğuk vardı 
Yürüdüm 

işkence gördüm yürüdüm 
Hapis yattım yürüdüm 
B ıçaklandım kurşunlandım 

Yıkılmadım yürüdüm 
Yürüdüm ülkem bekler 
Yürüdüm onurum bekler 
Yürüdüm 
Arkamda sevdalarım 
Yürüdüm 
Sevdam bekler 

lhvanla 
Konuşmalar 37 
Baktım ve görüldüm de 
Şaşkın bir budaladan başka ne idim 

"akşam yine akşftm" 
aktı serin sularına 
düşlerin 
yaz denizlerinde balık gölgeleri 

oldum ve unuttum 

"ak güller kara gül ler" 
cümlesi, efradı 
çiçeklerimin 
dal ı nda k ız ıl diken 

oldum ve kurudum 

çektim ve kurtardım 
mahvetmek için kendimi 

mehmedel<rem 

Aynadal<i l<ad1nlar 
IRRI dökülmek üzere olan 
bir aynaıun karşısında

yını. Beni buraya günb
dir duymaktan bunaldı -

ğım bir uğultu getirdi. ~eyi 
görmek istediğimi ben de bilmi
yontın aynanuı dobra ve şeftiıf yi.i 
zünde; dayanamadığım için gel
diın. 

Şu an aynada hiç görümü yok. 
Ola ki birudan çığlık, keder, kor
ku, Sc\·inç, ihanet, şefkat ve avuç 
içi kadar mutluluğwı görüntüleri 
beliriverirse \'e hepsi de birbirin
den farklı renklerle çıkarsa aniden 
karşıma, bu hem nicedir her şey
den kaçıyor olmakla ne denli hak
lı olduğumun bir deWi olacak 
hem de biraz avwıacağım. 

Bekliyorum. Ayna sessiz ... 
Ren kımıltısızım. Benim ruhum 
var ayna! Hiç değilse onu yansıt! 

Derken, nihayet, şükürler ol
sun, bir oda beliriyor aynada. İyi 
döşenmiş, geniş, ferah bir oda ... 
Odarun tam karşı duvarında ke
narlan işlemeli büyük bir ayna var. 
Hiç kırpmadaıı gözlerimi, tütsü
lenmiş gibi bakışlarım , aynamn 
içindeki aynaya bakıyorunı. Be
niın gerekirse eriyip, küçülüp, pa
ramparça olup, yok olup bu ayna
nın içindeki odaya ginnem ve gi
dip o aynadan olup biteni seyret
mem şart. Yoksa biliyorum, her 
şey ters görünecek her şey ters gi
decek. 

Ben çaresizlikl~ kıvraııadura

yım, aynanın hiçbir şey um urunda 
değil. Sanki bana çok lazımnuş gi
bi bir sürü kadın yüzünü aksettir
mekle meşgul. Kirli san bir zemin 
üzerinde yan yana duraıı, mağrur, 
şuh, sevecen bakışlı, gözü morar
mış, masum, iffetsiz, davetlclr, 
gaddar, fesat, şeytani , 
çocuksu, kolu kanadı 
kınk, binlerce kadın, 

hangi zamanda ve 
nerede yaşadıklannın 
farkında olmaksızın 

anlamsız bakışlarla 
bana bakıyorlar. Ürk
nıemek elde def,ril. Ür
küyorum. Ve sanırım bu 
etkili oluyor. Her şeye 
rağmen insaıılar birbirine 
saygılı ki , bir tiyatro sahne
sinden çekilir gibi çekiliyor 
tüm kadınlar aym anda ayna
dan. Geıiye sadece tüm aynayı 
kaplayan ve bana kalırsa sonsuz 
luktan gelip, sonsuzluğa doğru 
giden kirli san zemin kalıyor. Kal
sın bakalım. 

Sonra aynada bir ayak sesi! 
Dikkatle bakıyorum. Aynarun sağ 
köşesinden bir kadın başı uzanı
yor. Yüzünü, hele de gözlerini 
görür görmez kalbiın cephaııeye 
dönüşüyor. Uzun kirpiklerini , 
gözbebeklerini, pembemsi du-

daklannı, simsiyalı saçla
mu seyrettikten sonra 
gözlerimi daha derinlere 
daldırıyonıın ... Gördüm 
işte! Bu kadında bir yara 
var, yanılnıamışını . Açıp 

' ben de de~k deşik olımış 
gövdenıi gü!ıteriyorum, 

yara izlcıimlc övünüyo
rum. Kim ne derse der-
sin, çok büyük bir bulu~nıa bu! 

Az önce ulaşabilmek için can 
.uuğun oday,1 geçiyor kaduı ve 
geçerken de bana öyle bir bakıyor 
ki, bu saatten sonra ya bir hançer 
bulup 'ücudumu parçalara ayır
malıyım ya da mutlaka girnıeliyim 
o odaya bir yolunu bularak, gere
kirse ölerek. 

Tanrının b;ına şimdiye dek 
yardım ettiğini hiç hatırlamıyo

nıın. Fakat olur şey değil, şu aıı o 
odadayını ve elimi ayağımı birbi
rine karıştıran o nazlı kadının ya
nındayun. Demek ki ilahi bir şey 
oldu; Allah yüzüme baktı; bunwı 

Gözlerimi hiç 
kırpmadan, aynanın 

içindeki aynaya 
bakıyorum. Benim 

eriyip, küçülüp, 
paramparça olup bu 

aynanın Içindeki odaya 
gfrmem ve o aynadan 
olup biteni seyretmem 
şart. Yoksa biliyorum 
herşey ters gidecek 

başka bir açıklaınası yok. 
Kadın beni evine çay içmeye 

çağırır gibi yatağa davet ediyor. 
Bana kalsa onu bir masaya oturtur 
ve bir şişe şarap ile dağarağımda

ki tüm şiirler eşliğinde günlerce 
onun gözlerini seyrederdim. Bu 
da iyi ama, hatta belki umduğunı
dan dalıa iyi şeyler olabilir. Hiçbir 

şe\'t: şaşırnıam. 

· İki küçük çocuk gibi çınlçıp
lak uzaıuyonız yatağa. Daha önce 
bahsettiğim kenarlan işlemeli ay
nada nasıl göründüğümüze bakı
yorum . Aıme k<ırıundaki cenin gi
bi tortop olmuşuz i kimizde ve sır
tınuz birbirine dönük. İlk görün
tü bu. İkinci görüntü beliriyor bi
razdan. Bu keL: de ikimizin de el
leıi ötekinin gırtlağında . Kim da
ha önce soluksuz kalacak, btınu 
merak ediyoruz herhalde. 

Çok geçmeden karmaşa biti
yor ve ne zaman yüzüne baksanı 
gözlerimin kıvılcımını yerle bir 
eden kadın önce pembe dudakla
ruu, sonra beyaz boynunu, en 
sonra da memelerini birer karanfil 
gibi uzatıyor bana. Şehvetimi kur
sayarak usulca eği~yorken tam ba
na uzatılan hazinelere doğru bir
den bir sıcaklık hissediyorum . 
Yanguı! Yatak tutuşmuş, her taraf 
alev alev! Ateşli sevişme dedikleri 
bu olsa gerek. İşin şakası tabii bu. 
Yaruyonız. Sağımız solumuz kap
kara duman. 

Hemen firlıyorum yataktan ve 
bir an düşüımıeden kendiini ate
şin ortasına atıyorum . Amacım 
ateşi oyalanıak. Belki bu sayede 
gördüğüm andan itibaren içinıe 
alınadık kasırgalar sokaıı o ma-

sum kadına bir şey olmaz. 
Güzel kadınlar çok 
uzun süre yaşaınalı, 
hatta bence hiç öl
ıneıneWer. 

Şu an kendi 
odanıdaki aynanın 

karşısındayım. Yan
gının sürdüğünü, 
güzel kadının kurtul
duğunu izlcyebiliyo

rum, içim ral1atlıyor. 
Yüzüm yanmış, saçla
nın kavrulmuş, vücu

dumda irili uf.illı yaıuk
lar var. Olsun! Huzurlu 

muyum? Evet, huzurlu
yum. Olsun! 
Ayna da herhalde benden ya

na. Gözünıe çok hoş geliyor gö
rüntüm. Ama sonra içimde bir 
şüphe! O yanguıdaıı nasıl kurttıl
dum? ' için kavrulnıuş bir ha}'\·an 
cesedi yok da ben vanm hila ay
nada. Bence bu ayna benden bir 
şeyler saklıyor. Öı;,rümde ilk kez 
aynadan şüphcleniyorum. Evet. 
Feci anıa gerçek! _.-v-
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NLAR tanıklar ... Kimi tarihin, ki-

mi hayaun ... Yaşadıklan kendi 
hikayeleriydi belki ama bu hi~a

yclerde bir halkın , bir ülkerun, 
belki de büyük bir coğrafyanın hi

kayesi gizliydi ... Işte bu sayfalarda, bun
dan sonra tanıkların peşine düşeceğiz. 
Tarih sayfalaruu karıştıracağız kimi za
man, ülkenin gidişatma yön vermiş ko
nulan tekrar hatırlayacağız. ~iyetimiz 
kapanmış sayfalan yeniden tarnşmaya 
açmak deği l, geleceğimize yön \'ermek 
için, geçmişi yeniden hatırlanMk ve ha
tırlaunak ... İlk konuğunıuL. ErL.urunı es
ki milletvekillerinden Mehmet ~uat fı
rat. İlk konumuz ise Kürt tarihine "55 
AğaJar" olarak geçen o by ... 

Sonradan Türkiye'nin si\'a~i tarihinde 
rutine binen aske~i darb~lcrin ilkiydi. 
Türkive'yi bitkisel havata sokan 1960 
darbesinden en çok etkilenen yine Kürt
ler olmuştu. Demokrat Parti iktidarında, 
iktidara yakın duran varlıklı Kürt aileleri 
cezalandınlmıştı. Kimisi bir bey ailesiydi, 
kimisi dönemin moda tabiriyle ağa. Or
tak noktaları Kürt olmalanydı ... Bölge
deki birçok il ve ilçeden yüzlerce kişi, ağa 
olduklan gerekçe gösterilerek tutukla
rup, Sivas'ta bir askeri kampa tıkı1mıştı. 
Fakat işin garip tarafina bakın ki gerçek
ten ağa olaniann taniarnı serbest bırakıJ
ınış, Kürt siyasetinde aktif rol alan aris
tokrat ailelerin fertlerinden 55 kişi ise tu
tuklanmıştı. Bu kişiler, kamuoyuna "55 
Ağalar" olarak lanse ediJmişlerdi. Top
raklarına ve bütün malvarlıklarına el ko
nulmuş ve yıllarca süren sürgün hayatına 
tabi tutmuşlardı. Şimdi çok azı hayatta 
olan bu 55 ağadan biri de ŞeY.h Said aile
sinden Mehmet Fuad Fırat. Işte Fırat'ın 
ağzından "55 Ağalar" olayı. .. 

"55 Ağalar"dan biri oluncaya ka
dar neler yapıyordunuz? 
Ben ticaret yapıyordum. Kampa gö

türülmeden önce Adana'da canlı hayvan 
ihracatı ile uğraşıyordum. 

Bu olaya nasıl dahil oldunuz? 
Ailcm ve kimliğimden dolayı dallll 

oldum. Ben Şeyh Said'in to
runu Şeyh Ali Rıza'nın oğlu 
olarak kampa götürüldüm. 

Sizi nerede ve nasıl tu
tukladılar? 
Elazığ'da akrabalarımJZın 

evinde misafirdim. Sabah 
Türkeş'in radyodaki "Ordu 
idarı:ye el koymuştur" sesi ile 
uyandık. Hınıs'ta bulanan 
evime gitınek için yola çık
tım. Aracım Bingöl' de jan
darma tarafindan durdurul 
du. Jandarma binbaşısı inip 
arabaıuıı önüne geldi. Sanki 

1960 darbesi s1rasmda Kürt siyasetinde aktif rol 
oynayan 55 kişi, Demokrat Parti'ye üye olduklan 

gerekçesiyle tutuklandi, mal varlikianna el konuldu. 
Memleketlerinden sürülen bu kişiler tarihe "55 Ağalar" 

olarak geçti. Oysa neredeyse hiçbiri ağa değildi 

'' 55 Ağ alar'' 

tanıyormuş gibi beni arabadan indirdi, 
"Seni albay istiyor" dedi. 

İlk olarak nereye götürüldünüz? 
Beni alıp Bingöl garnizonwıa götür

dü. Yolda bana "Albay seni bırakır ama 
telefon et baban gelsin. Baban gelirse se
ni bırakır" dedi. Ben cesaret edemedim. 
Garııizona ·girdiğimde 'beni niye aldınız, 
ne istiyorsunuz?' diye sordum. Beni tu
zağa düşürmeye çalışıyorlardı, farkınday
dım. 'Buna alet olmayacağım' dedim. 
Orada bir gece kaldım. Sabah saat 
00.06'da, bir yüzbaşı, bir çavuş ve ll as
kerle birlikte yola çıktık. Tunceli yolu ile 
Elazığ'a gidiyorduk. Korkutmak için bir
kaç yerde üç kere arabadan indirdiler. 
Askeri araçla Erzunım Kars Kapı'da bu
lunan askeri cezaevine getirip nezarete 
aldılar. Orada babam, amcam ve kardeş
lerimin de aralannda bulunduğu ll kişi
nin tutuklandığııu söylediler. Beııi sor
gulamadan beklerneye aldılar. 

