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anlamlı; küçük bir arabayı tıkır tıkır 
mutfakta yıkanırken şıkır-

"E peki ne olacak ya
tıkır giden eşek ara
üstüne, çay fincanla-

, ........... u • .., bir an -
şey kazanıve-
eşek arabası, 4 

ve yıkanan çay 
kcyfın fuzesini 

anlamsız değil... 
~IJlllla aldığın yeni doğmuş 

Başlayan piycs provası. .. 
· · ayıklan-

~q~, ... .UIWlll\K. pastırmayla 
rakı. 
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Canfeda 
Duygusal engebelerle dolu hayatımın bilmemkaçıncı 
savruluşuydu. Kaybolmuştum. 

Yol her safhada daha da bilmediğimleşiyordu . 

Işıklar azaldı önce. 
Sonra bittiler. 
Işık ve gölge, 
gittiler. 

Dedim iyi bir çocuğa reva mı bu tersgidiş, 

Seviyorum ya kendimi, verdim ayarı , 

Bak dedim bu değerli kulun değer kaybediyor 
Kulun pul oluyor ellerde 

sandım ki sen dediğim ses 
ya da bizzat benim sesim 
sen söylettikçe benden duyulan 
benden bilinen sesim: 

dedi şiir yaz ve kurtar kendini bu kara büyü den, 
um ki affetsin, tarafından incitilen. 

Ve şimdi o masum şiirleri yazan adam 
Hemen şimdi bu gece 
bağışlanmak istiyor 
en çirkin günahından. 

Bir şahaneliğin içine başkasını koymak, 
Arsız bir çoğalma isteğini hafif meşrep 
Utanmaz bir korku, çirkin bir cesaretle yaşayıp 
işin en fenası hiç aralı olmamak, yaraların çok uzağında 
Sefil bir yalnızlığın ortasında, 
Göründüğünden çok daha göbekli aslında, 

Yalandan en çok tiksinen yalancı, 
Doğrunun ikiyüzlü satıcısı, 
Ne etse ne yapsa 
Bu hayatın fukarası ... 

Kendimden geçesim var canfeda. 
Kendimden gidesim var .. 

Biraz eşya toplamak önce .. 
Eşya dediğin ne, bu şiir, biraz da su işte .. 
Gidesim var benden uzağa ... 
Olmadığım bir yere yerieşesim var .. 

O müjdeci gülüşüne kıstırdığım acı parçası, 

O budakil hatıra için, 
hangi kelimeyi bulsam ucu sivri 
saplıyorum kendime, 
ben akrebim bilirsin 
hep biraz zehir saklıyorum yüzüğümde. 

sen iyi bir insan dediklerisin 
beni iyilerin safına geri alabilirsin 
sana kalsa bilirim elbet affedersin 
ama dava artık kamu davası: 

hem bir çiçeğin içinde çağaldım 
hem döktüm yapraklarını ... 

Düştüm. 

Düşmüşüm. 

Aslında ben düşmüşüm. 

Ve acısını çekmeye üşenmişim üstelik, 
Korkmuşum, 
Saklanmışım yüksek rakımlı bir öfkenin satır arasına 

Sen buna inan canfeda, 
Her sözüm yalansa bu illa değil, 

Yemin tillah ederim canfeda, 
Nasıl oldu anlamadım .. 
Nasıl ettim, nasıl dedim bilmiyorum. 
Ben de kendimden 
bunu beklemezdim. 

Şimdi bu şiiri kapına getireceğim. 
Kapıyı açacasakın belki uykulu .. 
Güleceksin yine de , 
Yaşasın canfeda sen her an gülebilirsin, 

Hayrola, gelsene diyeceksin ... belki biraz daha usulca 
ama diyeceksin .. sen her adamım diyene 
gelsene dersin .. sen iyisin... 
Ben olmazianacağım elbet, 
yok sana bir şey yazdım da 

onu vermek için geldim 
diyeceğim, 

kendi saçma hikayesinin hem suçlu 
hem güçlü kahramanıyım ben .. 

her tür yalnızlığı hayatı pahasına haketmiş ben ..... 
hiç olmadığı kadar rahatsız ama hiç olmadığı kadar 
rahat görünen, 
benim de senin de ben zannettiğimiz ben ... 
Bu kadar geldin bir kahve iç istersen diyeceksin sen. 
Ben çoktan gittim .. Bu apar tapar verip kağıtları, 
çarpık çurpuk uzaklaşan lüks ıavuk var ya, o benim işte .. 

Kendimden geçesim var canfeda 
Kendimden gidesim var. .. 

Ve oturup televizyonun karşısındaki koltuğa 
okuyacaksın şiiri. 

Ve şiirin tam buralarda bitmeye başladığına 
şaşıracaksın. 

Şaşırınca güleceksin. 

Yaşasın canfeda, sen her an gülebilirsin. 

KASIM 2005- SARIKONAKLAR 

Türl<iye'nin 
otopsi raporu 

AKTUL otopsi için getirildiğinde tamamen 
yaşamsal fonksiyonlanndan anıınuş, 
ex(ölü) durumdaydı. 

Ceset gayet yakışıklıydı. 
Ölüm sebebinin birden fazla olabileceği 

görüldü. 
Kaldırabilcceğinden çok fazla silah ve techizat ta

şıdığı için omurgada çatlaklar tesbit edildi. 
Mide bomboştu . Açlıktan ölmüş olabileceği üze

rinde duruJdu .. 
Vücudun sol tara.fi bütünüyle ezilmiş, sağ tarafi 

ise baştan ayağa çürümüştü .. 
Fakat ceset hakilcaten yakışıklıydı ... 
Kulaklarda aşın pop kirlenmesitesbit edildi. 
Küçük dilin yutulmuş olduğu, maktulün sesini 

çıkarmadığı için depresyona girip intihar etmiş olabi
leceği kaydedildi. 

Gözlerin anormalin ötesinde televizyon seyretme 
sonucunda yuvalanndan firlarnış bulunduğu saptandı .. 

Vücudun muhtelif yerlerinde, yoğun şekilde "kıl 
dönmelerine" rasdandı. 

Boğazda kirlilikten kaynaklı iltihaba ve boğazın 
her iki yanında irili ufaklı urlara dikkat çekildi. 

Saçın civciv sansına boyanmış olması, maktuldeki 
imaj arayışının sembolü olarak değerlendirildi .. 

KıJ diplerinde uyıışturucu izlerine ve vücutta yer 
yer çete morluklarına rastlandı. 

Fakat bir vakitler hayli yakışıklı olduğu aa aa 
düşünüldü ... 

Sağ bacakta, yani vücudun güneydoğu kısmına 
denk gelen yerde, yeşil renkli kurşun delikleri tesbit 
edildi .. 

Kalbin katılaşmış olduğu gözlendi .. 
Sırtta muhtelif bıçak izlerine rastlandı. 
Vücudun hemen hemen her yerinde keskin cop 

izleri görüldü .. 
Maktulün kel olduğu ve civciv sansı saçın peruk 

olduğu daha sonra anlaşıldı .. akciğerin kurumuş ol
ması dikkat çekti. 

Maktıılün sadeec cinsel organının işlevini hala 
yerine getirmeye hazır kıvamda olması şaşınlarak 
saptandı .. 

Bacaklarda futbola aşın düşkünlükten oluşan 
ödemiere rastlandı .. 

Fakat ceset yine de güzel di.. 
Gözbebeklerinin şakın ifadesi, maktulün faili 

meçhul cinayete ya da yargısız infaza maruz kalmış 
olabileceğini düşündürttü .. 

Maktulün bünyesinde son dönemlerinde şeytan 
tımklan çıkmış olduğu tesbit edildi. . 

Dişierin sürekli sıkılmasından dolayı dudaklarda 
hasar gözlendi. 

Ellerde kelepçe izlerine, böbreklerde mikroplu 
suya, giysilerde yamaya rastlandı. Cepte bir dolar dı

şında para görülemcdi .. 
Kanın donmuş olduğu tesbit edildi. 
Beyine henüz 

rastlanamadı .. 
Maktulün sağ

lam kalan organ 
ve arazilerinin, 
yerli ve yabana . 
sermaye arasında 
bölüştürülmesi 
uygun görüldü. 

Yazık oldu 
ama ceset yakışık
lıydı .. II"Y"" vedatözdemiroğlu J 
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Kars'tan istanbul'a 
geldiğimizde bir ailenin 

yan1na, Tophane'ye 
yerleştlk. Tek göz odayd1, 

metrekaresi bile yoktu. 
Ad1m atamiJOrduk. Büyük 

sak1ntılar yaşad1k 

[ reyhanalaççicek) 
reybanclcek@esaıerderglsl.cOII 

Aşl<ln saz1 elimde 
l<emandal<i tele ne 

Rengiml belli etmesem de beni bilenler bilir. Soldan çağ1ranlara gittiğim zaman 
çok mutlu oluyorum. Müthiş keyif. allyorum ve kendimi özgür hissediyorum 

EKSENLERIN ·o~
larında, ız
mir' den canlı ya

yınlanan bir TRT 
programında, etinde 

sazı genç bir k~, "Yine 
Dertli Dertli Iniliyor
sun" türküsünü seslen
dirirken birden herke
sin ilgi odağı olmuştu. 
Ekran başmdakiler eli
nin ayağının titrediğini 
görememişti ama züm
rüt yeşili gözlerini fark 
etmekte de gecik:memiş-
ti. Çok geçmeden gazete
ciler de TRT binasına 
gelmeye başlamıştı. Prog
ram sonrası genç kızın 
yüzünde patlayan flaşlar 
ve "yeşil gözlü kız" haber
leri birbirini izlemişti. o 
artık basının "Yerli Liz 

Taylor"uydu. 
Çıldır'ın bir köyünde do

ğan bu genç kız, o günden bu 
güne çok yol katetti. Konserva
tuardan eğitimli sesi, beste ve 
söz yazarlığı, sanatını yaparken 
meslektaşlarından hep bir 
adım önde olmasını sağladı. 
Geldiği noktanın kendisine 
yettiğini hissettiğinde ise 
kendisini bir köyde buldu. 

İstanbul'un Çatalca İlçesi'nin Çanakç.a 
Köyü'nde ziyaret ettiğimiz Nuray Ha
fiftaş, hilcl.yesinde aalarını temize çe
kerken bile yüzünden neşesini bir an 
olsun eksik etmedi. .. 

Annem ve babam Ardahan'ın Çıldır 
kazası, Eskibeyrehatun Köyü'ndendir. Ba
bam ile annem kaçarak evlenmişler. An
nem san saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli çok 
güzel bir genç kızmış. Babam ise yakışıklı 
'o.fil' bir delikanlıymış. Parmağını tıklar
ması yetmiş, annemin bohçasını hazırlayıp 
kendisiyle kaçması için. 

Babası Sevdakar, ailesinin dağılma
sıyla mezarlarda, onnanlarda yatarak 
günlerini geçiren; at kılından yaptığı 
sazıyla köy köy dolaşan bir gençtir o za
mana kadar. Gülbad un ile kurdukları 
yeni hayatlarında etinde sazı, ailesini 
geçindinDe telaşına kapılır bu kez. Gül
badun, Kars'ın eski yerleşik halkların
dan biri olan Ermeniterin dilinde tatlı 
anlamına geliyonnuş. Kars'ın bir za
manlar birbiriyle tatlı tatlı geçinen 
halklarının kardeşlik örneğiydi muhak
kak bu isim ... 

Annem babam Terekemc'dir. Tercke-

mc, başına buyruk, özgürlüğüne düşkün, 
dağlarda, bayularda yaşamayı seven bir 
halktır. Yerleşik düzene geçmeden önce 
dağınık halde dağlarda yaşarlarm.ış. Baba
mın anasının anası Altun Ncnc ise Kürt. 
Bize Hafiftaş soyadım o veriyor. Murtcza 
dedem ise deyişler söyler, bağlama çalar
mış. Babamın babası Nairn dedem ileri 
görüşlü biriymiş. Radyoevi'nde derlediği 
türküleri vardır. Sesi de çok güzelmiş. 
THM sanatçısı Burhan Yıldırım amcam
dır. Ailcde herkesin elinde bağlaması var
dır, dilinde de türküsü. 

Istanbul Kurtar Bizi 
Doğduğunda babası askerdedir. 

Doğduğu tarih evin bir kapısının üzeri
ne yazılır ve orada kalır. Başka bir ta
rihle kayda geçer. "0 yüzden yıllarca o 
kapıyı aradım" diyor Hafiftaş. Göbeği
ni ise oraların değişiyle "ahıra basırır
lar", yani gömerler. O bir buçuk yaşla
nnda iken, kardeşi Güray da doğar 
doğmaz İstanbul'a taşınırlar. 

Geldiğimizde bir ailenin yanına, Top
hane'ye yerleştik. Tek göz odaydı, metre
karesi bile yoktu... Adım atamıyorduk. 
Annem tam bir çilekeş. Açlığa, dayağa, 
horlanmaya dayanmış bir kadın. Çok sı
kıntılardan geçtik. Annemin sabnyla bu
günlere geldik. Ama sorarsaruz babam be
nim baş taamdır, sırtımda taşınm her şeye 
rağmen ... Ama geçti o günler... Hiç geç
meyecek gibiydi ama geçti. Babamın ba
şından geçenleri düşündükçe suçlaınıyo
rum onu ... insan mezarda yarabilir mi ya 
da ormanda ... Bunlann meydana getirdiği 
tahribatlar olsa gerek diye düşünüyorum. 
O yüzden babama hiçbir zaman kızma
dım, kızmam da ... 

Babası kahvehanelerde, elinde sazı 
çalıp söyler. Arkadaşları para toplar. 
Birkaç yıl sonra Tarlabaşı'n:ı- taşmırlar. 
Nuray Hafiftaş da Taksim Ilkokulu'na 
başlar. 

Babam gece kulüplerine terfi ettiğinde 
onu dinlemeye Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, 
Yavuz Top, Yılmaz Güney getirdi. ArifSağ 
ve Yavuz Top babamın yakın arkadaşlan
dır. Babarn o zamanlar Arif Hoca'ya "Be
nim çocuklannun ikisi de büyüdüğünde 
çok iyi saz çalacak, türkü söyleyecek" de
miş. "Hadi canım oradan, daha bunlar be
be" demiş önceler'i Arif Hoca, ancak daha 
sonra "Hırnm doğru söylemişsin" diyerek 
destek vermeye başlamış. Ben sekiz yaşında 
bağlamayı elirne aldım. Benim de Güray'ın 
da eline sazı veren babamdır. Yalnız Güray 
saza karşıydı. Güray'ın ilgisi ritm aletleri
neydi. ille de davul çalacağım diyordu, şim
di saz virtüözü ... Güray'ın ilk hocası da 

bendim. Babam "'Ya şu sazı çalacak.sın ya 
bu diyardan gideceksin" derdi. Çok des
pottu. Bizi dışanya çık.arttınnazdı. O za
manlar bilmediğimiz bir rahatsızlığı vardı. 
Babama 13 yıl kadar önce depresyon tanısı 
kondu. 

Sıfır Nuıwara Tıraş Cezası 

Babasının sinirlerinin koptuğu bir 
gün; iki kardeş sıfır numara saç t:ıraşıy
la cezalandırılır. Bir başka gün ise ön
lükleri ve tüm okul malzemeleri babası 
tarafından yakılır. 

Babam "Bundan sonra okula gitmek 
. yok" dedi. O zaman iki göz odaya yeni 

terfi ctmiştik. Önce bir güzel okşadı bizi. 
Sonra da okul gereçlcrirnizi yaktı. Annem 
çok ağladı. "Benim okuma yazmarn yok, 
bari çocuklar okusun" dedi. Ayaklanna ka
pandı. İlkokul hocam Sait Tetik'e gidip 
durumu anlattım. O da bana okul ihtiyaç
larımı aldı ve babamın siniri geçene kadar 
böyle idare ettik. 

Birincilik Ödülü Emel Sayın Bursu 
Öğretmeni Sait Tctik'in tek iyiliği 

bu olmayacaktır. Nuray Haf"ıftaş'm 
mandotini çok iyi ç.aldığını farkedince 
babasını çağırır ve kızının İTÜ Devlet 
Konservatuarı sınavlarına girmesi ko
nusunda ikna eder. 

Babamla cl ele tutuşup kaydıını yaptır
mak için konscrvatuann yolunu tuttuk. 
Birinci olarak kazandım okulu. Birincilik 
ödülüm, Emel Sayın tarafindan verilen üç
dört aylık burstu. Saatlerce ders çalışırdım. 
Çünkü biliyordum babamın ne zorluklar 
çektiğini. Tek amacım bayan onunla bir
likte omuzlarnakn. 

Okul sonrası Belediye Konservarua
n İcra Heyeti'ne sınavsız girer. Burada 
4 sene kadrolu sanatçı olarak görev ya
par. İlk bestesi iseMtaeski kayıtlarında 
durur. Onunla ilgili anısı yine acı bir 
perdeden yansır bugüne ... 

Ortaköy'deki gariban evimizde küçük 
bir teybirn vardı. Yanı başımda dururdu 
hep. Gece gündüz sazımı çalıp kaydedcr
dim. Babam kardeşimi dövdüğü bir sırada 
kısık sesle bir şeyler mırıldandım. İlk beste 
de öyle çıkmış oldu. O bestcyi isteyen ol
du ama veremedim. Ben de hiçbir kaseti
me koymadım . 

Baba BaskiSindan Kurtulmak 
Için Evlendim 
Evlerinde yaşanan bu dayak trajedi

si uzun yıllar sürer. Ta ki Nuray Hafif
taş 24 yaşında evlenıneye karar verene 
kadar ... 

Ben çocukluk, genç kızlık diye bir şey 
yaşamadım . Bir evlilik geçti başımdan, 
onu da tam anlamıyla yaşayamadım. Sade-

! . . . : .. . . . ' . . . . ' :·:. . ·:. . . : . . . . . . . o • ; 
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ce altı ay sürmüştü. Yağmurdan kaçarken 
doluya tutulmuştum. Baba baskısından 
evlenmiştim. Şimdi keşke baba baskısına 
dayansaymışım da o evlilik olmasaymış di
yorum. Hatta olmamış gibi kabul ediyo
rum. 18 yıl oldu ama hatırlamak bile iste
miyorum. Baskıdan kurtulmak için evlen
mem gerekiyordu. İlk kez burada söylüyo
rum bunu. 

Belediye Konservatuarı'na devam 
ettiği yıllarda İstanbU:! Radyosu'nda 
sözleşmeli sanatçıdır. Uç yıl boyunca 
stüdyoda kasetiere bağlama çalar. Ge
cesini gündüzüne katarak ailesine yar
dmıcı olmakttr tek hedefi ... 

Bir şekilde para kazanmak zorunday
dım. Çalınan işler çok zordu ve çok iyi no
ta bilgisi gerektiriyordu. Etrafımda o kadar 
ustalar vardı ki 7-8 erkeğin ortasında ufak 
tefek bir kızdım. Bazen sabaha karşı biti
rirdik kayıtlan. Belim bükülüyor, yere yığı
lacak gibi oluyordum. Bir taraftan çalar bir 
taraftan da "Kömürümüzü alınm, bir de 
anama kırmızı bir kazak ... " diye düşünür
düm. Kazandığım parayla o küçük evimi
ze bir koltuk takımı aldığımda ilk heyeca
nuru yaşamışnm. 

Azarbesk 
Albümüne çaldığı sanatçılar arasına 

arabeskçiler girmeye başlar. Gence
bay'ın bir albümüne vokal yapınca ho
cası Nida Tüfekçi'nin ikazıyla karşılaşır. 
Yanına çağırır ve arabeske devam ettiği 
takdirde okuldan atacağını söyler. Nu
ray Hafiftaş geri çekilir ama .•. 

Vokal yaparken en gerilere gittim ... 
Orhan Abi bana "Bir adım ileri" diyor, 
ben bir adım ilerliyorum, kayıt başlayınca 
yine gerilere kaçıyorum ... Yine uyanyor, 
yine ilerliyorum ... Bu bir süre böyle de
vam etti. Sonunda kısık sesle okumakta 
buldum çareyi. Radyo yillannda da sıkıntı
lar çektim. Sesimin güzel olduğunu söy
lerlcrdi. Soloya kalktığımda burun kıvınr-

lar ve tuhaf anlamlandırmalar yaparlardı. 
Azeri okuyacağım dediğimde 'azerbesk' 
diye takılırlardı. Konya yöresinden oku
mak istediğimde, "O kim Konya kim" 
derlerdi. Ama hepsini de çok güzel seslen
diriyordum. Fakat çok üzülüyordum. Be
ni kınyorlardı, yıpratıyorlardı. Orda da 
Turan Engin beni korumuşnı. 

Babasının Kolunda Maksim'de 
Sazı eline veren babası, kızının her 

zaman yanında olur. Gittiği her yerde 
birliktedirler. Gazeteci bir arkadaşı
nın çektiği kotlu, kıvırcık saçlı fotoğ
rafı ise ona Maksim Gazinosu'nun 
yollarını açar ... 

Babamla bir gün Maksim Gazino
su 'nun önünden geçiyoruz. SanatçıJann 

ışıklı isimleri çok çekici gelmişti. "Baba 
ben de bir gün burada çıkabilecek miyim" 
diye sorduğumda, "Tabü kızım, aha şura
ya yazıyorum, Maksim'in tabelasında bir 
gün senin de adın yazılacak" demişti. Ba
bam haklı çıkmıştı. Bir gün benim de adım 
yazıldı. Bir yılbaşı gecesi için neredeyse 
bütün popüler sanatçıların olduğu bir te
levizyon prograrnında ilk kez çtktım Mak
sim'e. Babanun korkusundan boynuma 
kadar kapalı, yere kadar uzanan mavi bir 
elbise giymiştim. Bu kıyafetle nefes bile 
aJamıyordum. Seval Çarnlıca adlı gazeteci 
bir arkadaşım, Yıldız Parkı'nda çekilmiş di
alanını Sibel Can'a göstermiş. Fotoğrafi mı 
gören Can, "Ne güzel bir kız, hemen bu
nu kadro ma istiyorum" demiş. Çekimleri 
videodan izleyen Fahrettin Aslan'ın oğlu 
Sacit Aslan da "Bana bu kızı bulun" de
miş. Sibel Can beni aradı, "Ben Sibel 
Can" deyince şok oldum. 

Okul, radyo, Belediye Konservatua
n ve ardından gelen Maksim Gazinosu 
teklifi ..• Yıldızlar aleminin bir gün 
mutlaka parlamak istediği yer olan 
Maksim'e tavizsiz bir girişti bu .•• 

Babamla cl ele tutuştuk ve Maksim 

Gazinosu'na gittik. Belediye Konservatua
rı'ndaki görevime dair istifa dilekçemi ha
zırlayarak ... Ama benden önce gidip Mak
sim'de çıkacağıını müdüre bildirmişler. 
Onlardan hızlı davranıp istifaını sundum. 
Sibel Can'ın kadrosundaydım artık. Sacit 
Aslan, ikinci ay devam etmem için şartlan
nı saydığı nda, bir de beni dinlemesini söy
ledim. "Ben babamla gelir, babamla gide
rim" deyince, "İstersen si.ilaJenle gel" diye 
cevap verdi. Başladık işe. İlk ay aldığım pa
rayı bir elbise için harcamıştı m. Babam ku
lis kapısında beklerdi. Ne bir gazeteci ne 
de bir televizyoncu, hiç kimse benim bu
lunduğum odaya adımını atamıyordu. 
Programın bitiminde, daha teri m kuruma
dan giyinip kol kola girip eve kaçıyorduk. 

İstanbul Radyosu'ndan ayrıldığının 
ertesi yılı, 23 yaşında iken ilk kasetini 
Güneş Plak'tan çıkanr. '87 yılıdır ve 
'yeşil gözlü kız', albümünün çıkmasıyla 
birlikte Nuray olmuştur. 

Hafiftaş soyadım kullanmaya başladık
lannda babam bana dönüp, "Ben sana de
memiş miydim soyadını söyleyecekler di
ye" dedi. Babam sevinmeye başlamıştı. 
Daha sonrasında İzzet Altınmeşe ile birlik
te, bir temizlik firmasının sponsorluğunda 
bir turneye katıldım. Anadolu yoUanna 
düştük. O zaman bir Doğan marka ara
bam olmuştu. O arabayla, tumeye çtkok. 
Halk konseri tadına o zaman vardım. 

ldobay ve Prestij Yıllan 
Güneş Plak'ın sahibi Mustafa Gü

neş ile 6 albiim çıkanrlar. O sıralarda 
İbrahim Tatlıses'in firması İdobay yeni 
kurulmaktadır. Tatlıses çağınnca kal
kıp _gider. 

Idobay'ın işlerine bakan Burhan Ba
yer, "Gel kasetini bitirdim" dedi. Sonra 
Fatih Kısaparmak'ı almışlar. Ben de bir da
ha muhatap bulamadım. İbrahim Tatlı
ses'e de ulaşamadım. Birgün stüdyoda 
karşılaştığımda durumu anlattım. Direkrif 
verdi başlanılsın diye. Ama yine bir sonuç 
alamadım. Sonra bir takım şeyler oldu ve 
Tatlıses "Üzmeyin lcızınıızı, verin anlaş
masını" demiş. Keşke öyle demeseymiş. 
Onu diyeceğine biraz sabırlı olmarnı söy
leseydi de bekleyip çalışsaydtk. Kestirme
den gitti İbrahim Tatlıses. 

İdobay ile olan sürtüşmcsini duyan 
Malısun Kırmızıgül, Hafiftaş'a teklifini 
yapmakta gecikmez. Prestij Müzik'in 
iddialı olduğu yıllardır ... Hemen gidip 
anlaşmasını imzalar ve albümünü çıka
rır. Ardından bir klip çeker ama albü
mün talihsizliği '99 depremine denk 
gelmesidir. 

"Lcyli Lcyli" albümünü zor bela Pres
tij Müzik'ten çıkardım. O zaman sıkıntı

dan verem olmak üzereydim. Arttk plak 
şirketlerinden ve patronlarından nefret et
meye başladım ve uzaklaşom. Prestij vaka
sından sonra ne Mahsun'a ne de ortaklara 

Çocukken Musa Eroğlu, Arif Sağ, Orhan Gencebay, Neşet 
Ertaş'a kadar birçok sanatçıyı dinlerdim. Ama en büyük 
hayalim Arif Hoca'yla karşılaşmaktı. Bir gün annem çamaşır 
yıkarken, fırsat bulup saçianma ka.kül kestirrnek istedim. O 
zaman da saçiarım uzun ... Kakülü keserken ölçüyü fazla 
kaçırmışım. Kaküllerimi dibinden kesmişim. O haldeyken 
babam "Hadi Arif Hoca·ya gidiyoruz" demez mi? O halde 
kalkıp Harbiye'de Radyoevi'nin karşısında saz dersleri verdiği 
ajansa gitmiştik. 

ulaşabildim. Mustafa Güneş ben aynidı
ğınıda "Beni mumla arayacaksın" demişti, 
ve hakikaten ınum yakıp aradım onu. 

Son albümü "Sılayı Ver"i işte bu 
şartların uzağında, müzisyen arkadaşla
nnın gönüllü çabalarıyla çıkarır. Ça
nakça Köyü'ndeki eve ll ay önce te
melli taşınarak, SO'ye yakın kedi ve kö
peği, bir de akrabalarıyla birlikte yaşa
mına farklı bir pencere açar. Şehirden 
kaçıp geldiğinde bir kanepesi ve sarılıp 
uyuyacağı yorganından başka birşeyi 
yoktur. 

Duygusal ve hassas bir iş yapıyoruz. Şu 
saatten sonra kimseye katlanamam, boyun 
eğemem. Hiçbir şey olmasın hayaomda, 
önemli değil. Nuray Hafiftaş bu noktaya ka
dar gelmiş, kalmış .. ."Kalsın, gitmeyivereyim. 

Rengi m Belli Ama ... 
Düzenden bunalan bir Nui-ay Ha

fiftaş vardı o gün karşımızda ... Geriye 
dönüp baktığımızda ise türkillerinden 
gayrı muhalif bir tavrı olamamışn ... 

Bazı değerli sanatçı dostlanını.t görü
şüne nedik kazandınnış, o şekilde konser
Iere gidiyor. Ben netlik kazandırmadım. 
Sonın orada mı bilmiyorum? Ben her tara
fu hitap ediyorum, aşın uçlar hariç. Rengi
mi belli etmeli miyim, etmemeli miyim bu 
ülkede? Gerçekten wr iş. Rengini belli et
tiğin zaman birileri seni koruyacak mı? Se
ni sahiplenecekler mi? Ne yapabilirim. Ha
la düşünüyorum. Bütün yörelerden oku
duğum için beni f.ırklı algılayanlar da oldu. 

Ama rengimi belli etmesem de beni bi
lenler bilir. Soldan çağıranlara gittiğim za
man çok mutlu oluyorum. Mi.itlıiş bir ke
yif alıyorum ve kendimi özgür hissediyo
rum. Hiç alakanı olmayan bir partiyle iliş
kilendirdiler bir ara. Şok oldum. "Bu za
mana kadar nasıl anlamadıruz beni" de
dim. Aileden gelen bir solcu geleneğimiz 
var. Mesela Naim dedem, Mahir Çayan'ın 
arkadaşıymış. Anıcalanın ve oğullan da o 
sol gelenekten gelrnişler. Ben küçükken 
onlar duvarlara yazı yazıyorlardı. Güray 
anıcam benim hep Ahmet Kaya'dan, Zül
fu Livaneli'den çalınarnı isterdi. Halen o 
kayıtlanın durur. 

Mücadcleciyim, paylaşmayı seviyo
rum. Alnıının teriyle yıllarca borç ödeye
rek bugünlere geldim. Göğsümü gere ge
re yaşıyorum. lf"l-
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ELKI sadeec on yıl önce Tür
kiye'de Kürt meselesi gün
deme geldiğinde egemen

Lerin, yaygın medyanın nc-
Lerle uğraştığıru bir hatıriaya

lım: Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
Kürt silahlı militanlan arasmda ça
tışmalar maalesef sürüyordu. Kürt
Ler resmen ve hukuken yoktu, 'bö
lücü teröristler' vardı. Kürtçe yasak
tl. Ankara, 1925'den beri benimse
diği inkarcı ve baskıcı söylem ve po
litikalarda inat ve ısrar ediyordu. 
Mart ayı nedeniyle anımsamak 
mümkün. İki garip konu daha var
dı: Sankırmızıyeşil renklerin birlik
teliği ve Kürtçe alfabedeki w,q,x 
harflerinin durumu. 

Urfa'da kumaş satan bir dille
kan, san, kırmızı ve yeşil renkli ku
maş toplaoru üst üste koyduğu için 
soruşturmaya uğramıştı. Leyla Zana 
ve arkadaşlan Meclis'teki yemin tö
reninde yakalannda minicik sankır
mızıyeşil rozetler taşıdıklan için ha
inlikle, teröristlikle suçlanmışlardı. 

Burada bir parantez açayım: 
Meclis'teki yemin töreni sırasında 
ben görev icabı Trabwn'daydım. O 
zaman Ajans Frans Pres'in muhabi
riydim ve Trabwnspor bir Avrupa 
kupası karşılaşması için galiba Fransız 
Lyon takımı ile evinde oynadığı maçı 
izliyordum. Maç bitti, haberimi geç
tim ve otelc döndüm. Otelin lobisin
de insanlar maçın tekrannı izliyordu 
büyük ekranda. Meclis'te olay çıktığı 
yolunda altyazı geçince, kanalı değiş
tirdiler hemen ve ekranda Leyla Zana 
çıktı. Önce Türkçe yemin etti sonra 
da Kürtçe bir açıklama yaptı. Otelin 
lobisinde ben hariç herkes Trabwn
luydu. Zana'nın Kürtçe konuşması, 
hiç kimse hiç bir şey anlamadığı hal
de, tepki toplamıştı. Zana'nın hem 
milliyetine hem de cinsiyetine yöne
lik ağır saldınlar, ağır küfiirler uçuşu
yorrlu havada. Olup biteni pek kavra
yamayan bir vatandaş, Zana'nın 
Kürtçe konuşmasından hiç bir şey 
anlamadığım tırkedince yüksek sesle 
tepki gösterdi: 

Haçan, bu kari ne piçum Tütçe 
konişiyi oyle! 

Komik mi traiik mi? 
Ankara, Kürtlerin ve aslında bü

tün Ortadoğu'nun geleneksel ba
har bayramı ama aynı zamanda De
mirci Kawa efsanesiyle siyasal bir 
kutlaması olan Newroz konusunda 
ilk önce, beklendiği üzere yasakçı 
bir politika izledi. Ne var ki New-

Newroz'la 
Nevruz 
Bir kimliğin özünü Imha etmek Için renklere 

ve harfiere savaş açmak, geleneği tahrif 
etmek kime ne kazand1r1r? Ezen 

mekanlzmanm en tehlikeli yan1, ezllenl de 
kendisine benzetme riski ... 
Ne mutsuz Kördüm dlyene! 

roz'un hem kitlesel hem de siyasal 
olarak kurlanması karşısında ancak 
biraz direnebilirken bilahare New
roz'u Nevruzlaştırdı. Türk ege
men idaresirıe göre, Nevruz aslında 
hasbehas bir Türk Bayramı idi. Za
ten yüzyıllardır Orta Asya'da da 
kutlanıyordu. Hatta Nevruz, Türk
lerin Asena önderliğinde Orta As
ya'dan çıkış gününe tekabül edi
yordu. İlginçtir, Osmanlı döne
minde ve 1923 'den beri tamamen 
unutulmuş, hiç kutlanmarnış olan 
Nevruz, Kürtlerin Newroz'u saye
sirlde yeniden resmi gündeme gel
mişti. Hatta Valiler, Kaymakamlar, 
Emniyet Müdürleri bölgede resmi 
ateşler yakarak, alevlerin üstünden 
atlayarak yakın zamana kadar var lı
ğını irıkar ettikleri bayramı İstiklal 
Marşı, Atatürk ve silah arkadaşlan 
için bir dakikalık saygı duruşunun 
ardından kutlamaya başlamışlardı. 
Yalnız dikkat, yanlış anlaşılmasın, 
devletin kutladığı, Newroz değildi, 
Nevruzdu. Devlet yöre halkı ile 
birleşip geleneksel bir bayramı kut
lamıyordu. Ankara, Newroz'a ye
nilmişti, ama bu yenilgiyi kabul et
mektense, Newroz'u tahrif edip 
Nevruzlaştırmıştı. 'Altedemediğin, 
yenemediğin bir şeye sen sahip çı
karsan, başkasının sahip çıkmasını 
engellersirı' mantığıyla hareket 
eden devlet, böylece, kendi aklın
ca,(Devlet aklı var mıdır?) New
roz'u Kürtlerin yü.klediği anlarndan 
soyutlaştırdığını sanıyordu. Demir
ci Kawa gitmiş yerine Asena gel
mişti. 21 Mart'larda uzunca yıllar 
Büyük Türk Kurultaylan filan dü
zenlediler, Orta Asya Cumhuriyet
lerinden devlet başkanlarını filan 
davet ettiler, böylece Kürt New
roz'una karşı global görünümlü 
Türk Nevruz'u sahneye çıkanlmış
tı. E tabi Kürtler ismi bile farklı bu 
Nevruz'a pek rağbet etmediler. 
Resmi Nevruz'a bir tek korucular 
katıldı. Dolayısıyla Newroz'la Nev
ruz arasmda sadece iki harf farkı 
yoktu. İki ayn anlayış vardı. 

Ankara'nın bu aslında pek de 
becerikli olmayan Nevruz'a sahip 

çıkma operasyonu karşısında Kürt 
kulislerinden çıkan hoş bir espriyi 
hatırlıyorum: 'Dewlet bu gidişle 
yakında 15 Ağustos'u da kutlama
ya başlar belki!' 

Sonra harfiere taktılar . Kürtçe 
isimlerdeki bazı harflere düşmanlık 
beslediler. Tabi ki kabul edilmez 
ama anlaşılır bir tutumrlu bu. Türk 
milliyetçiliği, siyasi, ideolojik ve 
kültürel alanda belki de esas olarak 
bir dil milliyetçiliğine dayandığı 
içirı, egemenler, 'Kürtler de kendi 
ulusal dillerine sahip çıkariarsa bu 
durum bağımsız bir Kürt devleti
nin kurulmasının ilk adımı olur' 
endişesiyle Kürtçe'ye de düşman · 
dili muamelesi yaptı. 

Türk egemen sımfı ile Kürtler 
arasındaki ilişki ve çelişki garip, ça
tışmalı kimi zaman da anlamsız. 
Birçok Kürt aydını ile muhabbet 
ederken onlar hep 'Yahu coğrafi 
olarak çok talihsizd.ir Kürtler. Kom
şulanmız Türkiye, Irak, Suriye, İran 
olacağına, Fransa, Belçika, İsviçre, 
Almanya olaydı biz bu hallere düş
mezd.ik' derler. Büyük bir ihtimalle 
doğru aynca 'Yengemin Sakatlan'nı 
da tıraş etmesi gerekiyor! 

Humeyni döneminde CeW Ka
dani grubundan İranlı bir Kürt ay
dın da 'Tahrarı rejiminin İslami 
baskısı nedeniyle biz bölgede Kürt 
ulusal bililleini yeteri kadar yüksel
temiyoruz, keşke Hıristiyan olsay
dık o zaman çok daha kolay müca
dele edebilirdik' demişti. 

Bunca yıldır birlikte yaşayınca, 
aynı toprağın üstünde yaşayıp aynı 
havayı soluyunca, irısanlar ve ulus
lar benzeri refleksleri kolayca be
nimseyebiliyor. Adalı bir tutuklu
hükümlünün, vakti zamanında 
(Yoksa hala mı?) Ankara Ulus Mey
danındaki Atatürk heykcline hay
ran kalmasını başka nasıl açıklayabi
liriz ki? 

Kimliğe, benliğe karşı renk ve 
harfleri ya5aklayarak başan kazanan 
oldu mu şimdiye kadar? Keza, raki
birıin yöntem ve silahlannı benim
seyip rakibirıi alteden de pek olma
mıştır . .-v 

. . . 
ESMER NISAN 2006 

C en in 
Kası rga sonrasının dalga uçları 
kı rık kabuklar 
pembe yosun levhalar 
dev ayak izi kurnun yüreğine işlemiş 
belki ölü zamandan 
yüreğimin efsanelerinden belki 
ürkek 
yı kık 
hırpani 
ancak kendimi suların 
tanrıçası sanmaktayım 

uzaktaşınca şeyler 
meleğin dokunuşu yitince 
yönler kaybolur 
sadece geride kumlarda 
canlı izi gövdemin 

II 
Yeniden doğuyorum 
karşılarken kendimi göl kapısında 
su aynanın aksi 
beyaziaşıyor yankıda 
iççekişler yakarılar arasında 
yine ben ... · 

kemik balmumu kireç 
karışırken 
yüzümün yeni dairesine 

yoklukla değirmi beden 
ses ve ·ışık 
dokunup geçerken bahçe kapısına 
asmalar dakunuyor ruhuma 
öteki ruhuma ansızın 
ansızın bir yıldız 
evrene ulaştığında 
anlıyor asırlardır ölü olduğunu 

geride ne ışık ne toz 
ne hava yaprakları 
yalnızca bahçe kapısında beni 
karşılayan 
ben 
tam orta noktasından 
geçen prabol'le 
bölünmüş bedenim renklere 
avuçları kızıl 
başı mor 
sarı bir kızın portresi bu 
hiçbir yerden 
o yere 
yabansı bir ışık 
saçlarımı karıştınyar 
gözlerim gözlerine karışıyar 
bakış göle doğru batıyor. 
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Can için 
şiirler- 2 
Daha doğmadan 

Mazhar' ları dinietmiştim sana. 

Ele güne karşı, buselik makamında. 

Demek ki bu yüzden 

Bir buse gibi kondun yanağıma. 

l<ülrengiydi gökyüzü 

Çok tembeldi martılar 

l<uran duruyordu başucunda 

İçimde silah sesleri 

Çılgın bir yağmur vardı o sabah İstan
bul'da. 

Deden göremedi seni 

Görseydi inanırdı 

Gerçeğin ara sıra düşlere karıştığına 

New York'u da göremedi deden 

Böylece buluşuyorsun New York'la sen 

Belki ayrılmazsınız 

Yüz katl ı olur gölgen. 

Hayat ı yaza boza 

Bir yıl geçmiş aradan 

Tanrı seni korusun 

Bana yeniden şiirler yazdıran adam. 

Zaman aş1m1 
Basm savc1sma, "DGM'de bir dava zaten 

görülüyor, neden ağ1r ceza mahkemesinde 
ve asliye ceza mahkemesinde de ayn ayn 

davalar aç1yorsunuz?" diye sormuştuk. 
"Herhangi bir ihtimale veya ihmale karş1, 

fiili cezaland1rmay1 garanti altma 
almak için ... " demişti. 

NAYASA Mahkemesi'nde, 
bazı eski hükümet yetki
lileri hakkınd a görülen 

birkaç davada, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı, zaman 
aşıını şeklinde bir mütalaa verdi. 
Bu mütalaada, yolsuzluk, görevi 
kötüye kullanma, ihaleye fesat 
karışurma gibi. suçların sabit ol
duğu, fakat dile getirilen bu suç
ların zaman aşıını nedeniyle dü
şürülmesi gerektiği bildiriliyor. 4 
Mart 2006 tarihli Radikal Gaze
tesi'nin, "Yüce Divan Fiyasko
su" başlıklı haberinde bu durum 
dile getiriliyor. 

Ceza davalarında zaman aşı 

mı üç nedenden dolayı ortaya çı 

kabilir. Ya savcılar zamanında da
va açmıyorlar, örneğin iddiana
melerini , zaman aşımı süresinin 
bitmesinden kısa bir süre önce 
mallkemeye gönderiyorlar veya 
dosya mallkemcde şu veya bu şe

kilde sü rüncemede bırakılıyor, 

üçüncü olarak da, suç vasfindaki 
bir değişme, suçun ağır cezalık 
değil, daha hafif eczalık bir suç 
olarak nittlenmesi ... 

Türkiye'de uzun yıllardan be
ri 'düşün suçları'yla ilgili davalar 
görülüyor. Son 4550 yıld a bu 
davalar çok arttı. Günümüzde de 
sürüyor. Bu davaların hiç birinde 
zaman aşıını şeklinde bir mi.itala
a veri ldiğini hatırlamıyorum. 

'Düşün suçu' söz konusu olduğu 
zaman, dava çok kısa bir süre 
içinde açılıyor. Bunun için soruş
turma kısa bir süre içinde bitiriJip 
iddianame hazırlanıyor. Söz ko
nusu fıil bir kitap, bir gazete ve
ya dergi yazısı olduğunda, süreç 
çok kısa bir zaman içinde başlan
lıyor. Mahkemelerde de süresi 
içinde hükme varı lıyor. 

'Düşün suçları' söz konusu 
olduğunda, değil zaman aşımı 

ortaya çıksın, herhangi bir kitap 
veya yazı hakkında üç ayn mah
kemede dava açılıyordu. 

l990'larda, benim ve Yurt Kitap
Yayın sahibi Ünsal Öztürk hak
kında, üç ayrı mahkemede ayrı 

ayrı davalar açılıyordu . Esas dava 
Devlet Güvenlik Mahkeme-

si ' nde, "bölücülük" iddiasıyla, 

Terörle Mücadele Yasası'na göre 
açılıyordu. Ağır Ceza Mal1kcmc
si'nde, devleti, Büyük Millet 
Meclisi'ni, güvenlik güçlerini, 
adli organları, yargıçları vs. aşağı

lamak iddiasıyla (eski TCK 159 
gereğince), Asliye Ceza Mahke
mesi'nde de 5816 sayılı "Ata
türk'ün manevi şahsiyetine ve 
Atatürk inkılaplarıııa aykınlık id
diasıyla ... Devlet Güvenlik Mah
kemesi'ndeki dava sonuçlanınca
ya kadar, bu davalar da normal 
olarak sürerdi. Devlet Güvenlik 
Mahkemesi'ndeki davada, mah
kumiyet kararı çıknğında, "her
hangi bir fıil hakkında birden 
fazla dava açıldığı zaman en 
ağır hükiim dikkate alınır" ya
sa hükmü gereğince, öbürleri 
hakkındaki dava durdurulurdu. 
Bir gün basın savcısına, "Devlet 
Güvenlik Mahkemesi'nde bir 
dava zaten görülüyor, neden 
ağır ceza mahkemesinde ve as
liye ceza mahkemesinde de ay
rı ayrı davalar açma gereğini 
duyuyorsunuz?" diye sormuş

tuk. "Herhangi bir ihtimale ve
ya ilınıale karşı, fıili cezalan
dırnıayı garanti altına almak 
için ... " demişti. 

Bu tutum, bu uygulama neyi 
gösterir? Türk siyasal sistemi, dü
şün özgürlüğüne, sanıldığından 
daha yoğun bir şekilde karşıdır. 
Türk siyasal sistemi, sanıldığın
dan dalu yoğun bir şekilde, yol
suzluklara, görevi kötüye kullan
ma, ihaleye fesat karışnrıııa, rüş
vet gibi süreçlere açıknr. Sistem 
bu tür olaylara kolayca yol vcrc
bilmektedir. Bakan ve ıııilktve

killerine yönelik iddialarda, 
TBMM denetimi de yetersiz ve 
işlevsiz kalmaktadır. Hele hele, 
kişiler, örneğin korucular, Kürt 
sorununu baskı alunda ttıtan me
kanizmalarda şu veya bu şekilde 
görev alıyorsa, bu tür süreçleriri 
içine girmeyi kendine hak göre
bilmektedir. Devlet de bunları 

görmezlikten, bilıııezlikten, duy
mazlıktan gelebilmektedir. 

2 Mart l994'ü düşünelim. 

TBMM'nde, DEP milletvekille
rinin dokunulmazlıkları kaldırıl

mış, on kadar milletvekili ceza
evine gönderilmişti. Beş civarın
da milletvekili hakkında .da gıya
bi turuklan1a kararı çıkanlnuşn. 
TBMM bu konuda çok dinamik, 
çok hızlı bir çalışma yürütıııüştü. 

Bu milletvekilleri ne yapmışn? 

Bu milletvekilleri Kürt olduklan
nı söyleııı işler, Kürtler için hak ve 
özgürlük talebinde bulunmuşlar
dı. Bu i~tekler çerçevesinde yü
rütülen çalışmalar, milletvekille
rinin dokunulmazlıklanmn kaldı
rılıp cezaevine konuimalarına ne
den olmuştu . Milletvekillerinin 
bir kısmı ağır cczalarla karşılaşn
lar ve on yılı aşkın bir süre ceza
evinde kaldılar. TBMM tarihin
de, hiç bu kadar kitlesel bir şekil 

de, dokunulmazlık kaldırılması 

olayı yaşanmamışn. Çok seyrek 
olarak bir milletvekilinin doku
nulmazlığı kaldırılır, fakat hak
kında dava bile görülmezdi ... 
Bugün birçok milletvekili ve ba
kan hakkında, yolsuzluk iddiala
rı, görevi kötüye kullanma, ihale
ye fesat karışnrıııa, rüşvet gibi id
dialar sürüp gidiyor. Trilyonluk 
yolsuzluklardan söz ediliyor. 
Ama kimsenin aklına, bu "ba
kanların ve milletvekillerinin 
dokunulnıazlıklannı kaldı ra
lım, Yüce Divan'a veya mahke
melere gönderdim ... " şeklinde 
bir düşünce ve öneri gelmiyor. 
Bu önlemler, sadece, düşüncele

rini açıklayan Kür~ milletvekilleri 
içi n söz konusu oluyor. Büyük 
basın , medya tarafindan zaman 
zaman gündeme getirilen "te
miz toplum" kanıpanyalan işlev
siz ve yüzeysel kampanyalar. .. Bir 
dönem gündeme getiriliyor ve 
gazete sayfaları arasında unutu
lup gidiyor. O halde temel sorun 
yine düşün özgürlüğünü savun
maktır, düşün özgürlüğünün, 

özgür ekştirinin kururnlaşması 

için çaba sarf etmektir. Rüşvet, 

yolsuzluk, görevi kötüye kullan
ma, ihaleye fesat karışurma gibi 
süreçler gerektiği gibi eleştirile

bilmelidir. atv 
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miYARBEKiR, Diyarbakır olmadan 
evvel sur içinde yaşayan şirin 

bir şehirdi . Muhalitler, eminim 
hemen diyecekler ki , şimdi de

ğil mi! Elbette şimdi de şirin ve 
güzel de! Benim anlatmaya çaltşacağını 
başka bir Diyarbekir. 

Sur içindeki eski Diyarbekir'in dar 
\e bualt sokaklarına sonbahar gelende 
farklı bir telaş kaplardı. Tabi
i eskiden ozon tabakası bu denli hurda
haş, delik deşik olınaıruşu. Ozon raba
bsını teknoloji bu denli taciz etmemiş
ri. O nedenle kışlar hasbayağı haysiyet
li yaşanırdı Diyarekir'de. Kışın k:ır yağ
dı mı, dam boyu yağan.iı. Sokaklarda 
kendi gücüyle yığılan kara bir de top
rak damlardan kürenerek atılan karlar 
da yığılınca sokak kapısından delik açı
lıp sokağa çıkmak ancak mümkün olur
du. 

i şte biiylesine cesam etli yaşanan 
kışiara hazırlık olsun diye Eylül ayı ik 
birlikte kış hazırlıkları b,lşlardı. Zaten 
kışın öyle her arad ığınızı da bulamazdı
nız. Etin bile taze kesilmişinin yerine 
daha çok ayva ile birlikte hazırlanmış 
"Mal Hazıri" dediğimiz Ka\·urma ya
pılırdı. Geniş, yassı şırdandan pastırma, 

pestil, ceviz, sucuk da diğer geri kalaıı
lardandı. 

Benim asıl yazmak istediğim yok 
olan bir şehir kültürünün bugün anı
larda ya~ayan izini paylaşmak sadece. 

Özellikle Eylül sonu Ekim başların
da, sokaklarda en çok üç ses ünlerdi. 
"Kuyi Pakliyan, Dam loğllyan Bul
gur Çckan" seslerini daha çok sonda
ki "an" ekini uzaup melodik bir fon da 
çağıranlan duyduğumuzcia "tamam" 
dcrdik "İşte Kış kapıda" . 
· -Diyarbck.1r- suı: içinin en orijinal yapı
lanndan biri de bir çok uzmanın üzerine 
parmak basuğı kanalizasyon sistcmiydi. 
Örümcek ağı görüntüsünde bürün şeh 
rin kanalizasyon sistemi birbirine bağlıy

dı. Ve her evin içinde de mutlaka bir su 
kuyusu vardı. Zaman zaman bu kuyular 
kirlcnir ya da içine kıymetli bir şey (Takı 
ve benzeri ) düşerdi. i şte o esnada "K(ıyi 
pakliyan"lar imdada }'etişirdi. Basbayağı 
bir işti Kuyu temizleyiciJ iği. O denli ge
lir getiricil i ği vardı ki; anlatırlar Diyarbe
kir'de " Poxzadeler" bile varmış. Hatta 
bir de kiremir çeşidi adııu ondan almış
tır: "Poxrcnk" diye. 