Oradaki askerler bana "Baban Ali Rı
za Efendi buradaydı, dün 
uçakla Sivas'a götürdüler" 
dedi. Daha sonra beni, ak
rabalarımdan Sait Efendi 
ve arncam Selahattin Efen
di'nin de aralarında bulun
duğu toplam ıs kişi ile bir
likte uçağa bindirip Sivas 
Cı:zaevi'ne götürdüler. Si
vas'ta Abdulrezak Ensari
oğlu ile bir gece beraber 
kaldım. Daha sonra esas 
koğuşa gı:çtim. 

Sorgulandıruz mı? 
Hayır, lıiç sorgulamna-

Sivas kampından bir gjjriintii... 

dım. 

Sizi niçin tutukladıklarını 
söylediler mi? 
Ailemize yönelik suçlamalaruı teme

linde Mehmet Sait Reşitoğlu ismindeki 
zat vardı. ifadesinde babam Ş. Ali Rıza 
Fırat'a yönelik iftiralarda bulunmuş. Fa
kat dava açamadan işlemden kaldırdılar. 
55 kişi, bölge ileri gelenlerini kontrol al
unda nıtmak ve bölge insaniarına gözda
ğı vermek amacıyla tutuklanmıştı. Kamp
ta ifade alan askeri savcı bana .. Ne ilc suç
lamyorsun?" dedi. Bende kendisine, 'bu
nu siz söylemelisiniz, iddia makanu sizsi
niz' dedim ama bir şey söylemedi. Ne
den tutuklandığımızı öğrenemedim. 
'Beni bırakın, suçum yok' dedim. Dosya
lanmızı çok acayip yapmışlardı. Sekiz vi
layetin ağır cezasım gezmek zorunda kal
dık. Bir gün sonra Sivas Cezaevi'nden bi
zi uçakla Sivas kampına götürdüler. As
keri bir kamptı. Toplanı ıs kişiydik. Baş
langıçta 300'e yakın kişi getirildi Sivas'a. 
300 kişiııin arasında babam, anıcam, iki 
kardeşim ve yeğenlerim de vardı. Bir ye
ğenim 14 yaşındaydı. Ankara Lisesi'nde 
okuyordu. Onu da getirnıişlerdi. Bu in
sanlardan ilk altı ay içinde serbest bıkı 
lanlar oldu, geriye 55 kişi kaldı kampta. 

Neden Sivas'a götüriildünüz? 
Sivas'a neden götürüldüği.imüz söy

lennıı:di. Bu tamamen askeıi yetkililerin 
takdiri sonucu olınuş bir olaydır. 

O dönem İçişleri Bakanı olan 
Muharrem Kızıloğlu'nun tavırla
rı nasıldı? 
Kanıpıımzdaki kötü muamele ve sı

kı disiplin koşullarının nedeni Muam-

mer Kızıloğlu idi. Bir defa kampa gel
di, tugay binasına gitti. Bizim koğuşla
ra bile bakmadı. Hiç kimsı:yle temas et
meden geri döndü. 

"55 Ağalar" gerçekten ağa nuydı? 
"55 Ağalar" isnıi , 27 Mayıs 1960 as

keri cuntası sonrası Doğu ve Güneydo
ğu'da toplanan ve Sivas askeri kampına 
götürtüen 55 kişiye kamuoyunca konu
lan isimdir. Getirilen insanların çof,ru ağa 
değildi. Buraya gelen insanların bir kısmı 
büyük ailclerden, bir kısnu ise fakir halk 
kesimlerindendi. Keyfi uygulamalar so
nucu getiri l mişlerdi. 

Aileniz bu durumdan 
nasıl etkilendi? 
Bölgenin duyarlı insanları ailemize 

ve bize sahip çıkarak, haksız olan bu 
uygulamaıun zorluklarını birnebze gi
dermişlerdi. 

Kampta hayat nasıldı? Örneğin 
Kürtçe konuşabiliyor muydunuz? 
Kampta Kürtçe konuşmaımza müda-

hale etmiyorlardı. İçimizde Turhan Bil
gin gibi Türkler de vardı. 

Nasıl bir kamptı? 
Kamp askeri kışla içinde üç koğuş

tan oluşuyordu. Çok sıkı ,ıskeri tedbir
ler alınmış, tel ürgülerle kontrol edil 
mektcydi. Rutin nınıklu muamelesi ya
pılmaktaydı. 

Kampta nasıl bir yönetim vardı? 
Kamp Ağıılı Sabri isminde bir albayın 

emirleri ile yönetiliyordu. Yönetim bize 
karışmıyordu. 

Size nasıl davranıyorlardı? 
Bir mahkUın gibi mi? 
Gece tuvalete gitmemize izin veri l

miyordu. Kapının arkasına teneke ko
nulmuştu. Onlar sayesinde ihtiyaçlan
nuzı gideriyorduk. İki ağa o kovalan 
döküp para alıyordu. Bu hale getiril
miştik. Yedi ay boyunca neredeyse hiç 
banyo yapmadık. 

Günleriniz nasıl geçti? 
Sabah-akşam içtima yapılmaktaydı. 

Koğuşlarda doğru düzgün kitap yoktu. 
Sohbet ederek zamanımızı geçiriyor
duk. Büyüklerimiz Kuran okuyordu. 

Gündeminizde ne vardı, 
neler konuşuyordunuz? 
Güncd memleket sorunlan üzerinde 

tartışıyorduk. Akıbetinıizin meçhul ol
ması en önemli gündemimizdi. Yani 
günlecimizi daha çok konuşarak geçiri
yorduk. 

Aileniz ya da avukatlarınızla gö
rüştürüyorlar mıydı? 
Hayır, çünkü ortada bir dava yoktu. 
Siz kampta tutukluyken ve sür
gündeyken, ailenizden geri kalan
lara ne oldu? www.a
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Ailemiz mcınlckcttc kalmış, bütün mal varlığı 

mıza el konuJmuştu. Ben yakalandığım zaman ka
nm hamileydi. Bir oğlum oldu, ama onu göreme
dim. Çü nkü üç aylık iken hastalanıp ö ldü . Bu beni 
en fazla etkileyen olaydı. 

Ne yiyor, temizliğinizi nasıl yapıyordunuz? 
Bize yemek ,·crilnıiyordu, kendi imkanlanmızla ye

mek yapıyorduk. Ama buna rağmen oradan çıkarken 
bizden yemek parası aldı lar. Temizliğimizi ve giyimi
mizi de kendi imkanlarımızia karşılıyorduk. 

Sizce 55 kişi neden böyle bir muamele gördü? 
Bize "Misafir o larak b w-ada kalacaksınız" diyorlar

dı. "Demokrat Parti üycsisiniz" diyorlardı , ama hiç bi
rimizin Demokrat Parti üycliği,Yoktu. Sadeec halamın 
oğlu Abdülmelik Fırat'ın üyeliği vardı. Onu da Yassı 
Ada'ya götürdüler. 

Başka klınler vardı? Bu 55 kişi ile tanışıyar 
muydunuz? 
Ba7ılaıı ilc ran ışı yorduk. Van 'dan Kinyas Karral ile 

üç kardeşi vardı. Ertuşi ::ışirctindcn Ebubekir Ağa \ 'C 

Mahmut Ağa , ·ardı. Başkale Belediye Başkanı'nın b::ı 
bası vardı. 1 1 kişi eyh Said ailesindendi. Cafer Yağı
zer ve Bucak ailesinden 8 kişi vardı. Sait Ramantı ve 
diğer harırlamadığıın insanlar getirilmişti. 

Kampta ne kadar kaldınız? 
Yedi ay kampta kaldık ve sonra sürgün yaşadık. 

Nereye sürüldünüz? 
Beni, Kinyas Kartal, Ebubekir Ağa ve Abclutkerim 

ilc birlikte Isparta 'ya gönderdi ler. Onlar çıktıkJan 
mahkemeden sonra Bursa Cezaevi 'ne götürüldülcr. 
Ağabeyimi Muğla'ya, babaını Balıkesir'.e, amcamı ve 
kardeşimi Bolu'ya gönderdiler. Bir amcamı Mersin 'e, 
bir akrabamızı Uşak'a, birini de Bilccik'c gönderdiler. 
Isparta'da üç ay bldım . Isparta'dan sonra Kırklareli 
Vize'ye ı.ürgüne gönderildim. Orda bir Balkan kö
yünde kaldım \'C oradaki köyl ülcıin yardımlaııyla ya
şamımı sürdürüyordum. Ayda 10 bin lira toplayıp bi
ze veriyorlardı. 

El konulan toprakJarınızı geri alabildiniz mi? 
Toprak reformu ilc arazilerimize cl koyup hazi

ne arazisi yaptılar . Dönümlerini utak yudılar. Bin 
dönümlük araziyi 1 O dönüm yazdılar. 30'a yakm 
hayvanımızı \ ' C iki yarış atım ızı yok pahasına sartılar. 
Topraklarım ızia ilgili hukuk mücadelesi hali devam 
ediyor. 

Tekrar nasıl dönebildiğiniz memleketlcrinize? 
105 sayılı İskan Kanunu 2,5 yıl sonra çıktı. Bu ka

nunla serbest kaldım. Sürgün sürecinde memleketimi
zc gidcmcdik. Bırakılınca önce babamı ziyaret etmek 
için Balıkesir'e gittim. Bir süre orada kaldım. 

Sürgünde nasıl geçiniyordunuz? 
Milletvekili scçilenc kadar ticaretic uğraşnm . 

Sonrasuıda neler yaptınız? Nerede yaşadınız? 
Daha sonra Atıkara Dikmen'de bir ev tuttum. Üç 

yıl çocuklarımdan, karımdan ve memleketimden ayrı 
yaşadım. 1973 -1977 yıllan arasında Erzurum'dan ba
ğımsız milletvekili oldum. 1995-1999 yıllannda ise 
Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek iki dönem Er
zunım milletvekilliği yaptım. 11'"1--

BiDiN Dino 23 Mart 1913'tc İstanbul'un 
ortasında dünyaya merhaba dedi . Daha be
bekken leyleği havada gördü Ye ilk durak: 

Paris. Hemen sonra Cenevre, annesi, baba
s ı ve kardeşleriyle. Ve dünya kadar e~, dost, ak

raba ile. Istanbul kalknuş sanki Cenevre'ye taşuuruş. 
Ç>smanlı altın ve pırlantaları oralarda "yen il di". 
Inanmayan Abidin Dino'mın ağabeyi ArifDino im
zalı "Çok Yaşasın Öliiler" isimli kitaba yazdığı 
"Şair Arif . Dino" başlıklı önsözc göz atabilir 
(Adam Yay. Ist . 1985). Ama Cenevre de çekilmez ki 
yaşam boyu. Bu nedenle aile yerıiden Paris'e gelir. 
Ve Abielin ilkokul sıralannı bu kentte tanır. Ama bil
hassa resim. Sonra bir süre Korf ve sonra da Atina 
aktarınalı İstanbLıl. Ah o güzel İstanbLıl ... Ve anlatı
lama7 "kalabalık" olgusu. Abidin'in resim ve yazı
lanndaki "hareket" buradan kaynaklanır. inanın. 
Bir yaz Adana'ya gider. Babasının izinde ve onun is
teğiyle. At koşturur Abidin Çukurova'da. Nal sesle
rini duyuyor musunuz? Suralardan Abidin geçti. 
- Daha sonra İstanbul Robert Kolej' c ka}1t yapo
nr ama fazla ısrar etmez. Bu kadar kültürlü, bu ka
dar ünlü Abidin'de diplama bulamazsuut.. İnanma
yana bu kez Dinozor'u tanık olarak çağımıak zo
rundayım; Mina Urgan "Bir Dinozorun AnıJa
rı"nda berıi doğrulayaçakrır. Bu konuyu Güzin Di
no da doğrulayacaktır. Evet Abidin Dino'nun hiç 
diptoması yoktur. Ne olacak caıum. ller şey diplo
ma ilc olsaydı! 

19 30'lann hemen başında Abidin daha çok ga
.t.eteci olarak taımur. Haftalık gazetelerde yazar, çi 
zer \'C günlük gazetelerde de kaıik::ıtürlcıi görücüye 
çıkar. Reı.sama da bu yakışır haııi ... Ama De~aa
det 'te san bir de,· Yardır o günlerde. Abidin Di no da 
katılır bu "Sarı Dev' in" ailesine. Ona desenler çi
t.cr. Çünkü şairiı~ıiz kitaplar) ayııu::ıı11<ı} a başl.unışur. 
Daha ne olsun? Istanbul praktaryası ihtilalc hazırla
nıyor olmasın? ~eden olmasm? "Gölgder", "am
calar", "şu adamlar" peşlerindedir elbette. 
Dcrsaadet dedik ama hünivct henüz na
mevcut. Obun, kuzeyden, ku~ey kom
şuımızdan dostlar gelir: Pravda. 

Ve Abidin sinema aşkı için yol
lara düşer. İstaııbul'dan Odessa'ya 
bir sigara içimlik yol. Püfur pünir 
Karadeniz yoldaşınız. Sonra 
Moskova seııin, Leningrad be 
nim. yeya tersi. Ama Ayzenş
ta)n, lzak Babel, Meyerhold \C 

bilhassa Yutkcviç ve diğerleri 

hepsi Abidin' in. Sinema böyle ya
pılır. Am,ı Kirov'un öldürüldüğü, 
Pıimakov'un kurşuna dizildiği ve 
birçok ) oldaşuuz.ın bir günden erte
sine iz ,·c adres bır.ıkmadaı1 "yitnıesi" 
de çekilcmez. Aynlık saati çalar \ 'C siz yo
la çık.ınıuut.. Kuzey Denizi ne güne! Londra 
Oxford ve yeniden Paris; merhaba, bonjour, Tzara, 
Getıı.ıde Stein, Breton \ 'C daha nicelcri ... Sonra ıv1a
yıs 1938 olmalı, Galata sizi çağırır \'C)'a Sirkcci, ba 
lık ekmek, çay ve simit. Ya ~a simide çay ... Kalkar 
gelirsiniz. Sevdadır bu teyze. Istanbul aşkıdır kardaş. 
Siz vapurdan inersiniz ve kendini-
zi akraba, e~, dost ve yoldaş deni
zinde bulursunuz. Marmara Dc
niz'i sad ıktır. Vefalıdır. "Memle
keti kurtarma" zamaıu gelmiştir 
ayrıca. 1938'den, Eylül 1941 'de 
iç si.irgüne gön~erilcne kadar 
Abidin koştunır. IstanbuJ\ın bü 
ti.in dergilerinde yazılar yazar, ka
rikatürler çizer, resim yapar, yeni 
dergiler çıkarır ... Amaç mcmlckc-

Bu l<açmc• geliş 
böyle Abidin? 
Karikatürden resime, gazete
cilikten sinemaya el atmadığı 
alan bırakmayan, bu kadar 

kültürlü, bu kadar ünlü 
Abidin Dino'da diploma bula
mazsmız. Ne olacak canım. 
Her şey diplomayla olsaydı! 

[ şeyhmusgüzel ] 

"Küllük" ve Berazıt ele geçirilir. Gençler darmada
ğınık. Osmanlı Imparatorluğu "mirasını" redde
denler omın bütün pespaye de' let yömeınleıiııi kul-

tanırlar. Siir-giim! Abidin önce Çorum 'un, bu 
güzel kentin şirin kasabası Mecitözü'ne gi

der. Çok güzel ins::ıı-ılar taı1ır. Sonra Şubat 
1 943'te sürgünü Adana'ya "çıkartır". 
Bu aslında lıiç de kolay olmaz. Savaş bi-
ter, bu sefer de Abidin'i askere alırlar. 
Bu arada Abidin 23 Eylül 1943'te ya
şamHun en büyük aşkı ve en büyük 
yandaşı Güzin Dikel ilc iç sürgünde, 
Adana'da edenmiş \C firsat bu tirsat 
diye bir de "Adana hatırası" fotoğ
raf bile çektiımişrir. Anıl::ıı· alır saklar, 
bilhassa fotoğr,Ular. Bu ar,ıda Güzin 

Dikcl Diııo, ne yapar eder,-~ Abidin'i 
askerden kurtanr. Abidin, lst;uıbul'a 

girınesi yasak olduğundan (sıkıyönetim 
bcrdc,·amdır çünkü) Ankara 'ya yerlqir. 

ObLın, Orh::ıı1 Veli'ııin, .Mclih Cevdet Aıl-

d,ly'm, Oktay Ritat'ın ve nicelerinin bulunduğu 
Ankara sadece Ankara değildir. Çekilir yani ... Ve 
hatta bu aslan kaf.1darl::ır Aııkar.ı'da "d ada" gösteri 
leri bile yaparlar. Otobüs yolculan şaşkın, bu _"genç
ler kaç:kın!" Bu kadanda olsun anık tC}t.C! Iyi, hoş 
ama hürriyet ne zaman gelecek? Bıı kış mı? Gelecek 

ilkbahar ını? Ne zanı.u1? llüyük ş~ı.ir öt.
gürlüğüııe ka\'lışur ama yeni iktidar eski 
sini aratır ve Abidin pırrr ... Evet pırrr ... 
Ocak 1952'de ver eliııi Roma; Piazza Di 
Spagna. Ama Scin Nchıi Roma'dan geç
mez, kalkar Abidin gcmi~i Sein kıyısına 
demir atar \C orada kalır. Abidin artık 
Paris! id ir. Ama evrensel tarafindan. Parti
zandır ama eleştirel açıdaı1 bakar. Pence
resi her güzelliğe açık ama dedikodu, pa
tavra ve yalaniara kapalıdır. Haydi buyu
nın Abidin'e gidelim. Saat tam 17'dc ti savaş tehlikesinden, Nazi ve fa

şist b~barlığından ktırtarmaktır ... 
"Iyi saatte olsunlar" teyak

kuzdadırlar. İstanbul düşürülür; 

Sontıt/llf Ylfı S E.~ 1939 

(5-:>..n.\ , lôô.!....l. ·_,~ 1-. ~o<~~l~jı) 
~ı.::..~ ... ·.ı.-.._ 1,(.- Cı·~ ; 

Güziıı bize bir çay hazırlar. "Bu kez si
zin için yeşil çay aldım" diyecektir enıi
nim. Aıuatabil.iyor muyum? .-ı--
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KŞAMIN alnn sansı saatleri ... Gü
neş, Sultan Murat Yayiası'nın 
eteklerinden el-ayak çekmek 
üzere. Kahvehane önünde topla-

nan köyli.Üer, hararetli konuşma
larla kendilerini haklı çıkarma telaşındalar. 
Yorucu bir gün1in sonunda, her biri kendi 
yeteneklerini kabul ettirme çabası içinde, 
bağıra çağıra şakalaşıyor. Onlan bir araya 
getiren aslında günlük politik taroşmalar
dı. Her akşam hükümet kurup ve hükü
met devirmeyi görev sayan bilge ve zeki 
partizanlar, kimi zaman da günlük uğraş
laoru tartışıyorlardı. 

Tahta oturağa uzanmış dinlenen, ge
niş alınlı, esmer suratlı, koca kaf.ı.lı Karvo-

"0 zaman ne diye hava atıyor
sun?" 

"Size hava attığım filan yok 
Emboris! Ama her yerde balınızı 
övüp, bizimkini kötülediği.nizde 
bozuluyorum, dava bu." 

Kalabalıktan kahkahalar yükseldi 
birden. 

"Hayırdır ne diye gülüyorsu
nuz?" diye ınırudandı Karvo
noğlu Ali. 

"Yok bir şey" dedi, sırıtarak 
Emboris Halim. Ali anlamsız bul
duğu gülüşmelere sinirlendi. 

"O zaman ne diye karılar gibi 
kıkırkıkır gülüyorsunuz?" 

Emboris Halim, Karvonoğlu 
Ali'nin elini tuttu. Gülrnekten kendini 
wr tutuğu için konuşmakta da zorlanı
yordu. Sonra özür dileyerek bir şey an
latmak istediğini söyledi. 

"Kızmayacağına söz ver ama Ali" 
dedi. 

"Niye kızayun ki?" diye omuz silk.ti 
Karvonoğlu Ali. "Varsa bir bildi~ 
aniatın da hep birlikte gülelim. Oyle 
değil mi arkadaşlar." 

"Valla hep birlikte güleceğiz de .. . 
Senden şüpheliyiz" dedi Körik Mustafa. 
Kalabalıktan yükselen kahkahalar Karvo-

ri anlatıyoruz. Oıı1ara bir hayvan ismi 
söyleyccektim, onlar da hep bir ağızdan 
o hayvandan alınan ürünü söyleyecek
lerdi. İşte öyle bir oyun... Ben onlara 
' inek' diye bağırdığımda, orılar hep bir 
ağızdan 'süüüt' diye yanıt verdiler. 'Ta
vuk' dediğimde, yine hep bir ağızdan 
'yumurtaaa' diye bağırdılar. Birkaç 
hayvanın ismini daha söyledim, çocuk
lar her birine yanıt verdiler. Ancak 'arı' 
dediğimde hiç kimseden ses çıkmadı. 
Ben ikinci kez 'arnı' diye bağırdığımda, 
arka sıralardan Ali Usta'nın oğlu Deniz 
ayağa kalktı ve "Öğretmenim şeker" 
diye yaıut verdi. Şaşırdım kaldım ... 
'Oğlum nereden çıktı şimdi şeker?' di
ye sorduğumda; çocuk, "Babamla her 
sabah erkenden bizim anlara şeker ve
ririz, onlar da ondan bal yapar" diye ya
nıt verdi. 

Ali birden ayağa firladı . Yüzü buruştu, 
yutkundu .. . Öfkeyle öğretmen e baku. 

"Bakma o salağa" diye bağırdı. 
Umutsuzca çevresine bakındı ve sonra yu
muşak bir sesle; 

"Hocaın, bir çocuğun saçmalıkları
nı anlatınan hiç hoş değil" dedi. 

"Ali Usta, ben çocuğunuzun söyle
diği Şeyleri anlatıyorum" diye cevap ver
di Erol öğrenııen. 

Karvanoğlu'nun ar1lar1 
Oğlu, derste ar1dan elde edilen ürüne 'şeker' deyince foyas1 ortaya ç1kt1 
Ali'nin. Kendisiyle dalga geçen arkadaşianDI "O şeker değil, tuzdu" diye 

susturmaya çalişan Ali Usta, "Ben şeker versem bile ar1lanm yemez" 
diye kendini ~avundukça kahkahalar yükseldi 

noğlu Ali, sessizce kalabalığı izliyordu. Ne · 
zaman i ş ancılık ve bal konusuna gelip da
yandı, o zaman dayanarnayıp ayaf,'3 firladı. 
Bir süre arkadaşlarını yakıcı bakışlarla süz

.dü. Sonra alaycı bir gülümseme yayıldı yü-
züne. Işaret parmağını saUayarak bir bilge 
gibi konuşmaya başladı: 

"Bir dakika bana bakın beyler .. . Bir 
dakika!" Kalabalığın dikkatini üzerine 

~ ~ektikten sonra kahveciye; 
"Çaycı, önce şu kalabalığı benden 

bir sula bakayım. Bu akşariı çaylar ben
den" dedi. Sonra derin bir nefes çekti 
ve başını bir-iki kez salladı. 

"Sizler ya bal yememişsiniz ya da 
bal görmcmişsiniz beyler... Bal i~i uz
manlık ve bilgi gerektiren bir uğraştır. 
İnek gi.i.tıneyc benzcmez. Affedersiniz, 
hanısİ yemeğe hiç benzemez... Otların 
içine kovarılarınızı bırakıyor; sonra da 
çüriik ot kokan tatlandırılnuş mumu 
bal diye millete yutturuyorsumız. Ayıp! 
Hem de çok ayıp, kelı-keh ... Niye? 
Çünkü sizin arılarınız çiçek (Yı;ü topla
mıyor; ot-la-ni-yor, keh-keh ... Siz bu 
işi çocuk oyuncağı mı saıuyorsumız? 
Gidin bakın, kovanlarıını nereye bıra
kıyoruın. Bal, arı dediniz mi orada du
racaksınız. Arı çiçek ister, güneş ister, 
sevgi ister! Bu dunıanın altııida ancak 
yonca yedirirsiniz zavallılara, yonca ... 
Keh-keh ... " 

Ses teUeri pas nıtmu~ gibi cırılnlı bir 
sesle söze kanşn Emboris Halim: 

"Kovanlanru nereye götürdüğünü 
bilen yok ama." 

"Hıh! Ben enayi miyim... Nereye 
götürdi.iğü.nıü söyleyeyirn de hemen 
bütün köy oraya damlasın" diye kendi
ni savundu, Karvonoğlu Ali. 

noğlu Ali'nin sinirlerini gittikçe gerdi. .. 
"Eh hadi anlat anlatacağını da canı

rm sıkmayırı. Zaten yorgunum." 
"Dün yine burada·buluşmuştuk ar

kadaşlarla" diye söze başladı Emboris 
H alim. "Öğretınen Erol da bizimle 
birlikteydi. Bizlere bir şeyler anlattı." 

Ali hemen lafa girdi: 
"Bnnun benimle ne ilgisi var?" 
"Bir dakika anlatacağım." 
Tam o sırada öğretmen çıkageldi. 

Emboris Halim, "Aha öğretmen Erol da 
geliyor" deyi11ce, kalabalık birden öğret
mene doğru döndii. Öğretmen Erol da 
kalabalığa doğru yöneldi. Doğruca kahve
nin önüne geldi. Sanki kendi aralannda 
aniaşmış gibiydiler. Hep bir ağızdan öğ
renııene; 

"Hoca şu hikayeyi bir kez dalıa an
latsana Allah aşkına." 

" Hangi hilclyeyi?" diye şaşkınlıkla 
sordu öğretmen Erol. 

"Dün anlattıydın ya ... Hani şu bal
mal işi. .. " diye göz kırpn Körik Mustafa. 

"Ha, hatırladım tabi. .. " dedi ve ken
disine gösterilen yere oturdu. 

Kalabalığın içinden bir se~; 
"Öğretmen beye bir çay! Nasıl olsa 

bu akşam tüm çaylar Ali'den" diye ba
ğırdı. 

Öğrenııen Erol çevresine bakındı ve 
bıyık alundan gi.Uün1Scyerek aniannaya 
başladı. 

"Bilirsiniz çocukların daha kolay ve 
etkin öğrenmeleri için hilclyeler ve ör
neklerle ders anlatırız. Bazı nesneleri 
tanıtırken sıkça· bu yönteme başvuru
ruz. Kimi zaman oyuntarla da anlattığı
mız oluyor. Yine böyle bir derste, hay
vanları ve oıı1ardan elde edilen ürünle-

"Ya ayıptır etme! Allalı aşkına et
mc, söyleme, anlatma! Hadi o çocuk. 
Aklı kesmedi, şekerle tuznn ne olduğu
nu kanştırrnış. Aptalın teki. Anıa senin 
bunu anlamayıp da bir marifetmiş gibi 
orada burada arılatmanı anlayanuyo
rum... İşte ben buna bozuluyorum. 
Yok öyle bir şey. Onun gördüğü şey 
tıızdu, evet tuz ... " 

"Peki tııznn orada ne işi vardı?" di
ye sırıtarak sordu Emboris Halim. 

Ali yine öfkeyle bağırdı . 
" Sana ne lan! Sonra da hiçbir şey 

yokmuş gibi babacan bir sesle, "Ama 
hiç hoş değil bu yaptığınız, hiç. Ayrıca 
ben malınu bilmez miyim? Ben arılara 
şeker de versem asla onu yemezler." 