Bir defasında bir kadının alun bile
ziği su çekerken k~yuya düşer. Çağırır

lar klıyi pikllyam. Iner kuyuya. Epeyce 
bir uğraş sonucu bileziği bulur. O ara
da yukarı çıkmaya çalışırken yandaki 

Bulğur 
Çel<an, 
Ku yi 
P31diyan! 

Eskinin Dlyarbekir'inde 
bulgur çekme dönemlerinde 

hemen her evde yapılan Bulgur 
Ekmeği Diyarbakir' da bir taş 

tınnda yapıl1yor 

evin kuyusundan evin avlusuna çıkar. 
Çıkar çıkmaı; da elindeki bi lcziği avlu
)'lı süpürcn hanıma uzatarak "Hanım 
al bile-'Liğini" der. Hiçbir şeyde n habe
ri olmayan kadıncağı z birden karşısın

da kuyudan çıkan ve sadece bacakların

da beyu domı olan kör bir adamı gö
rünce düşüp bayılır. 

Tabii KCı yi Pakliyanlar da Bulğur 

Çekanlar da iki gözden ama yani Di
yarbekir tabiriyle HaLiziardan seçilirdi. 
Çünkü iki iş de evin avlusunda ve mah
remiyet ortamında yapıldığından kiir 
olanlar tercih edilirdi. 

Bu arada Dam Loğliyanları unut
madan anlau11alı. Loğcular Sonbahar 
yağınurları düşmeden ve sezonluk ola
rak tutulurdu. H er yağmurdan sonra 
Diyarbekir'in bazalt evlerinin ters ki 
rirşli toprak damlarına çıkıp damı loğ
larlardı. Kar yağdıktan sonra da karı 

kürerlcrdi. Sezon bi tip ilk bahar gelen 
de de haklarını alırlardı. İlkbaharın 
damlar çiçek açardı. Özellikle de papat
ya. Diyarbakır daınları Mart sonu i
san başında silme papatyaya keserdi. 
Loğcuların toprak ve saman karışımın ı 

toprak damlan sıkıştırmak ,·e bir sonra
ki yıla hazırlamak için yaptıkları çal ış

madan sonra damlar rengarenk çiçekle
re en çok da papatyalara bezenirdi. 
Sonra o papatyalar kururulup Baybu
naç dediğimiz öksürük kesmeye yara
yan ilaç olarak bir tarallara saklanırdı. 

Bütün bu muhabbeti bulgur çekme 
gününe getirmek için yapum. Bulgur 
çekilirken o günlerde yapılan özel bir 
taama mevzu )'lı bağlamak için bir de!_ 
Bazalt avlunun ortasına bulgur çekme 
makinesi kurulup Hafiz etendi olanca 
kuvvetiyle kolu çevirip makineyi çalış

u rmaya başladığında acayip bir meka
nik ses çıkardı. Çoğunlukla biz çocuk
lar o sesten kurtulmak için soluğu evin 
d ışında alırdı k. Ama akşam eve geldiği
mizde mis gibi Bulgur Ekmeğini gör
düğümüzde o günün bütün gürültüsü
nü unutuve ıirdik. 

Bugünlerde eskinin Diyarbckir' inde 
bulgur çekme dönemlerinde hemen 
her evde yapılan Bulgur Ekmeği Diyar
bakır'da bir taş firmda * yapılıp tüketim 
için piyasaya sunuldu. 

Ben tabii neredeyse 30 yıld ı bulgur 

ekmeğinin tadını taamını unutmuştum. 
Yeniden buluşmam Diyarbakır Kültür ve 
Tanıuna Vakfi'ıun "Diyarbakır Mutfa
ğı"** adını verdiği kitabı ile oldu. Bir de 
Taş Fı nnın imalatı ilc elbette. 

Sonra başvuru kaynaklanmdan biri 
olan ana'ma döndüm. Anlat bakalım 
dedim, nasıl yapıhrdı bu Diyarbekir'in 
meşhur bulgur ekmeği. Ve anlattı: 
"Son bahar'da bulgur çeken hafid.lr ev
lerimizc gelip avluda bütün bir kış bo
yunca tüketeceğimiz bulguru çekerler
di. Bazen avluları büyük ve müsait ol 
mayan komşuların bulgurları da gen iş 

aviulu ederde çekilirdi. Bu durumlarda 
birkaç gün de sürebilirdi bu ı;al1metli 
iş. Bulgur, kullanı lacak yemek türlerine 
göre farklı boyutlarda çckilirdi. İşte 
Çiğkötel i k, küftdik ve pilavlık filan. 

Bizim daha çok siınindirik dediği
miz en küçük taneli çekilmiş bulgur ilc 
o çekilen bulgurun elenmiş kısmının 
dibinde kalan bu lgurun unundan yapı
hrdı Bulgur Ekıneği . O dipte kalan 
bulgurun unu yıkamrdı. Suyun üstüne 
çıkan unun kepeği atı lırdı. Sonra o yı 

kanmış ve kcpckten arınmış Bulgurun 
unu na bir m iktar da normal un ve o in
cc bu lgunın kendisi katılarak yoğnıl ur

du. Bir başka kapta da kıyı l nıış soğan 

sade yağda eritilerek iyice öldürülürdü. 

İçine kırmızı pul biber ,.c kişniş de ka
ulırdı. Tabi hamur mayasını unutma 
dan! Sonra bu karışı nı bulgur topağı ile 
birlikte yoğnı lur, küçük yuvarlak to

paklar haline getirili rdi. Daha sonra ti 
nna giitürülür \'e ekmek gibi açı l.lrak 

pişirilirdi . 

Ama bu bulgur ekıııeği böyle şim 
diki gibi her mevsim bulunmazdı. Sa
dece o bulgur çekme mevsi minde 
Güı;'ün , o da birkaç gün yapılabilirdi . 
Doğrusu şimdi bu firıncı nasıl o bulgur 
tınunu yaz kış her zaman buluyor onu 
bilemiyorum." 

Şimdi m i! Valiahi ne diyeyim. Di
yarbakır'da hanımiann kabul gün lerin
den tutun kurumların akşam saatlerine 
denk gelen toplantılarının çayla birlikte 
vazgcçilmczi olmuş Bulgur Ekmeği . 

Diyarbakır'da olup da halen tatına

dıysanız ne diyeyim artı k. 

Uzaktaysan ı z kaderinize küsiin. 
Gitmescydini z ... 

• Taş Ekmek Fırını. Ofis Gevran Caddesi. 
Rızvanağa Sokak. Can 1 Apt. Altı . Telefon: 
O 4 12 223 40 63 DiYARBAKlR 
•• Diyarbakır Mutfağı. Diyarbakır Kültür ve 
tanıtma Vakfı Yayını. 2003. isteme Adresi: 

DiTAV Rızvanağa Sokak. Özhal Apt. 16/2 
Tel: O 412 228 lS SS Diyarbakır ltV 
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D NTERNET diğer tüm iletişim seçe
neklerini sindirdikçe, çeşitli düşün
ce ve akımiann kendini if.ı.de mec

ralanndan biri haline geliyor. Kürtler 
de hacker'lanyla olsun, moderatörleriy

le olsun bu bilgi ağını sarmalamaya başladı. 

Kürtçe yazılını taleplerini, sanal ortanun 
meşhur sözlüğü Wikipedia'nın Kürtçe yayı
na geçmesi izledi. 

32 bin üyesi olan rojaciwan'da "İnter
net bir araç rrudır amaç rrudır? Biz nasıl 
kullanıyoruz?" sorusuna kimi kullanıcılar 
"Chat, msn ve diğer siteler amaç saptı
rıyor" cevabının yanı sıra "İnternet üze
rinde örgüdenmek için mesajlaşma ka
bul edilebilir" ifadesi yer alıyor. 

Yoğun Türkçe yanlışlan gerçek bir 
Kürt sitesi olmanın önkoşulu gibi. Ya kar
şıt sayıldığı için gereken özen gösterilmi
yar ya da bilerek hatalar düzeltilmiyor. 
Dam anlamı taşıyan -de ve -da, soru eki 
manasındaki -mi ve -mu sürekli bitişik . Bu 
artık doğal bir yanlış. Yani Kürtlerin galar
ı meşhuru. Onu geçiyoruz. Fakat sistema
tik yaniışiara örnek olarak, yazımı bilinme
diği halde konjonktür kelimesinin çeşitli 
şekiliere sokulması; 'strateji' ve 'psikolojik' 
gibi bıçak sırtı tercihlere sık başvurulması
nı gösterebiliriz. Aynı sitelerde tamamen 
Kürtçe'ye geçilmemesine de ince sitemler 
mevcut. 

Her sitenin mutlaka bir ankeri var, her 
hafta değişiyor. Çoğunda eğilimi baştan 
belli siyasi sorular ağırlıkta . Bunun yanın
da gençlik festivalinde kimi görmek istersi
niz sorusuna yanıt paylan şöyle: 

Berdan Mardini: Yüzde 32.84, Yavuz 
Bingöl: Yüzde 52.59, Özcan Deniz: Yüz
de ı4.57 ... 

Rojame.coın ise rojaciwan'dan daha 
sakin bir tasanmda. Forum başlıklarından 
biri metroseksüel gençlik, fakat cevap yok. 
Oysa okuyan sayısı fazla. Bu sitenin başka 
bir özelliği, üyelerini puan sistemine göre 
değerlendirip, sonuçlan ilan etmesi. Kürt-
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!erin uğradığı sitelerde en çok rağbet gö
ren üç yazar; Medeni Duran, Aziz Kürek 
ve Pınar Selek. Haricen ilgi gören isimle
cin başında ise Ahmet Altan geliyor. Plase 
Can Dündar, sürpriz Yıldırım Türker. 

Kayıtlı Üye Değilsen Nefes Alamazsın 
Bazı sitelerde oyun bölümü bulunu

yor. Gelgelelim idam cezasıyla ilgili bu ka
dar tartışma, konjonktürden kaynaklanan 
bu kadar tepki varken, sitedeki oyunlar 
arasına "adam asmaca" seçeneğinin eklen
mesi inanılır gibi değil. Vahim bir hata di
yelim, geçelim. Diğer oyun "santranç". 
Gerçekten de Kürtlerin bunu telaffuzu bu 
şekildedir. Burada bir hata yok. 

Kürdistan Özgür Gençlik Hareketi'nin 
websitesi www.tecakonline.com ise roja
me ve rojaciwan benzeri bir site. Çeşitli 
köşe yazılan, fotoğraflar ve forum sayfaları 
yer alıyor. Hemen her sitede buluna Kürt
çe sözlük tecak'ta yok. Buna mukabil Bi
rinci Kongre kararlannı okumanız için ka
yıtlı okuyucu olmanız gerekmiyor. Siyasi 
içerikli sitderin tamamına yakını kayıtlı 
kullanıa şartı anyor. Bunun için de İP nu
maranız alınıyor, aksi takdirde forum da 
dahil tüm linkler yasaklı. Kayıt esnasında 

bir tuhaflığı es geçmeyelim. Formu doldu
curken sizden iki e-mail isteniyor. Biri ger
çekten sizin olan, diğeri ise sahte e-mail 
başlığı altında. Sahte e- mail mi? 

Hpg-online.com'dan ise gençlere ge
rillaya katılım çağnlan yapılıyor. Sitenin 
köşe yazarlannın büyük bölümünü -imza 
resimlerine bakılırsa- gerillalar oluşturu

yor. Yine birçok sitede Gerilla Günlüğü 
adı altında anılar aktarılıyor. www.gerila
online.com da benzeri bir site. Toplam 
SOO'e yakın üyesi var. Zaten üye olmadan 
adım atmak yasak. Misafire link yok. 

Tüm siteler tabü ki PKK tandanslı de
ğil. Şükrü Gülmüş'ün sitesi Nasname sanal 
saldınya uğradığı gerekçesiyle bir süredir 
kapalıydı. Yine PWD'nin sitelerinde Kani 
Yılmaz'ın öldürülmesinden sonra forumlar 
öfkeyle doldu taştı. Bazı sitelerde Yaşar 
Kaya hainlikle suçlanırken, bazılarında 

"Ape Musa gibi bir bilgemizd.ir" nitele
mesi yapılıyor. Aynı sitede bir yorum ıs 
Şubat kepenk kapatma eylemine Diyarba
kırlıların vermediği iddia edilen desteği 
eleştirirken, diğeri reddedebiliyor. Sitde
rin çoğunda "dışandan sızan düşman" 
vehmi mevcut olduğundan sık sık "sitede 
bulunan çakallara" şeklinde uyanlar yapılı
yor. 

Yabancı Dilde Kürt Siteleri 
Yabanadilde Kürt sitelerinin ana mer

kezi \vww.kurdistanonline.com. Bu site-
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Z1lg1tla aç1lan 
internet siteleri 
Kalaşnikoflu smiley pal talk'ta gerilla semineri, Diyarbakir' da 

Fonnula 1 ••• internet üzerinde genişleyen Kürt bilgi ağ1 ... 
Siyasi ağ1rtlld1 sitelerde mp3 paylaş1m1 helal. Masaüstü 

resimleri şiddetin photshopu, habert~r en 
tazesinden. Fakat biraz mübalağa var ... 

lerde İran, Irak, Türkiye ve Suriye Kürtle
ri İngilizce haberleşebiliyor. Ne Türkçe ne 
de Künçe bilmeyenlere bi le rastlanıyor. 
Kurdishinfo.com 'da İngilizce açılan an
kette, "Askerlik zorunlu olmalı mı?" so
rusuna yüzde elli oranında hayır yanıtı ve
rilmiş. vivakurdistan.com ise son zaman
larda moda olan sanal ortamda günlük 
tutma alışkanlığının Kürtlere uyarlan.mışı, 
evrensel Kürt blog sitesi. 

Pc kurd sitesinde linuxa kurdi ve win
dowsa kurdi seçeneklerine linlkler verili
yor. Bir süredir imza kampanyalarıyla Mic
rosoft'u boğan Kürtlerin Kürtçe işletim 
sistemiyle ilgili çabası sürüyor. Aka Kurdis
tan Rojev, Kurdish Daily ve Roj Kari.m or
tamın öne çıkan yabancı web sitelerinden. 

Hacker'lık müessesesi ise henüz emek
leme döneminde. Kürt gençleri sanal 
alemde Kurdish Hackers Team, Kurd 
Hacker gibi oluşurnlara gitse de çok orga
nize değiller. Bunu çeşitli sitelerde kendi
lerine atfen, "Sadece reklam yapıyorlar, 
gerçekten iyi olsalardı x sitesini hacklerdi, 
ya da şu siteyi korurlardı" gibi iddialar des
tekliyor. 

Kürdistan'da Formula 1 Tartışması 
roja 44, "Formula ı Kürdistan'da ya

pılsa ne olurdu" diye bir başlık açıyor. 

w -vanmen -----

İkinci mesaj Erasmus'tan ... "Keko, ayıp
tır sorması ama bu Formula l çiye 
(ne}?" Fakat diğer üyeler mevzuyu tapar
lıyor. Jinda, "Bunun için alan gerekir, 
yani mayınsız yollar değil mi?" diyerek 
sosyal mesajı veriyor. Moderatör Engin 
Sincer ise başka bir hususa dikkat çekiyor: 
"Formula 1, futbol dünya kupası final 
maçlarından sonra dünyada en çok seyre
di len spor dallarında birinci sıradadır ve 
bir araba yanşıdır. Şu an Formula ı yarış
malannın olacağı bir Kürdistan malesef 
yok, ama olsada ben Formula ı yarışmala
rının Kürelistanda olmasını kesinlikle iste
mezdim. Formula ı yanşmatarının tek 
amaa bol, bol sigara (Malboro, Memp
his, West) ve Petrol(Shell, BP, Agip} rek
lamı yapmak, yani diğer anlamda kapita
lizme hizmet etmekdir. Hem zaten Kür
tistandaki doğa hadinden fazla tahribatla
ra uğramış!" 

Kurabiye nickli kullanıcı ise "Raikko
nen yine kazanırdı" diyerek noktayı koyu
yor. "Niye heval, Raikonnen Kürt mü" 
diye zarf atanlar olmuş ama espri fazla 
uzamamış. ~ 

[ barişmutlu ] 
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IL 1919 ... Samsun, otuz bin ci
vannda nüfusa sahip, bir kıyı 
kenti... Kıyı kenti olduğuna 

bakınayın, limansız bir kıyı kenti. 
Karadeniz'in eo ufak bir dalgalan

masında, hiçbir gemi yanaşamıyor Sam
sun'a ... Aylardan Mayıs ... Atatürk daha 
meşhur çıkartmasını yapmamış . Yani da
ha Mayıs'ın 13'ü. Samsun şehir merke
zine oldukça uzak bir mahalle olan Kök
çüoğlu mahallesinde, 13 Mayıs 1919'da 
dünyaya gelir Vedat Türkali, asıl adıyla 
Abdülkadir Demirkan. Muhafazakar bir 
ailenin dördüncü çocuğudur. Kendisin
den önce dünyaya gelen 3 abiası vardır. 

Abdülkadir Demirkan, anne ve ba
basını şöyle anlatır: "Babam, kimlik cüz
danındaki adıyla Pirhasan Oğullan'ndan 
Yusuf oğlu Osman, Ahlat'tan gelmiş, 
Eskici Mirza'nın kızı Melek'le evlenerek 
mahalleye yerleşmiş bir Türktü. Babası
nı '93 savaşında yitirmiş; amcasının ya
nında büyümüştü. Yetişkinliğinde çalış
mak içirı önce Batum'a gidip dönmüş, 
sonra Samsun'a gelip kalmıştı orda. Yü
rüyerek yapnuştı bütün bu yolculuklan. 
"0 kadar yolu nasıl yürüdünüz?" so
ruma, "Biz kese yolları biliyorduk!" 
yanıtını gülerek anımsanm. Annemin 
babası Kerkük'ten gelmiş bir Türk'müş; 
annemin annesi Keziban da Kavak'taki 
Akali Oğullan'ndanmış, derlerdi. Birinci 
Dünya Savaşı'nda, üç kız, bir oğlan ço
cuğuyla annemi bırakıp Kafkas Cephe
si'ne gitmiş, dört yıl sonra dönmüştü 
babam. Bu "Seferberlik"te ailenirı ne
ler çektiği en sık konuşulan konulardı 
çevremde. Ev yan aç geçirmişti bu yılla
n. Ağabeyim Yusuf ölmüştü. Annesin
den kalan elmas küpelerini , yüzüğünü, 
iki batman (on beş kilo kadar) nusır 
ununa verdiği anlatılırdı annemin. Ben, 
babam askerden döndükten sonra ol
muşum. Anımsadığım çocukluk günle
ritnde Buğday Meydanı, Un iskelesi 
çevresindeki un mağazalanndan birinde, 
ağırlığı sonralan otomobil acenteliğine 
kaydırnuş olan Seyit Bilaller'in yanında 
çalışıyordu babam. Mağazanın temizli
ğine, arkadaki ardiyede sürdürülen un 
işlerine bakıyor, mal geliş gidişlerinde 
araba tutuyor, barnallan topluyordu. 

Harnalbaşı bir tür. Çalıştığı 
mağazadan haftada beş li

ra, toplu iş verdiği ha
mallardan da bir pay 
alıyordu." 

AD VE SOYADI ÇOKLUCU 
Demirkan soyadlı 

aile bir süre sonra aile
nirı asıl kökenini belir

ten Pirhasan soyadını ala-

Abdülkadir Pirhasan, herkesin bildiği adıyla Vedat Türkali, bugün 87 yaş~nda delikanlı bir ihtiyar 
olarak hayata gülümsüyor. Kafas1 halen berrak ve sorgulamaya devam ediyor. O devletin 

nezdinde Abdülkadir Pirhasan, tüm Türkiye için Vedat Türkali, bize sorarsaniZ SON KOMÜNiST! 

caktır. Bu isim ve soyadı çokluğu, karış
tığı siyasi olaylardan dolayı Vedat Tür
kali'nin de başvuracağı bir yöntemdir. 
Çok sayıda ad ve soyadı kullanacaktır 
bundan sonraki hayatında. Abdülka
dir'in fakir bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelir. Sadece onlann değil, 
doğduğu mahalledeki bütün irısanların 
kaderi aynıdır. Burası ne tam bir mahal
le, ne de tam bir köydür. Yörede çok bi
linen Seyyid-i Kutbettin Tekkesi'nin bu
lunduğu eski mezarlığın üst başındadır 
evleri. Mahallelinin geneli ya tütün, ya 
da nusır tarlasında çalışmaktadır. Abdül
kadir bu durumu, "Çok tütün dizdiro 
ben de" diye anlatacaktır yıllar sonra: 
" Ortanca ablam, evin asıl emekçi kızı, 
mevsiminde tarlalarda gündelikle tü
tün dikimine, sonra da tütün kırma
ya gider, büyük sepetlerle eve gelen 

tütünleri evcek dizerdik. Çok tütüb 
dizdim ben de.,., 

DINDAR BIR AILENIN ÇOCUCU 
Babası da annesi de dindardır. Evde 

her gün Kur'an okunmaktadır. Abialan 
da dahil bütün ev halkı 

"Babam naınazında, orucunda, yobaz 
denecek ölçüde Müslüman, Kemalist re
formlara tiksinerek karşı çıkan, şeriat 
yarılısı biriydi. Tüm ailem, çevrem de 
öyle. Üç abiarn da okuldaı1 alınnuş, oku
tulmamıştı. Nedeni yoksulluk kadar, 
okulda başlannı açıp çizgiden çıkacakla
rı korkusuydu. Herkes Kuraıı okuyordu 
evde. Özellikle cumhuriyet bayramlann
da, ya da bir başka şenlik günü kente 
gezmeye gitmeleri için babamdan izirı 
istendi mi alınacak yanıt belliydi; "Ne 
işle~i var orda? Onırup kuranlarını 
okusunlar evde!" Bir abiarn hafızdı; 
ben de Kuranı beş kez hatmetmişimdir. 
İlkokula başlamadan önce, beş yaşımda 
var yoktum, abiarnı da hafizlığa çalıştı
ran Vasfiye Hocaanım'ın mahalle rnek
tebine yolladılar. Çatık kaşlı, iri yapılı 
Hocaanıma o minik yaşımda duyduğum 
korkuyu, balıçeye bakan, tahta kafes 
pencereli odada önümdeki elif cüzüylc 
çoctık yüreğime dolan sıkıntıyı karaba
san gibi anımsanuşımdır hep. Amme'yi, 
Tebareke'yi, sonra da Kuran'ı okul sıra
lanndayken babam belletti." 

"NE DEMEK TÜRKÜM, 
ELHAMDÜLILLAH MÜSLÜMANIM" 

Evirı tek erkek çocuğu olduğu için 
babası ona çok düşkündü. Bir taraftan 
da istediği, kafasındaki ideal evlat rolünü 
biçiyordu ona. Ama işler hiç de babası
nın istediği gibi gitmiyordu. Çünkü yine 
okuldan aldığı eğitim ve anlayışla bir 
gün babasının karşısına "Ne Mutlu 
Türküm!" diye çıkmıştı. Ba!>ası köpür
müştü bu duruma: "Bana çok düşkün 
olan babamdaıı bir gün az kaldı dayak 
diyordum! Okulda aldığım eğitimle 
övünerek "Türkürn!" derneme çok kız
nuştı" Ne demekti "Türküm"; "El
hamdillillah Müslüman'ım!" diyecek
tim! Kemalist okulda öğrendiklerimk 
evimde, çevremde görüp yaşadıklarınun 
çelişkisi içinde sallandım bir süre." İşte 
bu sallannydı belki de, onu dünyanın 
her rengine, her sesine karşı eşit durma
ya götüren ... 

namazında niyazında
dır. Abdülkadir ilkoku
la başladığında, evdeki 
tablonun dışında bir 
durumla karşılaşır. İlk
ortaokul boyunca okul
dan öğrendikleriyle, or
taokuldan mezun ola
$:ağı yıl, kendi deyimiy
le artık "ateşli bir Ke
malist'tir." Babasırun 
bu durum karşısındaki 
tavnnı şöyle anlatıyor: Çocukluk yılları. Okulda babasıyla .. . 
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Orhaniye Cezaevi ziyareti. Merih 
Pirhasan, Barı~ Pirhasan, Deniz 

Türkali ve yeğeni ile. 

KOMÜNIST MEMET 
Abdülkadir nihayet ortaokulu da bitirmiş 

ve liseye geçmişti. Atatürk'ün Samsun'u ziya
retinden sonra kurulan Gazi Kitaplığı en uğ
rak yerlerinden biridir. Burada "Komünist 
Memet" diye bir arkadaş edinir Abdülkadir. 
Okuldaki ve çevredeki tek arkadaşıdır hemen 
hemen. Nitekim Komünist Memet okumaya 
meraklı bir insandır. Gazi Kitaplığı'na sık sık 
gidip gelen Abdülkadir de bu vesileyle, edebi
yacia taruşmıştı. "Reşat Nuriler, Hüseyin 
Rahmiler, Aka Gündüzler, Peyami Sefalar, 
Yakup Kadciler, Halide Edipler, Burhan 
Cahitler, Ahmet Haşim.ler, Necip Fazıllar, 
Faruk Naf"ızler; kimi edebiyat dergileri, 
Varlık, Kültür Haftası, Çığır, Yeni 
Adam ... " 

İlk tanıştıklan gün Mehmet'le konuşa ko
nuşa, Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki evlerine ka
dar gelmişlerdi. Komünist Memet'in söyledik
leri iyiden iyiye kafasını karışurrnışu. O bu du
ruma şu yorumu getiriyor yıllar sonra: "Ko
münist Memet, bütün birikimlerin üstün
deki birine çakmıştı kibriti." Artık geri dö
nüşü yoktu, bir bunalımda, bir arayıştaydı ama 
yavaş yavaş yönünü de bulmaya başlamıştı. Bu 
arada Memet'le buluşmalan devam ediyordu: 
"Memet'le ara sıra Gazi Kitaplığı'nda ko
nuşuyorduk. Marks'tan, Engels'ten söz 
ediyor, işçilerin birleşip kurtulması için bu 
büyük kişilerin yaşamları boyu nasıl kavga 
yürüttüklerini, Marks'ın kitabını yazarken 
nasıl yokluk içinde öldüğünü anlatıyordu." 

POLISLE ILK TANIŞMA 
Arkadaşlıklan çok iyi gidiyordu, yaptıkları 

tartışmalar, okudukları kitaplar Abdülkadir'in 
ufkunu açıyordu. İşte bugünlerden birinde 
Komünist Memet telaşla geldi yaruna. _Telaşın 
nedeni belliydi. Abdülkadir hayatında ilk defa 
gerçek anlamda "polis"le taruşaeaktı: "Bir 
gün okulda bana geldi Memet. Polis Müdür
lüğü'nden çağırdıklarll11, benimle konuşmak 
istediklerini söyledi. Memetçiğim günlük am
lar tutarrnış. Benimle konuştuklarını da yazmış 
o deftere. Odasını arayıp bu defteri almış po
lis. Onun için konuşmak istiyorlarmış benimle. 
İlk gidişim polise. "ilk gidişim" bile sayılmaz; 
siyasal polise çağrılmanın ne anlama geldiği 
konusunda ne bilgim vardı, ne de bir kaygım. 
Gittim. Bir küçük odada, masa başında oturan 

sivil bir görevlinin önüne çıkardılar beni. Sor
maya başladı adam. 

Mehmet Anter'i nereden tanıyordum? 
Okuldan arkadaşımdı. Ne konuşuyorduk ara
mızda? Derslerimizi konuşuyorduk. Tarihten, 
edebiyattan konuşuyorduk. Ne Memet derler
di bt'! Mehmet Anter'e? "Edebiyatçı Memet" 
derlerdi. Bu soruyu bir iki yineledi anımsadı

ğım, "Komünist Memet" dememi bekliyor
du besbelli. Ben kesin söyleyince üstelemedi. 
Çocuksu bir bilgiçtikle "isterseniz takibat 
yaptırın!" dedim. "Suç mu var ki, tak.ibat 
yaptıralım?" dedi adam." 
ILK ŞIIR . 

Yaşadığı bu küçük deneyimi düşündüğü 
günlerden birinde yine Gazi Kitaplığı'nda bir 
köy öğretmeni olan Sefer Aytekin ile tanışır. 
Bu buluşma ona ilaç gibi gelir, çürıkü artık 
Komünist Memet'te yoktur hayatında. Lise 
ikinci sınıftadır ve yeni yeni şiirler yazmaya 
başlamıştır. İlk şiirlerinden olan "Deniz" isim
li şiiri Bafra Halkevi'nin çıkardığı Altınyaprak 
adlı dergide yayınlarur. Siyasi kitaplarla taıuş
maya başladığı dönemdir bu. 

Derken lisesi bitirmiştir. Aile kararıyla yük
sek öğrenime gidecektir. Yaşadığı mahallede 
liseyi bitirip yüksek okul okumaya gidecek tek 
kişidir, bu hem ailesinde hem de mahallede 
büyük bir sevinç yaratır. Bu sevinç boşuna de
ğildir. Nedenini anlamak için biraz geriye git
mek gerekir, bu günlere nasıl geldiğine? 

BÜTÜN LISE TAHiN HELVASIYLA BiTTi 
"Liseyi nasıl bitirebildiğime de hep şaşa

rım. Beş numara gaz lambası altında oturulan, 
yemek yenen, yatıp uyıman, gereğinde soba 
üstünde su kaynanlarak koca !eğen konup yı
karulan sobalı tek odada, babam, ben ortaokul 
ikiye geçtiğimde annem öldükten sonra üç ab
lam, hiçbir gece evimizden eksik olmayan kapı 
komşularımızia birlikte olduğum tüm geceler 
boyu derse çalışabildiğirni hiç anımsarruyo
rum. Hiçbir sınıfta tastamam kitaptarım da ol
madı. Çoğu kez bir defter, bir kalemle gidi
yordum okula. Coşkucu bir abartma sanılma
sın; çamurlu mezarlıklar arasından, "boklu 
dere'' den geçip Acem Mahallesi-Unkapa
ru'ndan, kentin öte ucunda, Çiftlik'teki Li
se'ye gitmek, hele o yıllar kışlan hiç eksik ol
mayan karlı havalarda işkenceydi. Kışın gelişini 
beklerken içim titrerdi. Öğle yemeklerinde eve 
gelip okula yerişebilmem olası değildi; her gün 
"on kuruş" verirdi babam. Diyebilirim ki, bü
tün lise boyu öğle yemeklerim, yüz paralık ek
mek, yüz paralık peynir, beş kuruşluk tal1in 
helvası idi. Biz gene de mahallenin iyi durum
da olanları arasında sayılıyorduk!" 

Lise yılları, Abdülkadir yüksek öğrenim gö
recek, diye ailesinin ve mahallesinin sevince 
bağutmasını anlatması açısından yeterli. Ama 

Harbiye Cezaevi'nde ilk bahçeye 
çıkarıldığı gün. ,Solda, çocukluk yılları ... 

Dedeme l<lsa 
bir mel<tup 

Bu yazı annemin sonsuz itirazları ve kıskanflıklnrı 
altında yazılmıftır! 

OYU halı dikişleri ve biyeleri kırmızı, üzerinde yine 
kırmızı bir l~go bulunaıı penye bir sweatshin al
dım( l982). Ustelik de ucuzluktan. Eve geldim(An

neannem ve dedemin evi). Dedem kıyametleri kqpa-
rarak bu şeyi asla baııa giydiremeyeceğini söyledi, çok 

ağladım. Sinir oldum. Dik bakışlanının gölgesinde ara sıra 
yalnız evde giydim. Onu bu kadar çılgına çeviren ne olabilir 
ki. Alt tarafi 3 harf: C.T.A! .. Bugün her ne kadar dedeme 
göre kara cahil olsam da ki; onun yaıllnda kara calıil olma
mak pek kolay değil, benim de dünyaya dair bir iki fikrim 
oluştu, ama nasıl? 

Eğer ben insanları ırk, dil, 
din, cinsiyet ayınını yapmamak 
temelinde değerlendirebiliyor
sam, kimsenin üzerine basma
dan, başanlı olmanın yollarını 
arıyorsam, deli gibi ... 

Anne olmanın sorumluluğu
nu ve donanım gerektirdiğini en 
sonunda şu sıralar (aynen de 
onun bana lO yıl önce söylediği 
gibi) farkına varıyorsam, bana 
"hayat hiç tahmin edemeyeceğin 
tuzak ve kötülüklerle doludur kı
zım" dediğinde sırtıının neden 
ürperdiğini anlıyorsam, büyük 
ölçüde dedemin çoğu kez beni 
kırmak pahasına, konuşmalarına 
borç! uyum. 

-l-2 AY ÖNCE-
Baııa "Yav, sen bayaa ünlüy

müşsün, geçenlerde biri geldiydi 
ziyarete -Bu biri mutlaka 80'ini 

geçmiş biri! Ha bu demek değil ki tüm ziyaretçileri 80'1ik, 
Asla! 7'den 70'e onlar. Hem de dünyanın her yerinden!- se
nin torun şöyle, senin torun böyle diye, diye bitiremedi" de
di. "E neden bunları ben söyleyince inanmıyorsun dedeei
ğim?" dediğimde de gülümsedi sadece. Yine de uzun süren 
çoğu sohbetlerimizde ısrarla "Kızım artık kendine şöyle 

adam akıllı bir iş edinsen de ... " ile başlayan ve biraz canımı 
sıkaıı cümleler kurmuyor değil. 

Dünyanın savaşlarla, açlık, haksızlık ve sömürü ile tüken
mişlikle döndüğünü, benim bütün bunların arasında yaptı
ğım yolculuğun tehlikeli olduğunu bilerek söylüyor o bun
lan. Ama hep ilkeli davranmaya özen gösteriyorum ve de bu
nu fark etmesini istiyorum artık: "Dedeciğim yaşadığırruz bu 
çok zor çağda sağlam bir yerde durabilmek kolay değil. Ama 
ben doğru yerin senin 
çok yakınında olduğunu 
biliyorum ve dedeciğim, 
hiç bir zaman o yerden 
uzaklaşınayacağım." 

Bu arada o sweats
hirtü giymeme izin ver
ınediğın için sana bir ke
re daha teşekkür ederim. 

~~; 
{.1 .. ·._ \ -,,. ,. ~~' 

Torunun Zeynep. 

Esn!;;ı:;Js~~~yle. [ zeynepcasallini ] 

'1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Asker-öğrenci olduğu yıllar ... Solda Kıdemli Yüzbaşı ... 

biz yine de biraz daha anlatalım istedik. 
Bakın bir gün ismi mahallede "fakir ba
bası"na çıkmış bir işadamının karşısına, 
ders kitabı isternek için çıktığında başına 
ne gelmiş: "Tekel oluşmamış demek ki 
daha; Samsun'da rakı fabrikası olan bir 
ünlü varsılın, Aslan Bey'in adı bizim ma
hallede "yoksul babası"na çıkmıştı. Ya
kınımızdaki bir göçmen köyüne -Çata
larmut?- neler neler bağışiarnıştı bu iyi 
yürekli adam! Çocuklara da okul kitap
lan yardımı yapıyormuş! Ortaokul iki'de 
olrnalıyım. Okul çoktan başlamış; kita- · 
bım yok. Çevrem, cv de içinde, beni 
zorluyorlar, gidip Aslan Bey'den kitap 
istemeye. Gittim sonunda. Yazıhanesin
de oturmuş adama utana sıkıla sokulup 
isteğimi söyler söylemez nasıl kovuldu
ğıımu amınsadıkça bugün bile ürperti 
duyuyorum. İşinden söz etmiştim baba
mın. Ağır koşullara direnme savaşı veren 
babam bir çuval un istemiş patronun
dan; olurunu almış. t)cretine "ayni
i zam" isteği bir tür. Un çuvallanyla do
lu arka mağazadan her ay bir çuval unu, 
dostu Gülbek'in Unkapanı'ndaki finnı
na göndermeye başlamış. Adam topluca 
marka veriyor bize; akşamlan gidip evin 
ekmeğini alıyorum ben de. Babam bir 
gün ağlamaldı geldi eve. "Efendi"ye 
(Patrona "efendi" derdi) un aldığını bir 
kez daha amınsatmak gereğini duyunca, 
o iznin bir kerelik verildiğini söyleyip el
li lira kadar tutan öteki çuval unların pa-

Mihri, Mucur'da sürgündeki Boz 
Mehmet'in İstanbul'a gelmesinin 
yararlı olacağını söylüyordu. Nasıl 
sağlayabilirdik bunu? Tanıştığımıza 
göre benim gitınemdi en doğrusu. 

Olur, dedim. İşi üstlenirken Hacı 
Bektaşlı olan Sefer Aytekin'e güven
miştim açıkçası. Güvenimin yersiz 
olmadığını da Ankara'ya gider gitmez 
gördüm Ankara'ya vardığırnın akşamı 
trenle yola çıktık Sefer'le Yerköy'de inip 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir karoy
onu üstünde, köylülerle Kırşehir'e, 
oradan da bir yaylı ile Mucur'a vardık. 
Tek araç bu, 44 yazı savaş yıllarında. 
Mucur'da, Sefer'in tanıdığı köy öğret-

rasını vereceksin, diye tutturmuş. Elli li
ra nereden bulunacak bizim evde? Baba
mın çektiği acıyı, evimizin o günler üs
tüne çöken ağırlığı da unutmam." 

MAHALLEDEKI DAYANIŞMA 
Daha unutmayacağı birçok anısı var

dı çocukluğu ve mahallesine ilişkin. Bü
tün bu yoksulluğa rağmen insaniann 
ümitlerini yitirmeyişine, yaşama olan 
bağlılıklarına ve ellerinde olmayanı bile 
komşularıyla paylaşma gayetlerine hep 
şaşırrnıştı Abilikadir. O yıllarda hiçbir 
anlam verememişti bütün bu olan bite
ne. Yıllar sonra artık birçok şeyin daha 
farkında olmaya başladığı bir zaman, 
bütün bu günleri düşünmüş ve şöyle yo
rurnlamıştı: "Temelinde ilkel komünal 
dayanışma, paylaşma duygularına dayalı, 
yoksullan birbirine bağlayan İslam kül
türüydü bu. Mahallemizdeki donu 
komşulanmız, "teyze"ler, "dayı"lar, 
"emmi"ler, "ağabey"ler, "abla" -ya da 
yerel ağızia "abu"lar, kiminde kavgala
ra, küskünlüklere varan günlük sürtüş
melere karşın, birbirini sayan, kollayan, 
sırasında dert ortağı olan bir topluluk 
içinde yaşıyorlardı. Bu yoksullar, güç 
durumda kalmış birinin tarlasına imece 
çalışmaya gidiyorlar; güçleri ö lçüsünde 
birbirlerine ödünç araç gereç, sıloşanlara 
elleri yettiğince, faizsiz, senetsiz-sepetsiz 
borç, küçük paralar veriyorlar; ramazan 
ayı yaldaşırken değişik evlerde toplanan 
kadınlar, haftalar boyu birlikte çalışarak 

meni arkadaşlan çıktı. Ben, Bektaşilik
Hacı Bektaş-ı V eli üzerine çalışma 

yapıyordurn, onun için gidiyorduk 
Hacıbektaş'a. O gece orda kalacağız; 
otel filan yok Mucur'da, köy gibi bir 
yer. Bizi boş olan ilkokulun bir odasına 
yatak, karyola koyarak konuk ettiler. 
Boz Mehmet'e verilmek için Mihri'nin 
getirdiği, sarıp sarmalanmış, çeviz 
büyüklüğünde san top kağıdı gözüm 
gibi saklıyorum! Ele geçmesi kadar, 
ünlü dalgınlığırnla düşürüp yitirrnem 
korkusu da var içimde. Gece 
yatacağımız sıra, bir baskınla arama 
yapılması olasılığına karşı -Sefer'in 
öğretmeniere pek güveni yoktu çünkü-

her evin gereksinimi kadar yuka (yufka) 
yapıyorlar, ramazanlarda yemek, belirli 
kutsal günlerde kardıkları helvayı birbir
lerine gönderiyorlar; doğıımunda, dü
ğününde, ölümünde, hastalığında, bay
ram günlerinde dertlerini, acılarını, 
rnutluluklannı birbirleriyle paylaşıyorlar
dı. İslam'da var olan fitre, zekat, sadaka, 
eskilerde beyt-ül mal-i müslimin kururn
lannın koşullandırdığı bir yaşam biçi
miydi bu." 

ÇOK KÜLTÜRLÜ MAHALLE 
Bir gün babasından az daha dayak 

yiyecek olmuştu Abdülkadir, övünerek 
Türküro dediği için. Babasının siyasal 
düşüncelerine tersri bu çünkü. Peki , bu 
herkesin ırk olarak eşit olduğu düşünce
si, babasının İslami duyarlılığının dışın
da nereden geliyordu? İşte bu sorunun 
cevabı, yaşadığı mahallenin sosyal yapı
sında gizli. Çocukluğunda bunun bir 
ayrıcalık olabileceğini pek fark ederne
yen Abdülkadir, yıllar sonra bu tabioyu 
şöyle anlatacaktı: "Bayram günlerini de 
hiç unutmadım. Çayırlık denilen, ma
hallenin yakııundaki, top oynadığırnız 

büyük alanda çadır kahveleri kurulur. 
Salıncaklar, dönme dolaplar, yumurta 
tokuşturmaları, balon, kurabiye, börek
çörek satıcıları, koz helvacıları, yazsa 
dondurmacılar, kispet giyip karakucak 
güreş tutuşanlarla panayır yerine döner
di alan. Öbek öbek ayn.lan Kürtler, Laz
lar, Çerkezler, Karslı Terekemeler, davul 
zurna, kernençe, tulum, akordeon eşli
ğinde gece yanlarına kadar, tüm bayram 
boyu, birbirinden güzel oyunlar oynar
lardı. Anadolu kültür çeşitliliğinin açık 
sergisine dönerdi alan. Davul zurnalarla 
doğıılu Türklerin oynadığı Tamza
ra'nın, Hoş bilezik'in Kürtlerin oynadı
ğı Lorke'nin tartımlı scsi bugün de ku
laldanmdadır; alanda değil ama kendi 
yöremizde Kürt çocuklaoyla ben de çok 
oynarnışımdır btı oyunları." İşte bu tab
lo çok iyi özetliyor durumu. Anıa bir iki 
aynntı daha var. Örneğin Eşkıya Kürt 
Kerim: "Mahallemizin özellikle geceler
di sık sık basılıp kimi evlerin aranırdı. 
Eşkıya Kürt Kerirn'i yakalamaya çalışı
yordu polis. Yukan, aşağı diye ikiye ay
nlmışa bizim mahalle. Kürt Mahallesi 
de denirdi yukarı mahalleye. Çok eski-

lerde yerleştirilmiş, sütçülük, Kürt Irma
ğı yöresindeki· Gerçeme'de bostancılık 
yapan, tütün, tahıl üreten Kürtlerdi. 
Bunlardandı eşkıya Kürt Kerim. Mahal
lenin ünlü varsıl iki tefecisinden, kentte 
büyük bir kıraathane de işleten biri, sev
diği kadını elinden almış bunun; böyle 
çıkmış eşkıyalığı. Davul gibi gergin gö
beğinin üstüne uzanmış altın köstekli al
tın düşlü, enscsi kat kat, yukarıdan sınt
kan bakışlı iri yarı, tanı bir tefeci karika
türü görünümündeki tefeciyi sonraları 

çok gördüm. Halkın Kürt Kerim'e sev
gisi tefeci varsıllara duyduğu nefretten 
olmalıydı. Mahalleye girip çıkağı bilinen 
Kerirn'i kimse ele vermedi; mahallede 
yakalayamadılar. Sonunda, dağda uyur
ken bir çoban baltayla parçalamış kafası
nı, dediler. Hükümet önünde cesedini 
halka gösterip fotoğraflarını dağıttılar. 
Onun yeğeni Kürt Mecjt'in de, askerli
ğini yaparken atış kazasında öldüğü bil-

Merih Pirhasan ile ... 
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, üstümüzde çıkmaması için kağıt top
unu odanın bir köşesindeki tahta aralığa 
sıkıştırmanın doğru olacağını 
düşündük. Öyle de yapıp yattık. Işığı 
karartır karartmaz, tahta duvariann 
içinde patır patır dolaşan koca farderin 
ayak sesleriyle dikildik yatakta! Aynı 
ayda, aynı şey geçmişti ikimizin de 
kafasından: "Ya fareler kağıdı yerse!" 
Bizi bir gülrnek aldı. O geeeki durumu
muzu anırnsadıkça, şu satırlan yazarken 
bize gülüyorum. Ama şakası yoktu; 
olur mu, olurdu! Parti'ye bunun 
hesabını nasıl verirdim sonra ben? 
Kağıdı çıkardık duvardan; yasağın 
altına aldım. 
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Vaktinin çoğunu kütüphane-
sinde geçiriyor ... 

dirildi! "Eğitim zayiatı"na girdi as
kerlikte!" 

VE HAYATININ KADlNI: MERiH 
Liseyi işte bu duygular ve olaylar 

içinde bitirmişti Abdülkadir. Artık 

Samsun'a veda etmenin zamanı gel
mişti. Yıl 1937, aylardan Ekim'di. Li
sc yıllan çarçabuk geçmişti. Bunun 
nedeni o yıllann hareketliliği ve Ab
dülkadir'in arayışıydı belki ama bir 
faktör daha vardı ki, hayatının dö
nüm noktası olacaktı. Lise 2'inci sı
nıftayken, yani daha bıyıklan yeni ter
lemiş, şiirler yazan duygusal bir genç
ken, hayauıun kadını Merih'le tanış
mıştı. Bu tamşmanın hikayesi şöyley
di: "Lise 2'deyken, Erenköy Kız Li
sesi'nde okuyan Merih geldi bizim sı
~ufa . Kanşık eğitime başlamıştı lise. 
Iki kızdılar bizim sınıfta. Merih'i gö
rür görmez, taşralı bir şair delikanlı 
olarak çarpılıverdim. Konuşmaları
mız başlayınca daha da çarpıldım, şü
re düşkündü o da; yazıyordu da! 
"Hangi şairleri seversiniz?"le başla
dık! Faruk Nafiz'den söz etmesi ters
ri biraz ya, ona gerçek şiiri gösterme
nin ayrı bir çekici üstünlük yanı da 
yok değildi hani! Ahmet Muhip'in 
ünlü "Serenat" şiirini yazıp verdim. 
"Yeşil pencerenden bir gül at ba-

na" dizesiyle başlar şiir. Evlerinin 
penceresinde de yeşil panjur, ya da tel 
mi ne vardı Merih'lerin; bakındı şu 
işe! Kısa süne sonra yalmz sevgime 
değil, düşüncelerime de açmıştı yüre
ğini Merih; çok önemli bir gizi onun
la da bölüşüyorduk artık, komünistti 
o da!" 

"BURJUVAZiNIN HIZMETINE 
GIRIP BIZi UNUTURSUN" 

İstanbul'dan ayrılmanın vakti gel
mişti . Ailesinden ve arkadaşlarından 
ayrılacak olması, yeni bir okul, yeni 
arkadaşlar ve büyük bir şehirle tanış
ma sevincini gölgeliyordu. Tek tesel
li ise Merih'le birlikte ayrılacak olma
sıydı. Aynlmadan birkaç gün önce 
"siy3:5i" arkadaşlarıyla bir araya gel
miş, Istanbul'daki vaktininasıl değer
lendireceğini tartışmıştı: "'Adı artık 
edebiyatçıya ç~ş benim ne yapaca
ğıma geçildi ıstanbul'da. Türkolo
ji'de okuyabilmck için Yüksek Öğret
men Okulu'na başvuracağımı anlat
tım. Bir devlet kurumuna kapılanma
dan okurnam olanağı yoktu; onlar da 
biliyordu bunu. Söz nasıl oraya geldi 
bilmiyorum; il sekreteri sandığım to
parlak esmer olan, "Kadir arkadaş 
Istanbul'a gidiyor. Burjuvazinin 
hizmetine girip bizi unutur artık!" 
dedi Beni kışkırtmak için yapılmış ta
kılmaydı belli ki. Şaka da olsa sindiri
lecek söz değildi benim için! Bunu na
sıl düşünebildiği, gerçekten böyle dü
şünürlcrse çok ağınma gideceği yollu 
bir şeyler dedinı. Bu dakundurma di
yebilirim ki, "yoksa onları unutuyor 
muyum?" tcdirginliğiyle beni uyanık 
tutan en etkili söz oldu yaşarrum bo
yu. Hiç unutınadım onlan." 

"Kadir arkadaş İstanbul'a gidi
yor. Burjuvazinin hizmetine girip 
bizi unutur artık!" sözü yankılandı 
hep beyninde. 3 Ekim 37'de büyük 
ablasıyla bindiği Karadeniz vapuru
nun güvertesinde, Sinop'tan yükle
nen koyunlada birlikte İstanbul'a ge
lip Aksaray, Haseki'deki annesinin 
amcasının kızının evine varmışlard1. 
Samsun'dan ilk aynlışıydı. Üstelik 

Yaşar Kemal ile ... 

Bir l<ominüst olaral< Vedat Türkali 
Sanatçılar, yazarlar 3 Kasım 2002 

seçimlerinden önce imza toplamışiardı 
"DEHAP'a oy vermek içinDEHAP'lı 
olmak gerekmiyor" diye. 

Bu ülkede bütün çürümüşlüklere 
karşın hala muhalif insanların varlığını 
duyurmak için. 

fmza verenlerden biri de Vedat 
Türkali'ydi. 

1 Kasım günü birlikte gittik Ali
beyköy Alanı'ndaki mitinge. Müthiş 
bir kalabalıkn. 

Kürsüye yaklaşmak için insan selini 
yarmak zorunda kalmıştık. 

Kimine göre '200 bin kişi' vardı 

miting alanında kimine göre '400 bin 
kişi'. Vedat Türkali bir delikanlı gibi 
engebeleri aşıp insanların arasından 

geçerek kürsünün yamndaki yerini al
mıştı da "tık" dememişti o meşakkatli 
yürüyüşü yaparken. 

Çağncı sanatçılar, yazarlar adına 

kürsüye çağrılmıştı Vedat Türkali . 
Platforma çıktı, önünde uzanan coş
kulu insan seline baktı ve ilk sözü 
"Ben bir Türk yazan Vedat Türkali" 
oldu. Konuşmasını "Biji Azadi" diye 
bitiriliğinde yer gök inliyordu. 