Emboıis Halim; 
"E doğru, mal sahibine benzemez

se haranıdır diye bir söz vardır." 
"Ne demek istiyorsun?" diye çı.kışn 

Ali. 
"Hiç... Böyle aptal adamın, böyle 

aptal arıları olur işte. Tuz yiyen arıların 
varlığım ilk kez senden duyuyoruz." 

"Benim arılarınnn danıak zevkine 
hiç kimse karışamaz tamanı nu. Hiç 
kimse karışamaz!~ Ayrıca aptal olan si
zin arıların.ız. Hiç kimse benim arıları
ma aptal diyemez" diyerek hızla yola ko
yuldu. Çaycı ardından bağırdı: 

"Yahu çay paralan ne olacak Kar
von?" 

Karvonoğlu Ali olduğu yerde arkaya 
dönerek kalabalığa; "Aha size çay para
sı!" diyerek kolunu gösterdi. 

Karvonoğllt:a •ömüroğlu 
Emboris ~ Tüccar 
Körik = Körük a-r-

Kay1p muhayyile 
sedamın koyu esmerliğine 

I 

Bir pagan ayininden apar topar 

kaçırılan melek 

Üzerinde uçtuğun çarşafları anımsamaz 

m ısın hiç? 

II 

Kaybolan dua 

Çiftleşen yüzler 

Tuhaf efkar 

Ölüm bilmek zulmeti 

Aynada bel~ren meleğin: 

Aşkın yaşama sirayeti: 

Yaşayabi l mek 

Kabuğunda uzun bir yol taşıyan kaplumbağa 

Rüya ile bilinç ile muhayyile 

İnsan: durumsuz durum; seviş-oluş 

Havada nefessiz daireler çizen kelebek 

Kanadı renkli kanadı 

İçine tütün dökülmüş el yapımı 

Gümüş tabakada ışıks ız yans ıma: 

Alkolsüz tahammül; biçimli kozalak 

Gül gibi açılan belki 

Belki dişi bir minareyi and ı ran 

Şimdi d iş diş dağıldı 

III -

Göğe doğru tutulan bir aynada rastladım sana 

Neden rüyalarımda rüyalarımı anlatırdım herkes 

gibi yarım kalacak birkaç insana 

Kesif bir bulanıklıktan keskin bir hakikate 

sürüklerdim gövdemi 

Gömleğimi yavaşça çıkarıp bir ağacın dalına 

asınak isterdim şimdi 

Eteklerinde bel li belirsiz kirazlarla çileklerle 

gelseydin yanıma ... 

yusufuğuruğurel 
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Devrime tarif 
aşl<a tar1l< 
yüzümü kantaş ıyla tanışt ı rdığımda 

kana konuşan bir hevesti gençl iğim 

çokheves yaşardım her şeyi beyazperdede 

can der, canım kardeşim bir mimik kanardım herkeste 

gidip kendimi film karelerinin içine atardım 

genç kı zların sevgilisiydi ya Tarı k abi o sıra 

kalbe fiyaka saçla rımı onun gibi tarardım 

heyhat, ben ki flörtü bile deği ld im tek bir k ı zın 

aşka tarif gençliğe Tarı k 

kendime çal ış ı rdım 

gençf iğimi kavgayla tan ıştı rdığ ımda 

yüksek sesli dergiler okuyordum herkes gibi 

devrimci bıyıktarım henüz çıkmamıştı daha 

ama devrimci şii rler yazıyordum o biçim 
devrim ki en çok varoşları ve köyleri sevindi rmişt i 

en büyük devrim ki alanlarda yapılm ıştı 

bir hasretinden prangalar eskittim şiiri vurmuştu herkesi 

birdenmaden bir esmerlik olmuştu Tarı k abi 

ben ki zaten esmerliğ i çocuklardan biti rdim 

devrime tarif aşka Tarık 

kendime gitmiştim 

ömrümü aynalarla tanıştı rd ığ ımda 

içakı ntı gidip sinema önlerinde ağlam ıştım 

kasıklarımdaki kadınlara ağlamıştım babam gibi 

bir yanım kendinin mağlubu delikan istanbul'du 

bir yanı m hüzne pehlivan derde derman üşüyordu 

sahi, bir avuç cennet gibi bir şeyd i Tarık abi 

tutup içimi yol bir film hatrına Bingöl 'e atmıştım 

ülkemetarif sılaya Tarı k 

kendime kaçmı ştım 

şimdi ne zaman Tarık abi desem 

saklı söz bir Yı lmaz Güney rep l iği etleşi r aram ızda 

şi i r gibi ilk sinema gibi son 

"Tarık, bak bu kediye, bak annem gibi!" 

SHAK Sükılti, 1868 yılı~da Diyar
bakır'da dünyaya geldi. Ilk ve orta 
öğreniminin ardından, up eğitimi al

mak için İstanbul Askeri Tıp Fakülte
si'ne kayıt yaptırdı. Muhalif düşüncel.erle, 
hemşehrisi Abdullah Cevdet aracılıgıyla 
taruşu. 

Bu sırada imparatorluk zor bir süreçten 
seçmekteydi. Abdülhamit, ÖZ~~kle başkent 
Istanbul'da sıkı bir baskı politikası uygula
maya başlamışu. Gün geç~kçe artan b~skılar 
üzerine aydınlar ve öğrencı ler sık sık bır ara
ya gelerek, mem~eketin _so~ı_nlarına çare ara
maya başladılar. lshak Sukuu, Abdullah Cev
det. ve iki arkadaşı, bu meseleye kendilerince 
bir çözüm bulmuşlardı bile. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem

lerinin en etkili oluşumlarının başında, ~uş
kusuz ki İttihat ve Terakki Partisi gelir. Itti
hat ve Terakki 'nin içinde yer alan isiınierin 
bir çoğu, son dönem siyasi hareketlerde, ön
dcr kadı·olar olarak kendilerine yer buldular. 
Cumhuriyetin kurucu kadroları da -başta 

Mustafa Kemal olmak üzere- siyasi faaliyetle-
rine bu partide başladılar. . 

İttihat ve Terakki, 1889 yılında, Istanbul 
Askeri Hastanesi 'nde okuyan dört öğrenci 
tarafından kuruldu. Bu dört doktor adayının 
amacı, imparatorluğun bu zor zamanlarını 
aşmasının yollarını bulmaku. Onlara göre 
bunu aşmarun en sağlıklı yolu, değişen dün
yayla birlikte, imparatorluğun yönetiminin 
de değişmesi, daha fazla özgürlük ve parla
menter demokrasi yoluyla imparatorluğun 

eski güçlü yıllarına yeniden kavuşmasıydı. 
Bu arada bir başka Diyarbakırlı daha 

katıldı aralarına: Ziya Gökalp. Gökalp, bu 
yıllarda Abdullah Cevdet ile birlikte _Kürtçe 
üzerine çalışmalar yapıyordu. Sonrakı yıllar
da Jön-Türkler ve Turancıların merkezi hali
ne gelecek olan İttihat ve Terakki'nin ~';lnı
cularının i.lqsi Kürt, biri Arnavut v_e bın de 
Çerkez'di. Dr. Abdullah Cevdet ve Ishak Sü
kuti Diyarbakırlı , Mehmet Reşit Çerkez ve 
İbrahin~ Temo ise Arnavut'tur. Osmanlı ve 
cumhuriyetin siyasi iklimini etkileyecek par
tinin kurucuları işte bu dört arkadaştır. Aske
ri ubbiyenin bahçesinde memleket mescl~l~
rin.i tartışan dört arkadaş, çözüm yolu ıçı~ 
bir derneğe ihtiyaç duyduklarına karar verdı
ler. Ve böylece İttihat ve Terakki kuruldu. 
TBBM kayıtlarına göre partinin resmi kuru
cuları şunlardır: Genel Başkan Ali Rüştü, ku
rucu üyeler, İbrahim Teıno, Abdullal1 C~v
det, İshak Sükuti, Mehmcd Rcşid, Hüseyın
zade Ali ... 

RODOS KALESi'NDEN PARiS'E 
İttihat ve Terakki kısa zamanda tıp öğ

rencileri arasında hızla kabul görerek üye 
sayısını arturdı. Örgütlülüğü de artıyor, bü
tün imparatorluk ve Avrupa'da ardı ardına 
şubeleri açılıyordu. Bu durum tabii ~i II. A~
dülhaınit'in gözünden kaçınadı ve lshak Su
kılti Rodos Kalesi'ne sürüldü. Rodos'taki 
sürgünlükten iyice bunalan Sükılti~ ~~uradan 
Paris'e kaçu. Paris'te bir araya geldigı Tunalı 

• 

Ittihat 
Terald<i'nin 

Kürtleri 

[ m!~@~e~~r~~!i~~ir] 
ltUhlt ve Terakki'yi kuran Ikisi 
KfJrt, d6rt tibbiyeiiden blrt olan 

l1hak SfJkaltl, Abdülhamit 
tarafandan Rodos'a 10rilldO. 

Buradan AV111pa'ya kaçan 
SOkOtl, AbdOihamlt'le yapbil 

paz rllla raömen, 10n ana kadar 
1lyasetle ulrqmay• 10rdOrdO 

Hilmi Abdullah Cevdet gibi arkadaşl arı ile 
siyasi 'faaliyetlerine devam etti. Cenevre'de 
yakın arkadaşı Abdullah Cevdet ile birlikte, 
1897 yılında Türkçe ve Fransızca yayın ya
pan "Osmanlı Gazetesi"ni çıkardı. Avru
pa'da siyasi faaliyetlerine bütün hızıyla. d~
vam eden Sük(ıti, burada da ~bdülhamıt'ın 
takibinden kurtulamadı. Ancak bu sefer pa
dişah, o ve arkadaşlan için, gazeteyi kapat
maları ve siyasi faaliyette bulunmamaları 
şaruyla af sözü verdi. Sükuti, Trablusgarp'ta 
tutuklu bulunan 78 arkadaşının salıverilmesi 
karşılığında padişahın taleplerini kab~~ ~tti . 
Süktıti 1900 yılında Roma Büyükdçılığı'ne ' ., . doktor olarak atandı. Osmanlı Gazetesı nın 
yayıniarına ise son verildi . Ancak siy~si fa~
yeLierine gizli gizli burada devam etu. Kalu
re ve Londra'da yayın hayatına devam eden 
Osmanlı Gazetesi'ne imzasız yazılar gönder
di. Fakat aruk daha fazla hareket em:-esini 
engelleyecek ciddi bir sorunu vardı: Isl~_ak 
Sükuti, hızlı ve yoğun geçen yıllar ve sur
günlüğün ağır koşulları alunda _vercınc yaka
lanmışur. Sukuti, 1902 yılında Italya'nın San 
Remo kentinde hayata gözlerini yumdu. 

İshak Sükılti'nin naaşı, 1909 yılında yakın 
dostu ünlü filozof Rıza Nur tarafından San Re
mo'd~ alınarak İstanbul'a getirildi ve Sultan 
Mahmut Türbesi'ne gömüldü. _.-v-

(Rohat Alakom, İstanbul Kürtleri s. 86) 
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Moda'da ''l<ürt Stili'' 

[ azadaktürk 
azadakturk@hotmail.com ] 

mANGi dilde renklerin .~üğ~in~ bu 
kadar güzd anlanlabılır kı! 'Bu
kabaran"... Ki.irrçe'de yağmu

run gelini anlamını taşıyor, yani 
gökkuşağı.. . "Bukaba
ran"lar Halepçe' den çıkıp 
Londra'da Dclla markasıyla 
aynı güzelliktc pariarnaya 
devam ediyor. Della'ııın, o 
heybetli dağlarm eteklerinde 
boyveren, gökkuşağmm tüm 
renklerini çalan çiçekleri an
dıran tasarımları, Lon
dra'nın panlrılı gece yaşamı
nda, gökyüzüne uzanan ku
lelerin gizleyemediği yıldız
lar gibi panldıyor. "Bukaba
ran"lann anava-
tanında renga
renk elbiseleriyle 

pcri masallarından yeni uyan
nuş genç knların elbiseleri, 
şimdi onun modern tarzıyla 
yerıiden anlam kazanıyor. 

Avrupa'nın kalbinde yarat
tığı "Kürt" stili giysi tasarım
lanyla adından çokça söz etti
ren Kürt modacı, beslendiği 
zengin topraklardan aldığı gü
cü herkese göstermeye çalışı
yor. Denediği teknikler ve 
oluşturduğu çizgilerle moda
cılardan övgüler alıyor. Della, 
tasarladığı kıyafetlerle, geleneksel kültü
ründen vazgeçmek istemeyen Kürtlere 
hizmet edip, estetik, rengarenk elbiseler 
orraya çıkanyor. 

Dclla bize hayat hikayesini anlatırken, 
"Sanki önceden yazılan makus talihimi 
tırnaklarımla kazıyarak değiştirmeye 
çalıştım" diyor. Halepçe doğumlu olan 
Delkash Murad (Ddia), 1 962'de ailesiyle 

beraber Bağdat'a taşınmış. Eğitimini Bağ
dat Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 
orta dereceli bir okulda biyoloji öğretmc
ni olarak görev alnuş bir süre. l986'da 
planlaruu burada hayata geçiremeyeceğini 
fark edince Irak'tan aynimaya karar verip, 
yalruzca üç yıl kalacağı Almanya'ya gitmiş. 
Almanya macerasuun ardından , pusulası 
Londra'yı göstermiş. İlk gelişinde kozmo

polit bir yapıya sahip 
olan bu şehrin , hayan
mn geri kalanında onu 
mutlu bir insan haline 
getireceği ve yaşamdan 
zevk almasını sağlaya
cağı aklının ucundan 
bile gcçmcmiş. 

Della, arkadaşları
nın da yardımıyla bir 
tasanın evinde işe gir
miş hemen. Modaya il
gisi de bu_ dönemde 
başlamış. Işi ne olan 
bağlılığı, hızla gelişme
sirıi sağlamış. üzeilikle 

geleneksel Kürt giysilerini modemize ede
rek yeniden tasarlan1arıın onu heyecanlan
dırdığıru f.ırk etmiş. 

Erken yaşta tanıştığı modada yaratıcı
lığını konuşturan Dclla, şimdi Londra'nın 
multi-külri.ircl yapısıyla, doğduğu, çocuk
luğunu ve gençliğini yaşadığı coğrafyanın 
renklerini harmanlayarak elde ettiği fikir
leri yansıtmaya çalışıyor çizgileriııe. 

Halepçeli Delkash 
Murad, yani modaCI 

kimliğiyle Della, hayatm1 
sürdürdüğü Londra'nm 
multi-kültürel yap1s1 ve 
doğduğu coğrafyanm 

renklerini harmanlayarak 
elde ettiği tasanmlanyla, 

moda dünyasmda 
bağ1ms1z bir renk olarak 

kabul ediliyor 

Tamamen Kürt g iyim 
tarzından esinlenerek ve il
ham alarak kendi stüdyo
sunda yarattığı elbiselerini 
internette sergilerneye baş
lamış. Müşterileri ise genel
likle internetten alışveriş 
yapmayı tercih edenlerden. 
Dclla'ıun yarattığı eserler, 

Londra'da ba
ğımsız bir moda 
akımı ve ayn bir 
renk olarak yorum lanı
yor. Tasarımlanndaki 
farklı stiliyle insanların 
ilgisini çekmeyi başaran 
Della, Avrupa, Almanya, 
Belçika, İngiltere ve 
Arap medyasına da ko
nuk olmuş. Birçok gaze
te, dergi ve televizyon 
kanaL onunla ve yarattı
ğı moda stiliyle ilgili ha
berler yapmış. Yenilikçi 
buluşlan ve farklı çizgi

leri nedeniyle Londra Belediye 
Başkaru ve Londra Kürr Cemiyeri 
tarafindan da ödüllendirilmiş. 

Delkaslı Murad, yani modacı kimli
ğiyle Della, Bano, Miran, Nora ve Bas
ho adlaanda döıt sevi nıl i çocuğu ve eşi 
Ahnıad ilc birlikte hala Londra'da yaşı
yor. E lbiselerinde kullandığı kumaşı 
Hindistan'dan ithal ettiğini ifade eden 
Della, gerçek hayattaki pozitif 
yapısının ve düşüncelerinin yara
ucılığma olumlu yansıdığını dü 
şünüyor. Vasiyeti ise tasarımları 
kadar ilgi çekici. Della ruhu be
deninden ayrıldığı vakit , insanla
rın, onun ürettiği rahat ve göste 
rişli tasarımları giyerek kendisirıi 
anınalarmı arzuluyor. 

Peki Della nası l bir tasarım 
süreci geçiriyor? H afı7asında 
genç bir kız iken çevresinde gör
düğü geleneksel giysiler ve kül
türel çeşitlilikten feyz alıyor. 
Köklerinden geldiği zengin ge-

leneği modern tlrça darbeleriyle:: besleye
rek, genç kuşağa kültürlerini yeniden 
sevdirrnek ise tck amacı. 

Della sanatsal çalışmalannın yanı sıra 
smyal ,.e kültürel projelerde de görev alı
yor: "Bir göçmen olaralk, geleneksel sa
natlann yaşatılmasının ve korunması
nın önemini bildiğimdcn; cömert ru

humu, deneyimlerimi bu yol
da ilerlemek isteyen gençler 
için harcı yorum." 

Ddia, modern kozmo ka
dınlarma, değerli taşlarla ta kı ta
sanmlan da yapıyor. Tasarımcı, 
"Uluslar arası moda piyasa

. sında hatırı sayılır bir taraftar 
ve tasarımlarımı takip eden 
sadık bir kitlemin olması çok 
güzel. Çok çalışmak zorunda 
olmam ve sürekli atölyemle 
meşgul olmaktan pek şilclyet 
etıniyonun açıkçası. Çünkü 
birçok kişinin hedeflediği bir 
yerdeyim ve bunu tamamen 

kadınsı dokunuşuma bağlıyo
rum" derken, birçok kimsenin 
göııııezden geldiği ayrumları gör
kemli ve gösterişli parçalar haline 
getirmenin kendisini çok heyecan
landırdığını da ekliyor. 

Della'nın takı tasarunlarındaki 
kadınsı dokunuş gerçekten dikkat 
çekiyor. FotOğraf çekimlerinde, 
özellikle onun gösterilerinde çaLş
maya hevesli modelleri tercih edi
yor. Bu şekilde tasarımianna bir 
canWık geldiğini düşünüyor. 

Bir Kürt kadıru olarak, kökle
rinden haberdar olmaya çalışıyor 
ve her yerde Kürtlere yardım et

menin, kendi kültürünü, güzclliğini ve ta
rihini göstermenin, paylaşmanın farklı 
yollaanı arıvor. Londra'daki bir müzc, 
Kürr kültürÜnü tanıtma projesi kapsanıın
da Dclla'ıun tasarlad1ğı eserleri sergileme
yi kabul etmiş. 

Ddia, gelecek Ncwroz Bayra
mı 'nda Irak Kürdist<Ull ' nda yapaca
ğı defile için ~ imdiden hani hani ça
lışıyor. Kötü günlerini geride bıra
karak yeniden şekillenen ve demok
ratik bir yapıya ka\lışan Irak'ta, 
Kürtlerin varatıcı lık laıını ve beceri
lerini yeniden canlandırmak gerek
tiğini düşünüyor. A)nca uzun va
dede hayata geçiı·meyi planladığı 
bir projesi daha var. Lo ndra'da ya
şamını sürdüren gençlerin eğitim 
göıiip araştırma yapabil eceği bir 
kültür-sanat merkezi kurmak için 
kollan sıvamış bile. ~ 
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INEMA filmlerinde ya da televizyon dizi
lerinde oynayan oyunculann neredeyse 
tiliiı hayat hikayelerini ezbere biliriz 
de, iş o filmierin ya da dizilccin oluşu-

mwıda küçümsenemeyecek katkılan olan 
kameraman, ış.ıkçı ya da ser işçisinin adıru 

saymaya geldiğinde tıkanır kalını genelde. "Yıl
ların oyuncusu" deyimi neredeyse dilimize pele
senkolmuştur da, "yılların kostümcüsü" ya da 
"yılların set amiri" deyimi neredeyse aniküle
sinde zorlandığımiZ yabancı bir deyim muamele
si göriir dilimizde. Bir film karesinde patlayan bir 
bombadan ölen oyuncu için üzülürüz de, çoğu 
zaman o bombayı arabaya 'yerlcştirenin' eşkalini 
merak emıeyiz bile. Ya da rol gereği yaralarulUŞ 
bir oyuncunun vücudundaki yara izini gördüğü
müzde acıma hissediriz de, o yaraya neden olan 
'hayırsızın' kim olabileceğini hiç düşünmeyiz 
çoğu zaman. 

lşte şimdi okuyacağınız hayat hikayesi, sede
rin hem efendisi hem de emekçisi bir set amirine; 
üstelik Yeşilçam'ın bugün yaşayan en eski set ami
rine, yani Selahattin Geçgel'e ait ... Adı her ne ka
dar Selahattin Geçgel olsa da sinema camiasmda 
daha çok Godzilla lakabLyla tanınıyor. Godzilla 
lakabmın geçmişi ise sinemalarda Godzilla filmi
nin oynadığı yıllara dayanı)'Or ... Selahattin Geç
gel, o sıralar Metin Erksan'ın yönettiği " Mahalle 
Arkadaşlan" filminin set işçilerinden biridir. Çe
kimler sırasında ne ileri ne de geri giden bir mini
büsü, önünden tutup elleriyle kaldırarak istenilen 
yöne çevirir. Bunu gören arkadaşlan kendisine 
"Godzilla gibi adamsın" derler ... 

O günden sonra Yeşilçam'da Godzilla laka
bıyla nam salan Selahattin Geçgel bu takaba layık 
olmaya çalışarak, Godzillalı.klanna her geçen gün 
bir yenisini daha eklir! Yusuf Kurçenli'nin yönet
tiği, "Antik Talao." Jilminin çekimleri için Salih
li'den Uşak'a gitmektedirler. Derken yolda ara
bası bozulan bir adam onlan durdurur. Adam, 
Godzilla ve yanındakilere, kendi krikosunun bo
zuk olduğunu, bu yüzden vars.ı kıikolannı verip 
veremeyeceklerini sorar. Ancak Godzilla'ıun bin
diği aracuı krikosu da bozuknır. Bunun üzerine iş 
başa düşer ve Godzilla, arabası bozulan adama 
yardım için krikoluk görevini üsdenir! Adam da 
Godzilla'nuı kaldırdığı yerdeki lastiği değiştirive- , 
rir hemen. Görgü taıuklarırun söylediğine göre, 
arabanuı Godzilla tarafindan kaldınlan bölümü
nün içinde kucağında çocukla bir kadın oturmak
tadır ... Kı$dası'nda "Çökertme" fi lminin serin 
de ise 'Godzillalığı' doruk noktasma çıkane Sela
hattin GeçgeL Çekinı için girmek istedikleri yere 
bir araba park edilmiştir. Ancak bu arabanuı he
men kaldırtlması gerekmektedir. Sahibi ortalıkta 
yoknır. İş yine başa düşer ve Selalıattin Geçgel 
çevredekilerin şaşkuı bakışlan arasında çekici gö
revi üstlenir. Ve çekim için girmek istedikleri ye
re park edilen arabaıun yerini değiştirir elleriyle 
kaldırarak. i\rabarun sahibi gelip de arabasırun 
başka bir yere, üstelik düzgünce park edildiğini 

Yeşilçam'In 'Godzilla's1 

göıi.ince şaşınr . Selahattin Geçgel çekici çağınp 
kaldı.rttıklarını söyler! 

"Susuz Yaz;'dan "Yılanlann Öcü"nc, "Se
yit Han"dan "Sevmek Zamaru"na, " Gecelerin 
Ötesi"nden "Işıklar Sönmesin"e neredeyse ça
lışmadığı film; Metin Erksan'dan Y~maz Gü
ney'e, Lütfii Akad'dan Memduh Ün'e, AtıfYıl
maz'dan Halit Refiğ'e neredeyse çalışınadığı yÖ· 
netmen; Turhan Seyfioğlu'ndaıı Hülya K.oçyi
ğit'e, Ayhan Işık'tan Fikret Hakaıı'a, Yılmaz Gü
ney'den Türkan Şoray'a neredeyse çalışmadığı 
oyuncu kalmayan; aynca " Aç Kııı:lar", " Seyit 
Han", "Susuz Yaz", "Yılarılann Öcü" gibi ba
zı sinema filmlerinde de oyunculuk yapan ser 
amiri Selahattin Geçgel, narnı diğer Godzilla 
kimdir peki? 

Tokat'ın merkeze bağlı Cirik malıailesinden 
olan Godzilla, nüfus kağıdında 1946 yazsa da 
1939 doğumludur gerçekte. Biri kız, dördü er
kek, beş kardeşin en büyüğüdür. 98 yaşmda " çok 
süper babaanne" lakaplı 30-40 rorunlu bir an
nesi olan GodziUa'nuı babası ise yillar önce öl
müştür. Bugün bir oğlu, bir kızı ve iki tane siyam 
kedisi olan Godzilla' run asıl mesleği ise radyatör 
tamirciliğidir ... 

i~tanbul'a gelişi de radyatörlerini tamir ettiği 
bir tanıdığının kamyonuyla olmuşnır. SO'li yıllar· 
dır. 1 1 yaşındadır. İstanbul'a geldikten sonra ilkin 

Feriköy'de bir kablo fabrikasında çalışLr. Daha 
sonra Yeni Atlas Sineması'nda gazoz satmaya 
başlar. Godzilla becerikli biridir. Ga:ıo:ı saocılı 
ğıyla yetinmez. Ga:ıoz ,S:~Ocılığı sırasında sinema
cun makinistinden bu işi de öğrenir. Ve makinis
ri n gelmediği, sinemanın önünde de upuzun 
kuyruklann oluşnığu bir gün, " Makinist gelme
di, duman oldum" diye tutuşan patronunun 
şaşkın bakışlan arasında filmi oynatır. O gün pat
ronunu kurtaran Godzilla, o dönemde bir yan
dan da Adas Film'de sinemacılara kostüm vb. 
malzemelerinin taşınmasmda yardım etmektedir. 