Bir 'inanç arutı' gibi dimdik indi 
kürsüdcn. 

Son kitabı Komünist çıkalı henüz 
bir yıl olmuştu . 

Kitaptan tanıdığım inançlannın pe
şindeki o genç komünist ile miting ala
nımn platformundan dimdik inen in
sanın inançlan hala aynı tazeliğini, ay
nı diriliğini koruyordu. 

Samsun'un en yoksul mahallesinde 
doğup büyümüştü. Komşuların çoğu 
ekmek parası için Doğu'dan göçmüş 
insanlardı . Btmların gelen mektupları
nı okuyup, memleketlerine göndere
cekleri meknıplan yazarak başlamıştı 
yazarlığı, denebilir. 

Daha ilk gençlik yıllarında, 'doku
zuncu sınıfta' duymuştu ilk kez prole
tarya, sınıf, burjuvazi, emekçi, halk gi
bi sözcükleri. Sınıf arkadaşı 'Komünist 
Mehmet' aniatmıştı bütün bunları 
ona. 

İşte o gün başlamıştı Samsun'da 
'yıllarca sürecek Türkiye Komünist 
Partisi'ni bulma çabasma' 

1930'lu yıllarda başladığı 'komü
nist partiyi bulma' uğraşını, sırf İstan
bul'da kalabilmek için 'askeri öğrenci' 
olarak girdiği Edebiyat Fakültesi'nde 

de sürdürmüştü 
Çabalan sonuç vermedikçe büyür 

'TKP'yi bulmak' sorunu. Bu yüzden 
ünive,rsite yıllarında "Ya 'parti' diye bir 
şey yoktu bu ülkede; ya da bizden 
uzak duruyarlardı niyeyse!" demekten 
kendini alamaz. 

Hatta 'TKP'yi arayanlar' olarak 
kendi aralannda örgütlenince durumu 
"TKP'yi artık kişi olarak değil örgütü
müz adına anyorduk" diye anlatır. 

Sonunda bulur TKP'yi ve illegal 
çalışmaların en soluk kesen yerlerin
de olur. 

Ardından 19 SI 'deki TKP tevlcifa
nnda tutuklanır. Dokuz yıl hapse 
mahkum olur. Şartlı olarak yedi yılda 
salıverilir. 

Yaşama kavgasının zorluklarına 

karşın bir milim bile ödün vermez si
yasal inançlarından. 

Hep yoksulların, emekçilerin, ezi
lenlerin safinda olur. 

12 Eylül'ün o _karanlık günlerinde 
açılan 'Aydınlar Dilekçesi davasında da 
duruşuyla yine inançlı bir komünisttir. 
Şöyle Ôer yargıca: 

" ... biz dilekçe verilebilir olduğuna 
inandığımız için karşınızdayız. Savcı 
verilemez oluşunu savunanlardan yana, 
onların haklı olduğunu kanıtlamaya ça- · 
lışıyor. Karar sizindir. Eğer verilemez 
olduğu sonucuna vanlırsa ne olacaktır? 
Bizler, ülkenin bunca yıl yaşamış ay
dınları, bu ülkede dilekçe bile verile
mez olduğunu hala anlayamadığımız 
için cezaya müstahak görülüyoruz de
mektir. Cczamızı çekeriz." 

Yalıuzca Aydınlar Dilekçcsi dava
sında deği l, Türkiye Yazarlar Sendika
sı Davasında da Barış Derneği Dava
sında da kendisini yargılamaya kalkan
lan yargılayandır Vedat Türkali. 

85 yı ldır inançlannın peşine takılıp 

soluksuz giden bir çınann siyasal kim
liğini bir konuşmada anlatmak elbette 
olanaksız. Ama belki de bir anekdot 
her şeyi anlatabilir. 

Bir gün bir yaymcıya "Evladım 
dünyada en zor olunan şey nedir" di
ye sorar. Yayıncı, "İnsan olmaktır" 
karşılığını verir. Bunu yetersiz bularak 
"Komünist olmaktır" diye düzeltir 
Vedat Türkali. 

İşte bunlardan dolayı bir inanç anı 
n, 86 yaşında bir delikanlı, ödünsüz 
bir komünisttir Vedat Türkali . .,-ı-

[ celalbaslangaç ] 
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misafir olarak geldikleri yer çok da aç
mamışn içlerini. Abiası da ona eşlik et
mişti Istanbul için, o da en az Abdülka
dir kadar sıkılıyordu: 

"Annemin babası Eskici Mirza'nın 
kardeşi Haseki Tekkesi'nin şeyhi imiş, 
tekkeler kapatılınca avlu kadar küçük 
bir bahçe içinde, tek katlı iki buçuk 
odalı bir evi bunlara bırakmışlar. Am
ca eskilerde ölünce ev de karısıyla kızı
na kalnuş. Kızın kocası Arnavut. Kur
tuluş karakolunda resmi polis. Abiam
la diken üstünde gibiyiz." 
TÜRKOLOJi'DE ASKER ÖÖRENCI 

Neyse ki bu gergin bekleyiş, Yüksek 
Öğretmen Okulu sınavına kadar süre
cekti. Nihayet beklenen gün geldi, sına
va girdi, iyi de puan .~ldı ama: "Ama 
açıkta kaldım. Yüksek Oğretmen Okulu 
sınavına 20 kişi girdik, dördüncü olmu
şum. İki kişi aldılar. Merih, Edebiyat Fa
kültesi Felsefe Bölümü' ne yazıldı. Ben 
döneceğim Samsun'a, başka yolu yok. 
Beyazıt'da rastladığım bir askeri öğren
ciden duydum ki, Milli Savunma, askeri 
Iiselere öğretmen yapmak için, çeşitli fa
kültclerdc öğrenci okutuyormuş. Şimdi
ki Eczacılık Fakültesi, Askeri Tıbbiye 
Okulu adı alanda, çeşitli fakültelerde 
Milli Savunma adına okuyan öğrencile
rin pansiyomı gibiymiş. Hemen başvur
dum. Son dakikada, Samsun'a gitmek
ten kurtulup bu yapıdaki askeri öğret
men bölümüne kalpağı atarak Türkolo
ji'de okuma yolunu bulmuştum." 

Fakat bir sorun vardı. Okuya kayıt 
için lise diplaması ve kimlik karn yetmi
yor, Samsun polisinden, Türk olduğu
mu onayiayan belge istiyorlardı bir de. 
Babasının övünmesiyle kızdığı Türklük 
ilk defa karşısına çıkmışn. O zamana ka
dar birçok konuda yardımına ilaç gibi 
yetişen Merih girmişti devreye yine. Me
rih'in babası Doktor Ertuğnıl Baykan 
"Türkoğlu Türk'tür" diye bir kağıt 
göndermiş, bu kağıdı okula verinde kay
dını yapnrmışn nihayet. 

Asker-öğrenci olmaya hiç mi hiç 
ısınmamıştı. Üstelik hayallerini kurduğu 
Türkoloji de onu fazlasıyla sıkmaya baş
lamışn. Ilk ders yılında vaktinin çoğunu 

. . 

Haluk Gerger 
ve Akın 

Birdal ile bir 
cezaevi 

ziyaretinde ... 

Türkoloji'den çok Merih'!e Felsefe ders
lerine girerek geçirmişti. Ilk yıldan son
ra sürekli olarak askerlikten ayrılmanın 
yollarını arayacakn. Ama nafile Kıdemli 
Yüzbaşı olana kadar askerlikte kalacakn. 
Buna şu yorumu getiriyor Vedat Türka
li: "Askerlikten ayrılmanın yollarını ara
dım , olmadı; nasıl olacakn ki? 37 yılının 
Ekimi' nde başlayan serüven on beş yıla 

Samsun'dan aynhp 
istanbul'a gideceği zaman, 
devrimci arkadaşlanndan 
birinin söylediğini "Kadlr 
arkadaş istanbul'a gidiyor. 

Burjuvazinin hizmetine girip bizi 
unutur art1k!" sözü yüzünden 
hep tetikte kalm1ş Abdülkadir 
Plrbasan. "Ya arkadaşlarlma 
unutursam" düşüncesi onu 
birçok şeyden ahkoymuş. 

yakın sürdü. Türkoloji'de birlikte oku
duğumuz asker öğrenci Yusuf Atılgan, 
ordudan ayrılma özlemimi bildiği için, 
"Yüzbaşı olursun inşallah!" diye takı
lırdı. İlenınesi tuttu sonunda; 28 Ekim 
195l'de tutuklandığırnda 'Kıdemli Yüz
başı 'ydım!" 

TKP'YI ARAMA 
Doğrusu ne okula, ne İstanbul'a ne 

de buradaki ilişkilere alışabilmişti. Aklı 
hep Samsun'daydı. Samstın'dayken bir 
grup arkadaşıyla beraber TKP ile ilişki 
kurmak istemiş ve bunun arayışına gir
meye başlamışlardı. Acaba ilişki kurula
bildi mi? İşte bütün öğrenim yılı boyun
ca bu soruyu sorup durdu kendine. Ni
hayet ilk tatilde soluğu Samsun'da aldı: 
İlk yaz dinlencesini iple çektim Sam
sun'a gitmek için. Sefer'le mektuplaşı
yordıık ama, konuşup öğrenmek istedi
ğim bazı şeyler mektupta yazılamazdı. 
Parti ilc bağımız ne olmuştu; niye kimse 
aramamışn beni? Samsun'da öyle bir ko
nuşma geçmişti aramızda çünkü. Yazın · 
karşılaşmamızda Sefer bana yeni dö
nemde kesinlikle gizlilik yapılmadığın
dan, yasal kurumlarda açık çalışma yolla-

n arandığından söz etmeğe başlamışn." 
Açık ya da gizli halen herhangi bir ir

tibatları yoktu doğru dürüst. Abdülka
dir, Merih ve okuldan edindikleri birkaç 
komünist arkadaşlan daha, bir an önce 
harekete geçmek, bir şeyler yapmak isti
yorlardı. Zamanlannın çoğunu tarnşa
rak, arayışta geçiriyordu. Böyle günler
den birinde Merih'le birlikte Sultanall
met'ten Alemdar'a inerken, çocukluk 
arkadaşı, komünistliğinin tetikçisi, o za
mana kadar hep aklına takılan Komünist 
Memet ile karşılaşır. İkisi de inanamaz 
bu karşılaşmaya. Merih ise Komünist 
Memet'i çok dinlediği için, çok merak 
ediyordur olan biteni: 

"Komünist Memet çıktı karşımıza. 
Ne üstte var, ne başta; dilenci saıursın. 
Anlatu başından geçenleri; yürekler acı
sı. İstanbul'a gelmiş. Kapı yüzüne ka
panmış her gittiği yerde. Bu arada baş
vıırduğu , daha tutuklanmamış olan Hik
met Kıvılcımlı'dan da umduf,ru yakınlığı 
bulamamış. Samsun 'a dönmüş; iskele
den çevirip yine İstanbul'a postalamış 
polisler bunu. Ayağına pabuç, giysi filan 
alıp iyi kötü giydirdik. Benim sivil pal
tom da oturdu üstüne. Göze çarpmadan 
yan yana dolaşılacak duruma geldi; ko
münistliğin şamndan sayıp alrundan fir
lamış dağınık saçlarının üstüne oturttu
ğu yırtık, pis kasketini bir türlü bırakmı
yar yalnız. Bir şey değil , asker giysili bi
rinin yanında göze batıyor. Bir iki uyar
dım, olmadı. Şehzadebaşı'nda yürürken 
kasketi kaptım başından, yandaki mer
mer bir eski çeşmenin yüksek tepesine 
firlatnm. Söylendi biraz ya, o pis kasket
ten de kurtuldıık." 
"PARTI YOKSA BiZ PARTiYiZ" 

Komünist Memet' i bir arkadaşlannın 
yanına yerleştirirler ve Parti'yi aramaya 
kaldıkları yerden devam ederler. Bir sü
re sonra küçük hücre evlerinden bir ka
rar çıkar. Partiyi bulamadıklanna göre, 
partiyi kuracaklardır: "Birkaç arkadaş, 
Tahsin Berkem, Asaf Ertekin, Osman 
Paçalı, Yusuf Anlgan, Haig Açıkgöz, 
Merih, ben, tüm aramarmza karşın, giz
li çalışan bir TKP örgütü bulamadığımı
za göre, böyle bir örgütü biz kendi ara
mızda kuramaz mıyız diye çoktandır dü
şünmeye başlanuştık. Delikanlılık gürıle
rinin pembe düşlü coşkusuyla karara 
varmarmzda uzun sürmedi . Sanyer'de 
Tahsin 'lerin ana-oğul kaldıklan iskeleye 
bakan evin balkonlu en üst kannda haf
ta sonları, Yusuf, Asaf, Haig, Osman, 
Merih, Tahsin, ben toplanıp kendimize 

göre hücre çalışmalarına başlamıştık bi
le. Yapnğımız, Hikmet Kıvılcımlı'nın ki
taplannı okuyup Marksist bilgimizi ge
nişletirken ülkemizin sonıniarına çözüm 
üretmeye çalışmakn. Hiç güç değil di o 
da! İşi sınıfi ile köylü emekçiler sömürü
ye karşı elele vererek Burjuva iktidarını 
yıkıp "irıkılap"ı yaptılar mı çözülmeye
cek hiçbir sorun yoktu! Partiyi bulamaz
sak kendimiz girişecektik işe. Örgüt ge
reği harçlıklarırmzdan ödenti de topla
yıp biriktiriyorduk arnk. Varlıklı saydığı
mız iki kişi vardı içimizde. Merih ' le 
Tahsin. Kısa süre sonra, Felsefe'deki 
Tahsin'in sınıf arkadaşı Mustafa Gök
sü'nun katılımıyla bir varlıklı daha ka
zannuş olduk! Örgütün parasal gücüne 
destek olarak Merih, ailesinden aldığı, 
bir minik çekmeecdeki altınlı, pırlantalı, 
kolye, yüzük, küpe türünden takılarını 
koydu ortaya. Savaş yıllan ; yayın yapa
bilmek için daktilo bulmak da büyük so
run. Samsun'daki doktor babasına, ödev 
yapabilmesi için gerekli olduğunu yazıp 
daktilo istedi. Hermes Baby marka bir 
küçük daktilo geldi Saınsun'dan. TKP'yi 
artık kişi olarak değil örgütümüz adına 
arıyorduk! Bulduğumuzu sanıp bağlan
maya kalkışnklanrnızın kof çıkmasıyla 
epeyi uzun sürdü bu arama. Çalmadığı
mız kapı kalmamışn . Nasıl oldu da polis 
tuzağına düşmedik; şans dedikleri bu ol
malı . Arama içinde olan başkalaoyla da 
karşılaşıyorduk; yakınlık duyduklanmız 
da katılıyorlardı bize." 
VE EVLiLIK 

Arayışlan devam ederken, Merih 'le 
bir karar alırlar. Uzun yıllardır deva'm 
eden birlikteliklerini resmileştirme kara
n alırlar ve Samsun'un Çarşamba ilçesin
de evlenirler. Merih fakülteden mezun 
olmuştur, Abdülkadir ise İstanbul'dan 
ayrılmak istediği için bitirnıc sınaviarına 
girmeyerek mezuniyetini bilinçli o larak 
ertelemiştir: "Bilmem ne mahallesinde 
öğretmen diye işlendi kimliğim nikah 
defterine. Benim evlenmem askeri yasa
ya göre yasakn. Ya yirmi beş yaşımı bitir
mem, ya da üsteğmenliğe yükselmem 
gerekiyordu. Merih faki.Uteyi bitirmiş, 
ben İstanbul'dan ayrılmamak için bitir
me sınavıarına girmemiştim. İstanbu!'a 
döndüğümüzde Basri tezkere almış, ıs
tanbul'da iş arıyordu . TKP Merkez Ko
mitesi'nde olduğuna inandığı Mihri de 
askerliği bitirip, Sümerbank Satınal
ma'ya girmişti; Basri sık sık uğrayıp TKP 
konusunda bir şeyler öğrenmeye çalışı
yordu ondan." 

Merih Pirhasan ile gençlik yılları ve sonrası .. . 
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Merih Pirhasan ile bir şehi r 

turunda ... 
Dayanamaz anlatılanlara ve bir süre 

sonra giderek Mihri Belli ile tanışır . Bu 
tanışma uzun sürecek, atışmalı bir dost
luğu da beraberinde getirir. Mihri Belli 
ile parti üzerine detaylı tarnşmalann ya
şandığı günler başlar. Aklında hep asker
likten aynlmak vardır: "Ben askerlikten 
ayrılma yollannı aramanın peşine daha 
fakülteyi bitirince düşmüştüm. "3750" 
lira bulabilirsem; Milli Savunma Bakanlı
ğı'na olan borcumu ödeyip ayniabilecek
tim asker öğretmcnlikten. Ne o parayı 
bulabildik, ne de Merih için tasarladığı
mız, üniversiteye geçmek işi gerçekleşe
bildi. Yedek subay öğrencisi iken, arka
daşlardan kopmamak, Parti'de geliştiği 
söylenen yeni durumu izleyip durumu
muzu tam açıklığa kavuşrurabilmek için 
kısa-uzun her tatilden yarartarup kimin
de borç harç, kaçak gidiyorduk İstan
bul'a. Maltepe Askeri Lisesi'ne atandı
ğım Akşehir'de de, yıllar yılı böyle süre
cekti bu; elimize geçen birkaç kuruş yol
lara giderdi ." 

TKP iLE ILK TEMAS 
Akşehir'e okulu taşındığı için gitmiş 

ve burayı sevmiştir. Parti adına burada 
faaliyetler sürdürmeye başlar. Merih ha
nım da burada öğretmenlik yapmaya 
başlar. Akşehir'de sekiz yıllan geçer. Bu 
süre zarfinda her firsatta İstanbul'a gidip 
gelen Abdülkadir nihayet bir bağlantı 
bulmuştur. İstanbul'daki arkadaşlan Ha
ig, Parti'nin tekrar gizli çalışma b~lata
cağı haberiyle Akşehir'e gelmiştir. Istan
bul'daki küçük örgütlerinin elinde bulu
nan her şeyi partiye devredip tek tek ka
tılma karan alırlar: "Basri ile buluştuk bir 
sabah. Sebati Selimoğlu'nun Haydarpaşa 
ile Kadıköy arasında bir sokak içinde, 
düzayak bir kattaki evine gittik. Bizdeki 
daktiloyu, birikmiş parayı Sebati'ye bı
rakuk. Akşehir adresimi alıp bana bir ya
zışma adresi verdi Sebati. "Bayan Mad
de Çetin, Kasap Yakup Eligür eliyle" 
diye kalmış aklımda . Sonradan, Reşat'la
rın 44 kararlanndan öğrendim ki, Celal 
Benneci'ymiş adresteki Madde Hamm; 
Reşat Fuat'a gidermiş zarflar. Parti yayı
na başlayacaktı yakında. Yöremdeki sôs
yo-ekonomik, politik olaylan belge ağır
lıklı olarak yazıp bildirmeınİ istiyordu 
benden Sebati. Gizli yayınlan da adresi
me göreceklcrdi. Bir askeri garnizonday
dım; riskli olacaktı. Başka olanak yoktu; 
kurye kullanacak güçte değildik. Kurye 
kıllanmak da ayn bir riskti . Okul'un de
ğil, "istasyon Caddesi, Arahacı Tevfik 
Kavga'nın evi" diye bir oturduğum ye
rin adresini verdim . Çevredeki gözlernle-

• 

Istanbul 
Salkım salkım tan yelleri estiğinde 
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle 
Uzaktan seni düşünürüm İstanbul 
Binbir direkli Haliç'inde akşam 
Adalarında bahar 
Süleymaniye'nde güneş 
Hey sen ne güzelsin kavgamızı n şehri 
Ve uzaklardan seni düşündüğüm bugünlerde 
Bakışlarımda akşam karanlığın 
Kulaklarımda sesin istanbul 
Ve uzaklardan 
Ve uzaklardan seni düşündüğüm bugünlerde 
Sen şimdi haramilerin elindesin İstanbul 

Plajlarında karaborsacılar 
Yağlı gövdelerini kumiara sermiştir 
Kürtajlı genç kızlar cilveyapar karşı larında 
Balıkpazarı'nda depoya kaçırılan fasulyanın 
Meyvesini birlikte devşirirler 
Sen şimdi harami lerin elindesin İstanbul 

Et tereyağı şeker 
Padişahın üç oğludur kenar mahallelerinde 
Yumurta masalıyla büyütülür çocukların 
Hürriyet yok 
Ekmek yok 
Hak yok 
Kolların ardından bağlandı 

Kesildi yolbaşların 
HaramHerden gayrısına yaşamak yok 

Almış dizginleri eline 
Bir avuç vurguncu müteahhit toprak ağası 
Onların kemik yalayan dostları 
Onların sazı cazı viiiası doktoru dişçisi 
Ve sen esnaf sen köylü sen memur sen entelektüel 
Ve sen • 
Ve sen haktan bahseden Ortaköy'ün Cibali'nin işçisi 
Seni öldürürler 
Seni sürerler 
Buhranlar senin sırtından geçiştirilir 
İpek şiitelerin istakozların 
Ve ahmak kadınların selameti için 
Hakkında idam hükümleri veril ir 

Haktan bahseden namuslu insanları 
Yağmurlu bir mart akşamı topladılar 
Karanlık mahzenlerinde şehrin 
Cellatlara gün doğdu 
Kardeşlerin acısıyla yanan bir çift gözün vardır 
Bir kalem yazın vardır 
Dudaklarını yakan bir çift sözün vardır 
Söylenmez 
Haramiler kesmiş sokak başlarını 
Polisin kırbacı celladın ipi spikerin çenesi baskı makinesi 
Haramilerin elinde 
Ve mahzenlerinde insanlar bekler 
Gönüllerinde kavga gönüllerinde zafer 
Bebelerinin hasreti içlerinde gömülü 
Can yoldaşlar saklıdır mahzenlerinde 

Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul 
Bulutların ardında damla damla sesler 
Gülen çehreleri ve cesaretleriyle 
Arkadaşlar çıktı karşıma 
Dindi şakaklarımın ağrısı 

Bir kad ı n yoldaş tanırdım 
Bir kardeş karısı 
Hasta ciğerlerinin taşıdığı çelimsiz kemikli omuzları 
Ve hüzünlü çehresiyle bebelerini seyrederdi 
Cellatlara emir verildiği gün haramilerin sarayında 
Gebeliğinin dokuzuncu ayında 
Aç kurtların varoş l ara saldırdığı 
Tipili bir gece yarısı 
S ı rtında çok uzak bir köyden indirdi 
Otuz beş kiloluk sırrımızı 
Zafer kanlı zafer kıpkırmızı 

Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbül 
Bekle bizi 
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle 
Parklarınla köprülerinle kulelerinle meydanlarına 
Mavi denizlerine yaslanmış 
Beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle 
Ve bir kuruşa Yenihayat satan 
Tophane'nin karanlık sokaklarında 
Koyun koyuna yatan 
Kirli çocukların la bekle bizi 
Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi 
Bekle dinamiti tarihin 
Bekle yumruklarımız 
Haramilerin saltanatını y ı kılsın 
Bekle o günler gelsin İstanbul bekle 
Sen bize layıksın 

Eylül 1944- Akşehir 

İSTANBUL ŞİİRİ'NİN HiKAYESi 
Yaz sonuydu; okula dönüyordum artık. Güneyde, çoğu 
Adana yöresindeki kimi partili lerle kopmuş ilişkileri 
yenileyip örgütte toplamak işini açtı bir gün Mihri; ben 
Akşehir'deydim, üstlenmem iyi olmaz mıydı bunu? 
Olurdu. O yöreleri dolaşıp bağiantıyı kuracak sağlam, 
güvenilir bir arkadaşı Akşehir'e, bana göndereceklerd i; 
onunla birlikte topariayıp yürütecektik işi. Günü, saati, 
parolası, Akşehir'deki buluşacağımız yer belirlen~ i. 
Merih'i, ilk çocuğumuzun, Deniz'in doğumu için Istan
bul 'da bırakıp Akşehir'e döndüm. Sabırsızlıkta bekleyip 
duruyorum gönderilecek arkadaşı. Buluşma gününün 
birkaç gün öncesinden başladım, parkın köşesindeki, 
kararlaştırdı ğımız yeri, saatinde yoklamaya. Buluşma 
tarihinde yanlış anlama olur da, erken merken g_elirseydi 
arkadaş! Ne erken, ne de geç, kimse gelmedi. " ISTAN
BUL" şiiri o günlerde yazıldı Akşehir'de. Deniz 
doğmuştu İstanbul'da. Sanıyorum bir bayram dinlencesi 
de o günlere rastladı. İstanbul'a gelince Mihri 'nin tutuk
landığını öğrendim. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Haluk Gerger, Fikret Ba~kaya ve 
Vedat Türkali ... 

rime dayalı birkaç yazı gönderdiğimi amınsı

yorum Akşehir'den. Dört gözle beklediğim, 
"Parti'nin Görüşleri ve Dilekleri" adlı Qn 
beş sayfaya yakın bir bülten, kalınca bir zarf 
içinde geldi sonunda. Çalışmaya başlanması 
karannın \'erilmesinde etkin olduğu söylenen 
günün koşullannda, adından söz edilmeden 
"desantralizasyon" kararıyla benimsenen tu
tumun geçerliğini yitirdiği, olumsuza değişimi 
belirlenen Kemalist parti iktidarına karşı yeni 
bir dönenun başladığı açıklanıyor, yapılması 

gerekli işler bir bir sıralaruyordu bültende. 
Şefik Hüsnü'ce yazıldığını sonradan öğ

rendiğimiz, gerçek bir Marksistin, ülkemizin o 
tarihsel dönemecini inceleme üıiinü olan bu 
"Görüşler-Dilekler" yazısının bugünkü ku
şaklarca da okunması, üzerinde düşünütüp 
taruşılması ne kadar yararlı olurdu . Sadeydi, 
açık seçikti ya.tı; benim gibi, "Burjuvaziyi de
virip sömürüye son vererek proletarya dik
tatörlüğünü kurduk mu!" deyince her şeyi 
çözdüğünü sanan, burnu havada coşkulu bir 
komünist delikanlının ayaklarını yere hasura
cak ölçüde de aydınlaucıydı. Bülteni okuyun
ca, iyi ki biz kendi başımıza işe girişıncilik ol
du ilk aklıma gelen!" 

ILK ÇOCUK: DENiZ 
Vedat Türkali'nin TKP içerisindeki gizli 

çalışmada yer alması, Reşat Fuar'ın başlatuğı 

yeni bir gizli çalışma döneminde nihayet olur. 
Bu ilişkinin sürdüğü yıllarda ilk çocuklan De
niz dünyaya gelir. 

Bu süre zarfinda Dr. Şefik Hüsnü de dahil 
olmak üzere bütün TKP üst düzeyiyle tanış
mıştır. İlişkileri devam ediyordur. Akşelur'c 
taşınmış olan Maltepe Askeri Lisesi nihayet 
1947 yılında İstanbul Çengelköy'd~ki yerine 
geri taşınır. Bunun üzerine ortlarda lstanbul'a 
taşınırlar. Cezae\~nde bulunan Dr. Şefik Hüs
nü'den bir işe girişmeRıeleri yönünde haber 
gelir. Merih Harum tayin olayından dolayı İs
tanbul'a dönememiştir. Bu yüzden İstanbul 
Akşehir arasındaki trafik devam etmektedir. 
Birçok arkadaşı ve partili cezaevindedir. İstan
bul'da ilk ilişki kurduğu kişilerden biri olan, 

öğrencilik yıllarından beri tarudığJ Haig'de 
bunlardan birisidir. Haig cezaevinden çıkar 

bugünlerde. Haig'in cezaevinden çıkışıyla par
ti işleri tekrar başlar. 

ILK TUTUKLAMA 
Daha önceden tanıdığı Se~m Tan'nın 

Fransa'dan döndüğü günlerde, o dönemki 
parti irtibatı olan Zeki Başumar, Abdi.Uka
dir'den Sevim Tarı ile kendisini görüştürmesi
ni ister. Yenimahalle Tren İstasyonu'nda bulu
şurlar. MAH, Birinci Şube, hatta Emniyet Ge
nel Müdürlüğü'ne bağlı özel bir birim tarafın
dan izleniyorlardır. Bu buluşmaımı ardından, 
önce 28 Ekim 1951 'de üzerinde TKP belgele 
ri ile Sevim Tarı tunıklanır. Bir gün sonra da 
Abdülkadir Pirhasan'ı alırlar. Beşiktaş inzibat 
Karakolu, ardından da Birinci Şube'ye götürü
lür. Sorgu ve mahkemeden sonra tutuklarur. 
Cezaevi macerası tam yedi yıl sürer. Birçok ce
zae~nde kalır. 

ÖZGÜRLÜK VE SiNEMA 
Nihayet I958'de ce.taevinden çıkar. O 

kurtulmayı çok istediği askeriye ile ilişkisi bit
miştir. Parti'den arkadaşlarının çoğu cezae~n
dcdir. Yeni bir dönem başlamıştır. Cezaevin
den çıktıktaı1 bir süre sonra, i ş arayışına girer. 
Artık çalışması gerekiyordur. Babıali'de kısa 
süren bir yayıncılık macerası olur. Ancak pek 
ısınamaz bu işe. Bir süre sonra içlerinde Yıl
maz Güney'in de olduğu sinema ile uğraşan 
kişilerle tanışır. Yılmaz Güney'in "Dönüş" 
adlı senaryosu üzerinde birlikte çalışırlar. Yıl 
maz Güney onu bir süre sonra Kemal İnci ve 
Suphi Kaner ile tanışurır. İkisi o sıra "Üskü
dar iskelesi" adlı ortak bir yapım üzerinde ça
lışmaktadırlar. Abdülkadir Pirhasan'a da teklif 
gelir. O da aralanna katılır. Filmin çekimlerine 
de gider. Sutlörlük, üçüncü asistanlık yapar. 
Böylece çok sevdiği sinema dünyasına girmiş
tir. Vedat Türkali adım ilk defa burada kullan
maya başlar. Siyasi geçmişinden dolayı senar 
yoların sansür kunıJuna takılacağından endişe 
eder ve takrna isim kullanır. Bir süre sonra, yö
netmenlikte yapmaya başlar. Şartlar gereği ri
cari filmkrc de imza atar. Bu duruma yıllar 
sonra şu yorumu getirir: 

"Gerçek deYiimci aslında içinde bulun
duğu toplumun koş~arını iyi hesaplar ve 
yapabileceğini yapar. Ilerici sanatçı da ken
dini bazen toplumun koşullannın olanak
larıyla sınırlı görmeyebilir ama bu bireyci 
bir davranış olur. Ben şu koşullarla şu iste
diğim filmi gönlüınce yaparım yahut yap
mam der. Ben o zaman bu demeseydim, 
bana ne Otobüs Yolculan'ru, ne Dolandırı
cılar Şahı'nı, ne de Karanlıkta Uyuyanlar'a 
kadar gelen birçok fılmin senaryosunu yaz
dınrlardı. Yazdırmazlardı. Gerçekçi tunım 
dediğim budur. Yalnız bunu da ayarlanıak, 
dengesini bulmak kolay değil. İnsan sürek
li kendisi.ni otokontrol, özeleştiri ve oto 
sansür baskısı altında tutmak wrunda. Bu 
bir irade meselesidir, hazırlıklı olma mese
lesidir, devrimci tunım işidir ... " 

EDEBiYATlN BÜYÜK USTASI 
Sinemada kırkın üzerinde senaryo yazan, 

üç film yöneten, başarılı işlere imza atan Ab
di.Ukadir Pirhasan, çalışmalarım tiyatro ve ede
biyat alaıuııda da sürdürür. Vedat Türkali'yi 
edebiyat dünyasında ölümsüzleştiren eserini 
ise 70'lerde yazar: Bir Gün Tek Başına. Milli
yet Yayınlan'nın 1974'teki Roman Yarışması 
Birincilik Ödülü'nü alan kitap halen en önem
li eserleri arasında sayılıyor. Abdülkadir Pirha-

. . 
MERIH PIRHASAN . . . 

"KADIR"INI ANLATlYOR: 

Ço g .. ze göz er·, 
upuzun irpik er· var 1 

Ortaokulu bitirdiğirn yıl Samsun Erkek Lisesi olan okula, 
sonraki dönemde kızlan da almaya başlamışlardı. Suuftaki 
diğer öğrencilerin çoğu beni tanırdı. Kadir'le tanışmıyorduk. 
O da yalnız adımı duymuştu. Onunla çabucak arkadaş 

olduk. Müşterek ilgimiz edebiyara idi. Bu bizi birbirimize 
yakınlaşunyordu. En çok edebiyattan konuşuyorduk. Aşık 
değildim, fakat onunla konuşmak çok hoşuma giderdi. 
Simsiyah saçlan her zaman alnına dökülürdü. Ne yapsa o 
saçları arkada durnıazdı. O da Kadir'e bir çocuk görünümü 
verirdi. Çok güzel gözleri, upuzun kirpikleri vardı. Bir süre 
onu bir çocuk gibi gördüm. Bana aşık olduğunu da hissediy
ordum. Sonra bana şiirler yazmaya başladı. Bu da beni çok 
gururlandırdı. 

Ne vakit ona aşık olduğumu bilemiyorum. imtihanlar 
için bizde çalışınaya başladık. Bu arada bana komünizm 
hakkında bilgi veriyordu. Benim ilgilendiğimi görünce 
Sabiha'Sertel'in Kadın ve Sosyalizm kitabını verdi. 

Üniversiteye gitmeden ilerde e\lenme karan vermiştik. 
Hatta çocuğumuzun adını bile koymuştu k. Kız da olsa erkek 
de olsa Deniz. Birbirin1izden ruç aynlmayacaktık. Ben ondan 
çok şey öğrenmekle kalmadım. TKP'ıUıı peşine ' birlikte 
düştük. Aynı yolda yürümek bizi çok mutlu etti. 

Deniz'in doğumu için Akşehir'den İstanbul'a gclmiştim. 
Kadir doğumdan sonra geldi. Çocuğun gözüne gümüş 
nitrat daınlarımşlar, yüzünde simsiyah bir leke bırakmıştı. 
Her görende bu bir dehşet uyandırıyordu. Kadir'de 
sanıyorum hayal kınklığJ gibi bir hal oldu. Ben anlatınca 
rahatladı. Bir süre sonra da geçti o leke. 

Banş doğduğu zamaı1 Kadir Kuleli Askeri Lisesi Yüzbaşı 
Edebiyat Öğretmeni idi. E\~miz Zeynep Kamil Hastanesi'ne 
çok yakındı. Ben gece geç vakit sancıland.ım. Yürüyerek has 
tan.eye gittik. Kadir'i eve gönderdiler. Sabah aluda doğum 
yapnm. Kadir çocuklan yeni doğduklannda kucağına alm~ya 
korkardı. ... Hep ellerimden kayacak saruyordum" derdi. Ilk 
çocuğumtın kız olmasını isterdi, Banş'ın da erkek olmasııu. 
Istediği gibi de oldu. 

Deniz küçükken babasına çok düşki.indi.i. Kadir'in te\ kif 
edildiği günlerde Üsküdar Puarbaşı İlkokulu 'nda ikinci 
suuftaydı. Devamlı babasını soruyordu. Biz de "Okulda, 
nöbette" diyorduk. Bir gün bize: "Ben biliyorum. Babamı 
benden ayırmak için hapse atular, ben gazetede okudum. 
Bizi kıskandılar" dedi. 

Barış'a gelince, Kadir'i aldıklarında iki buçuk aylıkn. 

Babasını tanıınıyordu. Üç yaşındayken ona bir b'bck 
almışnm. Onu çok sevmişti. Bir gün sordum: "Sen bu 
bebeğin nesisin?" "Annesiyim" dedi. "Oğlum sen erkeksin, 
bunun babası olursun" dedim . "Babası isem nerde benim 
hapsim" diye cevap verdi . .-ı-
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Bir filminin setinde ... 

san, herkesin bildiği adıyla Vedat Türka
li, bugün 87 yaşında delikanlı bir ihtiyar 
olarak halen hayata f:,rülümsüyor. İlerie
miş yaşına rağmen panellere, televizyon 
prograrnlarına kaulıyor, tartışmalarda 
taraf olma durumunu koruyor. En 
önemlisi de kafası halen berrak, halen 
net ve o hep sorgulamaya devam ediyor. 
Bu yaşına rağmen her an bir "Komü
nist Memet"in çıkagelip bütün birikim
lerinin üstiine bir kibrit çakıp, yepyeni 
bir ufka onu götürebileceğinc inanıyor. 
O devletin nezdinde Abdülkadir Pirha
san, tüm Türkiye için Vedat Türkali, bi
ze sorarsanız SON KOMÜNiST! 11S"V'" 

Kaynakça: 
- Komünist - Vedat Türkali, 
Gendaş Yayınları 
- Eski Şiirler Yeni Türküler 
Vedat Türkali, Gendaş Yayınlan 
- Ö zgürlük İçin Kürt Yazılan 
Vedat Türkali, Everest Yayınları 
- Tüm Yazıları Konuşmaları 
Vedat Türkali, Everest Yayınlan 
- Vedat Türkali - Scbahat Özdemir 
Everest Yayınları 

Türl< Edebiyat1n1n namusunu l<urtardl 
IR Gün Tek Başına"yı yazdı, 

hepimizi aynı kıza :lşık etti. 
Günsel'in peşine düştük hepi

miz, karşımı7-a çıkan her kızı 
onunla kıyasladık. Aslında Gün

scl'i aradığımızın farkında değildik. Bil
mediğimiz için kimseyi bcğenmez ol
duk. Bir roman kahramanına :lşıktık. 
Acı çcktik. Orurup sabahlara kadar en 
herbatından şaraplar içtik galon galon, 
elcider dolusu tütün tiikettik. 

Her sokakta, her köşe başında karşı
mıza çıkıyordu GünseL Elinde pankart 
eyleme gidiyordu, dudağında rujla aşı
ğıyla buluşmaya veya ... Peşinde sürüklü
yorrlu bizi mitingiere veya en beter gü
nahlanna onak ediyordu hepimizi. 

1980'lerin boz bulanık, kirli san yıl
lan ... Kışları hava kapalı, pis yağmurlar 
yağar, basnğın kaldırım eaşlarının altın
dan fışkınr kirli sular, paçan batar, yok
sulluktan )~kayamazsın da ... Yazlan san 
her yer, sıcak hükmünü kurar, ensene 
yapışır kir, ter gömleğinden dışan fırlar, 
yoksulluk ko kar üstün başın ... 

Koltuğunun alnnda roman, serseri 
bir aşıksın ... Gülsen'in gezdiği yerlerde 
dolaşır, romanın mekanında parıkan ta
şıyan kızı arar, arar durursun ... 

Her okul kantininde, her konser 
mekarunda, her öğrenci derneğinde, 
kolruğunun alunda aynı roman, aynı 
roman kahramanını bcyhude bir çabay
la arayıp duran o kadar çok akranıma 
rastladım ki o yıllar .boyunca ... Bir ara
ya gelsek, Günsel'e Aşık Erkekler Kulü
bünü oracıkta kurardık. 

Devrimci romaniann yazarıydı Ve
dat Abi ... Devrimci sinema geleneğin
den geliyordu. YılmaL. Güney'e hamilik 
yapmışn, Enem Görcç'c, AtıfYılmaz'a 
senaryolar yazmışn. 

Türkiye Komünist Partisi'nin üye
siydi. Hapis yatmışn, işkence görmüş
tü, doklarda dolaşmış, tersanelerde sa
bahlarnış, grev çadırlarını ziyaret etmiş, 
işçilerle oturup kalkmış, akşam olunca 
da Beyoğlu'na çıkmışu. Yeşilçam'daydı, 
o ışılnlı dünyada, neon ı şıkları alunda 
parlayan artistierin dünyasında bir gizli 
komünistti. 

"Karaçarşaflı Gelin" senaryosuyla 
mı girdi Kürtlerin dünyasına bilmiyo
rum. Ama komünist olup, Kürtlerin 
ulusal talepleriyle ilgili, neredeyse bir 
Kün milliyctçisi kadar sivri fikirlere sa
hip tek Türk aydınıydı. Kürt değildi, 
onlann içinde büyümernişti, kıyısından 
köşesinde değmişti Kürtlere, Kün ya
zar, sinemacı arkadaşlan olmuştu kuş
kusuz, ama l980'dcn sonra dönüşüm 
geçiren sosyalistlerin içinde, Kürtlerle 
ilgili fikirleri daha da sivrilen, onlarla il
gili eylemlerde neredeyse başı çeken, fi
kirlerini korkusuzca yaL.an, söyleyen ve 
yayan tck romancıydı. 

Şunun farkındaydı sanınm . Türk 
edebiyannda Kürtler yoktu. Kürtlerin 
varlığını devlet nasıl inkar ettiyse, Türk 
edebiyatı da onlan aynı şekilde yok say
mışn. Devletin inkarcı politikasının ma
zereti yoktu. Ama sosyalist fikirlere sa
hip yazariann hegemonyasındaki Türk 

edebiyatında yok sayılan Kürtlerin yok 
sayılmasının gerekçesi hazırdı. Nasıl ol
sa ülkeye sosyalizm geldiğinde Kün so
runu da kendiliğinden çözi.üecekti. Do
layısıyla milliyetçilik yapınanın anlamı 
yoktu. Halklan birbirinden ayırmak bir 
sosyaliste yakışmazdı. Kurtuluş toplu
caydı; Kürtlerle Türkler aynı anda sö 
mürüden kurtulup, sömürüsüz bir Tür
kiye kuracaklardı. 

· Bu fikre çok uzun yıllar yakın dur
muşrur Vedat Abi de ... İlk dönem ro
manlarında neredeyse hiç Kürtlerden 
balısetmez. Arada bir şöyle bir görünür, 
sonra kaybolurlar bazı kaluarnanlar. 
Çünkü o dönemde onun da derdi, bü
tün akranları gibi "baş çelişki"yledir. 

"Mavi Karanlık" en berbat yılların 
romanıdır, 12 Eylül'ün ... Herkesin diş
lerini tükürdüğü, dilini yurtuğu yıllarda 
bir coşkuyla gelmişti. "Tck Kişilik 
Ölüm"ü, "Mavi Karanlık"la "Yeşil
çam Dedikleri Türkiye" arasında mı 
yazmıştı hanelarmyorum şimdi; ama 
"Yeşilçam Dedikleri Türkiye"de, ye
şilçamın şahsında Türkiye'yi anlanyor-

[ muhsinkiZIIkaya] 
mklzllkaya@esmilrdergisi.com 

zıla r yazm~ya başla~. Daha sonra bu 
yazılarını "Ozgürlük Için Kürt Yazılan" 
adında bir kitapta topladı. Newroz kut
larnalanna gitti Diyarbakır'a, insanların 
kendisine gösterdiği sevgiyi hiç karşılık
sız bırakmadı. Yeni romarıının başına 
geçince, (Kayıp Ronıanlar), yaşlı kalıra 
manını alıp Diyarbakır'a götürdü. As
lında kendi gczilerini romanlaştınyor
du. Diyarbakır Belediyesi'nin dü7-cnlc
diği fesrivalde onur konuğuydu. Çok 
sevdiği Kün okurlarıyla burada buluş-

Ahmet Kaya ile Vedat Türkali bir tatilde birarada ... 

du. Yılmaz Güney bu kitapta bir roman 
kahramanı olarak çıkıyordu karşımıza. 
Bütün bu romanlarda Vedat Türkali ha
la komünistti ve fakat mensubu olduğu 
partiyle hala hesaplaşmamışn. Bunun 
için uzun yı llar beklernesi gerekti. 

İngiltere'ye yerleşti ve devası romam
nı tam on yılda yazdı. "Güven", Vedat 
Türkali'nin romancılığında bir dönem 
noktasıdır. Bir "itimadın" romanıdır 
Güven. Gençliğinde, 1940'1ı yıllarda, hiç 
kimsenin bilmediği bir "illegal komü~ 
nist"ken biriktirdikleriyle "Güven"de 
hesaplaştı. Kıyasıya bir kavga romanıdır. 
Partiyi ararlar her yerde bir avuç roman 
kahramanı genç, yoUanna bu ülkede 
olup biten hemen hemen her şey çıkar. 
Tabi ki Kürtler de ... Doktor kahramanın 
şahsında, Kürt meselesiyle yeniden bu
luşrurur okuru Türkali. Sen bir bakış var 
orada bu meseleye ... Şex Sait, Dersim, 
Ağn ayaklanması sırasında ve soncasmda 
Kürtlere yaşanlanlan o kadar sen bir dil
le eleştirir ki, romanın ilk yayıncısı kor
kar, anlaşmaya rağmen ya~nlamak iste
mez romanı. Başka bir yayıncı bulur Tür
kali, "Güven" öyle buluşur okurla. 

1990 '1ı yıllarda, Kürtlerle ilgili her 
eylemin, her etkinliğin baş konuğudur 
anık ... İmza kampanyalarına kanldı, sa
kıncalı gazcteye, Özgür Gündem'e ya-

tu. Esnıer yüzlerindeki sevecenliği ken
di gözleriyle gördü, öfkelerini edebi bir 
ürüne dökmenin sancılarını çeken ço
cukların umuduna şahit oldu. Onlann 
beklentilerini, sevinçlerini onlann, ta
leplerini "Kayıp Romanlar"da yazdı. 

Vedat Türkali, Türk romancısı ile 
Kürtler arasındaki mesafeleri ortadan 
kaldırdı; Türk edebiyannın namusunu 
Vedat Türkali kurtardı. 

Bir komünist olarak, komünist kala
rak tutarlı bir aydın, meselesi olan bir 
yazar olmayı becerdi. Vedat Türkali, 
Türk edebiyatında Kürt meselesini, hiç
bir Türk romancısının gösteremediği 
bir cesaretle tarnşn. Aydın namusuna 
hale) getirmedi, komünist kalarak ro
ınan sattırabileceğirıi gösterdi. 

Bir roman yazdı, hepimizi ayru kıza 
:lşık etti. 

Birkaç roman yazdı, Türk edebiya
tının alnındaki lekeyi sildi . 

Bir komünist kaldı, komünistlerin 
gerc~tiğindc herkesten daha demokrat 
olabileceklerini gösterdi . 

"Mavi Karanlık"ta, kalktı "Bir 
Gün Tek Başına", Türk romancılan
nın bir halka olan borcunu tek başına 
ödedi; şükran! 

Vedat Abi, "noşe can" ! av--
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Vedat Türkali 
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ROMANlAR 

Vedat Türknli 
OZGÜRLUK 1ÇI N 

KÜHTYAZlLARI 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

Iyi generaller, iyi astsubaylar, 
l<ötü yurttaşlar 

ALKANLAR ile Ortadoğu ara
sında bir yerde, 1923 yılın
da bulunmuş antik bir ülke

den söz etmek istiyorum. Adı, 
Bizimora. Bu antik ülkenin tarihine 
ait olduğu samlan tablerlerde yazıldı
ğına göre, Bizimora'ıun ordusunda 
görevli generallerin ve astsubaylann 
hepsi iyi, ülkenin yurttaşlan ise kö
tüyınüş . Bunları ben uydurmuyo
rum, Bizimora ile ilgili yapılan kazı
larda bulunan belgelerden aktanyo
rum. Bizimora'da hukuk ve adalet 
düzenlemekle görevli memurlar, son 
zamanlarda tükenin şurasında bura
sında patlayan bombalardan bazı ast
subaylan sorumlu tutmuşlar, bu ast
subaylann arkasında da generaUerin 
olduğunu bclirtmişler. Yarısı kınlıruş 

bir tabietten anlaşddığına göre, sivil 
yönetimlerin belirlediği politikalar
dan ülkeyi saptırmak ve kendi hedef
lerine ulaşmak için çete kurmuşlar. 
Bazı tabletlerin de bir kısnu zamanla 

silinmiş ya da parçalannuş olduğu 

için, bu konuyu açıkça ortaya koya
cak bir belge yokmuş çünkü o devir
lerde "kitap" adı verilen tabietleri 
satan bir dükkan da bombalanan 
yerler arasındaymış. Bu konulan me
rak edenler, ünlü Sümerolog Muaz
zez Bilmiye Tığ ile görüşebilirlcr. 

Şunu söylemek istiyorum: Bizi
mora'nın yurttaşları yöneticilerini 
kendilerinin seçtiklerini sandıklan ve 
adına " demokrasi" denilen bir sanal 
yönetim modeliyle yönetiliyorlar
nuş. Bu yöntemle, yurttaşlar olarak 
nasıl davranacaklanru belirleyen ya
salan yapanları, dolayısıyla da kendi
lerini yönetenleri de seçtiklerini sa
nıyorlarmış. Oysa gerçekte, "d e
rin", "çete", "kontrgerilla" gibi 
adlarla arulan organizasyonlar var
mış ve yurttaşların kaderini bu orga
nizasyonlar belirliyormuş. Bu orga
nizasyonların üyeleri çok iyi insan
larmış, tıpkı yukarda sözünü ettiğim 
generaller ve astsubaylar gibi. Olsa 

[ salihbolal ] 
olsa bu organizasyonların üyelerin
den kuşkulanan yurttaşların kendile
ri kötüymüş. Gerçi şw1u da belirt
meliyim; hukuk ve adalet memurlan 
işlerine kimsenin kanşmasım iste
mezlermiş ve işlerine karışanlan da 
cezalandırularmış. Ama cezalandır
ma konusunda taraf tuttuklan için, 
kötü yurttaşlar nezdinde hiç değer
leri yokmuş. Hoş, kötü yurttaş de
ğer verse ne olur, vermese ne ahır! 

Evet, Bizimora ilginç bir ülkey
miş. Söylediğim gibi, demokrasicilik 
oynamayı çok severlermiş. Bu oyun 
en çok sivillerle askerler arasında oy
nanırnuş. 7080 yıl gibi çok az bir 

Bizimora'da bilim, 
sanat, özgürlük, 

hukuk, insan 
haklan gibi az 

bulunur yarataklar hep 
kaybedermlş, bunun yanı 

s1ra Marmaris 'te 
viilada yaşayan 

kahramanlar varm1ş. 

geçmişe sah ip olmasına karşın, oyu
nu üçdört kez askerler kazanmış. 
Oyunu kaybetmenin bedeli çok 
ağırmış, ödülü ise yüksekrniş. Kay
bedenler arasında bilim, sanat, öz
gürlük, hukuk, insan haklan gibi az 
bulunur yaratıklar varmış. Kaza
nanlar arasında ise Marmaris'te vii
lada yaşayan kahramanlar varnuş. 

Kazılarda bulunan bir rö lyeftekj fi
gürlerin davranışlarından ve statü
lerinden anlaşıldığma göre, Bizi
mora tarihinde ilk kez bir general 
çete kurmakla suçlanıyormuş. Ama 
söylentilere bakılırsa, suçlayaniann 
kendileri de bir çeteymiş. 