Metin Erksaıı'uı 1955'te "Aştk Veysd" fil 
mini sinemada oynatması onun Erksan'la tanış
masına vesile olur. Daha sonra da Hitit Film Şir-

- keti'nde bir çok filmde çalışLr Metin Erksan'la. 
Aııcak Godzilla'run çalışoğı sinemacı sadece Me
tin Erksan değildir. Yılmaz Güney'in de önemli 
bir yeri vardır GodziUa'nuı yaşanunda. Godzilla, 
Yı lmaz Güney ile ilgili yaşadıklannı şöyle anlao
yor: "Çok çalışok beraber. Ben 1967'de 'Ko
zanoğlu' filmini çekerken nişanland.ı.m_ Yıl
maz abi nur içinde yatsın ... Benim parasızlık
tan kıvrandığımı görünce 'üzülme, düğün de 
benden' dedi. 1967'de evlendim. Düğünümü 
o yaptı. Eğer bugün benim bacam tütüyorsa 
bnnu önce Allah'a, sonra da YLlmaz Güney'e 
borçluytım. Bir gün eski Haydarpaşa'da çe
kinı yapıyoruz. Yılmaz abi fılın icabı kaçıyor. 
Denize adayarak kaçınası gerekiyor. Ancak 
yüzme bilmiyor. Onnn yerine elbisesini ben 
giydim. Haydarpaşa'da denize atladun. Halki
ki tüfeği aldı, mermiyi. Kamerada çekiyor 
böyle. Cuf aıf... Sular çıkıyor. O kadar inan
cım, güvencim var ki bir şaıjör boşalttldı. Ve 
karşıya geçtim. Onunla çalışmak bir zevk. Ba
zılan sevmeyebilir ama hiç önemli değil. Beş 
pannağın beşi bir mi? Biri sever, biri sevmez. 
Ama, ben her zaıruin saygıyla aıuyorum. Bir
çoklan resimlerini yırtmıştı, yakınışiardı kor
kudan. Benim burada h3.13 resirrılerinı dunı
yor. Çünkü bunlar bir aıu. Bwılan nasıl yok 
edebilirim, nasıl yalkabilirim! O fikri, Kürtçü
lük mü bilmem nemi beni hiç ilgilendirmez. 
Onnn sinema görüşü beni ilgilendirir. O be- . 

nim için bir babadır. Baba dediğin zaman 
mafya babası falan değil. Sinemanın Yeşil
çam'ın da babasıdır bilenlere. Bilmeyenlere 
zaten vursan da duymaz" 

Bugünlerde Bomonti Ermeni Katolik Okulu 
Vakfi'nın desteğiyle ayakta rutnığu , içerisinde her 
biri ayn bir anı o lan aksesuarlar, fotoğraflar vb. 
nesnelerin bulunduğu Tarlabaşı'ndaki 'kaptan 
köşkü'nde gelecek yeni iş tekliHerini bekleyen 
'Yeşilçam çınan', bir başka arusuu daha paşlaşı

yor bizimle ... Yeşilçam'ın siyalı beyaz dönemin
de, yapımcılann bir tilmin iş yapıp yapmayacağını 
önceden nasıl kestirdikleriyle ilgili ilginç bir aıu 
bu. Kim bilir, belki birilerine illıam olur! Godzil
la ·anlatıyor: "Önce bir kemancı ve hizmetçi ya 
da kapıcı bir kadın çağınlıyordiL Daha sonra 
keman müziği eşliğinde senaryo oknnuyordu. 
Senaryoyu okuyan öyle özel bir tonla okuyor
du ki karşıdakinin ağlamaması neredeyse im
kansız hale geliyordu. Mesela senaryoyu oku
yan kişi, 'kaduı verem', 'ağzından karılar geli
yor' diyordu, 'mendil kanlar içinde kalıyor' 
diy'!rdu ve hizmetçi. kadın başlıyordu ağlama
ya. Işte o zaman Muharrem Gürses, 'taınanı, 
bu film iş yapar' diyordu. Yarti eğer senaryo 
okunurken o hizmetçi veya kapıcı kadın hün
gür hüngür ağlarsa, bu o filminiş yapacağına 
işaret sayılıyordu." 

Godzilla aynı amanda ödüllü bir set anıiri. 
Ancak o, ödüllü olmaıun sevincini pek yaşayarnı

yor. Dediğine gö~ ödül alan sinema emekçileri iş 
bulaımyorlarmış. Odi.il almak, aç kalınakla eş de
ğemıiş sinema camiasında. "Işıklar Söıımesin" 
filminin setinde yorgunluktan kalp krizi ger,.irir
ken, yöneınıeni Reis Çelik'in bütiin uyanlaruıa 
rağmen sete geri dönen Godzilla için Çelik, kc:;n
disiyle yapılan bir söyleşide şw1lan söylüyor: "Ilk 
filmimde God.zilla ile çal..ıştun ve onu tanınıı
yordum. En ccvval kimse ona gidelim ve onu 
getirelim dedim. Yapacağımız iş çok zor bir 
işti. Dağda çok o lanaklarmuz yoktu. Hatta bi
raz da gizli gizli çekiyorduk. Godzilla'nın ad
resini verdiler bi7~. Ben dağcıydun. Çok rahat 
çıkabiliyordum dağlara; tırınaııabiliyordum. 

Arkadaşlan taşıyabiliyordum ama Godzilla'yı 
gördükten sonra baktım ki benim dağetlığım 
pek para enniyor. Godzilla'nın en büyük özel
liği, sette olması gereken ve yapılınası gere
kenler konusunda çok yönlü olması. Bomba 
patlayacaksa, patlatabiliyor; şaryo kurulacak
sa, kurabiliyor; taşınacaksa, taşıyabiliyor; oy
nanacaksa, oynayabiliyor. Bu aslında Yeşilçam 
geleneğiniıı bıraktığı bir miras. Çünkü Yeşil
çam geleneğinde birkaç günde film çekmek ve 
her şeyi üstlenmek gibi bir alışkanlık.la geliş
mişler, büyümüşler. Godzilla, Yeşilçam gele
nek.leriııin toplanudır!" ~ 

muratmuslu ] 
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HAZlRLAYAN 

[ . reyhan i ] 
reyhancice~@esmerdergisi com 

MANSUR BEKLEMEDE 
Londra dönüşü konuştuğumuz Lale 

Mansur'un yüzünde güller 
açıyordu. Nedeni yoga, çello ve 

Avrupa kültür gezileriymiş. 
Sanatçı, yeniden doğuş olarak 

adlandırdığı uğraşlarının yanı sıra 

iki filminin çekimlerinin başlaya
cağı günü dört gözle bekl iyormuş. 

Maddi olanaksızlıklardan dolayı 
bekletilen filmlerden birinin yönet
m~ni Turgut Yasalar olacakmış. 
Oynamak için yanıp tutuştuğu 

karakter içinse Eylül ayı n ı 

bekleyen sanatçı, bir dizide eli 
belinde, ayağını sağlam basan, . 

Sophia Loren karakterleri benzeri 
bir kadını (anlandıracak. 

"MÜZİGİMLE 
İLGİLENSİN LER" 

Agire Jiyan üyesi Nail Yurtsever, 
reytingi gittikçe yükselen 

·"Ihlamurlar Altında" adlı dizinin 
müziğinin altında imzası olduğu 

için televizyon ve basının ilgi 
odağı olmuş. Başka müzisyenler
le karşılaŞtı rı lmaktan pek hoşnut 
olmadığını dile getiren Yurtsever, 
"Müziğimin konuşutmasını tercih 

ederim" diyor. Bu arada 
sanatçının üzerinde çalıştığı yeni 

Agire Jiyan albümünün Ocak 
ayında çıkacağını 

müjdeleriz. 

MIDYAT'TAN 
MEMLEKET FILMI 
Aslen Midyatl ı ama Ankara'da 

doğup büyümüş tiyatro ve sinema 
sanatçısı Sermiyan Midyat, 

"Emret Komutanım"ın çekimler
ine devam ediyormuş. Hikayesin i 
ve senaryosunu yazdığı bir film 

projesi için kolları sıvayan 
sanatç.ı, Midyat'ta çekeceği filmde 
Amerikalı bir kadın ile kimliksiz 
köyün tek kimlikli delikanlısının 
aşkını anlatacakmış. Replik Film 
i le anlaşma yapan Midyat, Yüksel 
Aksu'nun yönetmenliğinde çeki le
. cek f ilm için yaz başında yerel 

cast o·luşturmak için 
M idyat'a gidecekmiş. 

KÜRT ARPİST 
TARA CAF 

Ünlü Kürt arpist Tara Caf albüm 
hazırl ığında. Bağdat'ta dünyaya 
gelen, yaşamını uzun yıllardır 

Londra'da sürdüren Ca( arp ile 
Kürt coğrafyasın ı n otantik müzik 

türlerinden biri olan Havrami 
şarkılarını kadife sesiyle yorum

luyor. Caf, "Fo lk şarkılar hep 
aşktan söz eder. Günlük 

hayatımda ne zaman içimi acıtan 
bir şey olsa arpın arkasına geçiy

orum ve rahatl ıyorum " diyor. 
Caf'ın albümü pek yakında Kom 

Müzik etiketiyle piyasada. 

AÇIK RADYO 
10 YAŞlNDA 

92 ortaklı, kar amacı gütmeyen, 
bağımsız ve özgürlükçü bir proje 

olarak ayakta kalabilme 
mucizesini gösteren Açık Radyo 

lO'uncu yılını tamamladı . 

Radyonun kurucusu Ömer Madra, 
şunları söylüyor: "Açık Radyo'da 
toplum un çeşiti i kesimlerinden, 
hatta kimi işsizler kategorisine 

giren ve yaşları ıo ile 75 
arasında değişen 728 insan 698 
program yaptı. Her hafta 154 
programcı, 122 ayrı program 

yapıyor." Madra "Kainatın tüm 
seslerine açı k radyo"da 

konuşmaya devam edecekmiş. 

KAYA'DAN . .. 
YENI ALBUM 

Yaklaşık 6 yıldır Paris'te yaşayan 
özgün müziğin güçlü sesi Ahmet 

Kaya yeni yıla, yeni albümle 
giriyor. Gam Prodüksiyon'dan 
çıkacak olan albümün adı, 

"Kalsın Benim Davam Divana 
Kalsın!" Pir Sultan Abdal başta 
olmak üzere alevi türkülerinden 
oluşan albüm, sanatçımızın ilk 
türkü albümü olacak. Albümün 
heyecanını taşıyan Kaya, şu . 

sıralar memleketine Elönme 
. hazırlığı yapıyormuş. 

MIRADYSONUN DA 
MURADINA ERDİ 

Diyarbakır'da müzik 
çalışmalarını sürdüren 

Mırady'nin, hazırlıklarını 5 yılda 
tamamladığı ilk solo albümü 
Xemname (Gamname), Ses 
Müzik etiketiyle yayımlandı. 

Ağırlıklı olarak rock formunun 
imkanlarıyla hazırlanan albüm 

modern ve özgün sound lar 
içeriyor. Mı rady, bu albümde 

l<ürtçe'de modern müziğe yeni 
imkanlar kazandırmak için yola 

çıktığını söyluyor. Halen 
Diyarbakır'da yaşayan sanatçı 

öğretmenlik de yapıyor. 

ŞARKlLAR YAŞAR 
Kızılırmak grubunun üyelerinden 
Yaşar Aydın'ın bestelerinden 

o l uşan şarkıların seslendi ri ldiği 
"Şarkılar Yaşar" albümü ko.lek
tif bir çalışma olarak oldukça ses 

getireceğe benziyor. Vedat 
Sakman, Burhan Şeşen, Suavi, 

Mazlum Çimen'in yer aldığı 
albüm için Aydın, "Yapımcımız 
Metropol Müzik'in sahibi Faruk 
Altun projeme inandı ve cesur 
davrandı. Şanslıyım, çünkü 33 
yaşında böyle bir kadro ile 

çalışmış olmak herkese nasip 
olmazdı" derken, Grup Nefes'te 
çalışmalarını sürdürecekmiş. 

/ .-
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SERGI YERINE 
DİA GÖSTERİSİ 
Fotoğraf sanatçısı İsa Çel ik 

fotoğraf sergilerinden, maliyetli 
olmalarından öt~rü vazgeçmiş, 

dia gösterileriyle fotoğraflarını 
sergilerneyi tercih ediyormuş. 

"Şimdiye kadar kimseden bir şey 
isterneyi beceremedim, bir mac
eraperesti bekliyorum" diyerek 
spansorluk için yeşil ışık yakan 
sanatçının bu arada üç yeni 

hikaye kitabı çıkıyormuş. İlki bir 
aya kadar kitapçı raflarında ola

cak, diğerleri üzerinde ise 
çalışmaya devam ediyormaş. 

YOROZLU'NUN 
KİTABI ÇlKlYOR 

Ocak ayında açacağı yeni sergisi 
için İzmir'deki atölyesinden çıkıp 
İstanbul'da olacak Ressam Şenol 

Yorozlu, koleksiyoncu Fatih 
Cenikli ve Nilgün Yüksel'in 

hazırladığ ı retrospektif kitap için 
destekte bulunuyormuş. 

Yorozlu'nun 1970'Ierden bu yana 
yaptı ğı desen, karikatür ve res
imlerden örneklerin yer alacağı 
kitap Türkiye'de bir koleksiy
onerin koleksiyonundan tek 

sanatçlya ait tüm dönem eserleri 
içerecek ilk çalışma olacak. 

''l<uyrul<tan Uyruğa'' 
KUYRUK" hikayesi, yeni ku

' ' şağın gülümseyerek dinleği 
bir anekdot artık. Evini, bar-
kını bırakıp "Diyar-ı Rum"a 

doğru yolculuğa ç ı kan hemen her 
Kürt, en azından bir kez yüzyüze kal
mıştır "Kuyruklu Kürt" sözüyle ... 
Daha galiz aşağılamalar da vardır 
elbet. Sonuçta Kürt olmak gerçekten 
güçtür bu coğrafyada. Sadece Kürt 
olduğunuz içindir bütün bu tartışma
lar, aşağılanmalar, hakaretler. Hangi 
l<ürde sorarsanız sorun, mutlaka an
latacak bir hikayesi vardır. Köylüsü, 
şehirlisi, üniversitel isi, işçisi, işsizi. .. 
Hepsinin zihinlerinin derin koridor
larında i şlenmiş birkaç hüzünlü anıy
la mutlaka karşılaşırsınız. 

Muhsin Kızılkaya son kitabı 

"Kuyruktan Uyruğa"da işte tam da 
bunları anlatmı ş. Belleğinde kalan 
anılar, yaşanmışlıklar, bir bir dökül
müş kağıtlara. l<ah Sümbül Dağı'nın 
gölgelediği Hakkari sokaklarında, 

kah İstanbul'da metruk bir bekar 
evinde, sokakta, okulda, kısaca yaşa
mın her anında karşılaştığı kimlik 
sorununu an latmış Kızılkaya. Sadece 
kimlik sorunu mu? Değil elbet, kita-

bı okurken bir bakıyorsunuz Yılmaz 
Erdoğan'la Beyoğlu sokaklarında 

dolaşıyorsunuz, sonra oradan Hak
kari'ye geçiyorsunuz, şehirde şöyle 
bir tur atıp, "Vizontele"nin gerçek 
kahramanlarıyla tanışıyorsunuz. 

Oradan ver elini "Güney" ... İnsan
lar, ünlüler bir bir geçiyor karşınız
dan. Hepsinin bilmediğiniz ya da bir 
şekilde kulaktan duyduğunuz farklı 
dünyalarını keşfe çıkıyorsunuz. Ah
met Kaya, Şiwan, Ahmed Arif, Or
han Pamuk çıkıveriyor karşınıza siz 
sayfaları çevirdikçe ... 

Muhsin Kızı lkaya'nın Sel Yayın

cılık'tan çıkan " Kuyruktan Uyru· 
ğa" kitabı.nda, Türkiye'nin l<ürt ger
çeğini yalın, sade, çarpıcı biçimde 
hissedip, bir bellek tazelernesi yaşa
yacaksınız. Yılmaz Erdoğan'ın şu di
zeleriyle başlayan kitabı bir solukta 
okuyacaksınız: 

" Çocuktum Kürtlerin 
kuyruğundan bahsedilirdi, 
Nicedir uyruğundan bahsediliyor 
Ve kim ne söylese bu mühim 
mesele hakkında 
Mühim kanamalar tespit ediliyor 
hastanın dosyası nda." 

l 
oplumun geniş kesimi, "Ye~il-
urt Davası"yla birl ikte duydu Hasip 

Kaplan ismini. Yeşilyurt köylülerinin karşılaş-

,, 

tığı insanlık dışı olayın avukatıydı o. Sonra hemen 
hemen bütün önemli toplumsal olaylarda ismi anıl ır oldu. 

Hasip Kaplan iyi bir avukattır, evet ama aynı zamanda iyi 
bir yazardır da. l<aplan, hukukçu kimliğinin yanı sıra gazete ve 

dergilerde yazdığı yazılar ve kitaplarıyla bir yazar kim l iği de ta
şıyor. Yıllarca mahkeme koridorlarında karşılaştığı haks ı zl ık, tra

jedi, hüzün ve çarpıklıklarla dolan beynini ve yüreğini yazarak bo
şaltıyor Kaplan. "Sadece davalara girerek bir ~eylerin değişmesi-

, ni beklemek 
zor. Halka ulaş
mak, 'insanlara 
anlatmak da la· 
zım. Bu yüzden 

yazıyorum" diyerek sarılıyor kaleme. Çok da iyi ediyor. Kaplan, Cadde 
Yayınları'ndan çıkan son kitabı "Dilekçesi Hüzün"de, Türkiye'nin son 
on yıllık sürecinde yakından tanık olduğu olayları , özellikle de Kürt 
meselesi hakkında yaşanan gelişmeleri akı cı bir üslupla okuyucuya 
sunuyor. Kitabı okurken kimi zamanİdil'deki bir Süryani evinin, ki

mi zaman Diyarbakır kuçelerinin, oradan, İstanbul'un kaotik yaşa
mının kokusunu hissedeceksiniz içinizde. Sözü yine Kaplan'a bı

rakalım: "Mezopotamya kokusunun, renginin, kimi zaman 
çığlığının döküldüğü satır aralarında müthiş bir sevdanın 

ipuçlarını paylaşma sırrı gizlidir. Diyarbakır surları ka
dar heybetli, Harran Ovası kadar uçsuz bucaksız, 

Cu di Dağları kadar vakur, Dicle kadar hırçın duyguların fırtına
ları nda; eşit, özgür, onurlu, insanca bir yaşam için ya· 

zılanlar aynı zamanda halkımızın hüzünlü 
bir dilekçesidir." 
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SEN 
Sevgi gülücüklerime mana olan masalı~ın 
Gerektiğinde düşündüren 
Şimdi görmediğim o yüzünü 
Bir bozkıra benzetiyorum 
Seni orada görüyorum 
Çünkü o da senin gibi yeşillerle dolu 
Anlayacağın umutlarla dolu 
Yaşam dolu. 
Her ne kadar umutlar şimdi sönmüş olsa da 
Beni seni bu düşlerle umut dolu yapıyorum, 
Burada yanımdaymış gibi yaşıyorum 
Ey dostum 
Uzaklardan sevdiğim. 
Volkan Bora 1 Meleti (Balyan) 

Öncelikle bu kadar değerli esmer 
adam/kadınları bizimle buluşturduğunuz 
için teşekkür ederiz. Aşiret kızına dair 
yazınıza, yayınınıza amenna. O her şeye 
değer. Güzelliğiyle, samimiyetiyle, 
akıllığıyla en önemlisi de doğallığıyla bu 
dergide olmayı hak ediyor bence. 
Beyaziaşmadan . ES M ER kalman ız dileğiyle. 
Güneş Akdal 1 Istanbul 

Esmerin Hak'a Dansı 
Kendince haklı olarak, 
Vermişti hakkımızı, hakk! 
Haksı zlık! haksızlık boyutunu öylesine 
aşmıştı ki; 
Hak'ın, hakkına göz dikmişti haksızlık 
Sanki vermek Hak'kın, almaksa haksızındı, 
hak 
........ Solumak gibi, susamak gibi 
Ana rahmi gibi kutsal olan toprakta 
yaşamak gibi 
Gibi gibi, gibi ... Gibi ne varsa iste 

Hak'kın 11akkıydı vermek 
Almaksa haksızın hakkı olmuştu (!) 

haksızca 
Haksızlar hakkı parsellemişti 
Biz de: hakkımı z, halkımız için 
Hakkı, halkı; haklar, halklar için durmaya
caktık 
Hakkımızı alan haksıza karşı; 
Haklı olarak haka dansı yapmamız lazımdı 
Ve yapacağız 

Bu senaryonun yönetmeni sizler; 
Oyuncuları da bizler olacağ ız 
Haydi, haksızın kurbanları 
Hak'a dansına 

Çıkar kalemini.. 
Göster mahremini (!) ... 

Görsün herkes esmerini. .. 
Jı Sipane Xelate MELA HEMO 

KANATAN 
Kendime sızlayan yarayım; ilaç ararım, 
umudum ilaç sensin 
Olan yarayı sağaltır doktor; gizli yarama 
kim neylesin 

Gözlerim birer istiridyedir, gizler özünde 
inci lerini 
B ıçaklarla deşerler yüreğimi, gözyaşt arıma 
sorun onlar söylesin 

Yol bi lmişsen bir gerçeği, avısın barut koku
lu avcıların, bunu bil 
Başım, böyle ölümün önünde eğil; yürü bu 
yolda, istesen de dönemezsin 

Sözüm size Zerdüşt torunları, ışıtın 
karanlığı güne dönsün 
Çiçekler, saf tutun yanında ormanımızın, sen 
kırımiara direnen menekşesin 

Bir sen kaldın dünyada muradına ermemiş, 

·e s m e r d e 

yetmez mi artık kavmim 
Zamanıdır oğullarına gelin olmanın, unutma 
bin yıllık hasretimizsin 

S ı rtı kurşuni bir yılan gibi, ayışığı altında 
akarken fırat, anımsa 
Usulca türküsü söyler M E M'in, ararı m seni, 
ZİN'im nerdesin 

Kendime sızlayan yarayım, i laç ararım, 
umudum ilaç sensin 
Olan yarayı sağaltır doktor, gizli yarama 
kim neylesin 
Mehmet Ercan 1 Kulu 1 Konya 

MAVISA BENZEYEN YÜZÜN 
Güneş ülkesinin esmer çocukları, 
esmerliğimizdir, bizi ispiyonlayan. 
Duruşumuzdur, bizleri farkl ı .k ı lan onlardan 
Ağlamaklıdır dünden bugüne ezgilerim 
Gülmeyi unuttu o çocuk yürekler ... 
Sevdaları ki rletilmiş, onurları k ı rılgandır 
Ateşten bir gömlektir, yaşam ülkernde 
ve herkes o gömleği taşıyamaz!!! 
Zam(an) yaşlandıkça, biz yaşanmışlıklar
dayız hAla ... 
Kendi ikliminde kaldı haykırışlar, 
Yıldızlar indi birer birer, 
Ve turnalar son göçün demindeler. 
Rüzgarlar suskun hala, tufandan bu yana, 
Türkülerimde gözlerinin yakamozu, 
Yatağına sığmayan ırmak gibi 
Mayısa benziyordu yüzün, 
Aynalarda unutuldu, o yalancı gençlik 
Yazda sen üşürdün, ben ölürdüm ... 
Ve bu ölüm, sana ulaşmanın en baki yolcu· 
luğudur. 

M. Reşat Şimşek 1 Kahta 

MERHABA dostluğun, kardeşliğin insan
ları. Merhaba sürgünlenmiş sevdaların, 
kayıp tarihlerin, yasaklanmış aşkları, 
destan l arın, yaşamların aydınlığa vurulmuş 
yansımal arı. Merhaba "Ronahiya çawemin" 
Esmer dergisi emekçi leri. Hayata dair ne 
kadar güzellik varsa, hepsini sizlere boyuyo
rum. S izin güzell iğinizden geri kalan külleri, 
yüreğimin en kuytu köşesinden sizlere savu
ruyorum. Merhaba tarih kokan coğrafyam, 
"Mezopotamyam" emekçiler in ülkesi, 
Esmer dergisi. Sizleri tebrik ediyorum ve 
çok seviyorum. Başarınızın devamını diliyo
rum. 

BANA DOGRU AŞKTlN SEN 
Karanl ıktan bana doğru, 
Bir ışık süzmesiydin sen. 
Gözlerinden umut ışıltıları 
Yüreğinden sevgi umutları 
Usul usul damladığın 
Yeşil çimenler olurdum. 

. r 1 s 

Boyanırdım 

Kırlara, ovalara 
Mavi okyanuslara. 

. 
1 

Hüznün gözlerinden 
Aydınlık olurdun, 
Gökkuşağı renginde 
Bana doğru. 
Umutlara bürünürdüm 

• c 

Yeni sevgi ler çoğalı rdı bende 
Taze aşklar biriktirdim, senden. 

Bir çığlık gibi sızlard ı n benden 
Ses olurdon sokaklarda 
Yankın kalırdı boş odalarda. 

Yüreğim çı rılçıplak, 
Senden kalan bir besteydi 
Yasak kelimelere mahkOm 
Sürgündü, suçlu cümlelere. 

o 

Beyaz sayfalarda gebe kalan, 
Mürekkep kokulu aşklar beslerdik 
Karanlığın darağacına asılmış 
Sevgi kokan çocuklarımız olurdu. 

Tertemiz bir günah, 
Suçsuz bir yasa ktı aşk ı mız. 

İnsanlığa doğru savaşçıydık, biz 
Özgürl üğe doğru kıvılcımdın, sen 
Yaşama doğru direniştim, ben 

Sana doğru yaşamdım, ben 
Bana doğru aşktın, sen. 
Muhittin Can 

Medyam 
Seni yüreğime gömmüşüm 
Canımdan bir parçasın 
Canımı okşamak isterim 
Canım paramparça 
........ dokunamarn 
di ki lm iştir dikenl i teller 
newrozda, zemheri' ayında 
canıma sarı l mak isterim 

....... doyasıya 
Şalvarlar, fistanlar dikenli 
tellt!re takılır. 
sevgiyi -umudu çok görürler bizlere 
bizi bize düşman etmişler 
yıllardan beri kahrolası tarihe. 
Ey ... ! MEDYAM 
çok ama çok uzaklardasın 
sana nasıl seslensem 
bilmem nasıl haykırsam sana 
görmeni bilmeni isterim 
namus-avrat bir yana 
öz namusun sende 
namazım-niyazım kabul değil 
sen özgür olmadıkça 
ben sende bulmuşum kendimi 

m 

sana sevdalanmışım. 
toprağına tohum olmak isterim 
yanlış anlama bu aşk değil 
aşkın öıyırü an gelir 
Vahap Ince 

Bir Resimarkası Yazısı 
Güllerin özü 'nl! ... 
Belki sen, hiçbir zaman bilemeyeceksin seni 
ne çok sevdiğimi ... Belki de bir gün bilecek 
ve bağrına en keskininden bir hançer gibi 
sap l anacaktır bu gerçek. 
Sen duyamayacaksın gülünce göğsümün 
katesinden fır l ayan güvercinterin kanat sesi
ni. .. Belki de bir gün duyacak ve tümden 
sağır olacaksın o vakit. 
Eminim sen göremeyeceksin saçlarını savur
duğunda gözlerimde oluşan o iklimsel 
ıslaklığı ... Kim bilir görürsün belki de ve 
gözlerin bir daha hiçbir şey görmek iste
meyecektir o saatten sonra. 
Belki de sen, hiçbir an duyamayacaksın seni 
düşününce etirnden yayılan o esrik kokuyu ... 
Belki de bir gün duyacak ve tanıdığın her 
insanda o kokuyu arayacaksı n. 