Bizimora ile ilgili kazılar devam 
ediyor. Nasıl olsa başka belgeler or
taya çıkar ve çete savaşını kimin ka
zandığını öğreniriz. İşte Bizimo
ra'nın ilginç bir ülke olması buradan 
geliyor. Tarihçilerin ve özeUikle İl
ber Altaylı'nın belirttiğine göre yer
yüzünde çete uygarlığı geliştirmiş 

başka bir ülke yokmuş. ltV 

• 

Insan 
ruhtur 
ruh da 
tamdir 

"Maym" bir yandan ülkemizin ve dünyanm en 
önemli sorunlanndan birine dikkat çekerken, o 

yalnız bırakılmış insanlarla bizleri aynı platformda, 
bir kitabm sayfalannda buluşturarak bu ülkeyi, 

bu haritaya bir kez de daha bütünsel kalıyor. 

ın
ALKIN dini söylemi, "Toprak
tan geldik toprağa gidece
ğiz" der. Toplumcu edebi 

söylem, "Toprak Ana" der. 
Uzak bir köydeki bir yurttaş, iki 

karış toprağı oldu mu, bu dünyada 
kendisine bir yer yaptığını, bir yer aç
tığım, geleceğine bir yol açtığım, her 
durumda çoaığuna aş, kendisine iş 
sağlayacağına inanır. Feodal ağalann, 
derebeylerin esaretinden ekip biçtikle
rini , ektiklerinin boy verişini gurur ve 
sevinçle izledikçe kendine güveni de 
boy veren ırgat ayaklanarak kurtulur, 
toprağa sağlam basarak tarihin çarkını 
ileriye doğru çevirir. 

Bir karış toprak için nice civanlar 
gözünü kırpmadan kahraman olurlar. 
(Keşke kanla değil alınteri ile yı
kansa topraklar. Keşke bayraklar 
renklerini arnele yanığından alsa. 
Alınteri damlaları olsa ülkelerin 
amblemleri. Olacaktır bir gün.) 

Sürgünden dönenler eğilip topra
ğını öperler sılanın. Vatanın . 

Onu besleyen, ona kendisini evin
de hissettiren, bir gün bir metrekare
sinde karşısına çıkan bir güzel çehrey
le kendisine üzerinde bir ev kurdur
tan, ev buldurtan, çocuklar koştura
cağı bahçeler yaptınan toprakla, ken
disine bir köşesinde, bir bucağında 
yer açan, yer açacak toprakla kucakla
şır önce. 

Bir gün ana rahmine döner gibi 
onun kucağına dönecektir insan yine. 

Düştüğünde, "Anam" derken 
onu öpecektir yüz üstü. Onunla ça
mur olacaktır kanı karışınca. 

Ayıu çamur. İnsanın çamuru, ha
muru. Emeğin, aşkın ve fedakarlığın . 
Sof~:ımluluğun. 

Işte bu yüzden bütün silahlardan, 
bütün savaş araç ve gereçlerinden da
ha kötüdür mayın. 

Bizim toprakla güven ilişkimizi 
zedeler. Hasret gidermenin, şu ha
yatta bir yol, bir ev bulmanın emek 
sürecini, sınırlan aşmanın, sınırlan 
geçmenin, sınırları genişletmenin 
yollarını bulmanın çabasını tehlike
lerle donatır. 

İnsanın kendisini en güvende his
settiği yeri, toprağı, üzerinde durdu
ğu zemini tuzaklı bir hale getirir. Bu
nu da çok görür insan, emekçiye, kah
ramana ve en kötüsü, en vahimi oyun-

cak peşindeki, oyun içindeki çocuğa. 
Bu yüzden "mayına hayır" de

meliyiz, bütün silahiara vedada ama 
önce mayına vedada birleşmeliyiz. 

Gazeteci Ahmet Şık'ın hazırladığı 
ve mayın tuzaklarına basmış, düşmüş 
onca insanımızın portlerinden oluş
turduğu "Mayın" adlı kitap ve bu ki
taptan yola çıkarak açtığı sergi bu yüz
den de çok önemli. 

Mayının toprakla bu güven ilişki
mizi zedeleyici özelliği açısından da. 

Tek tek insaniann mayın yüzünden 
çektikleri acı zaten Ahmet Şık'ın fotoğ
raflannda bütün çıplaklığıyla baıiz. 

Ahmet Şık'ın "Mayın" kitabı. bir 
"Diyarbakır Barosu Herkes Için 
Adalet Projesi Yayını." 

Kitapta aralarında benimde bulun
duğum çok sayıda yazar Ahmet Şık'ın 
fotoğraflarına, bize gönderdiği fotoğ
raflara bakarak fotoğrafaltlan yazmış. 

Bir acı dille birleşince, dile gelince 
bir başkaldırıya, bir muhalefete dönü
şür kendi kendjne. 

"Mayın" bu haliyle maymlarla 
gündelik hayatlannda mücadele eden, 
mayına gündelik hayatlannda basan 
yurttaşlannuzla, "şimdilik" mayınsız 
topraklarda yol alan Türkiye muhalif
lerinin bir dert ortaklığı kitabı olmuş. 

Bugün derdine ortak olduğunun 
yann yoldaşı olur mayınlı topraklan 
mayınsız kılmak için adım adım, dik
kadi adımlarla katedersin . 

"Mayın" bir yandan ülkemizin ve 
dünyanın en önemli sorunlarından bi
rine dikkat çekerken, o yalruz bırakıl
mış, o tuzaklarla çevrili insanlarla bu
radakileri, bizleri aynı platformda, bir 
kitabın sayfalannda buluşturarak bu 
ülkeyi, bu haritayı bir kez de daha bü
tünsel kılıyor. 

2004 yılında Tunceli, Ovacık, Er
gazi Köyü 'nden 30 yaşındaki Çetin 
mayına bastı basalı, bir bacağııu, bir 
ayağını kaybetti kaybedeli kendisini 
"yarım adam" olarak tanımlıyor. 
. Ona şöyle cevap verdim "MaY!D" 
kitabında Ahmet Şık'ın: "Çetin ili
toprak'ın ayaklannı görüyonım. Ben 
hala ayaklannı gördüğümü söylüyo
rum onun. Ayağını değil. Çünkü 
onun ayaklannı, o ayağını gördükçe 
bir kez daha anlıyorum ki insan ruh
tur. Ruh da tamdır. Çetin tam 
adamdır. Hala tam adamdır." ltV 
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Ol zamanlarda televizyonlar
da en çok izlenenler, ne ün
lü türkücü-şarkıalann şov 

prograrnlan, ne "~ ~ 
kimin cebinde" derdındekı 

magazin prograrnlan, ne de birkaç yıl 
öncesine kadar hayli ses getiren, sıra
dan insanı meşhur yapma vaadindeki 
yanşma programlan. Bunlar gözden 
düştiL Onlann yerinde sayılamayacak 
kadar çok yerli dizi film var arnk.. 

Ekranlan "futbol geyilderi"nin 
işgal ettiği pazar günü bile bir yerli di
zi üstelik tekranyla reyting sıralama
sı:ıda başı çekmekte. Haftada 45 gün 
ekrana gelen ve futbolu dahi gözden 
düşürecek ölçüde ilgi çeken Kurtl~ 
Vadisi'ni bu yanşta sadece öbür yerli 
diziler zorluyor: Aliye, Aa Hayat, 
Emret Komutanım, Cennet Mahalle
si, vd. Haftanın yedi günü en çok iz
lenen beş programdan iki ya da üçü 
(cuma günü beşte beşi) yerli dizi ... 

Dizi üretimi de sezonluk olmak
tan çıku. Sezon içinde yeni diziler (te
le)vizyona girebiliyor. Reklam arala
rında, sinemadaki "gelecek prog
ram", "pek yakında" fragınaniarına 
benzer biçimde, yakında ekrana gele
cek dizilerio anons görüntülerini izli
yoruz. Kanallar arası rekabet öylesine 
şiddetli ki istenen izleyici oranına ui_a
şamayan diziler harcanan onca emege 
bakılmadan yayından kaldınlabiliyor. 
İnsanlar izlemeye başladıklan dizinin 
yerinde birkaç hafta sonra bir başkası
nı buluyorlar. Tam anlamıyla aamasız 
bir pazaryerini andınyor ekran. . . 

Dizilerio insanlar açısından etkisı 
de bir diğer sorun. Yakınlarda yaşanan 
"Aliye" (Sanern Çelik) olayı hanrlar
da. Çocuklar Duymasın dizisinde 
"Meltem" ve "Taşfınn Haluk"u 
canlandıran Pınar Altuğ ile Tamer Ka
radağlı'nın başına gelenler de unu~
madı. Seyirci, canlandırdıldan rollenn 
bedelini gerçek hayatlannı zapturapt 
altına alarak öderiyor oyıınculara. Ve
ya Necati Şaşmaz'ı değil, "Polat 
Alemdar"ı ranıyor. Kurgulan, ger
çeklerini bastınyor bu isirolerin. Hayal · 
gücünün ya da animasyonun iktidan 
bu. O kadar ki Kurtlar Vadisi'nde Ok
tay Kaynarca'nın canlandırdığı "Ça
kır" ölünce insanlar gaip cenaze na
mazı kılıyor! Bu kutsallaşnnna, adeta 
bir "elektronik çağ an.im.izmj"ylc 
karşı karşıya olduğumuzu düşündtu:ü
yor.(Düşünen insandan düşleyen ın
sana. Dizileri diğer prograrnlar karşı
sında avantajlı kılan noktalar var kuş
kusuz. Diyalogların giderek klişeleş
tiği, bu nedenle artık yalnızca şarkı
türküyle geçen şov programlarından 
da heyecan dozu izleyen açısından 
sın'ırlı yanşmalardan da, katılan in
sanlann bayağı kavgalanyla bıktıran 
meşhurluk programlanndan da sü-

Hayat1m1z 
" ilim" o 1 

• 
Seyirci canland1rd1klan rollerin bedelini gerçek 

hayatlarani zapturapta alarak ödetiyor 
oyunculara. Hayal gücünün ya da animasyonun 

iktidan bu. Bir tür elektronik çağ animizmi 

rükleyici, tempolu, heyecanlı ve sür
prizli yerli diziler. . . . . . . 

Ama en önemlisı, dizilcrıo ınsan
lan düşselin dünyasına çekmesi. Yazılı 
kilitütün düşünceyle kurduğu ilişki 
ölçüsünde, görsellik kültürünün düşle 
aynı ölçüde geçerli ilişkisini hakkıyl~ 
kurmalan. Görsellik kültürünün aslı 
hedefine, düşünen insana deği~ de 
"düşleyen insan"a hitap etmclen ... 

Yayınaantropolog Ahmet Gün
gören SineantroposMarjinal Antro
poloji Yazılan (Yol Yayınlan, 2004) 
adlı kitabında, düşselliğin insanı insan 
kılan en önemli özellildeeden biri ve 
düşleme ihtiyaanın da günümüzde 
global bir "düş endüstrisi" haline 
gelmiş sinemanın gücünün temel ne
deni olduğuna işaret eder: 

"Homo sapiens, düşünen, ey
leyen ve oynayan insan olmanın 
ötesinde, düşler kuran, fantazya
lar, mitoslar, söylenceler üreten 
bir öze sahiptir. Kısacası 'düşünen 
insan' [Homo sapiens] aynı za
manda 'diicleyen insan'dır [Ho-

-y • 'd ' mo demens]. Insanın emens 
(düşgören) yaru olmasa, ekme~e 
olduğu kadar düşlere de gereksı
nimi olmasa, sinema salonlaı:ı boş 
kalır, fılm şirkederi batardı. Insan 
salt· 'sapiens' olsa, bilimsel ve bel
gesel filmlerle idare ediyor olur
duk" (ss. 5052}. 

Güngören'e göre düş kurmak, 
"düşünen insan"ın kendisini içinde 
çok küçük ve önemsiz hissettiği evre
nin kayıtsızlığına katlanmak için geliş
tirdiği bir çözümdür. Bu nokta, ~~
kiye'de son zamanlarda artan Y0i di
zi izleme tutkusunun nedenletım an
lamaya yardıma olabilir. Dizilerio si
nema kültürünün yeterince yaygınlaş
madığı bu toplumda insanın düşlere 

olan ihtiyaanı karşıladığı kesin. Rt:n_k
siz, coşkusuz, heyecarısız! se~gısız, 
güvensiz, haksız ve adaletsız bır ger
çek dünyadan, içerisinde bunlann 
hepsi kurgulanmış bulunan düşsel 
dünyalara kaçışın, böylece gerçek 
dünyayı bir süre unutmanın, insanlar 
açısından rabadancı bir yanı da var 
mutlaka. 
Gerçeğin bilgisi kurgucia gizli 

Peki ama, neden şimdi? Hayanrnı
zın son 15 yılına damgasını vuran özel 
televizyonlarda olup bitenlerin bir bi
lançosunu çıkarmak buna. ceva~ üre
te bilir. Tek kanallı ve resını televızyon 
yayıncılığından çok kanallı özel tele
vizyonlara geçilmesiyle beklenen öz
gürleşme, demokratikleşme, si~eş
me ümitlerinin boşa çıkması üzerınde 
durulabilir mesela. Ne sabahlara kadar 
süren ramşma programlan, ne siyasal
toplumsal sorunlan mercek alona ya
nran belgeseller, ne de gündelik haya
tın içindeki yolsuzluk, çirkinlik ~c 
vahşeti sergileyen realiteşovlar, .bU: 
şeylerin değişmesine neden olabildi 
Türkiye'de. Aksine pek çok sorun, 
temcit pilavı gibi sürekli yeniden ısıo
tıp sürüldü ekran sofrasına. Bir düşü
nün son 10 yılda kaç tane Kürt soru
nu, İslam, başörtüsü, laiklik, yolsuz
luk, yoksulluk, terör konulu tartışm_a 
prograrnı izlediğimizi! Değişen bır 
şey olmadığı gibi, sorunlan "senna
ye"ye dönüştürdü kanallar. Bu sorun
lar adeta onların varlık kaynağı oldu. 

Televizyon böylece gerçekliğe 
müdahale konusunda inandıncılığını 
kaybetti. Ama bir vakit geçirme, can 
sıkınnsıru giderme ve her şeyden 
önemlisi dertleri geçici de olsa unut
ma y~lunda ana işlevi hala v~~eçil
mez. Izleyicinin başka beklentısı kal
mayınca da bu beklentiyi karşılamak 
i ·n "düş üretimi"nin hız kazandığı, 
~unun ticari rekabeti tetiklediği ve so
nuçra sözü edilen dizi parlamasına 
geldiğimiz düşünülebilir. 

Şunu da eklemek gerek: Faili meç
hullerin sayısının bilinmediği, Susur
luk, Şemdinli gibi "suç üstü"lerin b~r 
türlü tam olarak aydınlatılamadıgı 
kaotik bir bilinmezlik içindeki gerçek 
dünya karşısında, bunlan anl~ı iliş
kiler düzenine sokarak açıkseçık kılan 
"kurgudünyalar"ın ilgi çekmesinden 
doğal ne olabilir? Tekran bile reyting 
rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nin ba
şansirun bir nedeni de bu olsa gere~. 
Gerçek dünya bilinemez kaldıkça, bı
linebilir bir dünyanın düşsel tasanmı 
tabii ki daha fazla rağbet görecektir. 

(Animizm, bazı sosyal bilimci
lerce tüm dinlerin temelinde yer 
aldığı düşünülen, ruhsal varlılda
ra ve onlann hayata etkisine inan
ca verilen addır.) 

Mehteran bölüğüyle 
enternasyonal 

Bu cüz canımızı yaktı, cüzzamlı etti bizi 
Kusur dökmeye kallcsa hep eksik kalıyor savcının tatmin gücü 
Azrailin bir lıürümıe biçimi bu belki de . . . . . 
Der geçeriz, de ler geçer vulruatlı niifus kaydına kalbımızın ~ı ölılmÜ 

Sıradaki gelsin, hayır hayır, bir adım daha arkadaki 
istanbul'a keten biçmeyenAzır teliaklar 
Keselerle uğurlasın keodi katesinde turist gibi y~yan aylaklan 

Bizi bize o diye tanıtıp kandırdılar ya 
Kimliksiz olmamız bu veçlıile 
Şimdi ne kadar konuşsak o kadar suskunuz 
Kelimeler aslırıa rücu etmeye korkan birer orospu çocuğu 
Her satıra zorla ~ka etmişler masum halini 

Oysa şeytan da domız gibi biliyor 
Sacaktan omuza alınmayan tek sınıf var bu hildiyede 

En öndeki, sen, tekmil ver soluk almadan 
Nerede doğdun lellellirt kaç, düşlerin neden M13 dipdiri? 
Veyahut senin ~ri ne dawllar gümlesin zil ~leri yle birlikte 

iki adım geri, bir ileri 

Krasnaya Pl~t'ın ortısındaki o uzun kuyruk dağılsın diye gölünü 
yı rtadırsun 
Doğu'nun istasyon ~fleri 
Mımyalanıp kalmış bir ihanet olmadığı anl~lır o lonk ~rlcının 

Şimdi Ekim, ham hayal zamanı 
Cebi para pul unvan dolu hayaletler 
Kasım kasım kasılır ders kitaplannda 

iştirakçi Hilmi'nin torunları, güneşe n1zır gül satar durur 
Taksim Meydanı'nda cep'ten mesaj çeker mars alfabesiyle 
O körlük ki kendini kendinde kaybetmenin bir başka adı 

Sırtımda debeleoip ruran hatıçeri kımıldatma ikide bir 
Daha t1ın ıssızda bin çocuğa bin ku'1Un sıkan çalcallar 
Şimdi bayrak töreniyle Che ~ giyrnek için lo.ıyrukta 

Minare çalındı, ~ılıf hazı r: 
Ulu 
masal 
Ulu 
ma 
Ulu 
sal 
Cık cık cı k ... 

Farret o gun ~r gün~ 
Yerin yedi kat altından çıkıp hesap verecelcsin 
Kendınden başlamalı önce 
Yaftanda baba adı, amenın kızlık soyadı, eski şifre, yeni şi~ Iki kez gir 
Sonra sana girecek nasılsa ahimin bütün şifreleri 

Domaltmadık ne biraktın hayatta? 
Once ömrünü aşk yedi bitirdi 
Kendini sokaklara atıp yamadon o ~i uğu 
Sonra işgüç, sessizliği göç, borsaya vurkaç 

Yetmiş milyon aynı anda tıapşırsa 
Sarsılırdı hani dünya? 
Ş imdi ağzımııda de~, yorgan döşek komadayız 
Bu da komıyor bize artık 
Alı~dık götte don durmaımış 
Kalbimiz yeni bir harita çiziyor kendine 
Ama o maceraıla ne dağ halaylan var 
Ne bir başkasının hayatını boğma heyecanı 

Hazır ol mehteran, Çorbacıbaşı sen de 
Al~rlar, kudümleri kodurtan Nakkarezen 
Haydi bir ağızdan . _ . 
Madem tek bir zerre toz bulutıı bile kalmadı bozden dünyaya mıras 
Şimdiden söz verelim yüz yıl sonraki devrime: 

Bir daha böl~ iç o!! lanlan almayacağı ı, bii ir 
it gibi ölsek de topuzu elden bırakmayacağı ı, iki 
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Eşeyleşme ya da 12 Eylül tipi insan . •• 
O karanlik günlerin tünelinde, bannaks1z, korunaks1z, çoğu zaman açhğm s1mrmda, her an o en ç1plak siyasi vahşetin 

eline düşme tehlikesi altmda zaman başka türlü geçiyordu, zamanm ilerlediğine dair net bir duyumsamamz olam1yordu. 

m ll BEŞ metre karelik bir dükkinın 
içindeyim. Ön tarafta bir masa ve 
dört adet sandalye, malzeme gibi 

durmuyorlar ya ... Onlar Eylül can
Lılan, benim gibi, nicemiz gibi; şeyle

şen insan, insanlaşan şeyler... Bir paravan 
dükkanı tam orta yerden ikiye bölmüş. Pa
ravanm öte tarafinda bir matbaa makinesi, 
gizli, suç içeren bir şeyler yapacakmış gibi 
duruyor. Matbaa Makinesi dedim de, aklı
nıza öyle ahım şahım bir şey gelmesin. Pe
dalla çalışan küçük, ilkel bir makine. 

Yıll984 olmuş, şimdi buradan bakınca, 
işte dört yıl, kısacık bir zaman gibi gelebi
lir, lakin o karanlık tarihte, o karanlık gün
lerin tünelinde, bannaksız, korunaksız, ço
ğu zaman açlığın sının nda, her an o en çıp
lak siyasi vahşetin eline düşme tehlikesi al
tında zaman başka türlü geçiyordu, zama
nm iledediğine dair çok kesin, net bir rlu
yumsamanız olamıyordu, sanki varlık ile za
man ilişkisi farklıydı. (Eşeyleşnıe, kavramını 
da bu yüzden kullanıyorum). Bahar gelmiş, 
yeşil olmayan o baharlardan biri. Tarif et
meye çalıştığını o dükkinda matbaacı çıra
ğı olarak çalışıyorum. Geceleri de dükkan
da kalıyorum, evsizlik sürüyor çünkü. Ak
şam saat yedi gibi pattonla birlikte dükkanı 
kapatıyoruz. Saat ona kadar dışanda amaç
sız bir biçimde dolaştıktan sonra tekrar bu
raya geliyonım. Dükkan, Cağaloğlu Cad
desi'nin hemen girişindeki bir hanın merdi
ven altında. O saatte han tamamen boşal
mış olduğu için ben rahatlıkla düllana gi
rebiliyorum. Bir analıtanın var, -varlıkla za
man arasında bir nesne- neyse ki var. Bura
da kaldığırru değil han sakirıleri, patton da 
bilmiyor. Her gece böyle gizlice geliyorum. 
İçeri girdikten biraz sonra uyku bastınyor. 
Gündüz çalışmca, çaresiz, uyku da geciknıi
yor. Sandalyeleri yan yana sıralayıp, bunla
nn üzerine uzanıyorum. Üzerime örtece
ğim hiçbir şey yok. Soğuktan tir tir titriyo
rum. Uyumak mümkün değil. O yana dö
nüyorum olmuyor, bu yana dönüyorum yi
ne olmuyor. Bir türlü uyuyarnıyorum. Aya-

ğa kalkıp daracık yerde tur atmaya çalışıyo
rum. Yorulup tekrar uzanıyorum. Aynı şey
leri defalarca yaşıyorum. Sabah olmak üzere. 
T uvalete gitme ihtiyacı duyuyorum. Önce
den tedarik ettiğim bir pet şişede işimi görü
yorum. Hiç değilse bir saat uyumak için ken
dimi zorluyorum ... Olmuyor ... Artık saat sa
bahm yedisi. Yani dükkanı açma vakti. Biraz 
sonra patton geliyor. Çalışmaya başlıyoruz ... 
Bir aydır aynı şeyleri yaşıyorum. Bir aydır hiç 
uyumadan ayakta durmaya çalışıyorum . 

Böyle uykusuz geceler, hiç değilse haftada 
bir gün kalabileceğim bir ev olsaydı, hafta
da bir gün ... İçinde bulunduğum duruma is
yan edip duruyorduın. Etmez olsaydım. 

Bir arife günü patton beni yanına çağınp 
maaşımla birlikte birde bayram harçlığı ver

öğrenen kadın büyük bir cesaret örneği 
gösterip, onlarla birlikte kalabileceğim i söy
leyince, hiç düşünmeden kabul ettim. He
men o akşam birlikte evlerine gittik. 

Günlerdir hiç dışarı çıkmadan bu evde 
yaşıyorum. Kan koca sabah erkenden ço
cuklanyla birlikte dışan çıkıyor, akşamüzeri 
öğretmenlik yaptıklan okuldan eve dönü
yorlardı. Yemekten sonra saatlerce sohbet 
ediyorduk. Sabah tekrar onlar okula gidi
yor, ben ise evin içinde dolanıp dunıyor
dum. Biraz canım sıkılsa da içinde oturabi.
leceğim, yemek yiyebileceğim ve en önem
lisi uyuyabileceğim bir eve sahiptim. Bunun 
daha uzun süre böyle devam edeceğini dü
şünüyordum. Yarulıruşım. 

Aynı sitede oturan ve kendisi de öğret
di. Büyük bir keyifle pa
rayı alıp cebime koydum. 
Keyif çok kısa sürdü. Pat
ron ıkına sıkına ağzındaki 
baklayı çıkarıverdi. Asker
deki oğlu dönmüşmüş, 
kusura bakmayaymışım 
ama artık bana ihtiyaa 
kalmadığını söylemek zo
rundaymış... Gerçek ba
hanesini bilemem ... Tam 
bir "maaşa zam işine 
son" durumu. Ne pat
roola vedalaşum ne de ar-

[ enversezgin ] 
sezglnerdem@superonline.com 

men olan abiası onu ziya
ret etmek için evine gele
cekmiş. Peki, ben ne ya
pacaktım? Bu evde hangi 
sıfatla kalıyordum? So
nunda bir çıkar yol bul
duk. Kadının marangoz
luk yapan bir kayınbirade
ri varmış ve abiası kayınbi
raderini hiç görmemişti. 
Anlayacağınız işte ben bu 
kayınbiraderin yerine ge
çecektim . İyi de zaten 

karnı döndüm, öylece yürüyüp gittim. Saat
lerce oradan oraya yürüyerek zaman tüket
meye çalışom; o CEşeyleşen zamanı.) 

Ertesi gün akşam üzeri çaresiz bir şekil
de bir kez daha arkadaşım Bahattin Işık
taş'ın yardımına başvurdum. Bahattin, hem 
komşulan ve hem de ile dostlan olan öğret
men bir kan kocanın evine götürdü beni. 
Tesadüf bu ya orada da akrabalan olan bir 
başka bayan öğretmen vardı. Kocası 12 Ey
lül darbesinden kısa bir süre sonra tutuk
lanmış ve sonradan da sekiz yıla mahkUm 
edilmişti. Kadın iki çocuğuyla birlikte Kar
tal ilçesinde çoğunlukla öğretmenierin 
oturduğu bir sitede kalıyordu. Durumumu 

1982 yılında bir tesadüf 
sonucu polisin elinden kurtulup kapağı İs
tanbul'a attığını günden beri bir başka 
isimle yaşıyordum. Evine misafir olduğum 
öğretmen dihil pek çok kişi beni bu isimle 
tarııyordu. Şimdi bu isimden de sıyrılıp 
bambaşka bir kimliğe bürünmek hiç de ko
lay olmayacaktı. Lakin ne çare ... Uzun uğ

raşılardan sonra, adımı, soyadımı, annemin 
ve babaının isimlerini, ailemle olan ilişkile
rimi ve bilmem gereken başka ne varsa hep
sini ezberledim. Artık rolüme hazırdım. Bir 
cumartesi öğleden sonra kızın abiası çıka
geldi. Hikiyernize hiç ama hiç inanmamış
n. O sürekli Diyarbakır'ı soruyordu. Ben 
ise hayatımda hiç Diyarbakır'a gitmediğimi 

~REVAN 
RESlAURANlz__ 

ve dolayısıyla sorduğu sonılara cevap vere
meyeceğimi söylüyordum. inanmadığı hal
de rolümü oynamaya devam ediyordum. 
Evi terk ettiğinde rahatlamaya başlamıştım . 
Rahatlarnam boşunayrruş. Pertevniyal Lise
si müdürü olan kocası benden haberdar ol
muş ve karısına kim olduğumu sormuş. O 
da kız kardeşinin kayınbiraderi olduğunu 
söylemiş. Oynadığırruz oyuna kadın da da
hil olmuştu. Bu oyunun nereye varacağını 
doğrusu ben de merak etmeye başlamışum. 

Sonunda korktuğumuz şey başımıza 
geldi. Kadının abiası eve bir ziyaret daha 
yapıp, kocasının bizi yemeğe çağırdığını 
söyledi. "Ayıkla şimdi pirincin taşını" 
dedim kendi kendime. Ne yapalım rolümü
zü oynamaya devam edecektik. 

Evvcla bir hoş geldin beş gittin faslı baş
ladı. Sonra da yemeğe oturduk. Adam çok 
geçmeden bana artarda sorıılar yöneltti. işler 
güçler, sağlık durumum... Sözü babamla 
ararnın iyi olup olmadığına getirdi, sordu. 
İyi olmadığını söyledim. Rolüm ica~ı böyle 
bir yanıt verınem gerekiyordu. Nasihat et
meye başladı. Hatta daha da ileri gidip beni 
azarlamaya... Gülmernek için kendimi zor 
tutuyordu m. Oysa çocuklar çoktan kahkaha
yı basınışlardı. Kadınlar ise tıpkı benim gibi 
gülmemeye çalışıyorlardı. Artık kendimi tut
ınarn imkansız hale gel mişti. Tuvalete gitme 
bahanesiyle odadan çıkıp, ağız dolusu gül
dükten sonra geri döndüm. Yine sorular ve 
yine rol gereği cevaplar. Nihayet vedalaşıp 
eve döndük. Olanlardan sonra burada kala
mayacağıını anlayıp, ertesi gün erkenden bu 
evi de terk etmek zorunda kaldım. 

Sokağa, zamana, seni ne tür tehlikelerin 
beklediğini pekila bildiğin karanlık tünelin 
en karanlık tarafina düşmek, sonsuzca uza
yan tarafina ... O zaman öyle geliyordu, ışık
sızlık, en safhaliyle özgürlükten bir parça o l
madan zaman şeyleşiyordu, biz basitleşiyor
duk, hani ruvalene ağız dolusu gülüşüm var 
ya, ben mi gülüyordum, yoksa bir nesneye 
dönüşen Enver mi? Varsın ya da yoksun, her 
şey sert, kan ... Yaşamayan bilmez. ~&"V 
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o u şa1r 1 şera e 1n aya 

Ormanda bir gün ••• 
ZIRR düllülü zırnnnnn ... 

Telefon falıyor. Bir kere 
bile susmadı. 

- Aloo, duştaydım, 
bu yüzden geciktim. 
Kızına abi, hemen koş
tum geldim. 

- Sen de hep böyle yapı
yorsun kardeşim. Ne zaman 
arasarn ya tuvalettesin ya da 
duşta, bir daha olmasın. 

- Emrin olur abi. De-
dim ya bi.r daha olmaz. 

-Bana bak ... 
- Kapıda mısın yoksa? 

- Yok, bırak şimdi espriyi de beni 
dinle. Ben Kıyıköy'e gidiyorum. İster
sen gelebilirsin. Seni şurada bekleyece
ğim. On beş dakika sonra orada olman 
lazım. Yoksa çekip giderim ona göre. 

- Tamam abi geliyorum. 
-Çabuk gel. Yol, yemen içmen bana 

ait ama oteli sen ödersin. 
- Yok abi. Bende hiç para yok ki ... 
- Tamam gel hadi. Bir kere de olsun 

sende para ya ... 
Kapattı telefonu. Nereden pktı bu 

Kıyıköy'de Jimdi canım. Her Jeyi iptal mi 
etsem acaba? Yani hadi ô'ldüm farz et
sem, hay aksi Jiir sıkıJtırdı birden beni. 
Şiiri hemen yazıp ftkanm: 

Her Jey iptal, gelmiftir zamanı git
menin, kumdaki ayak izleri rü2i!Jdrdır 
silmipir, büyüdüğüm yerleri, kı1rbağa 
Jarkılan msar, masada rakı biter, kılpğı 
kalmtJtır tabakta balıklann, gitme vak
ti kalkılır, uykuya gider gibi unutulur 
her Jey ... Beni kim ararsa {ii/düm bu yüz
den gelemedim' derim. Bu sefer bayağı 
hızlı hareket ettim. Ben evden hif bu ka
dar hızlı pkmamıpım. Aha ipe orada ... 
Şu eski model arabasından da bir türlü 
va2i!Jefmedi. Bu sıcak havada yolda kesin 
hararet yapar bu. 

- Nerede kaldın? 
-Ne demek nerede kaldın. Koşa-

rak geldim işte. Hatta bi.r dakika bile 
erken geldim. Bana kızmarnan için. 
Çünkü bugün çok duygusalım. 

- Hayırclır, neyin var? 
- Dün çok güzel bir kızla tanıştım. 

Gözleri o kadar güzeldi ki... Hani 
tam insan ... 

- Siz şairler böylesiniz işte. Her gör
düğünüze işık olursunuz hemen. 

- Asıl sizler bizi öyle sanırsınız. 
Bizler iyi ve güzel şeyleri fark ederiz. 

- Bana bak, tıraş yapma. Ben nasıl bi-
lirsem o öyledir ... Ama seni severim ben. 

-Tam yakındayız değil mi? 
- Evet. 
- Senin bu düldili h3la su kaynat-

madı. Neredeyse geldik, hayret ... 
- Sen kendine bak. Taş gibidir ara

bam. Bir kere bile yolda bırakmadı beni. 
- Halı işte otelimiz. Hemen gidip 

odalarımıza yerleşelim. Seni güzel bir 
yere götüreceğim. Orman, kuş sesle
ri, deniz ... Sahi senin panik atağın 
nasıl gidiyor? 

- Abi affedersin çok konuşuyorsun. 
Ayıptır, bu kadar üstüme gelmesen ... 

Öyküleri 
"Yetişin komıular terkedildim" 

kitabım Neden Kitap Yayın 
Evi'nden çıktı! İlginize ... 

- Ne üsti.ine gelmesi, sana da bir 
türlü yaranılarnıyor. 

Nereye gideceğiz acaba? Ya bıt yaJlı 
düldül bozıt.lursa! Gelmeseydim keJke. 
Hay aksi oda da iki yataklı, Ben iki kiJi 
aynı odada kala-mam ki. Ne yapsam! 
Her Jeyi de iptal ettim. Tüh. .. 

- Hadi bin arabaya, gidiyoruz. 
-Nereye? 
- Şöyle güzel bir om1an havası alma-

ya. Çok beğeneceksin. İstanbul'dan tur
ne tiyatroculan ile yola çıkmış tık.... Şu 
dergi... Bu dergi... Günün birinde ... 
Ben on dokuz yaşındayken ... vs. 

- Evet abi... Doğru söylüyorsun, 
haklısın, sen nasıl istersen ... 

- Sonra bir gün yine arkadaşlarla 
toplandık. ... Bir keresinde akşamüstü tek 
başıma yürürken ... So!culuk dönemirnde 
bir arkadaşım vardı ismi falancayclı ... 

-Hay aksi. Daraldım~ nefes alamı
yorum. Dinlemesem de ayıp olacak. 
Hiç susmadan konuşuyor. 

- Sen beni dinlemiyar musun? 
- Evet abi doğru söylüyorsun. 
- Ne! Diniemiyor musun? Nasıl ya-

parsın bunu? 
- Kazayla oldu abi. Dalgınlığıma 

geldi, ayağıın kaydı, düşürdüm. Yok
sa kırılmazdı. Duyardım seni yoksa. 
Bir daha olmaz abi. Dalıp gittiğimi 
unutmuşum ... 

- Ne abisi be! Sakın bir daha bana 
abi f.ı.lan deme. Bazen kızların yanında 
da abi diyorsun. Sakın bir daha ... Neyin 
var senin, iyi değil misin? 

- İyi değilim. Ölüyorum abbb ... 
Pardon yani ... 

- Panik atak ını oldun yoksa? 
- Yok bu sefer değilim. Cebimde 

hap olmalıydı. Onu almaın lazım. 
-Yok bir şeyin taş gibisin. 
- Arabayı sağa çek. Biraz duralım. 

Nefes alamıyorum. Buralarda oksijen 
kalmamış mı? Bana yardım et. 

-Yok bir şeyin. 
- Var. Ölürken bari biraz saygı 

duy bana. Sanki çok şey istiyorum 
saygı duymak bedava değil mi, öyle 
değil mi? 

- Ne ölmesi? Sen de amma ha ... 
- İlacırnı bulamıyorum. Halı işte 

şurada küçük bir parça kalmış. 

- Sen o kızdan aynlınayacaktın. Sana 
yararnadı bu aynlık.. Onla birlikteyken 
çok iyiydin. 

-Su var mı? Şu ilacı içmem lazım. 
- Hadi bin arabaya. Bu güzel yerde 

ral1atlayacağına panikleyip duruyorsun. 
Ökem, diye dır dır ediyorsun. Bak eski
den ben de panik ataktım. Doktor dok
tor, hastane hastane dolaştıı11. Bana re
çetesiz bir ilaç önerdi. hep yanımda gez
diririm. İşte şu. Al bir tane. 

-Tanımadığını ilacı içmem. 
- Bak bu ilaç çok iyi. İçersen bir şe-

yin kalmaz. · 
- İçınem bana boşuna ısrar etme. 
- Yahu kardeşim, ne biçim adamsın 

sen. Nereden çağırdım seni. Başıma be
la ettim buralarda. 

- Abi arabayı bir daha sağa çeker 
misin? 

- Çekmiyorwn. Ya bu ilacı içersin ... 
Ya da ... Bak kardeşim sana ilacın özellik
lerin -anlatayım. 

- Aniatma lütfen. Bir de çok ko
nuşma... Hadi ver şu ilacı da kurtul 
benden ... 

- Sen ne demek istiyorsun? 
- Durdur arabayıl 
- Hayır irırneyeceksin! 
-içmeyeceğim o ilacı ... 
- Az daha kaza yapıyordum bak. İç 

şu ilao da rahatla. Bak şu güzelliğe, her 
yer ne kadar güzel! İlacı içerscn bir şeyin 
kalmaz. 

- İçiyorum. Hakkım helal et. . 
- Halı işte oldu ... Su yok, yutkuna-

rak iç. Bir şey olmaz. Al şu paketi de sen 
de kalsın. . 

- Tamam hiç kimse beni sevmiyor. 
Bana suSuz hap içiriyorsun. Yazıklar 
olsun sana ... 

- Birazdan hiçbir şeyin kalmaz. Seni 
niye sevsinler ki? Bana yapmadığım bı
rakmadın. 

- Kıyıköy'e sen beni öldünneye mi 
getirdin. 

- Saçmalamal 
- Hala çarprntım devam ediyor. 

Artık durdur şu arabayı lütfen. 
- Tamam tamam. Nereden başıma 

bela ettim ben seni. Tıraş adamsın sen! 
- Şu çimenlere bir uzanayırn. Sen 

arabada otur. Karanlık bastırmaya 
başladı. Sakın ne konuş ne de bana 
soru sor. Beni bırakıp gitmezsin değil 
mi? İlaçta sanki etkisin göstermeye 
başladı. Biraz rahadar gibi oldum. 
Yavaş yavaş her şey güzel görünmeye 
başladı. Deniz, kuş sesleri... Y ~ abi 
burası cennet gibi bir yermiş. Iyi ki 
Kıyıköy'e gelmişiz 

- Sakın bana abi deme demedim mi 
sana! Ha ... Bir gün kız arkadaşırnla İz
mir' de gezerken ... 

-Sakın arıtatma yorulursun ... 
- Dinlemek istemiyor musun? 
- Bu kadar güzel bir yerde anı mı 

arıtatılır be Oktay abi ... Iyi ki her şe
yi iptal etmişim, ölümü bile ... 

- Ulan mantar! 
- Hah, akşam mantar mı yesek 

acaba? 

kotusairim@yahoo.com 

Babarda aşk 
yaşamayan 

k1ş1n d onar ... 
Sayın okur; 
duygulanını aklımla yo
rup duruyoruro ya da ak
lımı duygulanmla. Cen
netle cehennemin tam 
ortasına düşmüş şu düş

kün ruh halimi, bu bahar çekip kal
clırabilir mi? Siz nerden bileceksiniz, 
yine saçma1adım." Son zamanlarda 
gcçmişimc küfredip duruyorum. 
Utangaç, korkak, pısırık aşk bakışla
n, konuşursam ne olur acaba, uzak
tan işık olmalar, bir kere yüzünü 
görmek için evinin önünden geçip 
gitmclerim, işte bu yüzden ettim kü
fürlerimi ... Yani sayın okur bu bahar 
beni mutlaka aşık ennek zorunda ... 
Boşuna biriktirmedİm bu yalnızlıkla
n ben. Bağrıkarakuş'un uçarak bana 
geleceği yerde, kollarımı açıp dura
cağım konması için dalıma. Böyle 
huysuzluklanmda vardır benim. Ka
rumıza sızan balıann damarlarımız 
da gürül gürül akması, aşka sürgü 
çekmiş kalp kapakçıklarımızı çok 
yordu. Bahan gözlerimizden akan 
yaşlanmızla, aşk sancıları çekerek 
boğmayacağız artık. Yalruzlıklanmızı 
öfk.emizle dövüştürdüğümüz za
manlara kızmaya bile vaktimiz yok. 
Sayın okur ben okumu yayımdan fir
lattım, utancından kabuğuna sakla
nan masumlann kalbine. Işte bu kö
tülüğü yaptım onlara, açsınlar kalp
lerini, kaldırsırılar diye başlaruıı. Ba
hann çeşmesinden bir yudum aşk iç
mek, iyileştirecektir yara1anmzı. Sa
yın okur lütfen vumn artık, korkula
nruzın boynunu. AŞK oyunlanna so
kun çomaklannızı. Kaçanı kovala
yanlann, bir zavallının peşine takılıp 
kendilerine, aşk acısı çektirmesi ne 
saçma. Neyrniş de çok seviyormuş. 
Sayın okur, aşka ve sevgiye, özgürlü
ğe dokunup birbirimizi çoğaltmak 
için hadi damlara ... Sizinle şair halli 
bu ayki sohbetimizi sonlandınrken, 
son söz olarak şunu söylemek istiyo
rum: Balıarda işık olmayan yazın 
üşür, sonbaharda ağlar, kışın donar. 

DUYUR U! 

8 Nisan Cumartesi günü, MKM Gösteri 
Salonu'nda, Aydın Orak ile birlikte flir 
ve Performans gösterimize sizleri 
bekliyoruz. Saat: 18.00- Beyoğlu. 

3 bayanın, payiaşarak çoğalmak 
prensibinden yola çıkarak kurduktan 
Mwww.eknmclostu.com" kültür 
sanat sitesi ürünlerinizi ve ilginizi 
bekliyor. 
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Yaban incirlerinin 
koruyucu meleği 

l<orkma, yaklaş bana kutsal 

yaban incirlerinin altında 

Bak bir uğur böceği konmuş 

geniş alnına 

Gezinelim geniş gelincik tarlalarında 

H asır şapkalar ve çıplak ayaklarla 

l<orkma, yaklaş ruhuna kutsal 

yaban incirlerinin altında 

Orada birden değişeceksin 

kutsal bir form gibi 

l<oruyucu meleğimiz varmış bizim 

Platin kapli küçük bir çocuk söyledi. 

l<anlı gelincikler vardı elinde 

"Bunlarla saçlarını ör, gerisini 

düşünme" dedi. 

Heyl<eli dil<ilecel< -l<öprü 
Devlet yıllar önce Çukurca'da sımra iki kanş mesafede, üstelik de kurumuş 

bir derenin üstüne bir köprü yaptırdı. Kuş uçmaz, keıvan geçmez bu köprünün 
niye yapıldığmı kimse, hiçbir zaman anlayamadı. Nihayet ilk kez 26 yıl sonra 
işe yaradı. Halepçe KaUiamı esnasmda Saddam'dan kaçan yüz binlerce Kürt 
smın geçmek için kullandı bu köprüyü. Bir daha da hiç kimse kullanmadı, 

aradan yıllar geçti, devlet bu sefer de köprüyü "PKK'Iiler geçiyor" diye yıktırdı 

U) EVLET baba 1975 yılında 
'yapın' demişti. Yapılma
sına yapılmıştı ama tam 

16 yıl boyunca hiç bir işe 
yaramayacaktı. 26 yıl sonra, 

yani 1991 yılının Nisan ayında, o 
köprünün çok, hem de pek çok işe 
yararlığını görünce ağlamaktan 

kendimi alamamıştım. 
Bugünkü Köy Hizmetleri, -o 

günkü ismiyle YSE (Yol Su Elek
trik) Teşkilatı- Köy İşleıi Bakanlı
ğı'na bağlıydı ama vilayetteki her 
türlü faaliyeti valinin cmrindeydi. 

Dönemin Hakkan Valisinin is
teği üzerine, 1975 yılında Çukur
ca'yı Irak'a bağlayan bir noktaya, 
üstelik de kurumuş bir derenin 
üzerine köprüyü yapmaya başla
dık. O yıllarda Şavata Köyü ve 
Anayaso şüri nedeniyle Gençlik 
Köprüsü oldukça gündemdeydi. 
Çılgın Zap'ın iki yakası, Abdi 
İpekçi· ve Milliyet gazetesi önder
liğinde, devrimci gençler tarafin
dan yapılan Gençlik Köprüsü ile 
birleştirilmiş ve artık Şavata'dan 
Hakkari'ye yol gider olmuşm. 

İyi de Çukurca'da, sınıra iki ka
rış mesafede yaptığımız köprü ne 
işe yarayacako~ Çünkü karşı tarafta 
bu köprüden yararlanacak kin1sc 
yokm. Evet, susuz dere! ere köprü 
yapıldığııu biliyordum ama bu küp
rünün öteki yakasında Irak vardı. 

Hal böyle olunca, köprünün 
etüt ve çizim işini istemeye iste
meye yapmıştım. O yıllarda Tür
kiye'de ihale furyası henüz başla
mamıştı. Her teşkilat kendi işini, 
kendi elemanlan ile yapıyordu. 

Köprünün inşaat çalışmaları sıra
sında, Zap'ta yakaladığınuz az
man balıklan asırlık çınann altında 
közlüyor, işçilerle bu asma küprü
nün buraya niçin yapılıyor olabile
ceği üzerine konuşuyor ve hayıfla
ruyorduk. Sonraki yıllarda da Çu
kurca 'ya her gidiş gelişimizde 
köprüye bakar, yanımdakilere 'bu 
köprüyü boşu boşuna yaptık' diye 
söylenirdim. 

Ama yapımından tam 26 yıl 
sonra, bu köprü, .Zap'ın en azgın 
günlerinde, Zebani Saddam'ın 
kimyasallanndan kaçan 300-400 
bin Kürdün, sırat köprüsünden 
geçer gibi sınınn bu tarafina geç
mcsini sağlan1ıştı. Kürtler, Zap'ın 
öteki yakasından beri yakasına aile 
aile, köy köy geçerken, ben defa
larca o asırlık çınarın altına otura
rak ağlanuş, 'senin hikmetine sual 

olunmaz' diyerek Allah'a ve köp
rünün yapımında emeği geçen 
Burhan Yenigün, Osman Şimşek, 
Ali Tekin, Ahmet Taş, Mirza Sön
mez ve diğerlerine dualar etmiş
tim. Kendime de 'aptal adam, ha
ni bu köprü hiçbir işe yaramıyor
du' diye bağıra bağıra söylenmiş
tim. İşte o günlerde, o çınarın al
tında ağlarken, Fahri Adıyaman'a 
'bu köprünüıı heykeli dikilmeli, 
heykeli' demiştim. 

Ama bu heykeli dikilecek köprü 
artık yok. Bu köprü, 300-400 bin 
Kürdü selamete kavuşturduktan 
bir müddet sonra, yine devlet baba 
tarafindan diye dinarnidenerek yı
kıldı geçtiğimiz günlerde . .-v-

[enverözkahraman] 
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ALDIÖIMIZ öğretmen evinin etrafı sarılmıştı. Çare
sizdik. Her kapıyı çalıyorduk. Ama nafile hiçbir 
yetkili hiçbir şey yapamıyordu. Çünkü yasak bir 
iş yapıyorduk. Film çekiyorduk. Mart'ın son hafta

sına girmişti k, karlar eriyip gidecek ve bizim bunca 
çalışmamız boşa gidecek, diye telaşlıydım . RI min en önem
li bölümlerini çekemeyecektik! Tamamı dağda ve karda ge
çiyordu. Kop daOiarına son kar yağmıştı. Ama biz kuşatıl
mıştık ve bulunduğumuz yerdeı'l dışarı çıkamıyorduk. Ber
han Şimşek'in memleketiydi burası. Inanılmaz çabalar veri
yordu, ama çember her geçen gün biraz daha daralmıştı. 
Neredeyse ikinci bir "Sivas Katliamı"nın eşiğine gelmiştik. 

Umudumuzun tükendiği andı. Etrafımızda olan bitenleri 
pencerelerimizden izieyebiliyordu k. Sabaha kadar sırayla ko
ridorlarda nöbet tutuluyordu. Tarih 1 Nisan olmuştu. Günün 
erken saatlerinde resmi bir araç öğretmen evinin bahçesine 
girdi. içinden çıkan görevli binaya girip doğru yanımıza geldi: 

-Yönetmen kimse benimle gelsin. 
Bütün gözler bana çevrildi. Beni yalnız göndermediler. 

Berhan da geldi. 
Yüksek görevli kişinin makamına doğru giderken, ak

lımdan hiç de iç açıcı şeyler geçmiyordu. Yüksek görevli ki
şi bizi sıcak karşıladı . 

- Hoşgeldiniz. sizi erken saatte rahatsız ettik. 
Hemen çaylar geldi. Görevi çekmetesinden bir kağıt çıka

rıp uzattı. Gizli ve Acil başl.ı.klı bir Y,azı idi. "Çekimine izin veril
mediği halde, "IŞlKLAR SONMESIN" adlı bir tilmin o bölgede 
çekilmekle olduğu bilgisi ve durdunnasına ilişkin bir yazıydı. 

Evet, yazılanlar doOruydu. izin almamıştık. Çünkü ya
pımcı firma izin alamayınca, hatta korkutulunca projeden 

[ reisçelik 
relscellk@yahoo.com ] 

vazgeçmişti. Ama biz ekibi toplayıp gizlice Kop Dağları'na 
gelmiştik. Şimdi de işin yarısında yakayı ele vermiş bir şe
kilde, resmi bir görevlinin odasındaydık . 

Yetkili bize uzattığı k§Oıdı geri alırken, ben !ilmin bun
dan sonraki asıl sahnelerinin artık çekilemeyeceğinden 

emindim ... 
Yetkili masadan bir dosyayı daha açtı, içindeki yüzler

ce sayfayı şöyle bir hışırdattı. Gördüğüme inanamadım. Bu 
senaryomuzdu. Senaryonun tamamını ekibe bile daha da
ğıtmamıştık . Yetkili devam etti: 

- Ben bu senaryoyu okudu m. Beyler ben devletin bura
daki en yetkili kişisiyim . Görevim sizi durdurmak olmalıdır. 
Ama ben birey olarak diyorum ki, "15 senedir durmayan bu 
savaşa, bu kana birileri dur" demelidir. Bir ses çıkartmalı
dır. Bu okuduğum senaryo yasalara göre suç. Ama bir ses 
çıkarıyor. Ben birey olarak bunun çekilmesinden yanayım. 