Bilemeyeceksin mesela yüzünün 
ayaydınlığına dalıp gizlice iç ti ezgiler 
mırıldand ığ ım ı ... Teninin her zerresine 
gülden fidanlar ekmek istediğimi, 
saçlarından kazak örüp yalnız l ı ğ ıma giy
dirmek istediğimi hiç mi hiç bilemeyeceksin. 
Oysa ben bildiğim için üşüyorum; bildiğim 
için başka bir gönüle ulanmak, başka bir 
gözde ölüme dalmak ve başka bir tene fidan
lar ekmek istemiyorum . 
Felat Dursun/ Diyarbakır 

Gelin görün, neler yapılıyor neler oluyor şu 
maket djjnyada ... 
Kimileri ekmek derdinde, kimileri tatlı. .. 
Ve kimileri de[ ki bana göre en onurlu olan 
budur] kendi ana DiLLERİ 
peşinde ... 
Neden Tanrı olmak istememe gelecek olur
sak. 
Kürt ve Türk'lerin yerini bir günlük 
değiştirmek isteğ i ki inanın bu yeterli ola
cakt ı r sadece bana göre başka hiçbir amaç 
beslemiyorum ... 
Eyüp Özdemir 

Geçenlerde sizinle tan ı ştım. Mutluyum, 
umutluyum ve hep sizleri beklemekteyim 
tıpkı yüzyıllardır gün yüzüne çıkmamış olan 
dilimi beklediğim gibi. .. 
Özdemir Öz 

"büyü artık çocuk 
kalbime hüznün batıyor ... " 

kesik bacaklı bir fahişey i m 
sokak ortasında sevişiyorum durmadan 
ve mutlaka bir yerlere kar yağıyer 
ben sevişi rken 

"çantamda aşk şiirleri sakl ıyorum!" 
kitaplardan aşı rılmış kötü cümleler 

-bekçileri geri hizmete çektiklerinden beri 
sokaklar bizim/-

küfürlü ağzımı dayıyorum gecenin soğuk 
demirine 
kalbimin mazgalından 
bı ra kı veriyorum 
içime aldığım şehrisesimin kı nldığı 
yerlere kanyaşları döküyerum 
yerçekimine direnemeyen 
en zavallı yaratığıyım hayatın 
durmadan bilinmeze düşüyorum .. ! 
murat gültekin 1 adana 
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Zaman su gibi 
ai<IP giderl<en 

VAY beee! Tam bir yıl olmuş. Be
yoğlu'nda metruk bir ofiste çıktı· 
ğımız bu yolculuk bizi bir yıl yü· 
rütmüş bile. Arkadaş şu zaman 
denen şey ne kadar da çabuk geç i· 
yor. Aha dün gibi geliyor ilk sayı· 

mız için koşturduğumuz günler, 
matbaada sabahladığımız gece. 
Siz bilmezisiniz tabii. Siz ancak 
alıp okursunuz. Oysa biz yılbaşı 
da dahil üç gece hiç yatmadan ge· 
çirmiştik matbaa sürecini. Aç, 
yorgun, uykusuz ... Hani derler ya 
yeni yıla nasıl girerseniz öyle ge· 
çermiş bütün yı l; val la bizimki de 
aynen öyle oldu. Baksanıza bir yı· 
lın dolduğunu derginin bitmesine 
saatler kala idrak ediyoruz. Helal 
olsun, önce bize, sonra da size ... 
Bu kadar k ıyağı da hak ediyoruz 
sanırım ... 

Peki, ne değişti şu 12 sayı· 
da? Başımız göğe mi erdi? Val la 
Azad'ın (Bizim görsel yönetmen) 
ki değmez göğe, değse de zaten 
saçları y.ok ki! O var zannediyor. 
"Azad'a sakın saçları olma~ı
ğını söylemeyin, o kendisini Il· 
han Ma11sız sanıyor" durumu 
yaşıyor ... 

Başka; Ferzinde eskiden, ya
ni dergiye başlarken 101 kiloy· 
du, şimdi 134 kilo olmuş. Tabi· 
i ayakları hariç. Ayakları sık sık 
şiştiğinden o s ı ralarda kilosunda 
belirgin bir artış gözleniyor. 

Reyhan, bu süre içinde ken· 
dine 18 çift ayakkabı, 21 elbise, 
sayısız t-shirt, etek ve bilumum 
giyim malzemesi ald ı . Arada 
bunlar giyilir diye kandır ıp ona 
yiyecek bişiler de ald ı rd ı k tabi· 
i ama eşi, kartlarına el koyunca 
çok üzüldük. 

Eylül'ü en son Şiwan sayısın· 

dan sonra gördük onu. Ş i· 
wan'dan sonra bir daha hiçbir 
Kürt beni kesemez diyip dünyaya 
küstüğünü duyduk ama bi lmiyo· 
ruz. Oralardaysan ses ver!.. 

Sevda isim li kara kız ı mızı 

ingiltere'ye yolladık. Gitsin dil 
öğrensin, dünyayı görsün diye 
oradan da buraya yol lamışlar ön· 
ce kendi dilini öğren, sonra gel 
diye ... Bak bak bak ... Ketereler 
siz onun dilinden ne anlarsınız? 

M. A li, eskiden akıllıydı. .. 
Şimdi evli ... 

imam, yaf sen Alevisin, is· 
min imam ama sen ne anlarsın 
imamlıktan dedik dinletemedik. 
Şimdi Adıyaman'da imamlık ya
pıyor. Çizgilerini de üfürerek 
gönderiyor. 

Şero, panik atak yazıları bir 
tuttu pir tuttu, şimdi durup du· 
rup bütün kızlara bu yolla ilanı 

aşk ediyormuş... Yerlerse ... 
Aman dikkat! 

Ayten, Yekda, Berna, Tahsin, 
Ali, Hasan, Şoreş, Özal, Rewhat, 
Erol, Sibel ve daha niceleri. .. 
Hepimiz, hepiniz sağ olun, yaşa· 
yın çocuklar ... 

Ya danışmanlarımız, Muhsin 
Kızılkaya ve Ahmet Tulgar ... O 
kadar ileri gittik ki, başımız ağ· 
rısa ne yapalım diye danışıyoruz. 

Ya değerli yazarl arımız, 

şairlerimiz , çizer lerimiz , 
ağabeylerimiz, hangisini analım 
şimdi. .. 

Şu anda elinizde tuttuğunuz 
sayı 12. sayımız. Aylık olarak 
çıktığımıza göre hesaplayın geri· 
sini. (Ne demekse !) 

2 yaşımıza giriyoruz oolu
um, kolay mı lan! Heyecandan 
ölüyoruz ... 

~~ A. Ertan Mısırlı, -Burda; 
~ Ayten Akgün, - Burda; A. Can Akyol -
~ Burda; Ahmet Kahraman, - Izinli; Ahmet Tulgar, 

_t (S - Burda; Ahmet Erhan, - İzin l i; Ahmet Telli, - Burda; 
""""' Arif Damar, - izinli; Ali Nesin, - Burda; Altay Martı, - Bur-

da; Ahmet Ada, -izinli, Azad Aktürk, Burda; Aslı Erdoğan, -
Hala Tatilde, Berna Şahin-Burda; Bircan Değirmenci,- Burda; Cenk 

G'Ündo~du, -Yok; Coşkun Aral, - Burda; Cüneyt Özdemir, - izinli, Cezmi 
Ersöz, - Burda; Demet Akbağ-Burda; Dicle Anter, - izinli; Enver Sezgin, 

izinli; Evrim Alataş, - Burda; Eylül N. Geroğlu, Uzun bir tatilde; Feyza 
Hepçilingirler,- Burda; Ferzende Kaya, - Burda; Halim Bahadır, Burda; Ha

sip Kaplan, - Burda; Halil Ergün, - izinli; Hüseyin Alemdar,- Burda; Haydar 
Ergülen, -izinli, İbrahim Baştuğ, -izinli; İmam Cici, - Burda; İsmail Beşikçi, 
-Burda, Kötü Şair, - Burda; Mehmed Uzun, - Burda; Müslüm Çelik, -izinli; 
Muhammed Çakıral, -Burda, M. Ali İzmir,- Burda; Mehmet Esen, Burda; 
Muhsin Kızılkaya, - Burda; Murat Muslu -Burda; Müslüm Yücel, - Burda; 
Nihat Ziyalan,- izinli; Orhan Pamuk,- Burda; Orhan Alkaya,- izinli; Pe
lin Batu, - Burda; Rag ıp Duran, - Burda; Rohat Alakom, -izinli; Rew-
hat, - Burda; Reyhan Çiçek, - Burda; Reis Çelik, - Burda; Salih Bo

fat, Burda; Selim Temo, - Burda; Sunay Akın, -izinli, Şeyhmus 
Diken, - Burda; Tim Davis, - Buurde; Vecdi Sayar, - Burda; •"-

Yaşar Kemal ustamız,- Burda; Yavuz Delal -Burda; Yıl- 4_~ 

nnaz Odabaşı,- izinli; Yılnnaz Erd$n, kapakta; ~~ 
Yusuf Uğur U~urel -Burda; ~ 

Yusuf Hayaloğlu, - Burda... ~ • 

~ 

Esmer'in 
bir y1h 

nas1l geçti? 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Rüzgar gibi geçti 
Esmer'in bi r yılı nasıl geçti? 

·· k ı tcar'ında 1eçti 
Esmer'in bir yıl ı nasıl geçti? 

Heyecanlı geçti 
Esmer'in bir yı l ı nasıl geçti? 

Kavgalı dövüşlü ama 
hep barışık geçti 

Esmer~jn bir yı lı nasıl geçti? 
Ufüyerek geçti 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Yarı aç yarı tok geçti 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Aşkla geçti 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Evliliklerle geçti 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Büyüyerek geçti 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Hala OfDyoruz 

Esmer'in bir yı lı nasıl geçti? 
Şiir gibi geçti 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Sevişir gibi geçti 

Esmer'in bi r y ılı nasıl geçti? 
Zo geç · 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Çalışarak geçti 

Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 
Ç c k geçtı 

Esmer'in bir yılı nası l geçti? 
Seve seve geçti 

Esmer' in bir yılı nası l geçti? 
· Güle güle geçti 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Uyuyarak geçti 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Oynayarak geçti 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Bilgisayar başında 
Esmer'in bir y ıl ı nasıl geçti? 

Dergi basarak geçti 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Mermi gibi geçti 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Dağları deldi geçti 
Esmer' in bir yılı nası l geçti? 

Köprülü geçidi 
Esmer'in bir yılı nası l geçti? 

Halay çekerek geçti 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

Konuşarak geçti 
Esmer'in bir yılı nasıl geçti? 

looy loooy, loy loy loy loy, loooy 
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ôrt Dil, Beş Pencere 
er heba Ya Men ... ) 

Merheba ya men e' la bil husni teqwimel beşer 
Hafizeş xaliq şewed ez çeşmi bednam O nezer 
Mucid-i esbab ü alat ü ve ma minha seder 
Dil ji qeyda leşkere xem kir reha weqtT seher 
Ah u naline verini beevlni nlmend eser 

Faqe heqqen şe'neho eqraneho min xeyri şek 
Xatiri maderi peş manendi an eshabi sek 
Ruhuma didi revanım ben de gittim kalme tek 
Yek bibin ta yek bibinin wek du çeşmi neh felek 
Husnu xulql bi nisbet ye, nisbet! ma xeyr u şer 

(Merheba Ey) 
Merhaba, insanlık takvimindeki yüce iyi 
Allah kem gözlerin nazarından korudu seni 
Esbab ve alatın ve bunlardan olanın sahibi 
Kurtard ı kalbi gam ordusundan bir sabah vakti 
Aşksız hiçbir eser olamaz salsan da i nleyiş i 

H iç şüphe yok ki herkesi geçti şahsiyetiyi e 
İl k annenin hatırına, ki benzer ilk kardeşe 
Ruhuma dedi, revanım tek kalma, gittim ben de 
Bir olun, hep bir olun iki göz gibi felekte 
Rabb hüsnü kendisi gibi, hayır ve şerdir bize 

1867 yılında H~zan köyünde (Lice) doğdu. İlk derslerini 
H~zan'da Seydaye Mele Mistefa Xeti'b'ten alan şair, 

destOrn&mesini Diyarbakır Müftüsü Heci Brahlm Efendi' den 
aldı (1904). Pek çok medresede ve devlet dairesinde çalıştı. 
Bir süre de kendi köyündeki medresede dersler veren şair, 

Lice müftül üğüne atandı. MewiCıdu'n Neblyyi 'I-Qureyşi adl ı 
mevlidi 1899 yılında Diyarbakır'da yayımlandı. Ayrıca 
Cengnama Kurd Cı Erman adlı bir eseri vardır, ancak 

bulunabilmiş değildir. İtt ihat ve Terakki döneminde Kürt 
milliyetçisi fikirleri ve bu partiye muhalefeti nedeniyle 

Rodos'a sürgün edildi. Sultan Reşat'a bir mektup yazması 
üzerine sultan tarafından huzura çağrıldı ve affedilmesi 

üzerine memleketine döndü. Söz konusu mektupta şunları 
yazmıştır: "Avcı avını arar elbet. Ya onun başını keser, ya 
besler onu, ya da serbest bırakır. Ona ıstırap çektirrnek hiç 

de yakışır bir hareket değildir". Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 
yıllarında Halifeliğin kaldırı lması üzerine müftülükten istifa 

etti. Pek çok eseri, 12 Mart rejimi sı rasında tarunu 
tarafından yakılarak yok edilen Mele Ehmed~ Xasi, 18 
Şubat 1951 yılında öldü. Yukarıdaki "P~ncgoşe"de <Beş 

· Köşe) dizeler şöyle sıralanmaktadır: 1. Arapça, 2. Farsça, 
3. Türkçe (Qsmanlıca), 4. Kürtçenin Kurmanci lehçesi, 5. 

Kürtçenin Kirmaneki <Zazaki, Dimili) lehçesi. 

fe'P. haz. 
SE .M TEMO 

desen 
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