Bu sözleri söyleyen kişinin makamına bakarak, bunun 
ancak 1 Nisan şakası olabileceğini düşündüm ve söze girdim. 

- Beyefendi biz bu ülkede yaşanan acılara bir damla su 
vermek adına bu filmi çekmek istiyoruz. Sizin bu söyledik
leriniz umarım 1 Nisan şakası değildir. Çünkü şaka kaldıra
cak durumda değiliz. 

Yetkili bana baktı ve şöyle devam etti konuşmasına: 

- Şimdi size söyleyeceğim şudur. Bazen insan öyle bir 
durumda kalır ki; hiç bilmediği tanımadığı birıne inanmak 
ve güvenmekten başka çaresi kalmaz. Kop Dağı 'nın şu böl
gesine gideceksiniz. Orada maOaralar var. Hiç şehre inme
den oralarda kalıp bu çekeceklerinizi çekin. Ben sizın peşi
nizde olanları başka yönlere göndereceğim. Ve sizi bu şe
hirden çıkarma işini de sağlayacağı m. Bu nisan şaka değil , 

bu ülkede ışıkların sönmemesi için verilen bir çabadır. 

Zaten tehlikedeydik. Ne alacaksa olsun, deyip her §eyi 
göze aldık ve 2 hafta mağaralarda kalarak IŞ I KLAR SON
MESiN filmini tamamladık. Film bitip gösterime girdikten 
sonra çok yargılandık ama 1996 yılında değil film çekmek, 
Kürt kelimesinin K'sını kullanmak bile insanın başına bir
çok iş açabiliyordu. Bugün nice filmler çekiliyor, Başbakan 
"Kürt sorun_u"ndan bahsediyor. Televizyonlar Kürtçe'ye yer 
veriyorlar. Universitelerde Kürt Konferansı yapılıyor. Orada 
yaşadıklarımız 1 Nisan şakası değildi ama bugün yaşadık
larımızı düşününce, geçmişteki her şey 1 Nisan şakası gibi 
geliyor. 

Fotoğraf: (IŞlKLAR SÖNMESİN filminden bir sahne. Kop Dağları.) 

rüzgar 
gould mırıltısı 

zeytin yapraklarında 
arar seni, tohumların s'si, 

albümlere gömülü gizli şarkı 
sarışın kaldırımlarda deniz lekesi 

Yanı k Saraylar sokağında bir levha ... 
Bahar belki bana getirir yeşil zefirle 
temiz tozlarla örtülü esrikeksikliği 

ışık çıplak havuzda bir sümbül 
kendimden kurtulurum ılık 
su ret artı k bir su, rüzgar 

sadece zeytinin 
fısıltısı 

pelinbatu ·. 
.. 
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ECE bizim için kapanmış
tl ... Bütün tehlikeleri, kö
tülükleri ve gece insanJa

rııu arkanuzda bırakıp eve 
dönüyor, bunu bile gizli bir 

başarı sayıyorduk ... 
Kimsenin pek umurunda ol

masa bile kendimizi farklı sayıyor
duk herkesten. Bu düşkırıcı ve 
adaletsiz dünyaya erken geldiği 
mizi düşünüyorduk. Bizi eve ötü
ren taksi sanki karanlık bir okya
nusta ilerliyordu ve biz elimizde 
dünyayı kurtaran bilgilerle bu ok
yanusun ortasında yapayalnız bıra
kıldığımızı hissediyorduk ... 

Bir ara trafik sıkıştı ve bindiği
miz taksi yavaşladı. Önce boğıık 
ve canhıraş bir ses duydum yanı 
başımda: "Açın kapıyı, açın, öl
dürecekler beni!" Sonra da bir el 
arabanın benim bulunduğum ta
raftaki kapısırun carnına eliyle vur
ınaya başladı can havliyle. Vurdu
ğıı yerden incecik bir kan sızıyor
du. Genç bir çocuktu. Yüzünde 
korkudan çok isteği yerine getiril
ınemiş bir bebeğin öfkeli ifadesi 
vardı. Buz kesmiştim, hemen ar
kaya baktım. Beyaz bir renodan 
inen bıyıklı, iriyan, deri cekedi ve 
ellerinde tabanca olan üç adam 
yeryüzüne ısrarlı tekmeler atarak 
koşuyar, genç çocuğıı kovalıyor
du. Etiıli yemeyecekleri bir hayva
nı kavalayan avcıların yüzündeki
ne benzer bir tiksinti ve açgözlü
lük vardı yüzlerinde. Taksinin şo
forü sanki her şeyi bize bırakmıştı. 
Arkadaşıma dönüp baktım. Yüzü 
kireç gibiydi. Bana, adeta bir an 
önce karar ver diye yalvararak ba
kıyordu. Bu arada genç çocuğun 
tokadadığı camdaki kan sızıntıları 
ise üçe çıknuştı ve biraz da çamur
laşmışo cam. "Onu almamız la
zım arabaya" dedim ama bu ara
da çocuğun belindeki silahı gör
müştüm. Panik içinde ne yapaca
ğımı düşünürken arkadaşım kolla
rıma sarıldı: "Kapıyı açma, belin
de silah var, başımız derde gi
rer" dedi, adeta titreyerek. Çocuk 
son bir kez daha vurdu kan ve ça
murla sıvannuş cama. O arada tra
fik açılmıştı. Şofor gaza bastı . Ar
kama dönüp bakmasam bile genç 
çocuğıın yüzünü hayal edebiliyor
dum. Aynı bebek öfkesiyle başka 
arabalann camianna yaralı eliyle 

Yillardar birlikteyiz, dostuz, arkadaşız. Ama 
ilişkimiz hep ayn1. Birbirimize en fazla neler 

söyleyeceğimizi. .. Senin benden neler 
saklad1klann1 da bilirim. Bana yeterince 

güveomediğini de... Bunlan bildiğimi de bilirsin. Ama 
biz yine her şeyimizi paylaşıyormuşuz gibi yapanz ... 

vurmaya devam ediyordu. Bizi 
unutmuştu belki de ... 

Eve geldiğimizde tek düşün
cem yara alan vicdanıının sızısını 
gidermekti ... "Bizden geriye ne 
kalacak, söyler misin? Böyle nasıl 
yaşarur?" diye sordum ona. Arka
daşım yenilmiş olduğunu biliyor
du. Korkusu onu gafil avlanuştı. 
Artık karanlık bir okyanusta farklı 
ve yapayalnız olduğunu düşüne
miyor, bunun hazzııu yaşayanu
yor, herkes gibi biri olmarun o kı
sır utancını tadıyordu. Yine de ba
na karşı direnmeyi sürdürüyordu: 

"Görmedin mi yanında silah 
vardı. Ne yapsaydık yani. Hem 
kim olduğunu biliyor muyuz?" 

Ona lıiç aldırmadan konuşma
mı sürdürdüm. 

"Bizim gibilere hiçbir şey ol
muyor. Ne başımız derde giri
yor, ne gözaltına alınıyoruz, ne 
de peşimizde silahlı adamlar 
var. Acılar çektiğimizi, sistemin 
kötülüklerinden yaralar aldığı
mızı söylüyoruz, ama boş laf 

· bunlar. Biz sadece ucuz trajedi
ler yaşayan seyircileriz ... Bu ka
dar kitap okuyoruz, yazıyoruz, 
tartışıyoruz, sinemalara, tiyat
rolara gidiyoruz. Hayat ve in
sanlık hakkında atıp tutuyoruz. 
Hepsi boş bunların. Hiçbiri, 
hiçbiri içimizde iz bırakmıyor. 
Okuduğumuz, gördüğümüz 
hiçbir şey bizi değiştirip geliş
tirmiyor ... " 

Arkadaşım susuyar ve artık 
kendini hiç savunmuyordu. Elin
deki içki kadehi hayret ve korkuy
la karanlık geceyi seyrediyordu. 
Daha bir gece önce pencerelerinli
zi bekleyen periler çıkıp girmişti. 
Suskunluğu beni daha da çileden 
çıkartıyordu. Bir an yaşadığım 
korku ve şaşkınlığın acısını gidere
bilmek için onu daha da yaralamak 
istiyordum: 

"Yıllardır birlikteyiz, dostuz, 
arkadaşız. Ama ilişkinliz hep aynı. 
Birbirimize en fazla neler söyleye
ceğimizi... Senin benden neler 
sakladıklarını da bilirim. Bana ye
terince güvenmediğini de ... Btm
ları bildiğimi de bilirsin . Ama biz 
yine her şeyinlizi paylaşıyormuşuz 
gibi yaparız ... 

Kulağıma geldi . Daha üç gün 
önce tanıştığın insana beni anlat-

nuşsın. Hem de tuhaf, anlaştiması 
güç bir yabancı gibi sözetmişsin 
benden. Çok istediğin halde bana 
güvenemediğini söylemişsin. Bu
nu bana söyleyebilirdin, üç gün 
önce tanıdığın bir insana değil..." 

Bunu duyunca arkadaşım bir
den elektrik akımına tutulmuş gi
bi oldu. Silkindi. Yüzü kasıldı. Na
sıl bir tavır takınması gerektiğini 
düşündü, ama bulamadı. Kendini 
savunmaktan vazgeçti. Hem zaten 
penceredenperilerde girmişti. Sa
dece şu kadar söyledi: "Sana bun
ları söylememe hiç izin venne
din ki ... " 

"Hayır, sorun benim izin ve
rip vennemem değil" dedim, 
"söylememek senin işine geldi. 
Böylelikle korodun kendini 
benden. İlişkimiz derinleşsin is
temedin. Çünkü hazır değildin. 
Kendini bana karşı güçsüz his
sediyordun. Tamamen teslim 
olmaktan korktun. Ayrılman 
kolay olsun diye bir yanını bana 
hep kapattın." 

Bu defa susmadı. Pencereye 
doğru koştu. Dışarı, karanlığa 
baktı, kendini aşağıya atmak duy
gusu serin bir esinti gibi yüzünü 
okşadı. Her şey gibi onu da ertele
di. Geriye bir tek çığlık atmak kal
mıştı. Onu da denedi, ama becere
medi. Anasının rahmindeki gibi 
kıvrtldı ve kesik kesik hiçkırmaya 
başladı. Onu orada öyle hıçkınr
ken bırakıp uyumak üzere oda ma 
çekildim ... 

Hıçkınk sesleri odama kadar 
geliyordu. Birara gidip teselli et
mek istedim onu ama sonra vaz
geçtim. 

Aradan biraz zaman geçti. Ko
ridorda ayak seslerini duydum. Ya
tak adamın kapısı aralandı . Arka
daşım yavaşça yatağıının kenanna 
yaklaştı. Eğildi. Alkol kokan nefe
sini duyuyordum, biraz bek.ledi ve 
sonra fisılolı bir sesle yüreğime 
zelırini akıttı: "Genç çocuğun ya
nında silahı olmadığını sen de 
biliyordun" dedi ve lıiç bekleme
den odasına çekip gitti. 

Çığlık atma sırası bendeydi 
şimdi. Hem de evde, yatak odam
da değil, kanlar içindeki o genç 
çocuğun: "Açın kapıyı, beni öl
dürecekler" diye bağınp taksinin 
c amma vurduğıı yerde... D'l-

Gülyaşam 
musa anter'e 

ı 

düşündükçe seni medyalı yiğit 
kaynar durur yüreğimin lavları 
kuşların gölgesi deği 1 üstünüzdeki 
bilirim gündeminizdedir ölüm zoraki 

2 
akşamın rengi yakın sabaha 
müthiş yüreklerin yükselişi 
martı gibi maviye 
bulutlaşır iç sularımda aşk 
ödünsüz yaşamı savunmaya 

3 
nedir güllerin çektiği iş bilmez 
bahçevandan 
nedendir nergislerin sökülmesi dağlardan 

tut ki çetelesini vahşetin öfkene katık olsun 
çoğal ki aşkını korumaya görünürde 
gücün nar olsun 

yüreklerin ferahlığı yetmiyor suların 
yol bulmasına 
seviyi karayı silmeye uçurmak için 
ağız balı yetersiz 

çünkü 
harami günün tırpanı sevdasına 
kan biçerken içimizden 
ırmak ırmak buluşarak denizlere ulaşmak 
olmalı türkün 
bu yüzden koşulları koliayarak dövüşrnek 
engellerle 
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Ne zaman dağdakiler Uludere'ye doğru bir kurşun s1ksa, Lezgin 
gözaltma ahmrd1. Sonunda sabn taşan Lezgin, daha fazla 

dayanamay1p komutana, "Arkam1zda Kel Ahmet, önümüzde Kel 
Mehmet dağlan, aram1zda ise puşt Mehmetler oldukça biz 

buraya daha çok geliriz" deyiverdi 

EKSENLi yıllardı. Şırnak'tan çık
mak hayli me~akkatli bir işti. Viraj 
lar, yokuşlar, zikzaklar bitmek bil

mezdi ... Dağların başında duman, 
tepelerde ise karakollar vardı. Bu dağ 

lar geçiş güzergahıydı... KDP'nin, 
KYB'nin, PKK'nin silahlı güçleri bu güzer
gahlardan geçerdi. 

Uludere, küçük bir yerleşim yeri ... De
rin bir vadiye kurulmuş, önünde "Kel 
Mehmet", arkasında ise "Kel Ahmet" 
dağları var. Gidip günnedim ama görenler 
anlatır; tarilli kaleler, yerleşim yerleri ve te
pelerinde erimeyen karlanyla heybetli bir 
yerdir Uludere... . 

Silahlı illegaller için elverişli yerlerdır bu 
dağlar. Gün olur, dağın tepesindekiler aşa
ğı iner, yüksek tepelerden ~ehir taranır, at~ş 
eden gider, geriye sivil halk ve güvenlık 
güçleri kalır. Deftere bakıltr; kim gözaltına 
alınmış, kim fişlenmiş, hepsi toplarur, gö 
t.al w1a .ıl.ınır. 

Yaşlı bir bilge, "İşimiz zor, tıpkı bağ
lı eşek gibiyiz" demişti. Merak edip, '~
lah aşkına şu eşek hikayesini bir anlat' diye 
ısrar etmiştim. Başlanuştı anlatmaya: Vak
tiyle adamın biri, iki eşeğini getirmiş, bir 
ağaca bağlamış. Eşeklerden biri bağııu ko 
parmış, komşunun tarlasına girmiş. Tarla 
sahibi bir de bakmış ki eşek tarlasına zarar 
üzerine zarar veriyor. Peşine düşmüş ama 
eşek kaçmış. Dönmüş biçare ve öfKeli, bağ
lı eşeği görmüş. Almış eline sopayı, vur ba
bam vur ... Etraftakiler durumu görmüş, iti 
raz eder olmuşlar. "Tarlana zarar veren 
eşek kaçtı, neden bağlı olanı dövüyor
sun" demişler. Tarla sahibi bir dövdüğü 
eşeğe, bir de itiraz edenlere baknuş. Ve ce
vap vermiş: "Siz bu eşeğin bağlı olduğu
na bakmayın, o bağını çözerse kaçan 
eşekten daha fazla zarar verir." 

Uludere'nin önü ve arkası dağlarla çev
rili ya ... Dağdaki, hakim tepelerden basar 
kurşunu ve karanlıkta kaybolur gider. Sa 
bah olur, fişlenerıler, gözaltına alınan lar, 
potansiyel suçlular derin uykularında ne
zaret safahatma alınır . Muamele pek fena
clır, falaka, sopa, aç, susuz gözaltı. Dayak
çılar yarulunca nasihat faslı başlar: "Efen
dim, siz bu işleri yapmasanız da biz de 
sizi ikide bir alıp böyle muamele etme
sek de ... " 

Mesela Lezgin, her fişek patladığında 
gözaltındadır, hatta fişeği bırakın, eşek 
osursa nezarettedir. Yine Uludere basılıruş, 
potansiyel suçlular gözaltında, dayak mera
simindeler. Komutan bildik nutuklan at
maya başlar: "Siz bu işleri yapmasanız da 
biz de yorulmasak olmaz mı?" Gözaltı 

gediklisi Lezgin fena bozuktur; dayana
maz, cevap verir: 

"Olmaz komutan. Arkamızda Kel 
Ahmet, önümüzde Kel Mehmet dağlan, 
aramızda ise puşt Mehmetler oldukça 
biz buraya daha çok geliriz ... " 

Le1-gin bana hep 12 Eylü l'de gözaltına 
alman ve Diyarbakır Sıkıyönetim Mahke
melerinde sorgulanan yaşlı belediye başka 
nını hatırlatır. Gözaltında işkencenin kor
kunç olduğu günlerdi. Ne yapnuşlar~a hiç
bir şey öğrenememiş sorgucuları. Ihtiyar 
bir inatçı karşılarında dircniyor, direndikçe 
sorgucular kuduruyor. Aralarından birisi 
bakmış bu yöntemle yol alınmıyor, "Sen 
Allah bir demişsin" demiş. Yaşlı kurt dü
şünmüş, "Ulan demiş, bunun altında 
bir puştluk var." "Hayır" demiş. "Ben 
dememişim ... " Falaka faslı yeniden başla
mış fonda "Dağlar seni delik deşik ede
rını'" türküsü .. . Ihtiyar askıda. Direniyor ... 
"Ben dememişim, ben dememişim" de
yip duruyor. . 

Yıllar sonra Diyarbakır 5 Nolu Asken 
Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettiğimde da
yanamayıp sordum; 'neden itiraz ettin' di
ye. Güldü, "Avukat, sen bu işleri benden 
iyi bilirsin. Allah birdir diye kabul etsem 
sorgu bitmezdi. Söyle bakalım arkadaş
ları kimlerdi, ne işler yaptınız? Ma bana 
ayıp değil mi bu yaştan sonra itirafçı ol
mak" diye cevap verdi. ~ 

[ ._.hasçlaıı4.iipmık:ırcrap•lallsi~ 
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Yedi yiğidin l<anl yerine bir 
•• •• •• w opucuge raz1y1m 

Aşk hikayelerinin bazılannda aşk, sözün 
kutsalhğma emanet b•rak•brken, baz• hikayelerde 

beden de önem kaza mr. 
ODERII toplumun belli bir 
kavramın içine sıkıştınp, 
onu orada terk ettiği ya da 

öntüğü birçok duyu, gele
neksel toplumlarda içselleştiril

miş olarak vardı. Bu duyuJardan bir 
tanesi de cinsellikti. Cinsel olan ve 
cinselliği çağnşnran şeyler, bugün bir 
çok durumda saklı tutulmak istenme
sine rağmen yazıya geçmemiş, "söz
lü" toplumlarda içselleştirilmiş ve ha
yata dahil edilmiştir. Bu sadece erke
ğin denetiminde değil, aynı zamanda 
kaduun da dünyasının içinde vardı. 
Bu anlamda kadın edilgen değil et
kendi. Eski zaman Kürt toplumunda 
da bunun izlerine bugüne kalan hika
yelerinde rastlanır. "Sözlü kültür 
kendine özgü, bugünkü batılı dü
şünüşe pek uymayan bir mannğa 
sahipti". Onların anlam ğı hikayeler 
de bu çerçevede işlerlik kazannuşnr. 

Kürtlerin hikayeleri konulan ba
kınundan çeşitlilik gösterir. ~k hika
yelerinin bazılannda aşk, sözün kut
sallığına emanet bırakılırken, bazı hi
kayelerde beden de önem kazanır. 
~k, şüphesiz her anlamda hazzı art
tınr. Bazı hikayelerde iki yüreğin bir
birinin dilini öğrenmesi varken, bazı
larında bununla birlikte bedenietin 
de aynı diü konuştuğu görillür. Bu 
Yüzden Ayşe Şan'ın scslendirdiği 
Meme Alan Destam'nda "gözleriyle 
gördü, yüreğiyle tanıdı onu" der. 

Baoh olmayan toplumlar kendi 
fetişlerine sahiptir. Çin 'de küçük 
ayaklar, Japonya'da boynun arka kıs
mı ve ense, Afrika ve Karayipler'de 
kalçalar. Kürtlerin fetişi ise genellikle 
memelcrdir. Ancak burada sözü edi
len endüstrileşmiş meme değildir. 
Meme, Kürt hi..lciyelerinde yoğun 
olarak kullanılmış ve kalıplaşmış bir 
hal almışnr. Ya "memelerin tadı gü
zeldir" ya "memeler portakal gibi
dir, nar gibidir", "memelerinin 
ucu henüz ç.ık:ınışnr," ya da "bir 
çift memenin ucu, sevdiğinin ağzı 
içindir." Ömekler çoğalolabilir. Bu 
anlamda memeler çocukluktan genç 
kızlığa geçişi, genç kızlıktan kadınhğa 
geçişi temsil ederken, cinsel hazzı da 

[ abidinparlltl ] 

işaret eder. Ancak anne olduğu za
man ve emzirme işlevi gördüğünde 
bu seksüellik birden bire yiter. 

Kürtlerdeki bazı aşk hikayelerine 
bakıldığında, bugüne kadar gelmeyi 
başarmış erotik olaıun kalınolanru 
görürüz. Hikayeleri n dengbcjlcr tara
findan bir sonraki kuşağa aktannu, o 
hikayeleıin bugün bilinmesini sağla
mışnr. Bazı hikayelerde cinselliği çağ
nşnracak her şey zamanla yok olup 
ginniştir. DengbCjlerde, çevre ile ku
rulan ilişki çok önerriliydi. Eğer hika
ye anlatılan yer ya da bölge cinsel 
göndermelere olumlu bakrnıyorsa 
hemen bütün öğeleri es geçebiliyor
du. Bazı hikayelerde ise varlığım sür
dürmeyi başarrnışnr. Bu örneklerin 
başında DeıweşC Evdl hikayesi gelir. 
Derweşe Evdl, bir Yezidi gencidir ve 
Zor Temir Paşa'nın kızı olan 
Adule'ye sevdalıdır. Bu hikayeyi dile 
getiren Kürtlerin önerrili dengbejle
ıinden olan ve kısa bir süre önce ölen 
Karapete Xaco, hikayenin bir yerinde 
Adille'nin sevdiğine yakanşını şöyle 
dile getirir: 

Ey sevdiğim, keşke senin de yüreğin 
benim yüreğim gibi hissetseydi 

Keşke yüreğimin sevgilisi bugün bi
zim çadırımııda dinlenseydi 

Benden bir bardak su isteseydi, ner
den olursa olsun ... 

Ben de o zaman şu bir çift mememin 
uçlannı Zor Temir Paşa'nın çadırında ona 
buyur ederdi m. 

Yın e bir yerde Adule sevdiğinin 
ağrısına dayanamaz ve eğer sevgilisi 
gelirse ona yemesi için birçok nimet 
sunacağını, onJan beğenmezse "ge
cenin bir yansı yatağma gidip me
melerini önüne sereceğini ve onlar
la sabaha kadar oynamasını isteye
ceğini" söyler. Böylece Adule, yüre
ğinin aşkını, bedeninin aşkından ayrı 
tutmaz. Her ne olursa olsun, sevdi
ğiyle bir olmarun peşinden gider. 
Çünkü cinsellik bir amaç değil sevdi
ğiyle birleşrnenin, ayn olmaktan kur
tulup aynı olmanın bir yolu olarak 
görülür. Yine Kürtlerin önerrili bir hi
kayesi olan Lawike Mcôni'de hikaye
yi anlatan genç kız istemediği, arzula
madığı yaşlı biriyle evlendirileccktir. 
Ancak genç kız, evlendiıiJcceği gü
nün akşamında arınesine sevdiğini 
getirmesi için yalvanr. Annesinden 
onu yıkarnasını, ak übaslar giydirmc
sini, saçlannı örüp, ahuna akıtmasını 
ister ve devam eder. "Anam, kimseler 
ortaltkta yokken Lawike Metini'yi ça
ğır, kalbimin sevgilisini. Gelsin benim 
cl değmemiş, kız oğlan kız memeleri
min arasında konaklasın ... anam, kur
bamn olayım, gecenin bir yansı sevdi
ğimi getirt. Gelsin de boynumu 

Dame Curde, Gespard Drouville 
Niidem Yayınları Arşivi. 
öpüşleriyle doldursun, ağzıyla boy
numu emsin, diüni Haydari küpeleri
min uçlanna kadar götürsün ... " Sev
diğini son bir defa bile olsa görmek 
için çırpınır. Kadınlar ya da erkekler 
sadeec sevdikleri, kalplerinde ağn bı
rakoklan kişilere karşı bu kadar gözü 
kara davranırlar. Kadınlar önce me
meleıinden söz açarlar. Çünkü me
meler, Memenin Tarihi kitabının ya
zan Marilyn Yalom'a göre" cinsel gü
zellik araa ve dişiliğin en değerü mü
cevhcrleridir" Bu hikayeleri erkekler 
anlatmaya başladıklarında ise, içine 
kahramarıhğı eklerneyi unutmazlar. 
Yine Karapete Xaco'dan dinleyclim: 

"Ay Adule, gel de canımın cesedimin 
üzerine bir öpücük kondur. Yedi civanın, ye
di yiğidin kanı yerine bir öpücüğe razıyım." 

Sonra devam eder ve sevdiğini ka
çınp Cemil Paşa'nın evine götürece
ğini ve onunla sabahlara kadar avcılık 
oynayacağını söyler ve devam eder: 

"Yedi ülkenin paşası başıma toplansa, 
mancınık ateşiyle beni yaksalar, yedi kar
deşin atlarıyla gelip beni kılıçtan geçirse
ler, ikimizin kanını akıtıp birbirine karıştır
salar da ben dilimi boynundan almayaca
ğım. Nar kırmızısı yüzünden ağzımı eksik 
etmeyeceğim." 

Buna benzer hikayelcrc daha çok 
rasdanabilir. Zembil.firoş hikayesi ya 
da Kcçka Simoqi, Xanima Osmanllya, 
bunlardan birkaçıdır. Mirado' nun, 
Xidiro'nun ve Husene Omeri'rıin 
nerdeyse bütün hikayclcıinde erotik 
motifler sıklıkla görülür. Bu hikayeler 
yüzyıllardır dilden dile dolaşmış çeşit
ü versiyonlar halinde insanlara ulaş
mıştır. Kürtler aşk hikayelerini sadece 
yüreklerinde değil bedenleriyle de his
sermeyi scvmişlerdir. MaUerme'rıin 
değişiyle bu tür hilclyelerde "örtülü 
erotizm" söz konusudur... ı-v-

Dönmeyeceğim 

pişman değilim 

gecenin örtüsünü yı rttı m .... 

diyelim ki bitti yol 
her gün acı ekliyorsun kalbine 
bir hayaliniçinde 
diyelim ki görmeyeceksin artık beni 
mil çekiyorsun gözlerine 

ansızın sızı 

ansızın ayrılık 

göğü sürme üstüme 
uçamam .. kanadım kırık 

aslında her aşkta biraz ihanet vardır 
ve her aşk biraz anneye koşmaktır 
sonra inancın öksüzlüğü 
dip notunda uğultusu acının 

artık kırık çizgilerde yürüyorum 
yolumun üstünde ölü kuşlar 
sevgi 1 i! hayat eksi Iterek yaşatıyor 

dönmeyeceğim. canım yanıyor ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Vetişin komşular 
terk edildim ... 

~ttTTtttttt1 
~,~ ve :.:;~·~~::r~.~r ;; 
~ ,~·!r'n;~n·nn~,.n··ii 

:"''''''' '' ~H,11ttttM 

' ~ 

Roman 

Genç kadmlarla evlenen yaşli erkeklerin, 
parçalanan iç dünyalannda soluksuz bir yolculuk 

Yaşi A am enç Ka m 

www .. ned itap.com.tr 
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Gençlik aşısı mı, pis bir ihtiyar mı? 

Halim Bahad1r 
Romantik isyankar 

... Bu yorucu maceran ın ard ından adam, bir gün genç ve 
güzel bir hayranıyla karşılaşır. Çok yoğun geçen kesintisiz 
iki günlük süreçte, kadın aşkı yeniden tanımlarken , adam 
hayatını tümüyle değ iştirecek bir soru sorar kendine: 

Gençlik aşısı mı yaptırdım , yoksa pis bir ihtiyar mı olup 
çıktı m? 

Neden KI 
Tel : 0212 273 22 

Faks: 0212 273 25 
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YAKIN dönem Kürt si
yasi ta.ri.hini inceleyenler 
göreceklerdir ki Diyar
bakır ve İstanbul, Kürt 
entclektüel ve siyasi ya
pılanmasında çok önem
li merkezlcrdir. Diyar
bakır'ın ünlü ailelerin
den Cemilpaşazadeler 
ise bu dönemin bütün 
oluşumlan içerisinde ak
tif olarak yer almış ve 
hatta birçoğunda kuru-
cu ve yönetici olarak 

öne çıkmış bir ailedir. Esmer'in ilk sayısında bu geniş 
ailenin bir üyesini; Ekrem Cemi! Paşa'nın kısa biyog
rafisini yazmışum. Daha o zamanlar bu ailenin bir di
ğer ismini tanıtınayı kafama koymuştum: Yani Kadri 
Cemi! Paşa'yı. .. 

Kadri Cemil Paşa, çok sonralan Türkçe'ye kazan 
dırılan kitabında kullandığı adıyla Zınar Silopi, 1891 
yılmda Diyarbakır'da dünyaya gelir. Babası Fuad Bey, 
dedesi ise Ahmet Cemi! Paşa'dır. 

Kadri Cemi! Paşa, ilk ve ortaöğrenimini Diyarba
kır'da tamamlar. Ancak burada belirtilmesi gereken 
önemli bir nokta var. Ekrem Cemi! Paşa'run hanrala
rında anlatnğına göre, ailenin çocuklan Diyarba
kır'daki ünlü Ccrnil Paşa Konağı'nda özel eğitmenler 
tarafından okula hazırlanıyorlardı. Çocuklar bu ko
nakta Kürtçe okuma yazma, edebiyat, tarih ve mate 
matik gibi birçok konuda eğitime tabi 
i tutuluyorlardı. 

Diyarbakır'daki askeri liscyi bitiren Kadri CemiJ 
Paşa da _ kuzenleri gibi üniversite için İstanbuJ'a gön
derilir. Istanbul'da dönemin Kürt hareketleri ile irti
bata geçen Kadri Cernil Paşa, liscyi bitirdikten sonra 
Halkalı Ziraat Yüksek Okulu'na kayıt yapunr. 

O dönem okulda muhasebe memuru olan Halil 
Hayali Bey, Kadri CerniJ Paşa ve arkadaşlan için bü
yük bir bilgi kaynağıdır. Halil Hayali Bey'in yönlen
dirmesi ve desteği ile biraraya gelen Kadri Cemil Paşa 
ve arkadaşlan (Fuat Temo, Diyarbakırlı Cerrahizade 
Zeki Bey ... ) 1912 yılında, ilk legal Kürt öğrenci der
neği olan Hevi'yi kurarlar. Derneğin kuruluş aşama
sında tartışmalara sahne olan yer ise okulun camisidir. 

Hevi'nin kuruluşunu ilan etmesi, İstanbul'daki
Kürtler arasında büyük bir heyecan uyandınr. Dernek 
kısa zamanda yüzlerce yeni üyeye sahip olur. İstan
bul'da doktorluk yapan Kürt aydınlanndan Şükrü 
Sekban da demekle irtibata geçenler arasındadır. Sek
ban'ın katkılanyla gittikçe büyüyen dernek için Sirkc
ci'de yeni bir merkez tutulur. Sirkeci'deki binada fa
aliyet gösteren derneğin yöneticileri arasında Mem
duh Selim, Dr. Fuat, Ekrem Cemil 
Paşa ve Kemal Fevzi gibi önemli 
isimler de yer alır. 

1913 yılında öğrenimine de
vam etmek üzere İsviçre'nin Lozan 
kentine giden Kadri Cemil Paşa, 
burada arkadaşlan ile birlikte He
vl'nin şubesini açarak, Avrupa'daki 
Kürt öğrencileri bir çan alunda 
toplamaya başlar. 

• 
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Filistin Cephesi'ne gönderilir. Erzurum Cephesi'nde 
Memduh Selim Bey de vardır ve onun yardımları ile 
zor günleri atiatması daha kolay olur. Arnman Cephe
si'nde yaşanan büyük bozgunda İngilizlere esir düşer 
ve bir buçuk sene Mısır'ın İskenderiye şehrindeki esir 
kampında yaşamak zorunda kalır . 

Savaşın büyük bir yıkım ve aayla son bulmasının 
ardından tekrar ülkesine dönen Kadri Paşa, burada si
yasi faaliyetlerine devam eder. Arkadaşlanyla birlikte 
Diyarbakır'da Kün Teali Cemiyeri'nin şubesini açar. 
1925 yılındapadak veren Şeyh Sait İsyanı'nda birçok
lan gibi o da tutuklanır ve İstiklal Mal1kemesi'nde 
yargılanır. Yargılama sonucunda bcraat eder fakat yi
ne de Burdur'a sürgüne gönderilir. 1929 yılında Di 
yarbakır'a dönen Kadri Paşa, o sırada Suriye'de top
lanmış olan Kürt aydın ve ileri gelenlerinin kurduğu 
Xoybun örgütü ile ilişkiye geçer ve 1930 yılında ken
disi de bu ülkeye giderek Xoybun Merkez Komite
si'nde görev alır. Şeyh Sait İsyaru'nın hemen ardından 
patlak veren Ağn Ayaklanması'na destek veren Xoy
bun, 1930 yılında ayaklanmacılara desteklemek i\-in 
"Şimali Kürdistan" cephesi adı altında, Derik Mardin 
Cephesi'ni açar ama bir-iki başarısız denemenin ar
dından İngilizlerin ve Fransızların da engellemesiyle 
başansızlığa uğrar. 

Kadri CerniJ Paşa, 1932 yılında Suriye'de Cizre 
Yoksul Kürtlere Yardım Derneği'ni kurar. Bu derne
ğin en önemli icraatı Celadet Bedirhan Bey'in Latin 
harfleriyle yayın yapabilmesi için harfkalıplan saun al
masıdır. 1934 ve 1939 yıllan arasında Xoybun'un si
yasi temsilcisi sıfatıyla çalışmalarına devam eder. Bu 
arada Xoybun, Irak Kürtlerinin kurduğu bir örgüt 
olan Hiwa ile de bağlanoya geçerek onak bir çalışma 
yürütür. 

Bu arada 1937 yılında, Fransızlar Kürtlerden, Su
riyeli Araplara karşı ayaklanmalarını isterler. Kadri Cc
mil Paşa, Fransızlara şu cevabı verir: "Biz mazlum bir 
milletin efradıyız, siyasi mülteci olarak bu araziye ilti
ca ettik. Bizim gibi mazlum ve hakkıru arayan bir mil 
let aleyhine zalime yardım etmek ayıptır." 

1946 yılında Mahabat Kürt Cumhuriyeti kuru
lunca, Kadri CemiJ Paşa oraya giderek cumhuriyetin 
başkanı Qazi Muhammed ile görüşür. Suriye Kün 
Demokrat Partisi temsilcisi sıfauyla Malıahat'ta ağırla
nır. Burada Molla Mustafa Bar.tani ile tanışır ve uzun 
yıllar sürecek sıcak bir dostluğun temelleri aulır. 

Paşa, Qazi Muhammed'in talebi üzerine Teb
riz'deki SSCB Konsolosu ile görüşerek Kürtler için 
destek ister. Cumhuriyetin yönetiminde görev alma
dığı için kısa sürede tekrar Suriye'ye döner ve çalışma
lanna burada devam eder. 

Kadri Cemil Paşa 1973 yılında Suriye'de hayata 
gözlerini yıırnar. Geride yakın dönem Kün siyasi tari

hini araştıranlar için önemli bir kay
nak olan "Doza Kürdistan" isimli anı 
kitabıru bırakır. Aynca Melaye Cizi
ri' nin bir çok şiirini de yazıya döke
rek Şam'da çıkan Hawar dergisinde 
yayınlar. Rtı-

Kaynakça: 
Zinar Silopi (Kadri Cmıil P~a) 

"Doza Kürdistan." 
Malnıisanij 

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak 
vermesi üzerine tekrar yıırda döne
rek, yedek subay olarak orduya ya
zılır . Önce Erzurum'a, oradan da 

[ mehmetaliizmir] 
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"Diyabdirli Canilpaşazadelcr ve Kürt 
MiWyetçjliğj." 

Blrnm CaniJ Pap 
"Muhtuar llıyanın." 

Kadri Canilpap'nın torunu Şahin Cizreli
oğlu'na katkılanndan dolayı tefekJtürler. 

Sevdim ben 
dedemin b1çağ1n1 
ben ilk öncededemin bıçağına aşık oldum. 
ölmeden kısa bir süre önce çağırıp babamı 
yatakta öyle uzun yatarken, onu tıraş ettiğim gibi 
hiç kımıldamadan ve mavi gözlerini 
pencereden görünen gökyüzünden ayırmadan 
'torunuma karışma! o ne yaptığını biliyor' 
diyerek vasiyet bırakmıştı babama 
bana bıçağını bırakacağı yerde 

ben ülkeye karıştıkça, babam da bana karıştı 
velhasıl babam dedemin vasiyetini, 
ben de babamı dinlernedim 

bıçağa aşık çocukken, 
iki bin yılında kaç yaşına gireceğimi hesap eder dururdum 
geceden çıkar, ama o hesap içinden bir türlü çıkamazdım 
bıçağı takip edip buldu beni iki bin yılı 
arkadaşlarım kanserden ölürken yanı başımda 
o yıl bıçaklanarak öldürüleceğimi de düşündüm 
beyoğlu' nda, 
saat gecenin dördünde, 
evime elli metre kala 
bir cep telefonu yüzünden bıçakland ığımda 
hayatımı deği l, telefon numaralarımı kaybettim 

yokluğu varlığından büyük 
arkadaşlarımdan her birini kaybettiğimde 
dedemin bıçağı gibi kapanıp 
basamak basamak inerek dehlizlerime 
göz yaşiarımdan yeni gözler yarattım kendime 

arka cebimde ne ayna, ne de tarak taşıdım 
sevmekte uslanmaz ve arsızım 
kimse öldürülmesin diye 
yetmişten seksene kadar silah da taşıdım 
verseydi elbette bıçağını da taşırdım dedemin 
kırmızı sevip mor ağlarken hiç utanmadım 
ama benden taşar, bir damlası dökülür diye 
gül taşımaktan hep utandım 

taze söğüt dalından düdük yapmak 
düşünürken bir ağacı yontmak 
ve köreldiğinde iki damla yağ döküp 
o kara taşa sürterek yavaş yavaş bilemek 
belki de bir an önce büyüyüp dedem gibi 
masal anlatan bir adam olmak için 
sevdim ben eledemin bıçağını . 

şimdilerde 

bana yakıştırmıyorlar diye arkadaşlarım 
suda taş sektirir gibi küfür etmek için 
bir an önce yaşlanmak istiyorum 

fadilozturk@hotmail.com 
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ORKMA be kızım!" dedi. "İyidir 
bu Bulgar'ın insanı. Yakmaz 
cancağızını. Durduk yerde acı 
çektirmekten hoşlaşmaz." Aynı 

anda da, "Yalan söylersin be Neca
ti!" diye zılgın çekti kendine. "Madem 
hoşlaşmaz acı çektirmekten kim yaktı 
cancağızını? Bizi yerimizden yurdu
muzdanedecek ne vardı? Yaşardık kar
deş gibi buralarda hep. Kim kopartıp 
attı doğduğun topraklardan seni?" ~u 
soruyu yanıtlamayı gerekli görmedi. Işi 
vardı şimdi. Kızım, Umut'unu Türki
ye'den kaldınp muayene için ta buralara 
getirmişti . Doktor gerekli görürse belki 
de yatırırdı hastaneye. Belki de ameliyat 
gerektiğini söylerdi. Bunları düşünmesi 
gerekirdi şimdi, eski hesapları kurcalarn 
zam am değildi. 

Olası terslikleri hesaba katarak gece
den çıkınışiardı yola; hiçbir aksilik olma
yınca gün başlamadan geldiler. Çifte pasa
port, sınırlardan geçmeyi kolaylaştırdı. 

Doktoru adıyla saıuyla sordu Necati. Bul
garca elbet. 28 yaşındaydı buradan aynl
dığında. Bildiği dili, o yaştan sonra, hiç 
unutur mu insan? Nesi varnuş, neymiş 
hastalığının adı, söylemedi doktorlar bir 
şey. Durup dururken düşer bayılır. Neden 
böyle oldu anlamadı hiç. Ama oldu bir 
kere. Kaç kere taşıdı kızcağızı İstanbul'la
ra. Ne Numune kaldı, ne Gureba; dolaş
madığı hastane bırakma~. Bilgi vermedi
ler, bari fikir verselerdi. Iyi de demediler 
kötü de. Daldı kara düşüncelere Necati, 
karardı kaldı. Refiye Abiası tam o sıra Hı
zır gibi yetişti imdadına; yoksa hila eli 
böğründe, doktor anyor olacaktı Türki
ye'de. "Gel!" diye yazdı ablası. "Al kız
cağızını da gel. Vardır burda çaresi 
derdinin." Bulgaristan'da her bir kimse
lere sormuş, bu hastalığın tedavisini en iyi 
yapan daktorun adını ~~nını öğrenmiş ve 
yazmıştı mektubuna. Once yalnız geldi, 
doktorla görüştü, randevu aldı bugüne, 
bugün de kızını getirdi. Kim derdi ki yıl
lar sonra )~ne bucaların doktorlarına muh
taç olacak. Abiası Filibe'de oturur, değil
dir burada. Türkler Filibe der, Plovdif der 
Bulgarlar. Güzel yerdir. Bir de Varna var 
güzel. Burada olsa götürür kızcağızını ha
lasının evine, doktor geldiğinde gider alır; 
ama şimdi, bekleyecekler mecbur. Anlattı 
gelmeden önce. Elli dönümlük parkı var
dır her şehrin. Sincaplar gezer içinde. 
Heykclleri vardır. Ama gidilmez parka 
şimdi. Mart başıdır, soğuktur havalar da
ha. Üşür kız açı.k havada. Arabada ısına
dursun önce, hava iyice aydınlanınca gö
türür onu parka; şehri gezdiri; heykellere 
bakarlar, ağaçlara, çiçeklere. 

Arka koltuğa yatırdı kızı, örttü üstünü 
ince bir battaniyeyle, kendisi direksiyana 
geçip oturdu. O da uyuyabilseydi keşke; 
ama yorgunluğun bastırmasından, zama
nında uyanamamaktaıl korktu, kapatmadı 
gözlerini. Umut da uyumadı zaten. Çok 
geçmedi huysuzlandı: "Anlatsana yine ba
ba." dedi. "Hiç uykum yok benim. Yol
da ne güzel anlatıyordun. Anlat gene." 

Yol boyunca gerçekten de }3ulgaris
tan'ı anlatıp durmuştu Umut'a. Urkrnesin 
diye, yabancı ülke belleyip korkmasın di
ye. Ama şimdi söze neresinden başiayaca
ğını bilemedi. Aklına gelen ilk konu elbet, 
hiç aklından çı.kmayandı. Oradarı başladı: 
"Namusludur bucanın doktorları. Ça
lışmazlar para için, çalışırlar insanlar 
için, hani bir yemin vardır ki ederler 
bitirince tıbbiyeyi, işte o yemin için ça
lışırlar." dedi. Sonra, aklına gelenleri pek 

Olas1 terslikleri hesaba katarak geceden ç•km1şlard1 
yola; hiçbir aksilik olmaymca gün başlamadan geldiler. 

Çifte pasaport, simrlardan geçmeyi kolaylaşt•rdl. 

M art e nitsalar 
sıra gözetmeden anlattı: "Bulgaristan'da 
bir kadın doğurdu mu, evinde oturur üç 
yıl, üç yıl maaşını çalıştığı zamanki kadar, 
öder ona devlet. Sonra, hiç aynlmanuş gi
bi devam eder işine. Anan seni doğurdu 
ğunda üç yıJ tıkır tıkır ödediler maaşını. 
Başkasım almadılar yerine. Gitti , hiç bı
rakmanuş gibi, başladı işine . Senden son
ra bir kardeşin dal1a olsaydı yine aynı ola
caktı." dedi. Sonra okullan anlattı: "Oku
la başlıyorsun , kitaplar ücretsiz. Öğret
men der: 'Oğlum bunu karalama. Senden 
sorıra başkaları da oku}racak.' O da üç yıl
dır; kitapların ömrü yani. Çocuk elinde 
daha fazla dayanmaz. Üç yı l sonra topla
mr, gider kağıt fabrikasına kitaplar. " Ço
cukların okula gitmek zorunda oldukla
rından söz etti sonra. "Bulgaristan'da 
21 22 yaşından önce çalışamazsın za
ten." dedi. "Devlet izin vermez." Kızını 
ilgilendireceğini düşündüğü her şeyi an
lattı. Komünizmde hırsızlık olmadığını, 
herkese göre iş bulunduğunu, sağlık ve 
eğitimin tümden parasız olduğunu söyle
di. Köylerindeki tiyatroyu da anlattı: "Gi
dersin ya annenle sinemaya, onu üçle 
çarp, işte o kadardı bizim tiyatro. Köy 
21 O haneli; tiyatro alır en az SOO kişi. 
Film de gösterirlerdi; ama tiyatroydu 
asıl. " dedi. "Şimdi Bulgaristanda'da da 
her şey değişti." diye bağladı sözlerini. 

Sonra birden fark etti uyumuştu 
Umut. Soluk alışları düzcnliydi, rahat bir 
uykuya geçmişti. Ninni gibi gelmişti o_na 
anlatılanlar. Şimdi gelinlik kız oldu. Iki 
buçuk yaşındaydı o zaman. Silistra'da 
kurstaydı Necati. Ziraat mesleği öğrenme 
kursundaydı. Parasızdı okul ve yatılıydı. 
Ziraat mektebiydi; ama her bir şeyleri öğ
retirlerdi. Bir arabamn motorunu indirir, 
tanlir eder, yerine takar bugün. Bir evi, 
temelinden çatısına yapar, içine girip otu
rulacak hale sokar. Çünkü öğrendi hepsi
ni. Şoförlüğe ınerakı vardı. Gördüler, an
ladılar merakını; şoför olarak yetiştirdiler 
onu, hem de en birincisinden . Okuyacak 
olana hiç sınır yoktu. Parti yönetimine gi
remezdin bir tek, bir de polis falan ola
mazdın. Herkes birbirini tamrdı Silis
tra'da. Göç yok, yabancı yok. O kadar ta
nırdı ki bir yerde hırsızlık olsun, giderdi 
polis, elcağızıyla koymuş gibi yakalar geti
rirdi hırsızı. Kimin hırsızlık yapacağım bi
tirdi çünkü. 

Vardı aynı köyden bir arkadaşı. Kayıt
larını Silistra'ya alnuşlar, birlikte başlamış
lardı kursa. O geldi, dedi: "Bulgar yapa
caklar bizi. Değiştirirler her J:lirimizin 
hem adını hem soyadını." Inanmadı 
Necati. "Hiç olur mu öyle şey?" dedi. 
"Biz Müslümanız, Türküz, niye olalım 
Bulgar?" Haklıydı arkadaşı, onun dedik
leri çıktı. Hemen gittiler köye. Köylerinin 
muhtacı Bulgardı. Borislav'dı adı. Babası 
anlattı muhtarın yaptıklarını. Açarmış bir 
defter önlerine. Dermiş: "Beğenin bura
dan bir ad, seçin. Bundan sonra adınız 
o olacak, ona göre seçin." . 

1989 yılının ilkbaharıydı . "Insan 
hakları" diye bağırmaya başladı öğret
menler önce, bir de Türklerin okumuş 

yazmışları, Sofya'da tahsil görmüşleri. 
Korktular milleti uyandıracak bunlar di
ye, önce onları topladılar, götürdüler. Ai
leleri görüşcmedi çocuklanyla, temiz ça
maşır bile veremedi. Sonra otobüslere 
bindirdiler, konvaylar halinde. Önde po
lis, arkada polis, hadi bakalım sınıra. De
diler onlara, "Madem Türksünüz, dön
mezsiniz Türklükten, işte orasıdır 

Türkiye, gidin hadi!" Ne bir eşya, ne 
para, ne pul. Aileler parçalandı. Çok in
san öldü o zaman üzüntüden. Kırcali ta
rafında adamlar hükümete karşı direndi
ler. Dobruca düzdür, kaçabilecek yer 
yok; orman yok, dağ yok. Başladılar on
lar da yapsınlar yürüyüş. Özgürlük yürü
yüşü ... 1989 ilkbaharında bir pazar saba
lu, özgürlük diye yürüdüler. Köyden 8 
km. falan. Beş, altı, sekiz yaşındaki ço
cuklarla kadınlar önde. Köyün erkekleri 
koymuş onları öyle öne. Polis keserse yü
rüyüşü kimseye dokunmasın, bir şey yap
masın diye. Sonraki köy aşağı doğru bir 
çatak içinde. Bilmezler ki o çarağın için
de polis bekler. Çocuklara vurmadı polis; 
aına kadınlara acımadı hiç. Hele erkekle
ri Allah yarattı demedi. Dipçikle vurdu
lar. Kimin neresi denk gelirse oraya. He
likopterler geldi, resim çekiyorlar yukarı

dan. Kimmiş önde, kimmiş elebaşı, anla
mak istiyorlar. Sonra tanklar geldi köyle
ri çevirdi, tuttu girişini, çıkışını köylerin. 

Hele kaytan bıyıklı bir Bulgar polisi 
vardı. Şimdi görse tanır. Yılan bakışlı bir 
adam. Tüfeğinin kabzasını gerinip gerinip 
öyle bir indirdi Necati'nin kaval kemiği
ne, Necati orada can verdiğini sandı. 
Hem yaraladılar, sakatladılar, hem de has
taılelere almadılar onları. Acılarını kendi
leri dindiediler hep. O morlukları Türkler 
yaş derilere sarıp iyileştirdiler. 

Rahmetli Özal dedi bunlara, "Açıktır 
bizim kapılanmız soydaşlarımıza, her
kese. isterse Todor Jivkov da gelsin, 
ona da açıktır kapınuz." Hani bir koyun 
atiarsa uçurumdan arkadan gelen koyun
ların hepsi de atlar; öyle oldu onların bu
ralardan gidişi biraz. Ne Türkiye'~ gör
müşlükleri vardı, ne komünizmden başka 
rejim tanımışlardı. Hepsi geldi. Sınırlar 
açılmadan önce gelinip görülseydi Türki
ye'deki zorlu yaşam, belki çok kişi gel
mezdi. Hiç gelmeyenlerin durumu iyi. 
Onlara bir şey olmadı; ama gidenler, geri 
dönenler perişan oldular hep. Gelenlerin 
bir kısmı buradaki yaşantıyı görünce iste
di geri dönsün. Dönen çok oldu; ama o 
dönenler de eski hayatlarını kuramadıJar 
tekrar. Demokrasiye geçildi ya, zenginler 
seni işe alırlarsa çalışacaksın. Para yok, mal 
yok elinde. Ne eşya kalmış, ne hayvan, ne 
araba. Tapulu eve dokunmanuşlar; ama 
kapı doğramasına, pencere pervaztacına 
varıncaya kadar söküp götürmüşler, ocak
ta, sobada yaknuşlar kışın . Geri gelenler, 
tekrar döndü gitti Türkiye'ye hep. Yapa
madılar burada artık. 

Hiç uyumamış gibi seslendi kızı arka 
koltuktan: "Baba! Niye sustun? Anlat
sana!" O da hiç susmamış gibi anlatmaya 
başladı yeniden: "Sen süte düşen farenin 

hiayesini bilir misin? Fareciğin biri, sütün 
kokusuna gitmiş gitmiş, derken süt kaza
nının içine pat diye düşmesin mi? Ne yap
sın orada? Kendisini bıraksa hemen boğu
lacak. Başlamış çırpınmaya. Hiç kurtuluş 
ümidi yok; ama o vazgeçmemiş çırpın
maktan. Çırpınmış, çırpınnuş; tam yor
gun düşüp kendini ölüme teslim edecek
miş ki bir de ne görsün. Çırpınmasından 
bir topak tereyağı oluşmaıruş ını meğer 
ayaklarının altında? O tereyağının üstüne 
çıkıp boğulmaktan kurtulmuş. " 

"Eec!" dedi Umut. 
"Eee'si bu! Kuyruğu dik tutacak

sın. Ne zorluk çıkarsa çıksın karşına, 
yenilmeyeceksin." 

Konuşmaya ve söylenenleri anlamaya 
başladığından beri, kızına Bulgarların hiç 
de kötü insanlar olmadıklarını anlattı dur
du. Anılarından sızanların kıZında oluştu
rabileceği bir önyargı varsa onu silmeye 
çalıştı. "Yoktur Bulgarların Türklere 
karşı öyle büyük düşmanlığı. Evlerine 
gitsen, önüne bir kap yemek koyup 
karnını doyuramayacaklar diye ödleri 
patlar. Birileri kışkırtmazsa galeyana 
gelmezler." dedi hep. Siyasetçilecin işin 
içine kanştığında işin çeiu:esinin tümden 
değişeceğini söylemedi . Oylc anlattılar, 
varnuş şimdi de öyle partiler, öyle siyasi
ler. Dermişler: "Bu Türkler 500 yıl bizi 
yönetti. Yine mi müsaade edeceğiz gel
sinler, yönetsinler?" Bunları kızının bil
mesini gerekli görmedi. 

Tanı o sırada karşıdan gelen genç kız
ların saçiarına iliştirdikleri "martenit
sa"ları gördü. Nasıl da unutmuştu! Kızı
na bunu anlatmalıydı işte. Hemen çıkıp 
Umut'a ve kendisine birer püskül almalıy
dı kızlardan. Kötü günleri unutayım der
ken unutmuş bu şenlikli bahar karşılama
larını da. Var nuydı unutmaktan başka ça
re? Unutulursa belki aa da hafiflerdi. 
Ama "Baba Marta" (Mart Nine) unutu
lur mu hiç? "Baba Marta"nın şenliklerle 
kutlandığını unutur mu insan? Unutur 
mu çocukluğunu? Bulgarlar kutlardı el
bet; ama Türkler de bilirdi ki mart ayı gel
di mi kırmızı beyaz ipliklerden martenit
salar, yani ki püsküller yapılır, sağlık ve 
neşe getirsin diye, dostlara, arkadaşlara 
dağıtılır. Yalnız insanlara değil, hayvanla
ra da bağlanır, meyve ağaçlarına da takılır. 
Ürünleri bereketli olsun, eksilmesin, art
sın diye. Ta ki kırlangıçlarla leylekler gele
siye kadar taşınır martenitsalar. Onları 
gördün mü gerekmez daha fazla takmak. 
Çıkarabilirsin artık; çürı.kü uğurlu gelmiş
tir martenizsalar, baharı, şenliği, umudu, 
bereketi getirmiştir. 

"Hadi kutlayalım." dedi kızına. 
"Gel, çık arabadan, kutlayalım." 

Kızlara koştu sonra. Seslendi: 
"Çestita Baba Marta!"a-v--
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U) OKSANLARLA birlikte Kürtlerin çı
kardığı dergi ve gazetelerinde ya
yımlanmaya başlayan karikatür

ler, daha çok siyasal bir içeriğe sa
hip olan ve genellikle günlük politik 

gelişmelere yönelik çizimlerdi. Bu karika
türlcrin , daha çok politik niyetierin bir 
uzannsı olarak tasarlandığı, sözkonusu yıl
larda karikalürün Kürtlerin çıkardığı yayın
larda bir ihtiyaç ya da talepten dolayı değil, 
politik tasavvurun bir uzantısı olarak ken
dine bir alan açnğı söylenebilir. 

Bu bağlamda, Kürt kökenli karikatü
ristlerin ilginç bir serüvenleri olduğu görü
lüyor. Günlük gazetelerden dergiye geçiş 
süreçleri bize birçok veri sunuyor bu açı
dan . Bu dönemin ürünü olan Tewlo, kısa 
süreli bir yayın olsa da, aslında Kün çizer
Ierin ileride nasıl sıkıntılar yaşacağının, ne 
tür bir nkanınayla karşılaşacağının da ör
neklerini verdi. Nitekim, Tcwlo kapandık
tan bir süre sonra yayımlanacak olan Pine 
dergisi de fazla uzun ömürlü olamadı. Bu 
dergilerin uzun süre yayımlanamamalan 
için pek çok gerekçe gösterildi ama sanırun 
cevap çok başka bir yerdeydi. 

Dergilere taşınan neredeyse tüm çizim
ler siyasal arenadaki karşıuna yönelikti ve 
bu çizimler dönemin çalkannlı olaylarını 
sivri bir dille eleştirme görevi görüyordu. 
Ancak bu dergilerin, belki de bir zorunlu
luk olarak üzerinde durmadıklan bir konu 
oldu hep ve cevap da oradaydı kanımca. 
Kendi üzerine dönmcyen, kendini de he
def tahtasına oturtmayan, kendisini doğu
ran koşullan faş etmekten çekinen bir mi
zah anlayışı bir süre sonra güclük kalmaya 
nıecburdu ne yazık ki. Orhan Koçak'ın ki
mi Türk karikatüristleri için söylediği söz 
onlar için de geçerliydi: "hayal kırıklıkla
rını, tatminsizliklerini ve tiksintilerini 
açığa vurmak gibi bir dertleri olmadı 
hiç". Bu dergiler Kürtlerin Kürt olmaya 
dair meselelerini bir mizah malzemesi ola
rak düşünemediler ne yazık ki. Şüphesiz 
bunda, adı geçen dergilerin bu politik ta
sawurun bir uzannsı olarak yayıınlanmala
nnda, sözü edilen çevrelerin desteğiyle 
ayakta kalmalarının da payı var. Dolayısıy
la, yapılan, Kürt yayıncılığındaki resmi söy
lemin bir uzannsı olabiliyordu ancak. Bu 
açıdan, Kürt kökenli karikatüristler, için
den doğduklan geleneği karşısına alma ce
saretini de gösterenıedi. Çizilen kankatür
terin bir parça zorlama, yarancılıktan uzak 
ve sığ politik işlevler taşımasının, bu karika
türlerin okur kannda da ilgi görmemesi
nin, hep bir yerlilik sorunu yaşamasının bir 
nedeni de buydu kanımca. 

Mutlaka başka çizerler de vardır ama 
bu dönemde iki çizerin, Doğan Güzel ile 
Halil İncesu'nun öne çıknğı görülüyor. 
Halil İncesu, köşesine daha çok gündelik 
politik olayları taşırken, Doğan Güzel, 
kahramanı Qınx başlığıyla çizdiği kahra
manı Keko üzerinden, genellikle gündelik 
yaşamın politiğini yapmaya çalışn. İncesu 
zaman zaman Kürtçe karikalürler çizse de, 
Doğan Güzel, Qınx tiplemesinde Diyarba
kır Türkçesi ile Kürtçe karşırru bir dille çiz
di karikatürlerini. İlginçtir, asıl ilgi gören 
Qırıx oldu. 

Doğan Güzel'in çizdiği Qırıx tipinin 
izini iyi sürmek gerekiyor kanımca. Bir ka
rikatür kahramanının epey ilgi görmesinin 
nedeni sadece, başarılı bir çizer, iyi tasar
lanmış bir kahraman, gündeliği iyi yansıtan 
bir bakış açısıyla Sllllrlı olduğunu sanmıyo
rum. Qınx'ı özel kılan durum aslında, ana 
kahraman Keko dolayımıyla kendi üzerine 

Sal<il ve yerli! 
çevrilmiş, dönemin aksaklıklannı, olma
mıştıklarını sivri bir şekilde, tabi okuyucu
nun hiçbir zaman kendinden görmediği, 
Koçak'ın deyişiyle okurun karşın olarak 
gördüğü Keko üzerinden anlatmasında ya
nyordu. Siyasi Abe'nin, kahveci Ramazan 
Usta'nııı, anneıtin, haua küçük fırlama 
kardeş Quto'nun politik kimliği tamdı ama 
Qırıx'laki olmarnışlık, Orhan Koçak'ın de
yişiyle sürekli olarak "doğru"ya yaklaşıp 
kaçması, "siyasal doğru ile flön halinde ol
ması", onun "ilginç bir heval" olmasına 
yol açıyordu. Doğan Güzel , Keko'yu hep 
yanın bir heval, sağda solda içen ama eyle
me de katılan, Siyasi Abc'nin verdiği poli-

tik kitaptarla Conan'ı bir arada okuyan bir 
kahraman olarak ara bir bölgeye yerleştirdi. 
Henüz aktif bir biçimde politik sahneye 
çekilemeyenlerin, kunanlamarnışlann, ço
ğunlukla şehre sokulamayanlann, öfkesini 
neye kanalize edeceğini bilmeycnlerin, bu 
algısıru her ne kadar politik tasavvurla be
zese de "asıl köklerine" bağblığıru yinele
rnekten de geri durmayanların temsilcisi , 
yani ara bir tip olarak çizildi Qırıx. 

Ama iyi incelediği takdirde, Keko'nun 
aslında suudı bir çevrenin prolOtipi olma
dığı, aksine bir bütün olarak Kürt algısı 
üzerine verilerle hareket ettiği de görüle
cektir. Bu nedenle, hemen hemen her me
tinde sakil bulunan, metin alıasının kendi
sinden saymadığı, ötelediği uplere dikkat 
etmek gerekiyor kanımca. Çünkü Keko 
tam da bu bölgeye yerleştirilmiştir. Birçok 
kişinin bu karikatürleri okurken kendisini 
Keko'yla değil de, örneğin Siyasi Abeyle, 
arkadaşı Çeto'yla ya da diyelim ki küçük 
kardeş Quto'yla özdeşleştirmesinin, kendi
sini onlann yerine koymasının nedeni bu 
olmaz mı acaba? 

Özeti şu, Qırık'ın tüm başarısı, o güne 
değin çekiniten bir deneyi me başvurmasın
da yanyordu. Doğan Güzel, Qırıx üzerin
den aslında Kürtlerin bir paradisini yapı
yordu ve hala yapmaya da devam ediyor. 
Onu mesela, Leman dergisinin çizeri En
dcr Özkahraman'dan ayıran belirgin fark 
da buradaydı kanımca. Ö zkahraman daha 
çok bir Kürtlere ilişkin "gösterme" gayreti 
içindeyken ve doğal olarak bunu dışandan 
bir bakışla yaparken, Doğan Güzel, Qınx 
dolayımıyla bir ara bölgeyi gösteriyordu 
bize. Yine de Güzel'in yeterince cesur ol
duğunu söylemek zor. Nitekim onun bu 
yarım cesurluğunu uzun bir zaman sonra 
başka bir çizer tamarnlayacaktı. 

Sonraları, Qınx'a olan ilginin çok fazla 
olduğu bir dönemde bu kahramanı çizme
yi bırakan Doğan Güzel, Qınx yerine baş-

ka denemelere girişti. Bir süre sonra çiz
meye başladığı yan fantastik kahraman Ni
ya, okuyucudan tam olarak ilgi görmedi. 
Nispeten, bu karikatürlerin hitap ettiği si
yasal çevrenin karşıoru hedef alan Niyo, 
kendi üzerine düşüncmeınenin, kendini 
eleştirememenin, kendi tiksindirici halleri
ni göstermenin uzağında olduğu için ilgi 
görmedi denilebilir. Sonuçta da, Niyo'yu 
çizmeyi bıraktıktan epey zaman sonra, bu 
yılın Mart ayında Ülkede Özgür Gündem 
gazetesinde Qınx'ı yeninden çizmeye baş
ladı Doğan Güzel. Hem de kaldığı yerden. 

Gerçekten de ilginç bir durumdu yaşa
nan. Bu yazının yazıldığı sıralarda haftalık 

olarak yayımlanan iki Qınx karlkatüründe 
de, "her şeyin ay!len devam ettiği" vurgu
su vardı çünkü. Ilk bakışta bu yeni çizim
lerde bir çeşit devamlılığın esas alındığııu 
düşüyorsunuz ama değil. Doğan Güzel 
npkı doksanlarda pek de arılaşılamarnış 
eleştirisine devam ediyor aslında. Yayım
lanmış iki karikatürden yola çıkarak kimi 
çıkarsamalar yapmak sorunlu olabilir ama 
görünen o ki, Doğan Güzel ilginç bir de
neyimin peşinde. 

Daha önceleri marjinal bir tip olarak çi
zilen Qırıx bu sefer başka bir bağlamda ele 
alınıyor. Yeni karikatürlerde marjinal bir 
halde stıntılan sadece Keko'nun kendisi 
değil. Doksanlarda çizilen karikatürlerde, 
uyum sağlayamayan, siyasi düzleme bir 
türlü istenildiği gibi çekilemeyen, hep ara 
bir bölgeye yerleştirilen bizatihi Keko'nun 
kendisiyken, bu yeni karikatürlerdc sade 
Keko'nun kendisi değil, Siyasi Abe ile Çe
to da bir uyurnsuzluğun ve ara bir bölge
nin içinde gösteriliyor. 

Gündelik yaşamdaki kimi aksaklıklann 
yansıtıldığı yeni karikatürlerde, Siyasi Abe 
ile Çeto yeni döneme kolayca adapte olur
ken, Keko yeni koşullara bir türlü uyum 
sağlayamamış, kendini hila doksanlardaki 
imgesine yaslanmış bulan bir haleti ruhi
yeyle karşımıza çıkıyor. Denilebilir ki Keko 
tam "doğruyu" bulmuşken, bu sefer "doğ
ru" değişmiş ve yine bir başına kalmışnr. 
Doğan Güzel bir yandan bu karikatürlerde 
konu edilen kişi lerin statikliğini sergiler
ken, Kuzey'in geçirdiği değişimleri göster
meye de çalışıyor. Denilebilir ki , Doğan 
Güzel bu yeni çizgilerinde çift yönlü bir 
niyetle yola çıkıyor. Bir aşırı yorum oalbilir 
ama onun eleştirisinin hedefinde bu kez 
hem söz konusu politik kesim var, hem de 
toplumun kendisi. Bütün bunlara rağmen, 
çizerin ileride bizi yanıltabileceğini de be
lirtmek gerekiyor. 

Doğan Güzel'in hep olumsuz bir figür 

olarak karikatürlerine taşıdığı tipleri ( örne
ğin Keko'nun "dava"sına, yani sevdiği kıza 
af atan gençleri) başka bir anlamda genç 
Kürt çizer Rewhat taşıyor sayfasma. Deni
lebilir ki Rewhat, bir ölçüde Doğan Gü
zel'in karşı kulbu dmumunda. Çünkü 
Rewhat tiksindirici olarak addedilen ama 
buna karşın yine de izlemekten alıkonula
mayan olan üzerinden arılanyar derdini . 

Orhan Koçak, Qınx üzerine kaleme al
dığı "İlginç Bir Heval" adlı yazısının 
(Virgül Dergisi Sayı: 6) girişinde Türk ka
rikatüristlerini sınıflandınrken bir yerlilik 
sorununa dikkat çekmişti. Koçak, söz ko
nusu yazısında, bir kısım karikalüristin, 
rerlilik duygusunu ancak en tatsız, en acı k
lı , en düşkün ve bayağı olana gittikleri z.a
man yakalayabildiklerini bclirtiyordu . 

Rewhat'ı, Doğan Güzel ve diğer kari
katüristlerden ayıran, onu "yerli" kılan en 
önemli fark da burada bana kalırsa. Rcw
hat, diğer karikatüristlerin ötelediği, sakil 
çizdiği tipleri ele alıyor çoğunlukla. Bunu 
yaparken de, örneğin Güzel gibi sezdirerek 
değil , kötüleyerek değil, bir dolayırna baş
vurarak değil, olumsuz figürler yaratarak 
da değil, bizalihi Kürtlerin kendisini hedef 
tahtasına onırtarak, bu yakadaki resmi söy
lemi karşısına alarak yapıyor eleştirisini. Yıl 
lar yılı bastırılan, konuşulmayan, tartışılma
yan kimi unsurlan çok uç bir biçimde çizi
yor. Hem de bir bütün olarak; Alevi, Sün
ni, Kürt, Zaza; politik ve apolitik halleriyle 
ve bu halin sorunlu özellikleriyle, en çok 
da Kürtlere dair muhafazakir bir tonu faş 
ederek resmediyor onları. 

Bu yetenekli genç Kürt çizer dikkatle iz
lenmeli kanımca. Mizal1111 gerektirdiği sivri 
bir dilin imkiniarını kullanarak, muhafaza
kar kaygılarla, o çok ciddiye alınan gelenek
lerle, politik tasanmlarla; tartışılmayan, çizil
meyen, söyleomeyen birçok unsuru şimdi
den karikatürlerine taşıyor bu genç çizer. 
Karikatürleri politik, ama bu politik tavrı sa
dece karşıuna değil, kendinden olana da 
gösteriyor. Esasen, onu Doğan Güzel'den 
ayıran ve bu denli beğeniyle takip edilmesi
ne yol açan en önemli fark da burada yanyor 
kanımca. Doğan Güzel, eleştirisini örtülü 
bir şekilde ve bağlaının içinde kalarak yapar
ken, Rewhat eleştirisini yapmak için herhan
gi bir dolayıma gerek duymuyor. 

Rewhat sakil bölgelerde dolaşnkça ka
rikatürleri yerli bir ton kazanıyor. Bize her 
türden kimliklerimizi abartarak yaşamama
yı öğrenme firsatı sunuyor bu genç çizer! 
Bozarak, parçalayarak, bize en sakil olanı 
göstererek, kimliklerimizin karanlık bölge
lerinde dolaşarak yapıyor bunu. Onun bu 
başarısı , şüphesiz sadece karikatür için de
ğil, birçok kültürel çalışma için de örnek 
teşkil ediyor. ~ 

[ . kemalvarol 
varol@bllkent.edu.tr ] 
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Kimse bilmiyor 
( &n adsız yurtlardim geldim 

Kimsiz kimliksiz say bmi 

Ve hep acemiydi y#reğim 

Acılarıtnsa hiplik bedeli ) 

Bir seni düşünüyorum bugünlerde hep seni 

O dipsiz uçurumlara çatmadığım vakit 

Durduraksız beterim oluyorsun ya 

Çünkülerime dakunuyorsun git diyemiyorum 

Düş olup sana sonsuz gibi düşüyerum çünkü 

İçimdeki ayazlar da üşüyor çaresizlikten 

Üstelik bir uzakta sustuğumu kimse bilmiyor 

Usulsüz 've hıçkırıklı bir şarkısın dilimde 

Zemheri mevsimler söylüyor kimsesizliğimi 

Her kaldırım tenhalığımı biliyor da bilmesine 

Nedense gölgemi eskisi gibi örtemiyor 

Bu havalarda puşt olur bu sokaklar biliyorum 

Biliyorum her yanı kurşun gibi arsızdır yollar 

Ben kaçayım dedikçe takipçiler benimle 

H oyrat hayallerden olur olmaz ürktüğüm oluyor 

Kanter rüyalardan çokça korktuğum bir de 

Üstüme Beyoğlu'nun anasonu bulaşmıyor mu 

Yine de teninin kokusunu asıyorum göğsüme 

Sonrası serseri ak~amlarda yokluğumsun diye 

Hiç hazırlıksız kendimle yüzle~memek için 

Gecelerimi az mı zehirliyerum şafaktan önce 

Her nedene nedensiz sorular soruyorum 

Bu bedene bir tek ömür sığınıyor işte 

Ne desem boşluk ne bağ ı rsam çığlık 

Hangi merhabaya sevinsem yarını ayrılık 

Payıma bir ben bir de sensizliğim düşüyor ki 

Savurduğun bu adam tedirgin ve yoruldum artık 

Üstelik senin yüzünden öleceğimi kimse bilmiyor. 

r uv n 
Erguvan ağacmm ilginçliği, sadece botanik bir 
örnek olmasmdan kaynaklanm1yor. Koyu renkli 
kollannm içinde, binlerce yllhk bir bllmece var 
ve bu bilmece, insanoğlunun felsefi sorulanmn 

da en önemlilerinden birini oluşturuyor. 

STANBUL'da ılİsan ayı, erguvan ağacı ilc eş an
lamlı. Boğazdaki köprüterin birinden geçer
seniz, boğazın her iki yakasında ki koruluk

larda, pembeli morlu bir rengin, pastel ycşili 
yapraklann arasına yamandığını görürsünüz. 

Eğer doğru zamanda iseniz ve güneş de doğru açı
dan parlıyorsa, bu manzara nefes kesici oluyor. 

Yakından da en az uzaktan olduğu kadar göz 
alıcılar. Çıplak dallarından \'C hatta gövdesinden bile 
çıkan çiçekleri ile oldukça garip bir çiçeklenme ka
rakterleri var. 1'\ormalde kabukları neredeyse simsi 
yah olan yaşlı erguvan ağaçlannın sıradan görüntü
süne bakınca, nisan ayında yarattıklan bu mucizeye 
inanmak güç oluyor. 

İstanbul babannın habercisi olan bu ağaçlar, sa
dece botarıiğin ilgi alanına girmiyor, koyu renkli ve 
havada asılı gibi duran kollarınm içindeki binlerce 
yıllık bilmeccylc, insanoğlunun felsefi sorulannın da 
en önemlilerinden birini oluştunıyor. 

Bu gizemi anlamak için MS 2. yüzyılın 

Smyrna'sına (bugünün İzmir'ine) doğru bir za
mar1 yolculuğu yapmak gerek. Daha sonraları Hıris
tiyan teolojisinde önemli bir rol oynayacak olan Ire
naeus burada doğmuş ve Hıristiyan ailesi tarafındar1 
burada yetiştirilmişti. En bilinen çalışması Adversus 
Haeresis (Sapkınlara Cevaplar) olan Irenaeus, bu 
çalışmada, 'Kabilciler' olarak tanman ve Hıristiyan 
doktrini ik ilgili oldukça tuhaf çıkarımlan olan özel 
bir Gnostik tarikatı aı1latır. 

İncil'de, İsa'nın Son Yemek esnasında on iki ha
varisine içlerinden birisinin kendisine ilıanet edeceği

ılİ söylediğini yazar. Ertesi gün, havarilerden biri 
olan Yahuda ıskariyot, İsa'yı öperek Romalı askerle
re kimi yakalamalan gerektiğini işaret eder. Bu iha
neti için Yahuda'ya 30 gümüş verilmiştir. Ancak ya
şadığı suçluluk duygusu, Yahuda'nın aldığı parayı 
geri vermesine ve intihar etmesine neden olur. 

Hıristiyanlar, İsa'nın Tarmnın oğlu olduf,runa, 

onun yeryüzündeki insaı1 bedenine bürünmüş bir te
zahürü olduğuna inanırlar. Böylelikle de ortaya bir 
soru çıkar: Eğer Tanrı o kadar güçlüyse, her şeyi bi
lcnse, nasıl olurda bir insaı1 tarafindan aldatılabilir? 
Eğer İsa manete uğrayacağını biliyorduysa, o zaman 
ihanet eden de Tanrınm planının bir parçası değil 
nıidir? Bu durumda Yahuda'nın başka bir seçeneği 
olabilir nıiydi? Ve eğer Yahuda bu ilahi dramdaki ro
lünü oynayarak, İsa'nm bütün insanlığın günahının 
bedelini ödemesini sağladıysa, bütün Hıristiyaruarın 
Yal1Uda'ya teşekkür etmesi gerekmiyor mu? Kabilci
ler bu son soruya .büyük bir inançla EVET cevabını 
verdiler. Hatta kendi kutsal hiyerarşik düzerılerindc, 
Yalıuda'yı İsa'run da üstüne koydular. 

Yahuda hikayesindeki Determiııizm ve Hür İrade 
sorun lan, felsefeciler tarafından tartışılıp durdu, ama 
her ne kadarYahuda'nın hür iradesine yer veren 
mantıklı sebepler icat edilse ve onun kendi davranış
larının sorumlusu olduğu kabul edilse bile, bu hika
yede üstlendiği rol hala yoruma açık. 

Yınninei yüzyılın ortalanna doğru , Arjaı1tinli ya
zar Jorge Luis Borges'in benzersiz hayal gücü, hem 
nihai teolojik adımı arn, hem de Yahuda'yı en radikal 
biçimde yorumladı. Borges, Yahuda'nın Üç Versiyo
nu isimli kısa öyküde, Isa'nın değil de Yahuda'nın 
Tannnın oğlu olduğunu varsayarı bir teori öne sürer: 
Yal1Uda en büyük günahı işledikten sonra kendini öl
dürüp cehenııeme giderken, (tıpkı Daııte'nin İlahi 
Komedya'sında, Yalında'nın diğer tarilıi hainler oları 
Bnınıs ve Cassius'la birlikte sonsut.a kadar ceheıuıe
min en altında kalması ve şeyranın ağzında çiğneome
si gibi) İsa çarmığa gerili, acı dolu bir günün ardından 
cenı1ete yükselir. Oysa Yahuda sadece hayatını ver
mekle kalmayıp, nıhunu da insanlığın iyiliği için feda 
etmişti; öyleyse Tarırll1U1 gerçek oğlu İsa değil, Yahu
da idi. Borges hikayesinde şöyle yazar: "Tann, bizi 
kurtarmak için tarihin kanşık ağı içerisinde pek 
çok farklı kader seçebilirdi; Alexander, Pisagor, 
Rurik ya da İsa olabilirdi; ama o, hepsinin en al
çak kaderi olmayı seçti: O, Y ahuda'ydı." 

Efsaneye göre Yalıuda Iskariyot, İsa'ya ihaı1et 
ederek ne kadar korkunç bir şe) yaptığını fark eder 
ve kendini erguvaı1 ağacına asarak öldürür (Erguvan 
ağacı İngilizcede Yahuda ağacı olarak bilinir). Belki 
de gelecek sefer, erguvan ağacııun balıar ncşesi için
deki pembemor çiçeklerine bakarken, koyu renkli kış 
dallaruun altmda belli belirsiz bir figüri.in sallarımak
ta olduğunu göri.iri.iz. 

Not: Tüm farklı yorumlar ve tartışmalara rağ
men, İngiliz dilinde Yahuda'nın ismi, hila ilıanetle 
ve hain oillıakla eşdeğer anlamda. Bizim oralarda 
meşhur bir arıekdota göre, 60'lardaki akustik gitar
dan elektrik gitara geçiş dönemlerinde Bob Dylan'ın 
adı da buna karışır. Dylan, 1966 baharındaki Avrupa 
konserleri turunda Manchester'da sahneye çıkar. 
Konserin ilk yansını akustik gitarla tamamladıktan 
sonra ikinci yansında elektrik gitarla çalmaya başlar. 
Dylaı1'ın elektrik gitada konsere devam etmesine si
nirlenen bir hayranı, "Yahuda!" diye seslenir ona. 
Dylan'da buna karşılık olarak, "Sana in~mıyorum! 
Yalancının tekisin!" der ve arkasındaki müzisyerılere 
dönüp, "Play fuckin' loud!" der! ltV 
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• • 
Türl<iye'nin Ilk. ''Bilgi-Belge'' Kanali: Iz TV 

Ustam1z, ağabeyimiz Coşkun Aral 
bir ayd1r yoğun bir çahşma içinde. 
Digiturk 88. banttan yaym yapan 

Türkiye'nin lik "bilgi-belge" 
kanall iz TV'yl izleylcllerle 
buluşturan Coşkun Aral, 
arkadaş1m1z Ali Yaman'a 

iz TV'yl anlatti. 

Belgesel kanalı açma fikri ne
reden çıktı? 

- Belgesel demeyelim de bilgi ve 
belge kanalı diyelim. Aslında böyle 
bir kanalı açma fikri yıllar öncesine 
dayanıyor. Böyle bir kanal açma is
teği medyanın önemli isimlerinin 
birçoğunda vardı. Bizler de böyle 
bir kanal açılsa da orada çalışsak di
ye düşündük hep. Ama sonuçta bu 
kanalın ortaya çıkmasında en önem
li rolü oynayan, bu meslekteki en 
yakın dört arkadaşım oldu. Bir ara
ya geliyorlar ve böyle bir kanalın 
kurulabilmesi için proje hazırlayıp 
Digiturk'e gönderiyorlar. Projeleri 
kabul edilince de beni arıyorlar. İşi 
götüren bu arkadaşlar; Vedat Ata
soy, Gökhan Acun, Murat Toy ve 
Ahmet Sargın. Ben de danışmanlık 
yapıyorum ... 

Bu arkadaşların ortak özelliği il
keli olmaları, evrensel düşünmeleri 
ve işlerinin ehli olmaları. .. Böyle bir 
kanalı açmaktaki amacımız, rating 
yapıp. hızlı ve kolay ram sağlamak 
değil, tam aksine yaşadığımız coğ
rafyada iz bıraktıran yapıtları oluş: 
turmak, bu yapıtıann sürekliliğini 
sağlamaktı. Bilgi ve belge kanalı di
yorum, çünkü belgesel dediğiniz 
zaman çok yoruma açık bir tarafİ 
var. Son zamanlarda bu kavram 
üzerinde çok büyük tartışmalar var. 
Ne belgeseldir, ne değildir gibi tar
tışmalara mahal vermemek için biz 
bu kanalı bilgi ve belge kanalı diye 
düşündük. Tabii ki Haberci'nin bir 
gelenekselliği vardı, Türkiye'deki 
ilk belge ve bilgi programıydı. Ha
ber programı formatında olmasına 
rağmen, belgesel tadı verdiği için 
belgesel program olarak bilindi. 
Ama sıcak savaşların ortasında da 
bulunduk, köpekbalıklarının dün
yasına da girdik. 160 bölümlük Ha
berci programının portföyünde va
rolan her şey bu kanalda yavaş yavaş 
hayata geçiyor. Bizi yarı yolda bıra
kacak insanlarla değil, yokluğu da 
varlığı da paylaşacak insanlarla yola 
çıktık. Yaptığımız bir ilkti. Çünkü 
1V yayıncılığı büyük sermaye iste
yen bir iş. Ancak biz sadece bilgile
rimizi , belgclerimizi, ilişkileririlizi 
ortaya koyarak, pozitif bir enerji ya-

ratarak yayına başladık. Bir ayımızı 
doldurduk. Yayıncı platformun ak
tardığı bilgilere göre, büyük belge
sel kanallarından daha çok izleniyo
ruz. Gerçekten iyi bir başlangıç yap
tık. Her şeyi bilen değil , doğruyıı 
arayan, doğruları buluşturan bir 
çizgide ilerlemeye çalışıyoruz. Ka
nalda yayınladığımız her işin arka
sında durmamız gerekiyor. Bu yüz
den çok seçici olmaya çalışıyoruz. 
Bölge, dil, din ayrımı gözetrniyo
ruz. Belgeye ve bilgiye dayanan her 
şeye açığız. 

Yani aktüelliğini koruyan, 
bilgi ve belgelere dayanan arşivlik 
bir kanal diyebiliriz o zaman İz 
TV' ye. İnsanlar buradaki yayın
lan 50 yıl sonra da izlese, gün
celliklerinden bir şey kaybetme
yecek yani ... 

- Aynen öyle ... Eğer bundan tam 
on sene önce Haberci ile yaptığımız 
prograrnlar hila zevkle izleniyorsa, 
bu dönemde daha tecrübcli, daha 
evrensel bakışı olan, yeni teknoloji
nin bize verdiği imkanlan da kulla
narak yapacaklarımız, ilk insandan 
bize ulaşan izler gibi bizden sonraki 
kuşaklara kalacak. Ne yazık ki bilgi
den nasibini alan insan sayısının az 
olduğu bir coğrafyada yaşadığımız 
için herşey çok hızlı tüketiliyor. Bu 
coğrafyada binlerce yıl zamana ve 
doğaya direnen tarihi eserler, son 
yirmi beş yılda yok olma noktasına 
geldi. Buzul dönemlerine ait en yeni 
izierin bulunduğu bir mağara şu an
da çöplük halinde. 400 bin yıl daya
nan mağara, cehalete karşı 25 yılda 
pes etmiş ... En önemli özellikleri
mizden biri de insanlara hem kendi
lerinden uzak ki.Utürler hakkında 
bilgiler vermek hem de yaşadıkları 
coğrafya hakkında daha bilinçli ol
malarını sağlamak. Böylece insania
nn kendilerinden olmayanlara karşı 
da saygılı olmalarını sağlıyoruz diye 
düşünüyorum. 

Kanalın isminin İz olması bu 
yüzden o zaman ... 

- Kesirtlikle ... Yani hem mevcut 
izlere sahip çıkıp, üzerlerindeki ka
lın toz tabakalarını silip izleyicilere 
aktarıyoruz hem de hak ettikleri de
ğeri ve saygıyı gördüklerine inan-

madığımız bilim insanlarının sözü 
ele almalarına olanak tanıyoruz. 

İz TV ne zaman açık yayına 
geçecek? 

- Fazla büyürnek kanscrojen etki 
yapar. Bu işin kontrolsüz bir aşama
ya gelmesinden korktuğumuz için 
temkinliyiz. Şu an içinde bulundu
ğumuz yayın platformunun doğru 
bir nokta olduğunu düşünüyoruz. 
Herkesin izlediği bir kanal olmak işi
ınize gelmiyor açıkçası. Herkesin iz
lediği bir program yapma kaygısı ta
şırsak, seviyemizden vazgeçmek ro
runda kalınz. Doğru mesajı verebile
ceğimiz ve alabileceğimiz bir kitleye 
yayın yapmak istiyoruz. 

İzleyicilerden gelenler "resmi 
görüş mü", yoksa interaktif bir 
yapınız mı var? 

- Artık süzgeci kullanmayı öğ
rendik. Kimin ne kadar gerçekçi ol
duğunu anlayabiliyoruz. Elbette 
"resmi görüş"ten bize de geliyor. 
Ortalama vatandaşa ne izleyip, ne 
okuduğunu sorduğun zaman, ver
diği cevaplarla yaptıkları birbirini 
tutmaz. Ama bizde durum böyle 
değil, çünkü sınırlı seyircimiz var. 

Şöyle diyebiliriz, işini yapıp da 
elinde malzemesi olan herkese ka
nalın kapılan sonuna kadar açık. 
Maalesef bu ülkede her şey çok hız
lı tüketiliyor, bilgi hariç. Kanalın 
ömrü henüz bir ay olmasına rağmen 
bir çok değerli araştırmacı ve bilim 
adamından teklifler ve birlikte çalış
ma istekleri geliyor. Bu da tabi
i ki bizi çok sevindiriyor. Keşke ra
kiplcrimiz olsa diyorum. Böyle te
matik kanallar çoğalsa. Çünkü insa
nımızın beyni tamamen uyuşmaya 
başladı. Umarım bu kanal çok uzun 
ömürlü olur. Etik değerlerimiz, bu 
coğraf)raya ve komşu coğrafyalara 
karşı sorumluluklarımız var. 

Evinde Digiturk' u olmayan 
ama sizi izlemek isteyen seyircile
riniz ne olacak peki? 

- Maalesef şimdilik bu imkan 
yok. İki seneye kadar da uyduya çı
kabilme durumumuz olmayacak. 
Ama onlara şunun müjdesini vere
bilirim şimdiden. Nisan ayında bir 
ay süreyle uydudan açık yayın yapa
cağız, deneme amaçlı. ~ 

fotoğraf ve 
• res1m 

Tahmin edileceği üzere, fotoğraf makinasının icadı 

resmi çok etki lemiştir. O tarihten sonra görünen 
gerçeği kopyalamak büyük ölçüde fotoğrafçının işi 

olmuştur. Müzik böyle bir sorunla karşılaşmadığı (ve 
karşı laşamayacağı) için besteci bu konuda ressama 
göre çok daha şanslıdır.Aslında resim sanatının görü
nen gerçeği kopyalamaktan öte bir uğraş "olduğu• fo
toğraf makinasının icadından çok daha önce sezilmiş
tir, ama fotoğraf makinasından sonra birebir kopyala
yabilme yeteneği sanattan çok zanaatten sayılmış ve 
hatta küçümsenmiştir. Oysa sürekli değişen ve üç bo
yutta yer alan nesneyi iki boyuta birebir kopyalamak 
zaten mümkün değildir, ama bunun da ötesinde, özne
sine hiç benzemeyen fotoğraflar yok mudur? Bir fo
toğraf ne de olsa özneyi belli bir anda yakalar. Oysa biz 
insanlar şeyleri fotoğraf makinası gibi anlık algılama
yız. Sürekli değişen öznenin çeşitli durumlannın bir tür 
ortalamasını alırız. Ressam da modelini tuvaline 
yansıtırken bu sürekli değişimi dikkate almak 
zorundadır, başka türlü yapamaz. Bu yüzden, iyi bir 
portre ressamının fırçasından çıkmış bir portre, 
özneye bir fotoğraf makinasının çektiği portreden çok 
daha benzer ve kendisi değişmese de her bakışta 

değişik algılanır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



eteler vesaire ... 
Neresinden bakarsamz bakm, çeteciliğin tarihi eski, izleri irinli, kanh, 

verdikleri ac1 derindir. ilk çağlarda, ad1 konmuş "çetecilik", 
Sicilyallların buluşu "mafya" deyimi henüz yokken. Çetecilik kanh 

bela ve çeteleşen devletlerin hesap verme defteri, kuşaklar boyu aÇik kahyor. 

YLlK dergiye, "güncel"i nınur
mak zordur. Yazarların, dünya 
alıvali çevresinde. dönmeleri 

bundandır. Güneele ne denli ça
kışıp uyuşacak bilemiyorum, ama biz de, 
bu yazıyla, " çetecili.k utancının evren
sel tarihi" varoşlannda dolaşacağız. 

Dünya medyası, elinde 30 bin kişi

nin kanı bulunan, kurbanlarını betona 
gömerek kaybeden, işlediği cinayetleri 
''vatan iç:in" diye niteleyerek vicdarıının 
asla sı ziamaclığını söyleyen Şili general
ler çetesinin (cuma) başı, 90 yaşındaki 
Pinochet'in kansıyla birlikte hırsızlıktan 
yargılanacağını haber veriyordu. Bir za
manlar, "iyi çocuklar" olan Panamah 
Neriega ile Arjantinli generaller ise ce
zaevindeydi. 

Çetecilik, Mafya'nın, kibarlık takısı 

eklenmiş şeklidir. İkisi de hırsızlar, katil
ler, kaçakçı ve soyguncuların devletin 
"derin" eteklerine nınınması, etl<İn kat
lada ortak kurup "icra-i faaliyette" bu
lunmasıdır. 

Kısacası, oligarşik bağlar yumağıdır 

çetecilik ya da Mafya. Oligarşi, aynı kap
tan yiyen "arkadaş ve kardeşlerin" çı
kar birliğidir. Büyük oynayan, iktidar te
pclerini hedefleyen çeteciliğe "cunta" 
da deniyor. Pinochet ve l967'deki Yu
narıh albaylar cuntası gibi ... 

Neresinden bakarsanız bakın , çeteci
liğirı tarihi eski, izleri. irinli, karıh,· ver
d ikleri acı derindir. Ilk çağlarda, adı 

konmuş " çetecili.k", Sicilyahlann bulu
şu "mafya" deyimi henüz yoktu. Ama 
siz ister "çete", onu beğenmiyorsanız 
" mafya"' deyin, bu tür örgütlenmeler 
hep vardı. Ömeğirı, kendi çetesini (cun
ta) kuran generaller, halklan esir ahp ha
raca bağlıyor, özel çiftlikleriymiş gibi ül
ke nimetleri arasında debeleniyorlardı. 
"Sen ne yapıyorsun bakim adamım?" 
diye soran olursa, "ben vatanımı sevi
yorum" diyorlardı . 

"Vatani görev" diye askerliğe ahn
ffiJŞ halkın çocuklarını, kullanarak "va
tanJ kurtarma" adına kınına geçen eli, 
ayağı, baldırı, yüzü kirli çete başlan, bir
den bire soylulann en soylusu oluyor, 
kendilerini ilk çağların "ilah) (Tarın) 

krallan misali dokunulmazhkla donatı
yor, kitleleri tapınmaya çağırıyorlardı. 

Irak'ın Saddamı ve Suriye'nin Esad'ı 
bu soydandı .. 

Şili'nin Pinochet'i, Arjantin'in Vide
lası, Yunanistan'ın Papadopulos'u "iyi
likleri için insan" kınyor, renkleri, se
dalan yasaklıyor, Perulu generaller, "va
tana hizmet" için, insani haklannı iste-

yen yerli köylerini yakıyor, bir daha ha
ber almamak üzere adam kaçırıyor, ge
nerallerin Salvador çetesi, çöplükleri 
"faili meçhul cinayet" kurbanlarının 

anidığı yer olarak kullanıyordu. 
İnsarıhk, "büyük kurtarıcı" çeteler

den çok çekti. Tabii "Osmani"ler de ... 
" Osmani" bir kabuk devletti. Kabu

ğun altında, Roma'dan müddevir halk
lar, başka bir deyişle bugünkü 34 devlet 
yaşıyordu. Hepsi, "Osmani" o lan Yu
nanlılar, Bulgarlar, Arnavut, Boşnak, 
Kürt, Sırp, Arap, Ermeni , Gürcü, Çer
kcz, Laz ve daha başkal an ... 

Kabuk, haraç toplama, talan ve gan.i
metle yaşıyordu. Bunun adı da "fetih"ti. 
Tabii ki her fetih için ordıılar, orduları 
yönlendirecek başlar gerekliydi. "Hadi 
ganimet seferine arkadaşlar!" narasma 
uyacak personel için kolayından gitmiş, 
kaçırıp dönmüş, dönekleştirmiş, Müslü
man edilmiş Yunanlılar, Bulgarlar, Boş
nak, Arnavut, Sırplar başta olmak üzere 
çeşitli halkların çocuklardan, "Yeniçeri" 
adıyla bir ordu kurmuş, bunlardan Paşa

lar, Vezirler, Sokullu Mehmet gibi, ken
di halkına karşı da kWcı kanlı Sadrazam
lar (Başbakan) elde etmişlerdi. 

Ganimetin bol dönemlerinde, her 
şey yolundaydı. Fakat, komşu ülkeleri 
talan zorlaşınca, Yeniçeriler içe dönüp 
çete l eştil er. Siyaseti, haraç almayı, 

adam kaçırmayı, ücreti mukabilinde ci
nayet işleme ve tabii ki insan ticareti 
dahil, her türlü ticareti, "vatana üstün 
hizmet" yaptılar. 

Bir ordu çeteleşmişti . Kendi yasalan
nı uyguluyor, "dur" diyecek güç bulun
muyordu. 'Padişah Halife Hazretlerinin 
mülkünü (devlet} kurtarma"' adına dar
beler yapıyor, tehditlerine boyun eğme
yen Vezirlerin (Bakan) ve Sadrazamların 
(Başbakan) cesetl.erini sokaklarda dolaş

tırıyor, Sultanlar dcviriyor, Padişah 
Genç (İkinci ) Osman'ın ırzına geçtikten 
sonra öldürüyorlardı. 

Tarihte, kendi ordusundan kurtul
mak için onu kıran ilk devlet Osmani 
oluyordu. Sultan İkinci Mahmut, 15 
Haziran 1826 tarihinde Yeniçeri kışları
m topa tutup, dışanya çıkanlan kılıçtan 
geçirterek, yüz binlercesini öldürüyor
du. Dönemin Fransız elçisi, Paris'e 
gönderdiği raporda, "Boğazın sulan in
san kanıyla boyandı" diyor, Sultan bir 
uru kesip atmanın rahatlığıyla olaya, 
"vaka-i hayriye" (hayırlı olay"' adını 

veriyordu. 
Çok dinli, çok halklı Osmanirıin içi

ne ırkçılık virüsünü pompalayarak, halk-

lan aynştıran, insanlan bir arada nıtan 
hukuku kurutan, ruhunu teslim alıp öl
düren "İttihat ve Terakki Cemiye
ti"çeteciliğin iktidar olmasıydı. Çete, 
çetecilikten vazgeçemedi. İnsanlık kanlı 
hesabını, "Ermeni soykırımı" dosya
sıyla, bugünkü TC'den soruyor. 

Demek ki çetecilik kanlı bela ve çete
leşen devletlerin hesap verme defteri, 
kuşaklar boyu açık kahyor. 

Geçenlerde, gazete haberleri arasın 
da gezinirken, çeteci bir çavuşun ''gu
rur" payına rastladım. Çavuş, hangi ül
kenin askcriydi, hanrtamıyorum şimdi. 
Dünyarun unuttuğu diyar olmah ki, adı
nı unuttum. Hayır, Turu soykırlffil ya
pan Raundall değildi, bu kesin. Çavuş, 
komutanının ne kadar insan, hem de va
tansever olduğunu överkcn, bir başka 
halktan öldürdüğü insan sayısını örnek 
vererek, çeteci ruhlara çelik suyu verme
ye çahşıyordu. 

Çavuş ve şefiyle gurur duyanlar da 
vardı . Onlarla aynı dünyayı yaşamaktan, 
bir kere daha utanç duydum. 

IIEWROZ 
Kürtlerin Newroz, bayraffilm tele

vizyonlardan izlcdim. Bir general "söz
de vatandaş", bir savcı "sözde halk" da 
dese, geleneği, kendine has yaşama biçi
Ini olan Kürt halkı bayramJ, "bayram 
gibi" kutluyordu. Sırarn sırarn dizilen 
"efendileri" eğlendirmeyi bayram sa
nanlara, bayramın ne olduğunu göste
rircesine, "seçkinler"le, sıradan insanlar 
aynı düzeyde, el ele eğlcniyordu. 

Ve bu halkın, sadece Newroz'a ilişkin 
acılı tarihinin, yakın dününü hanrladım: 

Onlar kolay, zahmetsiz çekip almadı

lar, bayramlarını. Cizrede, Nuseybinde 
bayramlıklanru giymiş genç, yaşlı kadın
lar, çocukların üstüne tanklar sürülmüş, 
asfaltlarda kan akmJştı. 

Nasıl olduysa, bu yıl, büyük acılar 
yaşanlmadı. Göz yaşı ve kan akJtılmadı. 
Bu da bir gelişmeydi. 

ABDAL HAll 
Kürt tarihirıin aclli olduğunu söyle

dik. Onlara eri büyük acıyı verenler, yi
ne kendi çocuklarıydı. Haydar Işık, Ev
liya Çelebi Seyahatnamesinden yola çı
kıp, ona bağlı kalarak, yazdığı ve Peri 
Yayınları tarafından yeni yayımlanan 
"Abdal Han'a Gönderilen Kanh Ek
mek" adındaki son kitabında, tarihe sin
miş bu kara yazgıyı işliyor. Lanetli kar
deşlerin ihanetini ... 

Gürcü Melek Ahmet Paşa, 1650'ler
de Bitlis Miri Addal Han 'ın üstüne sefe-

re çıkıyor. Fakat Han, Osmani ordudan 
çok, küçücük çıkarlar için vicdanıru satıp 
saf değiştiren, arkadan vuran, ama sonra 
boyuruarına kılıç dayanacak Kürt aşiret
leriyle savaşmak zorunda kahyor. Kür
tün Kürtle savaşı Gürcü Paşa'nın zaferi 
oluyor ve Paşa, kestiediği insan başlany
la, şanına, şerefine uygun bir abide diki
yor, dağ örüyor ... 

GENELKURMAYllliHBARI 
"Sizlere tavsiyem, hiç bir zaman 

ileri sürillen bir fikre karşı ön yargılı 
hareket etmeyin. Çok aykırı fıkirlerle 
karşılaşabilirsiniz. Hele bu fıkirlere 
vatan haini gibi iddialı bir önyargıyla 
yaklaşırsanız, fıkirlerden istifade 
marjıru, daha baştan sıfırlamış olur
sunuz. Uygarlık karşı fıkirlerin çar
pışmasıyla gelişmiştir." 

Bir entelektüelin imbiğinden damla
mış izleniıni veren bu sözlerin, .. Genel
kurmay Başkanı General Hilmi Ozkök'e 
ait olduğunu yazıyordu, gazeteler. Ge
neral, Harp Akademileri kışiasında su
baylara böyle seslenmiş ... 

Başkalanru bilmem, ama ben, insanla
rın ne düşünüp neyi düşünemeyecckle
rinden nıtun da, ekonomiden, siyasete, iç 
ve dış düşmanı boy sırasına göre listele
meye varana kadar, bütün hayatımızı "di
siplin içinde" tutmaya çahşan Milli Gü
venlik kurulunun en etkin generaline ait 
olduğu öne slirülen bu sözleri okuyunca, 
sevindim. Bir general, düşünmenin öne
ınini kavradığını bağırıyordu. 

Fakat, emir ve komuta toplumlan
nın, sevinçlerinde bir ihtiyatlı, Aziz Ne
sin'in deyimiyle "du bakali n'olecek?" 
diye düşünmek gerektiğinin bilince ol
duğum için, "Sevincine mukayyet ol, 
burası TC. Her zaman nutuklar ayrı, 
icraatlar ayrıdır" dedim içimden. 

Aynı gün gelen haber, kuşkucu bakı
şıının yerindeliğine hak verdim. Genel
kurmay Başkanhğı, bir yazıdan dolayı 
beni savetiara ihbar etmiş. 

Yargıçların, savcıların Genelkurmaya 
çağrılıp "bi.fing" verildiği, "yargı ba
ğımsızdır" deyip, ardından hoşlanma
dıklan iddianame hazırlayan savcının ce
zalandırılmasını isteyen genelkurmayın, 
beni cezalandırmak üzere ihbar etmesi
ne şaşırmadım. 

İlıbarın gerekçesini sormadım. Ama 
Türk askeri sermayesinin (OYAK) bütün
leştiği Avrupa Birliği ülkelerinde, askerler 
kendi alanlanyla ilgiliydiler. Kışlaların dü
şünceyi ihban duyan, bilen yoknı. 

Ne diyeyim! TC tipi demokrasinin 
halleri böyle ... ~ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



___ rem Van'a doğru 

EHRI Van: Gölün ikiz kar
deşi: Vanlılar göle göl de
mez, deniz derler. Van 

denizi. Onun için belki 
şöyle demeli; Van, denizin 

ikiz kardeşi, "ahiretteki imanın 
dünyadaki karşılığı" ... 

Eskiden gemileri, kayıkları var
dı gölün. Onun için dengbej klama 
başlarken "Dilemin e kine kina 
Belıra Van'e, gele kayıkçıya ka
yıke xu . berdene" (Ah gönlüm 
hep Van Denizini anar, Nice kayık 
sahipleri kayıklarını salar) diye söze 
girer ve bu denizin ona sunduğu 
uçsuz bucaksız olanaklar üzerin
den kayar giderdi. 

Etrafi engin dağlarla kaplıdır 
Van'ın. Başını nazlı nazlı onun 
koynuna yasladığı ikiz kardeşinin 
etrafindaki dağlar sıra sıradır: Si
pan- Sipan-e Xelate başı çeker. Sa
ğında Zagrosların koyunda Artos
lar yükselir. Solunda Xereşiki ge
çince testere sırili yamaçları ile 
meşhur Tendürek dağı uzanır, ora
dan da Pereşit'e geçilir. Hepside 
"kıyınet bilir utandırmaz evvel 
Allah adamı". Karşıda Erek bütün 
heybeti ile beyazlara bürünmüştür. 
Artık burada, sözün sese hükmü 
geçmez; b.ir türkü yükselir Serduri 
Beyinin inşa ettiği kadim kaleden 
Şehrivan'a doğru: "Çektim çorabı 
dizime, çıkttm Ereğin düzüne ... " 
Erek bu mevsimde, beyaza kesmiş 
damatlıkları içindedir. "Göl" 
Erek'e karşı öyle melül, öyle nazlı, 
öyle işveli çalkalarur ki Erek'in üze
rine ·saldığı buz gibi serin Şamran 
Çayı bile, tuzdan çatlarnış susuz 
bağruun susuzluğunu gideremez 
bir türlü. 

Neden mi bu böyledir? Çünkü 
bu dağlar denize aşıktır. Eğritip 
öpmek isterler bin yıldır. Ama ya
pamazlar. Yapamazlar, çünkü eği
lemezler; efkar basar, başları du
manlamr, yürekleri bu hasretle ya
rup tutuşur. O görkem, o sert ka
yalar, o dik yamaçlar izin vemıez 
eğilmelerine. Bunlar başı karlı, başı 
dumanlı dağlardır. Dağlar eğilmez, 
ama aşk sürer. Hasret ateşi yüre
ğinden başına doğru bir buğu şek
linde yükselir dağların, başındaki 
beyaz ti.ilbendi çözer sorıra. Çözer 
de akıtır gözyaşlarıru, koyr.ı.unda 
ısıtır, salar bağrına. Bağrında biri
ken yaşlan, baharla birlik aşağılara 

salar. Mavzer kurşunlanyla delilc 
deşik yamaçlarından akıtarak göz
yaşlannı, sevgilisine elçi gönderir 
gibi gönderir. Böylece yüreğinden 
süzdüğü gözyaşlarıyla kavuşur sev
giliye. İşte Erek'le Şamran'ın Van 

· Gölü ile hikayesi de bu minval üze
re yürür. Bu aşkın hasreti ile öyle 
doludur ki karşı kıyıda yükselen 
Nemrut, gözyaşlarıruıı bir kısmını 
kendine saklar, tepesinde bir ça
nakta biriktirir, yaz kış demeden 
onunla avunur dıırur. 

Edremit, Gevaş'ın yanı başında 
yeşillikler içinde, içinden Erek'ten 
Göle doğru gürül gürül Şamran 
akar. Sonra Mewpotamya'run be
reketli topraklarının bağrmdan fış
kırır yemyeşil bereketli hayat. Bir 
yandan Edremit'in aluçaları, öbür 
yandan Şaınranltı'ıun elma bahçe
leri halaya durur Nemrud'a karşı. 

Bir yol kuzeyde Muracüye'ye, 
Erciş'e kıvrılarak gider, bir diğeri 
de doğudan Özalp üzerinden 
İran'a uzarur. Güneyde Hoşap'a 
selam götürür, tomsonlara, G-3'le
re nispet Gürpınar üzerinden yılan 
gibi kıvnlarak uzanan yollar; ora
dan da Hakkari'nin koynundaki 
Si.ivari Xelo'ya, tankları geçerek, 
Sümbül'e ve onun ~acında otur
muş Beredan yaylasına. 

Bir cümbi.iş, bir hengirnedir 
dört bir yanda sürüp giden. Malı
şeri bir kalabalık oradan oraya devi
nir durur. Van tam da bu heng~
menin orta noktasında yerini alır
ken, bu panoramanın üstünden bir 
karta! uçar, gözleri aşağılan taraya
rak. Aledamar adası, binlerce yıllık 
aşkını fisıldar Vestan'dan geçen 
yolculann kulağına. Geceyse yolcu
lar Tamara'yı elinde feneri ile kıyı
da Memo'yu beklerken görürler. 
Memo biraz mahcup, biraz utan
gaç. Biraz sonra Van gölünün ma
vi berrak sularınm koynuna bıraka
cak kendini, Tamara'sına kavuşma
nın heyecaruyla. Bir papaz karan
lıklar içinde ölümün döl yatağına 
ihanetin tohumlarını eker kimseye 
-çaktırmadan. Kuluçkaya yatırmakta 
ihaneti ve Meıno'yu ve Tanıara'yı 
bağnnda besleyen ölümü büyüte
rek. Ama sonsuzluğun sesini boğ
maya hükmü geçmez Papazın , çağ
lardan sızıp gelen o sonsuzluğun 
sesini. Papaz bilmez, "Giderem 
V ana doğru, yolum virane doğ-

Bu dağlar denize aş.kbr. 

~~lstaler 

ru. Kes başını ganını alksın, kıy
ınet bilene doğru"yu ... Ve Me
mo'nun feryadı yükselir gölden yu
karılara, yare doğru: "Ah Tamaral 
Ah TamaraL Ah Tamara!.." di
ye. İşte duyduğumuz ses bu sestir. 

Kartal gökte bir daire çizerek 
iyice alçalır, bütün haşmeti ile ba
ğırarak bir selam verir işıkların aş
kına, sonra kanat çırparak yükselir 
Edremit üzerinden önce Vestana, 
oradan da Van'a doğru. 

Van'dan Edremit'e uzanan yol 
ipek yoludur. Hani binlerce yıl 
İran'dan, Afganistan'dan, Çin'den 
ipek ve baharat taşıyan. 

Yol Van'ı denizin ötelerinden 
kalenin biraz üstünden keskin bir 
kılıç gibi ikiye bölerek geçer. İpek 
yolu ile Van gölü arasında Van ka
lesi ve şimdilerde Feribotun yatağı 
İskele Mahallesi... · 

Haldiler, Urartular, Karduka
lar; Serdurilcr, Mitaniler'i selamla
yarak bu güne gelmiş kadim kentin 
kadim kalesi, sanki denizin bağrın
dan bütün başıneriyle firlamış, bitiş 
noktasına doğru koşmak isteyen 
bir atlet gibidir, küçük dağın üstü
ne büyük taşlarla yükselen. İ nsan 
"bu kadar d.ev taşı kim taşıdı, ta
şıdı taşıdı da o yükseklere nasıl 
çıkardı, ne ile üst üste koydu? 
Nasıl bu hale getirdi?" cüye sor
madan edemiyor. 

Şehrin girişinde tek gözlü kedi
nin heybetli heyberi karşılar insanı. 
Bugüne değin böyle büyük kedi 
görmemişsinizdir. Böyle gi.izelini, 
bir gözü mavi bir gözü yeşil olaıu
nı da. Kediyi geçince dev bir sema
ver çaya davet eder sizi Van'da ol
duğunuzu hatırlatırcasına . Hemen 
anlarsınız Vanlıların neden "Ah 
n'olaydı n'olaydı, Van gölü Çay 
Gölü olayd.ı" sözünü dillerinden 
düşürmediklerini. Çay, kışın sert 
geçen ilclimin en etkili ve doğal ısı
tıcısıdır ve çay küçük kürsülerde 
oturularak, kıtlama şekeric içilir 
burda. Hem de sık aralıklarla ve de 
çokça. "Çay nedir say nedir"; öy
le ya saymaya ne hacet, tavşartkanı 
kmalı berrak, ince belli bardaklarda 
"mehabet" demlenince. Hele sa
bahları yaıunda otlu peynir de 
olunca, ölüm yoktur size! ~ 

[ ahmetözer 

HA* 
ne zaman kürt deseler 
kadınlar çıkar masaldan yaylalara 
ah o kaşlar 
o bakışlar 
destanlar silsilesi 
orada pusuya düşer ceylan sürüsü 
ceylan doğduğuna pişman 
düşünün, pişman 

lakin öyle kaderleri 

ne zaman kürt deseler 
bir halı, bir tavus, bir sır 
anahtarı kayıp bir sandık, öpünce açılır 
benden önce girer kapılardan 
ben caysam o caymaz kararından 
başımın belası 

gözümün nuru bir kardelen çiçeği 
düşünün, kardelen çiçeği 
hem üşür hem okur bildiğini 

ne zaman kürt deseler 
karanlığın içinde kopar tespihim 
bulutların arasında bir yıldız ağlar 
sesi yalnızlık senfonisi 
onu dinler gibi kederli 
ama şikayetsiz ölür aşiret çocukları 
yüzlerine yağan yağmurun 
düşünün, yağmurun 

ciğerime değer zerresi 

ne zaman kürt deseler 
bağım, bahçem, gülüm, gencam 

atım, tabancam 'ha?' der 
yedi polat sürgülü yedi zından kapısının 

ardında .mem ... 
mayanın içinde mucize 
mucizenin içinde zin 
düşünün, zin 
'ha?' der 

* l<ürtçe 'ne var?' anlamında ünlem. www.a
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Bir peşmergenin 
günlüğü 

BIR peşmerge ... Ülkesini özgürleştir
me düşli peşinde, üniversiteyi bitirir 
bitirme" dağda almış soluğu ... 

Uzun yıllar savaşmış, Baas güçlerini 
topraklanndan an nca da Emniyet Mü

dürü olarak atanmış, uğruna savaşağı toprak
lan yönetmek için. Bir süre görev yapaktan 
sonra vali olmuş. Daha sonra bürokrasiyi bıra
lap siyasete soyunrnuş. Şimdilerde Süleymani
ye Belediye Başkanı. Hakim Kad.ir Hemeca
naziz, peşmergelikten valiliğe giden hiyakesi
ni kısa başlıklar halinde ESMER'e anlam: 

Anne Emine ile baba Aziz Hemecan'ın 
çocuklan olarak dünyaya geldim. Peşrew, 
Dr. Refik, Raperin, Kawa, Peşewa adların
da beş kardeşim var. 

Hukuk Fakültesi'ni okurken YNK'nin 
gençlik kollanndaydırn. Öğrenciler arasında 
örgütlenme yapıyordunı. Irak hükümetinin 
uygulamalan tam bir diktatörlüktü ve Kürt 
hallanın varlığına karşı bir sistemdi. Fakülte
den sonra da halkırnın hizmetinde çalışmaya 
devam ettim. 

Bizim zamanınuzda peşmergelerin ai
Ideri de tutuklanıyordu. Peşmerge olmak 
isteyenler bunu göze almak zorundaydı. 
1961-1975'e yıllan arasında Eylül başkal
dırısına kadar babam bir peşmergeydi. 

Okul bitmişti, benim mesleğimi icra etme 
ya da başka bir şansım yoktu. Peşmergeye kaol
mak ve Saddam'a karşı savaşmak istedim ben
de. En sonunda irtibata geçtim ve kaoldım. 

Peşmerge olduğum ilk günü halen ha
tırlanm. Güzel bir gündü. Kendimi halkuna 
adamıştım. Her şey zalimin zulmünden 
kurtulmak içindi. Sevinçliydim, inan~y
dmı, mutiuydwn. Çünkü yaptığım şey ör
nek bir davraruştı. Ben böyle görüyordwn. 
O gün berıim için çok mutlu bir gündü. 

İlk gün Peşmergelerle birlikte kahvaln yap
nk. Kahvaln diye yediğimiz yoğurt, çay, ekmek 
bana ilginç gelmişti. Oğlenleri sıcak mercimek 
çorbası, akşam yine mercimek çorbası yiyor
duk. Bütün Peşmergeler iptidai şeylerle yetini-
yordu. İlk gün silah vermediler. . · 

Dağa gittiğimde yıll98l 'di. Dkin Naw
zer nuntıkasında Mam Celal'in yanına git
tim. Peşmergelerle beraber oturuyordu. 
Harumıyla beraber hep peşmergelerin için
deydi. Kendimi tınıttım. Sevinçtı:n ağlıyor
dwn. Kucaklaştık, hoş gddin, dedi. 

Mam Celal, büyük bir liderdi. Her zaman 
şunu söylüyordu: "Başanlı olacağız sonuca 
ulaşacağız." Gerilla ve particilik üzerine ders
ler veriyordu. De~!eri örneklerle, fikralarla 
anlatır, şakalaşırdı. Oylc bir li derdi ki zor za
manlarda bile bize moral verirdi. "Biz mutla
ka kazanmalıyız" diye düşünüyordu. 

Bir süre eğitim aldıktan sonra nihayet 
bana da silah verildi artık. Silah aldıktan 
sonra Kerkük'e Germiyan'a gittim. Şehid 
Azaçl Hawrami ile beraber Germiyan'da 
savaşa girdim. İlk çatışmamdı, birliğimiz
deki çoğu kişi de benim gibi yeniydi, ilk 
defa çatışıyorlardı. Birinci çatışma sonuç
landığında Azad da iyi savaşmıştı. Süley
maniyeli gençler savaşı iyi biliyorlardı. 
Çok çatışmışlardı. Ama biz okumuştuk, 
onlar o gelenekten geliyorlardı. Eski peş
mergeler bizi koruyorlardı. Bir yaralı bir 
şehit verdik. 

l992'ye kadar savaşnrn. 9l'de evlenmiş
tim. 14 yıl olmuştu. Çok zor koşullarda birbi
rimizden haber alabiliyorduk. Çünkü onlar bi
zi göremiyordu biz de onlan. Trak Hükümeti 
"çocuklanruzı teslim edin" diye aileleri içeriye 
alıyordu. Onlan ikna etmeye çalışıyor kendilc-

riyle işbirliğine girmeleri için zorluyorlardı. 
Bütün peşmergelerin durumu böyleydi. 

Kadın peşmergeler de vardı, onlar da
ha çok kamp.ın içinde. iç işlerde görev ya
pıyorlardı. I~de evlenenler de vardı. 
Ama benim böyle bir aşkını yoktu. Ben 
katıldıktan sonra üç kardeşim daha katıldı 
saflara. Kardeşim Dr. Refik yakalandı ve 
idam edildi. Irak Hükümeti cenazeyi ver
medi. Halen cenazesinin nerede olduğunu 
bilmiyoruz. 

Dağdayken en büyük hayalimiz ülk.cmizi 
geri almak ve yeniden inşa etmekti. Ulkeyi 
yeniden inşa etmek zor diye düşünürdük hep, 
Baas ülkeyi viran ediyordu. Kimyasaliara rağ
men inşa edebileceğimize inaruyorduk. Her 
şeyin en iyi olması lazım diye düşünürdük. 

Kürtler arasmdaki savaşa gelince; bü
tün savaşlar gibi Kürtler arasmdaki savaş
lar da kötüdür. Hiçbir zaman silahlı çatış
mada taraf olmadım. Siyasi olarak 
YNK'liydirn, ama iç çatışmada taraf değil
dim. Bu iç savaşta, bir insan olarak vicda
ruırun sesini dinlediğimde, vicdan azabı 
duydunı. Ama bir siyasi harekete taraf ol
mak durumundaydım. Sorumluluklanının 
halen arkasındayım, o savaşta yalnızca si
yasi kararların altına imza attım. 

Sonuçta savaşa savaşa ülkemizi Baas'tan 
geri aldık. ilkin Ranya'yı aldık. Ranya Süley
maniye'ye bağlı bir ilçedir. YNK kampianna 
yakındır. Biz henüz aşağıya inmemiştik. Ben 
üst düzeyde görevliydirn. Peşmergelerin Ne
çirvan, Mustafa ve Mesut Barzani ile Ran
ya'ya gittikleri haberi geldi. 

Ranya halkı peşmerge ile omuz omu
zaydı. Aynı gün Süleymaniye'ye gidip gel
diğimi hatırlıyorum. Görev taksimi yapıl
dı. Bilgi toplama, hükümetin evraklarını 
almak görevi bana verilmişti. Süleymani
ye'ye gittim, emniyetteki evrak ve raporla
rı Ranya'ya getirdim. Bir süre Ranya'da 
kaldım. Ranya Qeleziz, Erbil, Duhok, Sü
leymaniye ile Güney Birlik Cepbesi savaş 
veriyorlardı. 

Savaştan sonra görev dağılımı oldu, bana 
da vali olmam teklif edildi. Valiliğe atandım. 
Bir süre görev yapom, sonra bıraktım. Bürok
ratlar eskiden seçilemiyordu, ama sonra yeni 
bir kanun çıkn bürokratlar da seçilebilirdi. 
Ben de hallcımın sağduyusuyla seçildim. Vali
lik işini bırakom . Belediye Başkaru'ıu Vali an
yordu, ama beni halk seçti. 

Kürdistan hükümetinde üç sorumluluk 
aldım. Emniyet Müdürlüğü, Valilik ve Bele
diye Başkanlığı. Bu görevlerin hepsini kendi 
isteğirnle aldım, gerçekten halkıma hizmet 
etmek istiyordum. Onca yıl dağlarda savaşa
rak ülkeni kurtarrruşsın, naMI hizmet etme
yesin ki! a;-y-
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N ya da on iki yaşlanndaydım. Ya
şadığımız ilçede büyük bir evi
miz vardı. Ve o evin bir odasını 
ardiye gibi kuUanıyorduk. Evi

milin mezarlığa bakan cephesini iş
gal ediyordu oda. Mezarlıktan mı yoksa 
başka bir nedeni var mıydı anımsarruyo
rum, heP,imiz çok korkardık o odaya gir
mekten. Işin ilginç yanı arınem de d3hildi 
bu korku korosuna. Odada gizil güçlerin 
olduğunu düşünüyorduk. Ya kapısı hep 
açık olurdu ya da hep birlikte girerdik oda
ya. Birkaç yıl sonra Jiscyi okumak için 
ZonguJdak'a taşmdım. Ama oda kaldı ve 
hane halkını korkutmaya devam etti. 

Kendi içine sık yolculuklara çıkan bi
riyim. Ve içimizdeki kararılık odaları az 
çok bilirim. Ve ne zaman insan ruhunda
ki karanlıklara dalsam, aklıma otuz beş yıl 
önceki o korktuğum odarnı:ı gelir. 

Geçenlerde bir akşam vakti bir dosda 
söyleşiyorduk. İçindeki kapısı kilitli, üste
lik de anahtarlarını kaldınp attığı çok sa
yıda karanlık oda vardı. O odaların içine 
girmeye cesareti yoktu:-Ona bizim karan
lık oda hikayesini anlatom. Ve yıllardır 
tanıdığım bu güzel insanı artık sıkıştırma
ya başladım. Kaybedecek bir saniyesi bile 
olmamalıydı. İçindeki karanlıklara birlik
te dalmayı önerdim. Önceleri direndi 
epey. Sonra teslim olmak zorunda kaldı 
ve odalaradalmaya başladık. 

İl k odasında sevgiye rastladık.-. Gerçi 
kapıyı tekmc tokat açoğıınız için ürkmüş
tü sevgi, ama yiı1e de faydası oldu bu giri
şimin. Sevgiyi oraya hapsetmişti kadın. 
Daha önceleri sevdiği için aa çekmişti. Ve 
sevgiden kaçıyordu. Bunu itiraf etti o ka
ranlık odada. Ve sevgi açlığı çektiği için, 
bir sonbahar yaprağı gibi oradan oraya 
savrulduğuna inanmaya başladı dostum. 

Bir başka odada cinselliğini bulduk. 
Yaralı ve hoyrat bir cinsellikti bu. Sevgi
den, şefkatten, merhametten yoksun bir 
cinsellik. Arada bir şehvete bulanan yarı 
hayvani çiftleşme gibi bir şey. Kocası tara
findan çok sevilen bu kadın, adamla insan 
gibi bir cinsellik yaşamayı reddediyordu. 
Cinselliği zaman zaman bir silah gibi kul
lanıyor, bazen de iğreniyordu. İşte o oda
da sevdiği, scvildiği adamla içinde merha
met ve şefk.atin de olduğu cinsellik yaşa
ması gerektiğine ikna oldu. 

Hemen yan odada üzerine beton dök
tüğü kadınlığı çıko karşımıza. Bu ülkede 
hayann çok vahşi yaşandığını, insaniann 
birbirini ezmekten adeta zevk aldığım dü
şünüyordu. Ve bir kadın olarak ayakta ka
lamayacağına inanıyordu. Bunun için de 
erkek jargonunu benimsemiş, kadınsı ne 
yanı varsa hepsini gömmüştü. İkinci sınıf 
bir insan olarak yaşamaktansa, erkekler gi
bi yaparak birinci sınıfa terfi edeceğini sa
nıyordu. O odada kadınlığıyla arok barış
ması gerektiğine ikna etmeye çPışo kendi
ni. Ancak kararlı bir kadın olacako! 

Biraz uzak bir odada yoksul ve yaralı 
çocukluğunu gördük. Çocuk aa çekiyor-

• 

Içimizdel<i 
l<aranlll< 
odalar 

içimizde kap1s1 kilitli, 
üstelik de anahtarlanm 

kald1np att1ğ1m1z çok say1da 
karanhk oda var. O odalarm 
içine girmeye hiç birimizin 

cesareti yok 

du orada. Kapı kapatılmışu, özgür değil
di çocuk. Saflığını kaybetmek üzereydi. 
Oysa kadının çok ilitiyacı vardı o çocuğa. 
Onunla sevebilecekti çünkü. O çocuk sa
yesinde rulmndaki karanlı klar aydınlana
cako. O çocuk kallkaha attırabilecekti 
ancak kendisine. Sadece o çocuk hesap
sız bir ilişki!lin anahtanru tutuşturabile
cekti eline. Içinden çıkanp odaya hapset
tiği çocuğun elinden tuttu ve üçürnüz 
birlikte çıkok. 

Hayattan çok darbe yediğini düşünü
yordu kadın. Ve bunun nedeni hakkında 
hep yanılgılara düştü. Oysa her şey açıko. 
KuUanmaya korktuğu cesaretini görn
müştü. Atması gereken adımları hep erte
lemiş, var olana sıkı sıkıya sarılmış, bir 
yandan da halinden sürekli olarak şikayet 
etmişti. O odada bizi karşılayan cesareti 
üzerine konuştuk bir süre. Ve cesur dav
ranmadığı için kaybettiklerinin listesini 
yapo ayaküstü. Hayann cesur olanların 
yüzünü güldüreceğine karar vererek, al
dık yanımıza cesaretini de. 

Son bir oda dal1a vardı. Kapısı kilitli. 
Anahtarı yok. Onu da tekmeleyerek açok. 
Kapısına kadar bile bir kez olsun gelinme
miş bir odaydı bu. Ve orada özgüvenini 
bırakmışo kadın yıllar ö nce. Başına gelen
ler, kendi diliii hiç kimseye güvenınerne 
noktasına getirip bırakmışo onu. Koltuk 
değneği olmadan yürüyemiyor, söylemesi 
gerekeni söyleyemiyor, haklarını savuna
mıyor, yalruzlıktan korkuyordu. Oysa bir 
ara uğrayıp o kapıyı kırarak özgüven.in.i al
ması yetecekti. Ama bunu yapamadı. Ve 
şimdi tam zamanıydı. Çünkü kendine gü
venebilecek kadar eğitmcyi başarmıştı 
kendini. 

Ve parçalarını toplayarak çıktık odalar 
diyanndan. 

Ve onu arok bambaşka bir hayat bek
liyordu. 

Kendisinin olacak bir hayat . 
Karanlık odalan olmayan bir hayat ... 

••• 
VE BİR ROMAN DAHA. .. 
Aldatılan erkeğin psikolojisini ele al

dığım Tutunuş adlı romanıının ardından, 
erkek dünyasında gezintiye devam ettim 
sevgili okurlar. "Yaşlı Adam Genç Kadın" 
adını verdiğim ve Neden Kitap yayınevin
den çıkan yeni romanımda, cilili yaşlarda
ki erkeklerle yinnili yaşların başındaki ka
dınların birlikteliklerini ele aldım. Ve bir 
soru sordum: 

Böyle bir birliktelik yaşayan erkek, 
gençlik aşısı mı yaporrnış olur, yoksa pis 
bir ihtiyar mı olup çıkar? ltı-

Poxin yiyim öretmenim! 

ın
AlKARl'de bir ilkokulda, kırık 
dökük sıralarda yakalıkları kay
mış kara önlüklü öğrenciler ders 

iş liyordu. Kadın öğretmen sırala
rın arasında gidip gelerek ders anla

tıyor ama en arka sırada bir kız, belirli 
aralıklarla başmı eğip, elini cebine daldır
dığı gibi bir şeyleri ağzına atıyordu. Öğ
retmen, kızın bir şey yediğinden emin ol
duğu anda ciyak ciyak seslendi; 

· Ne yiyorsun sen öyle? 
- Poxin yiyim öretmenim! 
- Ttrbiyesiz, soruma doğru yanıt ver! 
- (Kız ağlamaklı) Öretınenim poxln 

yiyirn pox:ilin! 
· Kalk ayağa, ne biçim konuşuyorsun 

sen? Utanmadan bir de bokunu yiyeyirn 
diyor! O nasıl konuşma? 

Öğretmen kızın yanına yaklaşıp ses 
tonunu yükseltti ve kızm cebindeki şeye 
baktı. Ccbinde, kaynatılrnış buğdayın de
ğirmcnden geçmesinden arta kalan buğ
day kabuğu unları vardı. Kız bu una şeker 
katmış, arada aoştırıyordu. Kız ~_ğretmc
ne cebindeki unu gösterip, "Oretme
nim, adı poxindiiür!" dedi. 

Yerel televi.lyonlara Kürtçe yayın hak· 
kı tarurup, bajanrnız Diyarbakır'da da iki 
televizyon bu hakkı ka7.anınca, çaresiz 
"dil yaraJarı" geldi aklıma. Devlet kapıla
nnda derdini anlatamayan köylüler, okul 
sıralannda boş boş bakan öğrenciler, gizli 
Kürtçe kaset dinleyenler, Med 1V'nin an
tenlerinin kurulması ve de yerel telcviz· 
yonlara yayın hakkının nihayet çıkması. 

Bilen bilir, eskiden kasetler şimdikiler 
gibi hassas değildi. O minik süngeri ye
rinden oynadı mı, gidiyor kasttltr. Düşü
nütüm de, Şivan Pc:rwer'in o kasetlerinin 
toprağa gömülüp, suya atıldığı halde na· 
sıl olup da yen iden çalıştığın ı bulamaın . 
Her ne ise, madem konu Şivan'a geldi. 
Bir garip hikaye anlatalım bakalım . Olay 
yerini, zamanını, isimleri gizli tutalım. 
Köylerden biri ... Kürtçe'nin yasak olduğu 
zamanlar fakat birileri cl altından Şivan'ın 
video kliplerini saoyor. Köylülerimiz de 
ne zaman yoUan şehre düşse, gidip video 
bantlarını alıp köye getiriyor. Günlerden 
bir gün, köylülerimizden birinin yolu şü 
kür ki şehre düştü. Doğruca kaset düklcl
nına gidip, gizlice aldı Şivan'ın video kli
bini. Köye heyecanla geldi. Bütün köylü
ler akşam evde toplandılar . Çay demlen
di, herkes yerini aldı. Bant takıldı ... O da 
ne? Yanlış bant verilmiş ve ekranda görü· 
nen pomodan başka bir şey değil. Herkes 
şaşkınca birbirine bakarken, içlerinden saf 
bir köylü Kürtçe açıklık getirdi konuya: 
"Welle, e wana ji g ... a Şivan'e ... " 

Tabi her zaman dost ortaınıyla sınırlı 
kalmadı Kürtçe. Zamanı gelip de Med 

[ evrimalataş ] 
evrlmalatas@esmerderglsl.com 

TV çıktığında, çizgi film kal1ramanlan 
Kürtçe konuşup da, açılış Ey Raqip ile ya
pıldığında, dunın1 da değişti. Bu taraflar
da yapılan çanak anten operasyonlaona 
girmeye gerek var mı bilmiyorum. Ante
ni kim sattı, kim kurdu, kim izledi ve en 
önemlisi kaç defu izledi? Bütün bunlar bir 
dönem emniyetin kayıtlannda bolca yer 
edindi. 

Yine Hakkari ... Köylü, Med TV it-le
diği için jandarmalarca gözaltına alınmış
tı. Komutan yaşlı adaının karşısında teb
dili kıyafet durup, scrtçe sordu; 

· Teröristlerin kanalını izliyormuşsun? 
- He izliyem 
-Yaptığının yasak olduğunu bilmiyor 

musun? 
· Qomtan beg! Beni dinle şimdi ... 

Tam yirmi tene qanal wardır. Bunların 
dördü sadece heyvanlar içindir. Orada bir 
tek heyvanlar gösteriliyi. E düşün ki Kür
dün bir tene televizyonu yox! Sen söyle, 
Kürdün heyvandan da ını degeri yox? 

Gelelim, Kürtçe yayın yapma hakkı 
kazanan Gün TV'ye ... Gün TV bu hak· 
kı kazanana kadar az çile çekınedi. Pek 
çoğunwıuz duymuşsunuzdur " De Xa
lo" parçasından dolayı Gün TV'nin ya· 
şadıklarını. Bilen pas geçsin, bilmeyen 
için yincleyelim. Vakti zamanında Şi
van'ın " De Xalo" parçası Gün Rad
yo'da çaldığı için radyo kapatıldı. Ge
rekçe oldukça yaratıcı ... DHKC lideri 
Dursun Karataş'a çoğunlukl a "Dayı" 
denildiğini duymuşsunuzdur. Xalo da 
Kürtçe dayı demek. Dolayısı ilc bu par
ça da Dursun Karataş için söylenmiştir ! 
Bir yıl kapatma cezası ... 

En son Gün TV, haber konulan ve sı· 
ralamalan RO) TV'ninkine benziyor diye 
kapatıldı . 

Televizyonun Genel Yayın Yöneteni 
Cemal Doğan, "Yaklaşık 300 kasetin ya
saklı olduğunu biliyorduk, o albümlerden 
parça çalmıyorduk ama şu anda kaç parça 
yasak bilmiyoruz. Bunu zaten ne Valilik 
ne de Emniyet biliyor" diyor. 

Ne diyelim? Bir şey demeyelim ... Al
Iili sabır versin... av--
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l<armal<arl§ll< 
Güneydoğu'da savaşm•ş, kafayi yemiş, emekli edilen bir Albay ... Kara bir adam, eli 

b1çakh .•. Şlşman bir kadm, küfürbaz ... iki eski kaşar ... işte yine Beyoğlu ... 

CLENE doğru uyandun, içimde 
bir boşluk var, hani boşluk de
diysem, tüy gibiyiın, uykumu 

sağlam alınışım . Ayaklandım, 
valla tüy gibiyim, off be uzun za· 

mandır böyle güzel uyanmamıştım. 
Acele giyinip fuladun sokağa, yürürken 
ayaklanm sanki yere basmıyor da uçar 
gibiyim, İstiklal'deki sürekli sirnit aldı· 
ğım sirnitçiden bir sirnit kaptım, doğru 
kahveye ... Bir çay istedim ve bandun si
ınidi içine, bandıra bandıra yedim, ne 
de severim siınidi, çaya bandırarak ye· 
meyi, eski terso günlecimdeki gibi ... Off 
şiştim, susam çayla kanşık, mide de şiş· 
lik yaptı, olsun, bir bardakta su götür· 
düm üstüne, tamam. Üçüncü çayı söy· 
ledim, bir de sigara yaktım, keyif çayını 
içmeye başladun, tam o sırada kahvenin 
kapısında bir şair arkadaşlJil gözüktü, 
beni gördü, yanıma geldi, oturdu, bir 
çayda ona söyledim, arkadaşm yüzü dü· 
şükrü, konuşuı:ken dikkat ettim üst ve 
alt dişlerinde ikişer diş eksikti, ama söy· 
lemedim. Birazdan kendi söyledi, çünkü 
konuşurken rıslıyordu, hastalıktanmış, 
iliş etleri rahatsızrnış, inanınakla inan· 
mamak arası kaldım, ' çünkü bizim arka· 
daş fazla içti mi etrafa sarar, dayak yer&. 
Bilmiyorum belki de öyle rahatlıyordu, 
hep bunalım gezer, sene de bir de 
AMATEM'de onbeş gün yatar çıkardı, 
ben bu yaşamını; eşcinsel olması, yaşının 
da biraz geçkin olduğundan, eskisi gibi 
sevgili tutamamasma bağlıyorum. Ney· 
se, havadan sudan konuştuk, durumu· 
nun kötü olduğundan, yeni kitaplanprn 
yakında çıkacağından, tersoluktan dişçi· 
ye, gidemeruğinden konuştuk. 

Ona inandım, dişlerinin hasta oldu· 
ğunu çok samimi söyledi, biz bunlan ko· 
nuşurken o ara ikimizin de yakından ta· 
nıdığı, bir ressam abimiz yanımıza geldi, 
uzun zamandır göremeıniştim, "Baba 
nerelerdesin?" diye sorduğum da cevap 
yerine gözlerinde bir buğularuna oldu. 
Bir anda benim masa, gardı düşmüş, kaşı 
patlak, nakavt olmuş boksör gibi çöktü, 
eşini bir ay önce kaybetmiş, evden hiç 
çıkmamış, ilk defa bugün çıkıyormuş, ba· 
na rastlar ruye devamlı oturduğum kah· 
veye gelmiş, ama beni de bulamamış. 
Neyse şair arkadaş izin isteyerek kalktı, 
peşinden kalktım, kapı dışında, avucuna 

[ oktaygüzeloğlu ] 

bir miktar btrakarak geri döndüm. Ca· 
ının dışından elleriyle teşekkür ederken, 
yalnızca sol elimi, "tamam taJllam" an· 
lamında kaldırarak önemsiz olduğunu 
belirttim. Türk işi işaretleşerek anlaştık, 
ressam ağabeyimiz perişandı, salya sü· 
m ük ... Koca adam konuşamıyordu ben· 
de kelime bulamıyordum. Bu durumlar· 
da hep söylenen, "Üzme kendini, ken
dine iyi bak, ölenle ölünmez" gibi bok
tan klasik sözcüklerdir, ben de farklı bir 
şey yapmadım zaten. Öyle böyle iki saate 
yakın oturduk, kendimi bir anda mezar
lıkta gibi hissettim, bana böyle anlarda 
gelir! Ne gelir? Kafam gider gelir, geldi 

,işte, ayaklandım, hesabı ödedim, babayı 
yanaklarından seri bir şekilde şapır şupur 
öperek attım kenruıni uzaklara ... 

Bu uzama ile farkında olmadan, tü· 
nele kadar uzamışım, vitriniere bakarak 
kendimi rahatlattım. Bu arada da akşamı 
etmiş olduk, doğru bir yeraltı birahane· 
sirte yürüdüm, severim bu mezbele yer
leri. Orospular, ibneler, pezevenkler ... 
Onlarla muhabbet beni entel, suni, mu· 
habbetlerden sıyınr ve gerçekle yüzleşi
rim, birahaneden içeri girdim, tıklım 
tıklım yer yok. Bu ara sol tarafıından 
"Abi gel" dediler, bakurn bizim eski 
kaşarlardan ikisi, yanianna çöktüm. Ya" 
nın şişe rakı söyledim, abiarnlar sessiz 
sessiz oturuyorlar, önleri boş, "ulan 
bunlara da içki dayanmaz, sünger 
bunların yanında hafif kalır." "İçer 
misiniz?" diye sordum, hayır falan hak 
götüre. Garsona, "Rakıyı büyüt" de
dim, bir büyük geldi, bir de çerez. Bu· 
ralarda meze yenmez, meze söyleyecek· 
sen önce cankurtaranı çağınp kapıda 
bckletcceksin. Neyse işin gırgın bir tara· 
fa, "Ulan bu masalan da sevmem, kü
çük masalar, alçak tabureler, rahat 
edemezsin." Bu arada rakıdan bir fut 
çektim, etrafimı yokladun, biraz ilerim
de bir yaşlı adam dikkatimi çekti. Kuru 
kel, kravatlı adam, hiç buraların adamı· 
na benzemiyor, iki eli apış arasında, ro· 
bot gibi dimdik oturmuş, gözleri boşlu· 
ğa, bakıyor, 2'inci Ramses heykeli gibi1 

Sordum bizimkilere, emekli albaymış, 
Güneydoğu'da savaşmJŞ, kafayı yemiş, 
her akşam buraya takılıyormuş... Haa 
bir de kannın birine tav olmuş, parasını 
ona yediriyormuş. Çakormadan ayakta 
ortalıkta gezen kanyı gösterdiler! "Eh 
yedirilir bu kan ya, aferin adama." 

Adama yine dikkatlice bakom, hiç 
hareket yok, bomboş gözlerle bakıyor. 
Kim bilir neler düşünüyordur, ölenler, 
öldürenler, çoluk çocuk, her şey, her 
şey geçiyordur mutlaka beyninin kıv· 

nmlarında. Kaşarlara döndüm, "Ko
nuşmaz mı bu?" dedim. "Konuşur, 
konuşur" dediler. Bir evi varmış, be· 
ğendiği bir karı olsa, alacakrnış. "Siz 
gitseniz ya!" dedim, "Bizi beğenme
di" dediler, ben de baybeden soruyo· 
rum, biliyorum ki bu hayatın eskileri, 
hep yaşlı, emekli birini arar ki, kendile· 
rini kurtarsın bu bataktan. Bizimkiler 
çoktan oltayı atmışlar ama balık çıkma· 
rnış, ben bunlan düşünürken birden bir 
gürültü koptu. Meyhanenin görünme· 
yen arka bölümünden kara bir genç 
adam, elinde koca bir bıçak küfurlerle 
ortaya firladı, kimsede tıs yok, adam 
meyhaneyi kanlı gözleriyle, yıldınm gi· 
bi tarayarak doğulu şivesiyle, "Hepini
zin am.na koyirn adam mısınız laa
an" ruyerek sokağa firladı. Kimsede yi
ne tıs yok. O anda bir kadın, şişmanca, 
o da aynı yerden çıkarak ortaya geldi, 
"Ulan ibne içti içti, bir de üste haraç 
istiyor" diye bağırdı. O da kızarık göz· 
leriyle etrafi taradı ve "Siz de adam 
mısınız, hepiniz g.tsünüz adamı ka
çırdınız" diyerek bütün meyhaneyi 
yağiayıp sokağa, adarnın peşinden, kü
furlerle kanşık çıktı . Birahanede yine çıt 
yok, bu ara bizim Ramses olduğu yer· 
den, bir sinyal almış gibi yüksek sesle 
küfurler etmeye başladı , yine kimsede 
tıs yok, tam o sırada, patron hızla gele· 
rek, Ramses'in ağzııu tıkadı, önündeki 
birayı aldı, "Çantasını verin" diye ba· 
ğırdı, mutfaktan çantası gelru, garsonla 
beraber dışarı attılar. Bu sırada tek tek 
sesler çıkmaya başladı, gittikçe çoğal
dı... "U lan bu herif de her akşam 
böyle küfür ediyor. Ulan asker olma
sa, ulan yaşlı olmasa, ulan bilmem 
ne" gibi .. . Şöyle yapardık böyle yapar· 
dık ayaklarındalar, ben de içimden, 
"Ulan ibneler biraz evvel ki, bıçaklı 
kara adama niye konuşmadınız da, 
ihtiyar adam için konuşuyorsunuz, 
sahte, pis, bıyık delikanlıları, bıçaklı 
haklı, kodoşsunuz hepiniz" diyerek 
hesabı ödedim, çıktım . 

Karmakanşık bir gece, kim haklı, 
kim haksız bilmiyorum. Ama kuru, kel, 
kravatlı Ramses'ten çok etkilenmiştim, 
içim sıziayarak bir taksiye bindim. Bı· 
çaklı kara adamla, şişman kadının kü· 
ilirleri cebimdeydi ... .-ı-

EVRENSEL 
ekieriıle de 
gündemi rakallYOr 

7 IISAI-5 MIIS kitap eki 
ber ayın ilk tama giııl 

gnetealıle birlikte Btretsiz 

1211511/21115111 gençlik eki 
iki hafbda bir Çll'flllbl glılerl 

gazeteıılıJe birlikte lmtsiz 

~•~•=•;.....___ı pazar eki 

llSll/lliSli kent eklerl 
ii ..... Wr euwtesi at*ri 

pzıtelide ldıe kreiiı 

Ad•a 
8 iS www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



1A BU •• 
8UNEI 

8/SNILA •• 
BISNIW •• 

Ş/NDi Bil NE Ki? DiYENLEr? IÇiN KÜÇÜK Bl 
AÇIKLANA YAP/ItAK GEREKIYOR. KENlJ//tt/ 

ÇiZMEK iÇIN HIKAYEYi BÖl'lE K/JRGUWJIGI/11 
DÜŞÜNÜLMESIN ... AMAN DIYIM ... 

J.AN HANGI BIJ?iNI UNUTALI/ll 
QAVAT! YEDIN LAN Bizi •• 
SÖ/1/Üf?DÜN ŞEI?EFSIZI ••• 

Ş/NDI 811 tON ANCA/ll 74 TE ZAI?DOZ DIYE Bl FIL/11 YAPTI. lzLEYENLEI? 
BILIR. BA$ROllJE DE fiN CONNERY KARIZMAYI DAGITAN BU KOSTÜ/IlLE 

ÇlK/IIlŞTI Ki PEH PEHI •. BU Fil/11 HAKKINlJA KÜLT, BAŞYAPIT, KiÇ, 
B SlNlFI, BOKTAN GiBi FARKLI GÖRÜŞLER YAR. BENCE lJE ŞAHANE 

FELSEFI, POLITIK BIR BILIN KURGUDUR YA NEYSE. 

811 FILM/N Biz/ 
ilCILEND/REN KIS/111 

UC/JZ DEKOR YE 
KOSTÜM TASARIMI, 

INSANI B SINIF/ 
AYENTOR Fll/111 
lzLIYO/IIUŞ HISSI 
YEREN YORUCU 

-ANLATlMI lJEGil, 
HIKAYESIPIR 
ARKADAŞ. 

\1\1~ C\~\ 
im'<!.m~hotm~lcotrı 

ÇÜNKO FILNIN ASIL ADI MTA$ TANRI ZARDO.l" TUR. 
ZAMANSIZ Bl Fil/11 BU. INSANLAR IKi GRUBA AYRil/IIlŞ, 

BUNLARDAN ÖLÜ/ttSÜZLÜGÜ KEŞFETM/Ş ÜST SINIF 
YORTEX DENEN Bi YERlJE YAŞlYOR. ALT S/NIFTAKI ILKEL 
INSANLAR ISE VORTEX'DEKiLEJ?IN YÖNETTIÖI TAŞ TANRI 

ZARDOZA INANIYOLAR. SONRA KIR/lliZI lJONUYLA BU 
Ş/N ÇlKlYO VE ZARDOZUN IçiNE CiRIP TAŞ TANRIYf 
KONTROL EDEN ÜST SINIFTAN KIŞ/YI ÖLDÜRÜYOI?. 

(TANI?/ ÖLDÜ MÜ NIÇE7?) . ONDAN SONRA B/JRIIIN 
ANCA/ll iNSANI MESAJA BOCAN ANLATIN/NA lJEYA/tt 

EDiYO FALAN FiLAN ... 
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ÖL0MS0ZLiJK ... 
NEMrt/JP .•• ZARPOZ ••• 
TA$ TANrtl... ZEP ••. 
KAWA ••• NEMRIJPIJN 
TANrtiLARA VERPiGi 
ÇIFT AP •.. KENPiSiNi 
ÖL0MS0Z ZANNErriCi 
/ÇIN ONLOLErtlE FO ro 
ÇEKTirtiR GiBi 
HEYKEliN/ YAPriRAN 
APAN ••. VE BUNIJN 
GIBI Bi sOrtO 
BAGtANri VArt YA 
/$rE ... ZORLAMAPlM 
HIKAYEYi KARPE$iN, 
OKIJYIJN iŞTE ... 

E MAPEM KENDi FILMINI YAPICAKriN, NiYE 
SENARYO YU B/lLE HAZlRLAPlN ONIJ PE? 

YA BirtAKlN 8/JNLAR/1 .. 
GEÇMiŞTE KALP/ BIJNLAIL 8/JRAYA NiYE GELDIN 

BiLiYONIJSUNIJZ? BAK ÇOK SlKI Bi SE NARYON 
VAR. BURADA ÇEK/CEM .•. BAŞROLPE PE Siz 

OLIJCAKSINIZI YAKlA$/N HELE! .. 

OGLIM CON Pi HESAP VERI ZARPOZ NEYPI LA 
ÖYLE? HANi BIZiN FiLMiM/Zi YAPACAKriN? 

CE ITIN KOFr/RiK Bi FiLM YAPriN! •• 

SIZi ANLATSAM iNANNAZLArt 
KARPE$1M, Ç0NK0 SiZ GERÇEKSiNiZ. 
O VOZPEN Sllf>EN ALPlG/M HiKAYEVi 

UYARLAPIN ... 

Bl DE HAYALARPA IJÇ/Jrtf>IJN BU GÖTÜN C/Bi 
MASKEYI. AAA Bl KUŞ, HAYIRI BIJ SÜPERMEN ... 
HAY/rtl HAYIRI BU CON SURM/NIN GÖTÜ ••. TE 

MINAKO/M SENiN GiBi ARKAPAŞINI ... 

lAN OXLIN 
BiZ SANA BiZIMKIYLE 

PARALEL KAWANIN 
HiKAYESINI ANLAT 

PEDiK. KAWA OLMAZ 
YErtEL KALlR, ONA 
YENI ISIM VERELIM 

f>EPIN, BIZ DE lE D/N 

BlRAK Y~l ~EVTA~INI SEV_!Ft_~E!! S. IRAK! 
HEPSINI GEÇriM Ol 8/JYIJCUSUNE 

GÖNPErtME YAP/liANA NE PiYCEN? HEÇ 
Bi YERPE AP/NIZ/ ANMAPIN lA! 

YA NE YAMIJGIJ TOPLANIN 
EfrtAFINA siz HELE! •. AHA 

SENARYODA CEBiMPE! •• 

OLSUN PEMEPIK Ni? 

BAK.BA§TAN SÖYLOYOR_UM 
BEN f?_PUfME SAHNELERJN()E 

PUBLOR KIJLLANMAN. 
GEREKiRSE SEYI$/RIM SANAT 

iÇiN ... 

TAMAM YA 
TAMAM ... 

BAKlN ŞINPI .•. 
ŞiN SENPE GIT 

ÜSTONO 
PEGIŞTIR 

KARPE$/N .•. 
TOPLANrlNlN 
CIPPIYETINI 
BOZIJYON BU 

K/V AFETLE 
BABA YA ... www.a
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ROJDA'NIN ALBÜMÜ 
ÇlKMAK BİLMİYOR 
Koma Gule Xerzan'dan Rojda ilk 

solo çalışmasın ın repertuarını 
biti rm i ş be klernede tutuyor. 

Dengbej ge l eneğ ini n esas alı nd ığı 

albümün modern tarzı da 
barındı racağı nı söyleyen müz isyen, 
çal ışması nda Kürtçe'nin Kurmanci 
ve Zazaki lehçelerin in yanı sı ra iki 

Türkçe esere de yer vermiş. 13 
yaşı ndan beri sahnelere çı kan 

Rojda, yazarımız Müslüm Yüce l'in 
derled i ği berdel k l arnla rını 

seslend ireceği yeni bir proje için de 
gün sayıyo r. 

BRADER'DEN .. .. 
KULTUR ATAKLARI 

1986'dan beri H oll anda'n ın 

Arnhem şehri nde sanat yaşamın ı 
sürdüren Brader, şimdiye kadar 10 
albümü yay ı nlanmış, bi rçok film ve 

dizilerde oyuncu olarak da 
bul unmuş çok yönlü bir sanatçı. 

Medya Tv izleyi ci leri onu " Denge 
D efe" i le " Kolanen Xeribiye" 

dizisinden hatı rlayacaktır. Uzun 
süren sürgünlük y ı l l a rından sonra 
i ki yı l önce Türk iye'ye gelebi le n 

Brader 30'a yak ın verdiğ i kanserle 
hal k la kucaklaşa bi lmişti. M üzi k, 
oyunculuk derken bir de resim 
ça l ışmalarına hız verdiğini 

duyduğumuz Brader, stüdyo 
aşamasını bitirdiği albümünü ise 

çok yakında çıkaracakmış. 

BU KİTABI DA ÇOK 
KONUŞULACAK 

Sunucu Güler Kazmacı diğer 
mes l ektaşlarından farklı olarak 

üretimlerini başka disipl inlerde de 
sürdürüyor. Kazmacı, son 

görüşmem izde ayrı l ı k ve aşka dair 
şii rleri ni "İnsan aşkta sınanır aşk 

ise ayrı l ıkta" başl ığıy la 

kitaplaştı rma uğraşı içindeydi. 
"Ayrıl ı k rüzgar gibidir, hafif 

ateş leri söndürür, kuvvetli ateşleri 

körükler" diyen Kazmacı'nın 
yakı nda bir de öykü ki tabı ç ı kıyor. 
Güler Kazmac ı "Evl i Erkek Seven 
Kadınlar" k itabında ka rşı laştığ ı 
o lay l arın en ilginç olanla rını 

öyküler halinde anlatıyo r. 

. . 
TATIL HAYAUYLE 

YANlP TUTUŞUYOR 
İşlerinin yoğunluğundan şikayet 

edip, "Ama hayat da fena 
gitmiyor" diyen Başak Köklükaya 
şu sıralar Bursa'da Yanı k Koza 

fi lminin çekimlerine devam ediyor. 
Bi r yı l ı nı dolduran dizi do l ayı s ıyla 

l<ökl ükaya' n ı n İstanbul ' a ve evine 
olan özlemi ise bi r süre daha 

sürecekmiş. Çünkü dizinin çekim
leri Haziran ayı nının ikinci 
haftas ı nda bitiyor. Henüz 

kesinleşmeyen iki sinema film i 
üzerinde çalıştığı nı söyleyen genç 
oyuncunun hayal ini ku rduğu tek 
şey ise deniz kenarında sakin bir 

t at ilm i ş. 

.. . 
KURT AKTRIST . . . 

BILGIN PARIS'TE 
H iner Saleem'in Ki i ometre Zero 
(Sıfı r Ki lometre> filmi nde i lk kez 

kamera karşısına geçen Kürt 
oyuncu Belçim Bilg in, geçtiğimiz 

yıl Cannes Film Festivali' nde 
k ı rmız ı halı üzeri nde yürürken 

basının ilgi odağı olmuştu. Hiner 
Saleem'in son filmi " Davul"da da 
başro l de oynayan Bilgin, şu sı ra 
Paris'te di l eğitimi görüyormuş. 
Bir yıllık dil eğ itim i nden sonra 

sinema okumak i sted iğin i söyleyen 
Bel çim Bi lgin ara sıra Türkiye'ye 

ailesin i ziyarete ge l iyo rm uş. Ayrı ca 
yönetmen Sal eem eğ itimi için 

Belç im' e özel i lgi gösteriyormuş . 

DlYARBAKIR'DA 
ÇOCUK FESTİVALİ 

Bu yıl 14-20 Mayıs tarih leri 
arası nda Diyarbakı r Sur Belediyesi 
tarafından 6' ı ncı sı düzenlenecek 
Uluslararası Çocuk Festivali diğer 

belediye, sivil toplum, meslek 
odaları ve özel sektörün ortak 
desteğiyle gerçekleşti r i liyor. Bu 
festi val arac ı l ığ ıyla çocuk l arın 

fa rk l ı kültürler arasında il eti ş im 
o l anak ları nın sağ lanarak hoşgö rü, 

barışın önemi ve an lam ı nın 
vurgulanması hedefleniyor. "Çocuk 
Hayallerim ... " temasıyla kü ltürel 

faa liyetlerin sergileneceği fest ivale 
katı l ımcı ların 5 Nisan'a kadar 

başvuruda bulunmalar ı gerekiyor. 
wvvw.su rcocu kfestiva 1 i .org 

KUBAT BELÇİI<A'DAN 
SELAM YOLLADI 

Sesi ve yo rumuyla türkülere ayrı 
bir tat veren K ubat müzikal 

çalışmalarına Belçika'da devam 
etme kararı almıştı. Özel bir takım 
neden lerden do layı Türkiye'den bir 

yıl önce ayrılan sanatçı, 
" Memleketimi, sevenleri mi, 

onlarla türkülerimizi paylaşmay ı 

çok özledim" diyor. Müzikal 
çal ışmaları ve Avrupa konserleri 

a rasında mekik dokuduğunu 
bel irten Kubat, çok yakı nda 

çıkarmayı p lan ladı ğı albümü için 
çal ı ştığ ın ı söy lüyor. H ayatı n her 
şeye rağmen çok güzel olduğunu 
beli rten !<ubat, "E sm er dergisi 
okuyucularına sonsuz sevgi ve 

saygıl arımı sunuyorum" mesajın ı 
bizzat i !etmemizi istedi. 

H~SE~ ŞERIF 
TURKIVE'DE 

Duhoklu ses sanatçısı H esen Şerif, 
Güney Kürdistan'ı n en popüler 
sanatçılarından . Şimdiye kadar 
yayınlanan ona yakın albümünde 
folk lorik Kürt müziğini ic ra eden 
Şet1f, bi r süredir İ sveç'te yaşıyo r. 

Dünyanın birço k ülkesinde konserle r 
veren sanatç ı nın son albümü 
"Di lan" ise çı ktığından beri 

ülkesinde yok satıyor. Son ça l ışması 
"Beyta La li ş" Tü rkiye ve Avrupa' da 

Meya Müzik Yapım tarafından 
single albüm olarak yayınland ı . 
VCD formatıyla kl ibinin de yer 

a ldığı albüm yaklaşık 9 dakika l ık 

bir eserden ol uşuyo r. 
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CIWAN'DAN . . 
DERIN BIR 'OFF' 

Uzun zamandır beklenen Ciwan 
Haco'nun 13 şarkıdan oluşan 

"Off" albümü 2~ Mart günü müzik 
marketlerdeki yerini aldı. Kürtçe 
şarkı ları batı sounduyla hazırlayan 

Ciwan Haco, gerek söz ve 
müzikleriyle gerekse yorumuyla, 
müziğin kapılarını dostluğa, aşka 

ve barışa açıyor. Dünya popüler 
müzik tarihinin en kalabalık 
konserlerini veren, etnik-caz 
tarzında destanlar yazan, 

geleneksel olanı popüler hale 
getiren Ciwan Haco'yu yakında 
klibiyle de sık sık göreceksiniz. 
Geçtiğimiz günlerde sessiz sessiz 
Türkiye'ye gelip klip çekimlerine 

katılan Haco'nun bir konser 
trafiğ iy le tekrar gelmesi an 

meselesi. 

HISEN HESEN'E 
KLİP ÖDÜLÜ 

Güney Kürdistanlı yönetmen Hisen 
Hesen, Hesen Şerif'in "Beyta Laliş" 
eserine çektiği kliple ı. Zaho Video 
Klip Festivali'nde En İyi Video klip 
ödülünü aldı. Klip EzTdT Kürtlerinin 

merkezi Laleş'te çekilmiş. EzTdT 
Kürtlerinin düğün geleneklerinin 

işlendiği klipte oynayan oyuncuların 
tümü yine EzTdT Kürtlerinden 
oluşuyor. Yönetmen Hesen bir 

konuda özellikle hassas 
davranıyormuş. Zira ülkesindeki 

diğer klip yönetmenleri 
çalışmalarını İstanbul'da çekiyor. 

Kendisi ise özenti ve taklit 
anlayışının aksine mekAnlarını 
Kürdistan'dan seçmeye önem 

veriyor. 

• 

IIINISIAINILIAIRI 
SALEEM "ALTIN 

PALMİYE"YE YAKLAŞTI 
Ünlü yönetmen H iner Saleem, şu 
sıralar Fransa'da çektiği son filmi 

" Dol"un <Davul) montajlarını 
bitirme telaşındaymış. Geçen yaz 
aylarında çekimlerini bitirdiği 

filminin müzikleri için de Kardeş 
Türküler'le anlaşmış. Nazmi Kırık 
ve Belçim Bilgin'e başrol oynatan 
Saleem, iki popüler isme daha yer 
vermiş: Kürt rock müziğinin en 

güzel seslerinden Rojin ve Avesta 
Yayınları'nın sahibi Abdullah 

Keskin. Bir kez daha Cannes Film 
Festivali'nde görmeyi arzu 

ettiğimiz Hiner Saleem, bütün 
yönetmenlerin hayali olan "Altın 
Palmiye"ye yaklaşmış gözüküyor. 

NAZUKUL'DAN 
YOGUN PROGRAM 

Antiaging uzmanı Dr. Hüseyin 
Nazlıkul yoğun bir programla dört 

bir koldan çalışmalarını 
sürdürüyor. İlkokul eğitiminden 
sonra işçi çocuğu olarak Federal 

Almanya'ya gidip, ortaokul ve Lise 
. eğitimini Almanya da tamamlayan, 

iyi bir Tıp eğitiminden sonra 
1996- Ekim 1997 tarihleri arasında 

Türkiye'ye dönen Nazlıkul, aynı 
zamanda diplomalı birkaç 

Akupunktur doktorundan biri. 
Temmuz 1 998'den bu yana 
İstanbul'da kendisine ait bir 

merkezde çalışmakta olan Dr. 
Nazlıkul, yoğun temposuna bir de 

televizyon programı eklemiş. 
Nazlıkul'u Kanaltürk'te'ki sağlık 
programıyla da takip edebilirsiniz. 

r--------------------~ 

ABONEFORMU 
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ADRES 

ODEME YAPABiLECEGiNiZ BANKA HESAP NO.LARI 

R: .......... Ziraat Bankasi ŞirineYler Şb. 
Ronak Kültür A.Ş. 435 276 89 • 5001 

DOLAR: .. Ziraat Bankasi Şirinevler Şb. 
Ronak Kültür A.Ş. 435 276 89 · 5002 

EURO: ~·M.Ziraat Bankasi ŞirineYler Şb. 
Ronak Kültür A.Ş. 435 276 89 • 5003 

Formu daldurduktan sonra 0212 451 53 68 no.' lu 
faksa görderebilirsiniz. 

Mektup ile ulaşmak isteyenler için adresimiz: 
ESMER DERGISI 

Mahmutbey Yolu Meriç Sok. No.: 28 Kat: 5 
Şirinevler, Bahçelievler -·isTANBUL 

Tlf.: •90 212 45153 05 Faks: •90 212 45153 68 
abone@esmerdergisi.com 

·-----------~--------~ 
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IKIÜITIÜIPIHIAINIEI 

Voll<an'ln 
Romani 

Yayın Danışmanımız gazeteci yazar Alırnet Tul 
gar'ın ilk romanı olan "Volkan'ın Romaru" geçen 
ayın en çok konuşulan kitabıydı . Everest Ya)rınlan ta
rafından yayınlanan ve büyük ilgi gören, edebiyar 
çevrelerinden de olumlu eleştiriler alan kitabı üzeri
ne Ahmet Tulgar ile konuştuk. 

Volkan'ın romarn üzerinde ne zamandır çalı
şıyordunuz? 

- "Volkan'ın Romanı" üzerinde dört yıldır çalışı
yordum. Bu sadece bir polisin değil, Türkiye'nin, 
Türkiye'nin bir döneminin romanı olmalıydı. 

Okuyucularımıza Volkan'ı kısaca tanıtır mısı
nız? 

-Volkan, kendi iradesi dışında polis olmuş, ken 
di iradesini iç dünyasındaki çözülememiş meseleleri 
nedeniyle hiçbir alanda kullanmayan biri . O yüzden 
kötü şeyler de yapabiliyor ama aslında yine kendisi 
seçmeden iyi ve masum biri olmuş. Ayru zamanda 
polis teşkilatma hem içeriden hem dışandan bakabi

liyor. Ama müdahale et
miyor. Bu yüzden de 
okur olup biteni daha 
net görüyor. 

Peki kahraman ne
den bir polis? 

- Bir polisi kahraman 
olarak seçmemin nedeni 
Türkiye'deki karanlık 
ilişkilere işre bu iki açı 
dan da bakabilecek birisi 
o lacak oluşuydu. 

Kitapta Kürt soru
nu da var ... 

- Olay örgüsü İstan
bul'dan başlayıp Güneydo

ğu'ya u1..anıyor. Bir yol hikaye
si ayru zamanda yani. Elbette 
Kürt meselesi de önemli bir 
motif kitapta. Ama yazar bü
tün muktedir örgüdere Vol
kan gibi belli bir mesafeden 
bakıyor ve bu şekilde önce 

yazan sonra da okurlan kendi adma karar vermeye ça
ğınyor. 

Aşk romanı mı demeliyiz, siyasi roman mı? 
- Kitap hem bir siyasi roman hem de bir aşk ro 

manı, daha doğrusu genç bir adamın o güne kadar 
maruz kaldığı baskı ve komplolardan kurtulmak için 
güzelliği arayışı, nihayetinde de bir aşk romanı o la
rak da okunabilir. Volkan içine çekildiği komplolar
dan kurtulmak için başkaldın, siyasi başkaldın yolu
nu da cl yordamıyla da olsa keşfediyor. Ama sonun
da başkaldın ve aşk birleşiyor. Bu romanın hem bir 
siyasi polisiye hem de aşkın ve başkaldınnın yüccltil
diği bir roman olarak algılanması beni çok mutlu 
edecektir. Ve nihayetinde güzellikle başkaldırının ay
nı kapıya çıknğı bir roman olarak. 

Romanın dilinde de bir arayış var sanki ... 
- Bu kitap üzerinde çalışnğım dört yılın bir yılı 

kahramanı ranımak ve romanın dilini oluşturmakla 
geçti. Çünkü romanın dili ve anlatımı romanın temel 
dinamiklerinden biri olacaku ve oldu da. 

Yola çıkarken kafanızdaki roman neydi? Baş
langıç ile son aynı mı oldu? 

Başından beri amacım çok katınanlı bir roman 
yazmakn. Böylece hayatın. derinliklerinde dolaşması 
sağlanacaktı okurun. Bunu da başardığıını samyorum. 

Yt>tişiu. Kmn~ular 
1 erk edildim 

Derinliğine Kimse 
Sevgilı Obmadı 

CEZMİ Cezmi Ersöz hay-

ö- ranlan yazann ye-
ERS Z ni çıkan kitabına 
ı::::r:= bayılacak. Birbi

rinden güzel yazı
lar. Denemelerle 
dolu kitabın en 
önemli özelliği de 
Cczmi Ersöz'ün 
yazdığı, Vedat 
Sakman'ın beste

lediği Leman Sam'ın söylediği "Ken
dini Saklama Çiçekleri" isimli şiir al
bümünü de okurlara kitapla beraber 
hediye ediyor. 

Kimi scvseın, onun hep uzakta bir 
sevdiği vardı, unutamadJğı ilk aşkı ya 
da onu terk edip giden sevgilisi ... Ki
mi derinden sevsem, o da bir başkası
nı derinden hatırlardı. Öylesine çok 
sevdim ki onları, başkalanna duyduk
ları sevgiyi anlatmalarını, sessizce, 
içim acıyla kanayarak dinledim. Beni 
yitirmekten hiç korkmadılar: çünkü 
onlara göre fazla iyiydim;bu yüzden 
ilk anda vazgeçilcbitirdi benden. 

Beni terk edenlerden tck bir istc
ğim olurdu. "Ne olur, bir daha beni 
aramayın! Çünkü ben kolay unutarnı
yorum. Çünkü ben size duyduğum o 
akı l dış1 aşk yüzünden keder bahçcmi 
dağıtıyorum. Çocuklugumun o gü7..cl 
bahçesini. " Böyle dcrdim onlara ama 
yine de arariardı beni. .. Soluksuz ve 
umutsu;, kaldıklan bir gece mutlaka 
akıllanna ben getirdim ... O, yedek 
sevgili!. .. 
Cezmi Ersöz 
Deneme 
Tekin Yayınevi / 184 sayfa/CD'li 

Bir Varnuş Bır ) {ık.r1u~ 
Bir Varmış Bir 
Yokmuş'un bir 
yü/ü nde gerçek 
yaşamdan alınmış 

öyküler, diğer yü-
7ünde ise kurgu
lanmış öyküler 
var. Ancak, Ayşe 
Kulin'in kitabın 

önsözi.inde de be
lirttiği gibi hayal 

ilc hakikat, kurgu ilc gerçek kimileyin 
öylesine iç içe geçiyor ki... Bu iç içe 
geçişi en iyi dile getirecek biçim bu 
kitabı önlü arkalı, cvirc çevire okuna
cak bir kitap olarak tasarlamaktı. 

Kitabın bir yanında gerçek öykü
ler bir yanında da kurgular var ama 
hangisinin gerçek, hangisinin hayal 
ürünü olduğunu kanşormak müm
kün. Belki hayatın gerçeği de tam bu
nu anlannak istiyor bize 
AyşeKulin 

Öykü 
Everest Yayınevi / 304 s. 

Kırk H üzün 1ü V cda 
İlk olarak 'Hapis
te Yazmak' cezae
vi yazılannı der· 
lcndiği kitapla 
okurlannın karşı· 
sına çıkan 

Mehmet Taş
demir şimdi de 
birbirinden güzel 
19 öykünün bu
lundu "Kırk Hü

zünlü Veda" isimli öykü kitabıyla kar
şımı7Aia. Bölgeden insan hikayeleri, 
yalnızlık, umut, direniş dolu hikaye
lerde herkes kendinden bir parça bu
lacak gibi... 
Ahmet Taşdemir 
Öykü 
Agora Kitaplığı / 118 s. 

,. M üstakbd-'Fürk"'ten 
"Sözde Vatand%"a: 
Cumhuriyet \C Kürtler 

Türkiye siyaseti
nin aktörleri, bü
rokrasi, siyasi 
akınılar ve sıradan 
yurttaşlar Kürt 
meselesini nasıl 

_ ,. ~- algıladJ? Cumhu
riyet, milliyetçilik, 
sol, yurttaşlar 

Kürt meselesini 
nasıl , hangi kav

ramlarla 'gördü'? Mesut Yeğen, bu 

4-J:, 

temel soruya cevap arıyor elinizdeki 
kitaptaki makalelerinde. Bu meselc
nin ve onu hallennek için izlenen 
stratejinin, Türkiye'deki başka erno· 
politik meselelerle ve bunları 'hallet· 
rnek' için kullanılan araçlarla benzer
lik ve farklılıklarına da göz atılı)•Or. 

"l980'den 2000'e Kürt Soru 
nu"nun seyrini ele alan yazı, bu çö 
zümlcyici bakış açısından bir ınuhasc 
be niteliğinde. "Türkiye Solu" ve 
"Türk Milliyctçiliği"nin Kürt sorunu
na yaklaşımlannı inceleyen makaleler, 
başvuru kaynağı niteliği de taşıyor, 
'"Müstakbel Türk'ten 'Sö.tde Vatan
daş'a: Cumhuriyet ve Kürtler" ve 
"'Yahudi Kürtler' ya da Türklüğün 
Yeni Hudurları" başlıklı yazılarda i~, 
2000 yılı sonrasında önce "yatışmış" 
görünüp sonra yeniden alevlenen 
Kürt meselesi bağlamında Kürtlerin 
algılanma biçimindeki değişim eği
limlerine ve bu değişimdeki tehlikele
re dikkat çekiliyor. 
Mehmet Yiğen 
Araştırma 

İletişim yayınevi / 196 s. 

Türkıye'de Sivil 
Hayat 'e Demokrasi 

Şeyhmus Diken 
-- gerçekten de on 

parmağında on 
marifet olan gaze
tecilerdendir . 
Şimdiye kadar 
onu Diyarbakır ve 
DiyarbakırWar ile 
ilgili kaynak kitap 
olarak değerlen 

dirilebilecek bir 
çok kitabını okuyan okurlan bu defa 
onun bir başka yönünü keşfedecekler. 
Dipnot Yayınevi baskıl1 Diken'in son 
kitabı Sivil toplumun sorunlan üzeri· 
ne. Diken'in Türkiye'de faal durum
da o lan Hasarıkeyf Gönüllüleri Dcr
neği'nden, KAMER'e, Amargi'dcn 
AKA'ya kadar onlarca Sivil toplum 
Örgütünün yöneticileri ile yaptığı gö
rüşmeleri ve değerlendinnelerini bu
labeliceksiniz kitapta. Değerli bilim 
adamı fuat Keyman'ın önsözünü 
yazdığı kitap Türkiye'de STK'lar ko
nusunda o ldukça önemli bilgiler içe
riyor. STK konusuna ilgi duyan her
kesin mutlaka edinınesi gereken başu

cu kaynak kitap görünümünde Di
ken'in Kitabı. 
Türkiye'de Sivil Hayat Ve Demok
rasi / Sivil Toplumu Sorunları 
Şeybmus Diken / Dipnot Kitapevi 
/394 s. 

1 h .. n 
Sema Kaygusuz 
Doğan Kitap 

Ayşe Kulin 
Yayınevi 

2 Da1g.a' . 
Demir Özlü 
İınge Kitapevi 
3- · · ıda \Ş,kl:ııı 

Ayşe Kilimci 
Altın Kitaplar 

5 L. ı: Ş ir ) 
Tuğrul Keskin Everc.~t 
Yayınevi 
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İlahlaştırı lmış insanlar için aktı k semaya 
Dikenli teller ardından 
izahatı kayıp bir düş gibi duyguların de
mindeyiz 
Leyla'da kaybolmuş Mecnun değil, 
Leyla'ya uygun Ferhat gibiyiz 
Eski bir şarap tad ı kalmış damağımızda 
İçtikçe kendimiz oluyoruz 
Kelepçenin bütünleştiği ellerde 
Üşüyor hala o "esmer" çocuklar ... 
Reşat ŞimJek 1 Manisa 

Köy Yangını 

Korkular siyaha boyadı yüzleri 
Askerter indi damlardan 
Şu yerde yatan 
Rıza amcanın oğlu değil miydi? 

Bil ki onlar tarafında çekildi 
Bizi darmadağıtan bombanın fitili 
Ve öğren çocuk 
Y~il elbiseli adamlar tüfekleri 
Ve ellerindeki bir parça ateşti ömrünün 
katili 
Saadet Kaya 

ANKARA'DA BiR DEVRiM SABAHI 

Taylan özgürün anısına 
Gün~ doğsun isterdim bu sabah 
Ankara ayazına inat 
Ve öylece bakmak ... 
Elimdeki kaçak çaydan son yudum al
mak isterdim 
Ve koşmak isterdim darağacına 
Kucaklamak için yoldaşlarımı 
Ve getirmek isterdim onları 
Nurhaklardan, Kızılderelerden 
Oysa hiç Pazar olmasını istemezdim 
Çünkü her Pazar Vedat giderdi; kanlı ge
çerdi 
Taylan 1/\Jrulurdu kahpece o sabah 
Yağmur yağardı ben koşardım 
Mazlum bir meşaleyle 
Doğan güneşin ardından 

Yakmak için newroz a~ini 
Taylan Tarhan 

Kekeme Sözcükler 
Beynim gecede, donuyor kimileyin, gece 
düşlerimde 

Yıldızlar göz kırpıyor kendi aleminde 
Hani pas verip donan bakışlar olur ya 
Hani bakışıp buğulanan gözler olur ya 
Öylece yorgun düşerler mehtaplı geceler
de yıldızlar 
Öyleki zaman yine kendi ritminde 
Ey ayışığı! yeter artık okşadığın ruhumu 
İklimsizdir zaten geceler sefaleti n çığlık 
çığlığa kaldığı bu bakir 
topraklarda 
CemilSayalı 

Dergi ile ilgili düşüncemi iki cümlede dile 
getiriyorum: Harika bir dergi yapıyor.;u
nuz. Elinize, emeğinize sağlık. 
Hayrullah Saruhan 

Aramakla Bulunmaz ... 
Türnceler kuruyorum 
türnceler kuruyorum umarsız 
sonsuzluk diyorum 
ama kararsız ... 
aşka bulanıyorum bütün 
aşk diyerek aldanıyorum Leyla'ya 
oysa benim gördüğüm rüyalarda 
hiçte böyle değildi. 
Mustafa Burak Sezer 
m.buraksezer@gmaiLcom 
Pakistan - 2006-03.19 

Sevgili dostlarım bu siz değerli dostlar 
için ... En çoğu Halil için. Bu yı sancikti 
canan. Buyı xewn keti şevan. Buyı yar 
keti dılan. Buyı heval heval jiyan ... 
Süleyman Korkmaz 

Arkadaşlar ben b~ lise öğrencisiyim. Es
mer dergimiz süper, harika ve hatta müt
hiş diyebilirim ama sitemiz biraz dura
ğan. Daha canlı olabilir, hepinizi seviyo
rum 
Azad ŞAHİN 

Sevgili Esmerler (yani bizimkiler) size 
bir şi kayelim olacak. Neden kapak ola
rak öncelikli olanları koymuyor.;unuz. 
Biz popüler Kürtürolarak yapıyoruz der
seniz diyeceğim yok. Ama özelli kle mart 

• • • • 

ı S ı I ıZ ı I ı N ı SE ı S ı I ı N ı I ıZ 
ayındaki gibi kapak Yıld ı z Tilbe en arka 
sayfa Eyşe Şan'e ayırırsan ı z üzülürüz. 
Bu öncelik meselesi. Kusura bakmayın ve 
kızıp küfretmeyin:) S law jı esmera-
re ..•. spas 
Darlus 

Sevgili Esmer Çal ı şanları 

Öncelikle hepinize sevgiler, selamlar ... 
Muhteşem bir dergi, ellerinize, gözlerini
ze sağlık. 

Tuğçe 

HAYALİNLE- İÇİMDEKİ SEN 
Kahvaltı edeceğiz, 

Çayı ocağa koyuyorum, aklımda sen. 
Yumurtaları aldım raftan, 
elin elimin üzerinde. 
Hemen ensemin dibindesin, 
bazen uzatıp katanı yüzüme bakıyorsun, 

bazen de yine arkamdasın. 
Sacaklarım ız birl~iş adımlarımız aynı, 

kollarımız bir ol mu~ uzanıyor aynı anda. 
Sonra yine karşımdasın, 
dolabı açtım tabaklar için 
orda da sen, yüzün. 
Ben peyniri yıkadım, sen musluğu 
kapa ltın. 
Ben tı!psiye aldım bardakları, 
sen çay tabaklarını 
Masadayız, çayları doldurdum, şeker 
nerde? 
içimden kızdım, içimdeki sana. 
Şekerleri alsaydın ya. 
Leyla Can. 

Bir sevda bizimk i ... 
Güneş'te, Ay'da, 
Göz bebeklerinde 
Gözlerine bakanda ... 
Kavramını yitirmiş 

Akla-karada ... 

Memleketim gibisi 
Şai ri olan 
Şairi sevda ..• 
Şairi sürgün 
Memleketim gibisi 
Bir sevda ... 
Bir sevda bizimkisi •.. 
Şırna.klı İSA 

Selam Esmer Dergisi çalışanları. Gerçek
ten muhteşem dergi hazırlıyorsunuz_ Tüm 
kadronuzla sDpersiniz. Başarılar 
Hejar 

Merhaba değertl esmer dergısi 
çalışanları ... 
Böyle güzel bir dergiyle bizi buluşturdu
ğunuz için size teşekkürü bir borç bi liyo-
rum .••. 
Ben siyasetle uğraşmayı seven bir üniver
site öğrencisiyim. Bu üniversite ortamın

da sizin sıcaklığınızı hissetmek güzel bir 
duygu, çünkü o kadar insan var ki hiçbir 
şeyde bilgisi olmadan ön yargılaroyla yar
gılamalarını belki sizin gibi abilerimiz 
sayesinde yeneceğiz. Artık insanlar bil
meli bizim sokaklarımızdan da korkma
dan gezileceğini ve bu korkunun da yara
tıcılarının siyasi iktidardakilerin oldukla
rını... Insanlar bilme! i i iderlerimizin ba
şarısız olduklarını ... Somut ömeklerle ..• 
Bugün bir üst düzey komutan bir uzmana 
o iyi çocuktur demesini yargılamalı... 
Bunları düşünmeli sonra yapmalı ... Ney
se her zaman olduğu gibi yine siyasete 
kaymışım:) Hoşçakalın ... 
Onur Çelik 

İÇİ MDE TAA ŞURAMDA 
içimde derin bir alevin koru saklı 
kibritin kararmış çöpleri 
içimde derin bir yara kol geziyior 
içimde taa şuramda • 

hasretlerim bugün yine günaydın dedi 
günaydın ey!karanlık sokaklar 
sonra yine televizyonda 
mırıldandı aç insanlar 
(ne olur yardım edin ne olur) 
HELiN SARI 

Ben senden vazgeçmedim sende 
esmerliğinden ne güzel 
Ne güzel seni sevmek ağrının esmer kı zı 

Gökhan Kıraç 1 İstanbul 

Durmuyor durduğu gibi duran ne varsa 
ve bilinmiyar bilinmesi pek mümkün bili-

nebilir durumlar. Genelde aynı kelimeler 
oluyor ağzımııda ve söylüyoruz söylenil
mesi söylenenden daha karmaşık söylem
leri. Ama doymuyor yine de tanıma aç 
her ifade kı rıkl ı ğı ve genelde boşa gidiyor 
özünde kaypak her anlattıklarımız. Hep 
yarım' ız ve hep ezik ama hep öğüt vere
niz, içten içe hep çürüyen ... (Anlamsızlı
ğımız ağzımııda sessizlik güzel şey) 
Gökhan Yavaş 

Selam esmerler. Öncelikle kadronuza ye
ni eklenenler vatana u welata xeyirli ol
sun bre ağabeyler, ustadlar, serokler ... 
Hergün buraya yaziyarum ama dergide 
yayınlam ıyorsunuz bu yüzden size k ırg ı 

nım neyse canin saxolsun Ferzende abe ... 
Esrnerim biçim biçim, olirem esmer 
icin .... 
Mucir Özçelik 

Bir celsede tutulmuştum gözlerine, sen 
bir çocukluk tutanağıydın bende, bense 
büyük bir suçtum gözlerinde idam mah
kumuydum yüreğinde ve biliyor musun 
~imdi anayasal hakiarım bi le bana yasal 
değil suç bir dört yanım sokrates misali 
yargılarıdım. Ölüm fermanım hazır; ölür
sem beni dağlarıma gömün, sava~larla 
değil, güzelliklerle andığım dağlarıma: 
Ağrıya, Cudiye, Gabara ... 
Mehmet Kabul 

WELATEKi OİXWAZİM 
Ez welateki dixwazim 
Asiman şin, şax hı!~in O zevlzer be 
ware çukan Cı kulilkan be 
Ez welateki dixwazim 
Ne di seri de dert; ne di dil de hesret he
be 
Ji şen! navbera biran re dawi hebe 
Ez welateki dixwazlm 
Ne ciyawazlya dewtemend O hejar; ne jl 
ya ez Cı te hebe 
Roja zivistane herkes bı cl u war be 
Ez welatekl dixwazim 
Jiyan, mina hezkirine ji dilbe 
Hebe gazinek, bera j i mirine be 
Şiir : C.Sıtkı TARANCI 
Wtrger:Mahmud Uluç (MARDİN 1 
Kızıltepe) 
Selamlar saygılar .. 

İlk olarak, yayınladığınız dergi için son· 
suz teşekkür ediyorum (esmer bi çocuk 
olarakl. Ama inanın ki derginiz başıma 

çok i ş aştı.. Bi defa Şerafetlin atıl!' nin 
yazılarını okuduktan sonra bende de pa
nik ataklar ba~ladı, bide derginizi ken
dimle okula götürdüğüm için okul müdü
rü bana soruşturma açtı. (Neymiş efen
dim: dergiyi öğrencilerime getirmişimde
reklamını yapıyormuşum da-bölücü yazı
ları onlara okutuyomıuşum da falan fi 
lan.) neyseki Polat Alemdar' ı ara_ya sok
tum ve yakarnı kurtardım. Şaka bi tarafa 
yaptığınız çalışmalar gerçekten çok bu
yük bir değere sahip ve biz sizi ayakta 
alkışlıyoruz. Çepik O mandin ji bo we ... 

Işev li ba min bimlne, raneze, li çatıve 
min binere, 
sere xwe bide ser slnga min ... 
jı derve lu O ji 
hundurve tu .. 
bi la sibl! kes nasneke laşe min! 
Helbesta Zeynep 
Adem Polat (qaıniıloki) 

KlZlL 
(ey dilsiz ağıziara kızıl ayetler indiren 
ka\1\Jimuş melek sus 
yüzümde kristal parçaları geçmişin) 

beni bir gece 
kelebek mezarı yüzlü kadınlar doğurdu 
beni her gece 
bir daha 

gasp edilmiş harabelerde sus lçirlilerek 
susayan maviabalı kadınlar 
ceset kokulu sular çekti ler kuyulardan 
Lokman KURUCU 

Böyle bir derginin olması beni çok mut
lu etti. G itgide yozlaşan şu son dönem
lerde hiç olmazsa entellektüel bir bakış 
açısıyla buram buram kültür fışkıran, 
magazin arasında bile kültüre dair bir
şey.ler fısı ldayan çok hoş birşey. Elierini
ze, yüreğinize, kaleminize sağlık ... Yü
rek dolusu sevgiler ..... Kalip POLAT 

ISLAK GECE 
Gümburdüyen gökten 
İnce bir yağmur yağıyar gecenin üstüne 
utanm ı ş, sinmiş yüreğ im 

yı Id ız kaymıyor gökYüzünde 
dilek lutarnıyorum sevdiğime 
ah şu bulutlar 
rüzgar tanrısına 

yakarıyorum 

tanrı l ar kayıp 

hızla geçen bir aracın 
sı çrattığı suyla ısianıyorum 
tanrı lara sövüyorum 
çıkıp gidiyorum geceden 
yüreğim kayıp ... 
Serhat ÖZCAN 

Bari internetten okuma olanaği saglasa
nız, ma kiyamet kopacak ! 
Erdal 

"Sana öyle bir şey vereyim ki 
içinde sevgi, içinde özlem 
ve içinde umut olsun 
Yatarken yoldaşın derin 
uykuya üstünde gezdiğin 
toprak vatan olsun, 
sevda olsun, yar olsun 
Büyüyen yüreğin 
Piriz olsun, 
ESMER olsun" 
(Bir Gerillanın mektubundan alıntı) 
Vedat 

Merhaba Esmer dergisi. Ben de bir ede
biyat severim. Ama derginizde bizim gibi 
genç yaşlarda~i acemilere yer vermiyor
sunuz. Sizden artık bizleri de Esmer'e 
dahil etmenizi istiyoruz. Mesela her ay 
iyi yazan genç bir arkadaşımızın yazısını 
yayınlayabilirsiniz. Teşekkürler. 

Ferhat 

Merhaba, derginiz kültürlerin geleceğe 
aktan lmasında, okur un değerli yazarlar
la iletişim haline geçmesinde vazgeçölme
yecek büyük bir kaynaktır. Ben şahsen 
Memed Uzun hayranıyım. Onun eserteri
ni takip etmekteyim. Aslında Esmer'deki 
bütün kalemler çok değerli . Esmer'le ur
fada tanıştın bu yı l üniversite nedeniyle 
KapadokYa yani Nevşehir iline geldim, 
orada da ben yalnız bı~akmadı. Burada 
okuyucusu az olmasına rağmen bizim gi
bi öğrenciler sayesinde en azından tanını
yor. Esmer biz demektir ve de bunun bi
llncindeyiz. Ayriyeten Memed Uzun'un 
Halfeti'de çok okuyucusu olduğunu bil· 
mesini ve de onu çok sevdiğimizi iletirse
niz canı gönüldm sevini riz. Başarılarınız 
devamını diler iz. Serkeftirl 
Basri Halfetili 

Hayatımda tek okuduğum~gi Özgür 
Halk dergisiydi. Esmer çı a kadar. Es-
mer çıktıktan sonra Esmer rgisini de 
alıp bir çırpıda okuyup bltl k Istiyo-
rum. Derginin daha fazla ması için 
daha fazla reklam ve fiyat i irimi yap
manız gerek. Biliyorum kız!ıca\sınız ama 
aldığım dergiyi en az 10 kişi okuyor. Bu 
durum belki maddi açıdan sizi zarara so
kuyor ama derginizin birçok kişi tarafın
dan okunması da hoşunuza gitmesi gerek 
Gabar c 

SEN KOKULU DÜŞLERİM 
Sisli gecenin 
Loş sersemliği 

hayallerimi diriltiyordu 
Buz kesilmiş gecelerde 
Güneşin doğuşunu bekliyordum 
yağmurlar ısiatıyordu 

çıkmaz sokaklarda gezen sevdamı 
yalnızlaşmı ştı hüzünlerim 
masum sokakların 
sakin çığlıklarında boğuluyordum 
kendim olmaktan kaçıp 
aslında kendimi bulmak için, 
hayaller dünyasında uçuyordum 
beni bu kadar yıldıran 
asileştiren neydi 
neydi o 
neydi beni bu kadar çar mıhlayan 
belki fedakartıklarımdı 
beklide özlemlerimdi 
beni bu kadar ağiatan 
Hasan Basri ÇİÇEK 

YAŞAM 

BAHARLAR!, YAZLARIYLA 

SESLERiYLE, RENKLERiYLE 

DENiZiYLE, GÖKYÜZÜYLE 

GÜLÜŞLERi, iÇ ÇEKiŞLERiYLE 

SiYAHLARI, ESKiMOLARIYLA 

KÖPEKLERi, ZÜRAFALARIYLA 

BALiNALARI VE YOSUNLARIYLA 

ŞAiRLERi, ASKERLERiYLE 

POLiTiKALARI, SIRLARIYLA 

TÜRKLERi, KÜRTLERiYLE 

ERMENiLERi, LAZLARIYLA 

RUMLARI, ÇERKEZLERiYLE 

UZA YU LARI VE YILDIZLARIYLA 

DURANLARI VE KOŞTURANLARIYLA 

AŞKLARI VE GÜNAHLARIYLA 

SEViŞMELER VE DÖVÜŞMELERLE 

FlRTlNALAR VE GÜNDOGUMLARIY 

LA 

BUZLARI, ÇÖLLERiYLE 

GERÇEKLERi, YALANLARIYLA 

GÜRÜLTÜSÜ VE SESSiZLiGinE 

BiR BÖCEGiN TEKNOLOJiSiNDE 

BiR iNSANIN PSiKOLOJiSiNDE 

BiR MEVSiMiN GEÇiŞiNDE 

BiR ŞARKlClNlN SEStENiŞiNDE 

HEP GÜZEL, HEP GÜZEL! 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• • • • • 

1 I 1 Ş 1 T 1 E 1 B 1 I 1 Z 1 I 1 M 1 H 1 I ll< 1 A 1 V 1 E 1 M 1 I 1 Z 1 
• 

YOKLAMA DEFTERI 
A. Can Akyol; - Burada; A. Ertan Mısırlı; - Tatilde; Abidin 
Parıltı; - Burada; Ahmet Kahraman; - Burada; Ahmet Tulgar; 
- Burada; Akif Kurtuluş-Kaçak; Ali Nesin; - Burada; Altay 
Martı-Tatilde; Aslı Erdoğan-izinli; Ayten Akgün; - Burada; 
Barış Mutlu; - Burada; Berna Şahin-Sımfta kaldı; Celal Baş
langıç; - Yeni geldi; Cezmi Ersöz; - Buradai. Cihan Oğuz; -
Yeni geldi; Coşkun Aral; - Burada; Cüneyt Ozdemir-~aber
de; Çetin Altan;- Yeni geldi; Dicle Anter-Izinli; Enver Ozkah
ramarı; - Burada; Enver Sezgin; - Burada; Evrim Alataş; - Bu
rada; Eylül N. Geroğlu-İzinli-Hüzünlü; Fadı l Öztürk;- Bura
da; Ferzende Kaya; - Burada; Feyza Hepçilingirlcr; - Burada; 
Gülseli İnal; - Burada; Halim Bahadır; - Burada; Harndi Öz
yurt; -Yeni geldi; Hasip Kaplan; - Burada; Haydar Ergillen
Ses yok; Hüseyin Alemdar-Kayıp; İlyas Orak-Kop'ta; İmam 
Cici; -Burada; Isınail Beşikçi; - Burada; Kemal Varol;- Bura
da; Küçük İskender-Yakında geliyor; Lale Müldür;- Burada; 
M. Ali İzmir; - Burada; Mehmed Uzun-Tatilde; Mehmet 
Esen-izinli; Metin Kaygalak-Yazıyor; Muhammed Çakıral
Küs; Muhsin Kızılkaya; - Burada; Murat Muslu-Dinleniyor; 
Müslim Çelik-Gelecek ay; Müslüm Yücel-O şimdi yayıncı; 
Neşe Yaşin-Kıbrıs'ta; Nihat Kaya-Sınava hazırlanıyor; Nihat 
Ziyalan-Yurtdışıda; Oktay Güzeloğlu;- Yeni geldi haaa; Onur 
Caymaz-izinli; Orhan Aklaya- izinli; Orhan Pamuk-Gelecek 
ay; Pelin Batu; - Burada; Ragıp Duran; - Burada; Reis Çelik; 
- Burada; Rcyhan Alaç Çiçek; - Burada; Rohat Alakom-İzini 
sürüyoruz; Safa Persal-Gelecek ay; Salih Bolat; - Burada; Se
lim Temo-Küs; Selma Ağabeyoğlu;- Burada; Sunay Akın-Ge
lecek ay; Şerafettİn Kaya; - Burada; Şeyhmus Diken; - Burada; 
Şükrü Erbaş-Küs; Tacim Çiçek;- Burada; Tayfun Atay;- Bu
rada; Tim Davis; - Burada; Tuna Kiremitçi; - Burada; Vecdi 
Sayar-Haber yok; V edat Özdemiroğlu; - Yeni geldi; Vedat 
Türkali;- Kapak; Yahya Bağcı-Sergi açıyor; Yaşar Kemal-Din
leniyor; Yekta Kılıç-Ekonomist oldu; Yelda Karataş-Gelecek 
aya; Yılmaz Erdoğan;- Burada; Yılmaz Odabaşı-Sitelerde; Yu
suf Hayaloğlu-Hasta; Zeynep Casallini; - Yeni geldi. 

Esmer'den l<omplo teorileri: 
- Turkıych Kurrler ve Ruzullar 
Kürtlerin buzull.ınn erim~i n: buzul çağına iliş· 

kin araştırmalan ortaya ç ılm. Kürtler Türkiye'de ola
~ı bır bm: devrinin başlam.ı.~uıın lulsı.t ve yaluşlıklı, 

pürüzsÜZ \C gu.tcl Türkleri za)ıfbCinyderindcn ya ka· 
larıp, kıracağını bildiklcrinderı, ~u anda bir gurup kıl 
h "e pürüzlü bilim adamı kılıklı Kürt, kızgın tereya 
ğıyla bualağlanm critiyorlar. Eriyen buLlar şimdilik 

Ti.ırkiyc'dt bır etki yararmadı, Kıırtlcrin giderek kıl
lanma~ı dikkar çekici. 

· Amerika, Irak'taki oyununu Türlciye'de tekrar
lamak istiyormuş. Türkiyeli Kürtlerle irtibata geçen 
Yunaytıt Steys Kürtlere Türlciye'yi neresinden vura· 
lım diye sormuş. Künlerde, " Bizi vurun boşlukianna 

denk gelir" demiş. 
- Cezmi Ersöz sıcak denizlere açılmak arzusuyla 

kendisinden Adana 'yı ve Anvin 'i isteyen ve ellerinde 
her sohbet sonrası sınırlarını genişlenikleri Kürdistan 
haritası bulunan, donanınalı sarhoş Kürtlere, bu iki ili 
yakasmdan bir an evvel düşsünlcr, diye vermiş. He· 
men ertesinde rüyasma giren Mustafa Kemal, "Cez· 
mi, bunu nasıl yaparsm? Misakı miUi sumlarımızı na· 
sıl bozarsm? Dış mihraldann içimize girmesine nasıl 
izin verirsin?" demiş. Cezıni de "İçimize girsinler 
ama sigaralannı söndürmesinler sevgili!" demiş. Sev
gili Atatürk. 

kıirrlcrın holticuhıgü gcnctılum~. Kürtkriıı 

norm.ıl imanlar gibi ın.ı) nıunc.bıı gelmedi~. atJian· 
ııın hfJluocrck çoğalan .1mipler olduğu anlaşılmış. 

JTcr Kurdün 20 ~O<'ugumın olnı.ı~mın scbc.:bi budur. 
- Cüneyt Özdemir'ın C>.~'Türk'teki programı 5 

N 1 K'daki K, Kürt dcmduniş! 
· Kürt kadınlan ~urekli platform kuruyorlar. Şını 

diye kadar üz~rlcrindc yürüyen Kürt bir manken gö 
rülmcm~inin ~bebi kunılan plarformlann Türk ~ii
runccek kadar geniş olmamasıynıış! 

- Kunl Ttk son yıllarda t ,·san ..:ardeş sendromu 
başbnıış. Daha önce "Kc haber Ha~.ın arkada~!~ sc:n 
dmmwıu raşaran Kurtl.:r, bu s~ndromıı da sındirip 
yenı sendmınlara doğru scğırtmı~ler. 

Hiner Salcem'in Votka Limon fıJıniııde her 
sahnenin önünden ya da arkasından dört nala geçen 
bir at var. İşte o atın salıibi, civardaki ünlü \ 'C zengin 
bir ağayınış. Hiner'in filmine sponsor olmaya karar 
vermiş ama bir şart koşmuş: "Beni de oynarman la· 
zım." Hiner uzun süre düşünmtiş, en sonunda çare· 
siz kabul etmiş, adamı çağırıp sommş, "En iyi ne ya· 
parsın?" diye. O da ara binerim deyince, Hiner'in b
fasında ping diye ampul yanrruş. Hemen eleibi topla· 
rruş, motor demiş ve ağayada ata atlamasını söylemiş. 
Ağa her sahnenin önünden, arkasından atla dört na
la koşmaya başlamış. İşte o atın hikayesi böyleymiş. 

Ünlü dengbcj Şakiro da zamarnnda bir ağaya 
denk gelmiş. Ağa tuttumtuş iUa Ldanılann içinde be
nimdc geçmem lazım. Şakiro bir rürlü yakasım kur· 
raramamış. Balınuş ağanın Idam yapLiacak bir tarafı da 
yok. Ağanın hayarı çok monoron. Kaçamayacağını 
anlapnca bir odaya kapanmış, bir gün boywıca ağa 
üzerine Idamlar yapmış. Ağa akşam büyük ziyafet 
vermiş, bütün civar aşiretleri çağırrruş, tcybi getirtip, 
kaseti takmış ve son ses vermiş. Şakiro olaylan o gü· 
zel scsiyle yonımluyor, yorumluyor, yorwnluyor· 
muş. Bir tllrlü ağa geçnıiyormuş, her şarkının finalin
de de diyormuş lci, "bu olay olurken filan ağa da o es 
nada oradan geçiyormuş", 50 yiğit vurulurken bizim 
ağa tarlada rur atıyormuş, aşiretler savaşa dururken, 
bizim ağa 50 kurban k~miş. Ağaya kal gelmiş. 

Sonuç olarak diyoruz ki: 

Belli belirsiz bir va tan 
Bu.raJı değil 

Ben, onlar, siz ve bir adam 
Oralı değil 
Orası buralı 

Farkında değil 

Burası oralı 

S . .kinde değil 
Ve bulursan açık adresi 

Şuralı biri 
Şükret, önünde eğil ... 
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Xezal Xezal 
Xezal Xezal de haye hayL 

iro min e dibü mala Xezala min bar kir çü zozana oy cefay~ 
Şewte kule dile min pir bun XezaiL hayL 

Ez e van kule dilem' heya dare buye j'tere bibim 
Cem ~iq ii cem hozana .. oy cefaye.. 

Geli gundiyan ü ciranan ma hO n e qey nizanin 
Riike Xezala min sor biiye ji kut O mate lolo ... Ramusanan oy Xezal 

Xezala min xeyidiye geli gundiyan Cı ciranan 
Ez e nizanim çi ma va qiza seba çi ye hoy ... N ay e raye 

Xezal biyan e oy Xezal, Xeribi zor e oy cefa 
Bele meriye xerib li welate xenlıiye kor e Xezal 

iro din il bala xwe didime çiyaye zozana çiyaye 
Sipane Xelııte berfe le kir oy cefaye 

Disa min dit bilbile malxirab haye haye di 
quntara çe de helin çekir oy cefaye 

Sııla par heta van çaxana Xezal ya min bu 
Sala is al m ere he ram rab O lolo dawe le kir .. 

Xezala min biyan e 
Geli gundiyan ü ciranan ez e nizani m va keça seba çi ye hoy .. na ye raye 

*** 
Ceylan, ceylan, ceylanım 

Bugün, görüyorum ki ceylanımın evi yaylalara t~ınıyor, ah cefam 
Ve yaratarımın sızısı arttı, yüreğim yanıyar ceylanım ... 

Ben bu yürek yarasını ~klarla, ozanlarla sağaHırım ancak. 

Ey köylülerim, komşular bilmiyor musunuz ki 
Ceylanımın yanakları öpüşlerle kızarmış 

Ceylanım küsmüş köylülerim, komşular 
Nedenini, neden bana gelmediğini bilmiyorum ... 

Ceylanım yabanıldır, yabancı olmak zordur ah cefa ... 
Evet yabanıl kişiler sürgünde kördür ceylanım. 

Bugün yaylalara, Sipane Xelate ye (Süphan Dağı) 
bakıyorum kar yağıyor ah cefa 

Ev ler yıkan bülbül, dağın eteğinde yuva kuriiiiiJ ah cefa •.• 
Geçen yıldan bu yana ceylan benimdi 
Şimdi zorba biri kalkıp elimden aldı ••. 

Ceylanım yabanılılır 

Ey köylülerim, komşu!!!!' ;;~denini bilmiyorum ••• Neden telııdJw? 

Kürtlerin en önemli dengbejlerinden biridir. 1912 yılında Cizre'de 
doğdu. 13 ya~ındayken Şeyh Sait ayaklanmasına katıldığı için 

tutuklandı, ancak yaşı küçük olduğu için darağaçından kurtuldu. 
Dört yıl Diyarbakır Cezaevi'nde yattıktan sonra serbest bırakıldı. O 
zamandan itibaren stranlar söylemeye baıladı. Doğduğu topraklar-

dan Hesen Cizrawi ile birlikte ayrılmak zorunda kaldı. Ölümüne 
kadar Irak Kürdistanı'nda kaldı. Orada uzun yıllar boyunca karın 
tokluğuna stranlar söyledi. 1932 yılında evlendi ve biri kız diğeri 

erkek iki çocuğu oldu. Meryemxan'la birlikte Ebul Kalbe 
Kumpanyası'na katıldı, 1939 yılında ise Bağdat Radyosu'nun 

Kürtçe yayın biriminde çalışmaya başladı. Cizrawi, köy köy gezip, 
kimi zaman para kar~ılığında kimi zaman karın tokluğuna dengbej
lik yaptı. Dengbejler genellikle stran üretmez sadece i cra ederler. 

Cizrawi bu noktada Evdale Zeynike gibi icra etmekle kalmaz 
yüzlerce stran üretti ve toplumunun belleği oldu. Ömrü yoksulluk 
içinde geçti. Bir köyden çıkıp başka bir köye giderken artık lime 

lime olmuş ayakkabısı ikiye ayrılır. O da çare olarak 
enstrümanından bir tel koparıp parçaları birbirine bağlar ve yoluna 
devam eder. Cizrawi'nin annesi de (Edila Xanim Cizrawi)önemli 
bir dengbej olarak bilinir. Stranlarında a~k, sevgi, yiğitlik , ülke 
sevgisi başat öğelerdir. Yukarda çevirisini yaptığımız xezal xezal 

onun en bilinen stranlarındandır ve Şivan Perwer tarafından 
yeniden düzenlenerek icra edilmiştir. Bunun dışındaki birçok 
stranı baıta Şivan Perwer olmak üzere birçok Kürt müzisyen 

tarafından söylenmi~tir. Bave Fexro, Heseniko, Gidyano, Xirabo, 
X e co dillerde dolaıan birkaç stranıdır. 1986 yılında 74 
ya~ındayken Duhok'ta bir hastanede vefat etmiştir. 
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