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Seni yeneceğim 
• 
Istanbul! 
Bt:yazıt meydanındaki İstapbul 

U niversitesi'ni buldum. lmtihafl:!l girdim, 
tıp fakültesi öğrencisi oldum. Once 

karrunu doyuracak bir iş, kalacağım. 
bir yer gerek derken günler geçti. Işi 
de, yeri de buldum. Her Pazar günü 
Sarayburnu'nda zokayla, iri mi iri 
palamudar yakalar, günlerce onları 
yerdim. Bir Pazar balık tuttuğum 
yere yakın korkunç bir kalabalık 
birikti. Denizden bir gencin cesetini 
çıkardılar. Annesi yaşlı bir 
köylüydü. Hem ağlıyor hem 
haykırıyor, ağıt yakıyordu. 
'Oğlumu Istanbul yuttu.' O 
zamanlar insanlar boğaz 
köprülerinde değil, Sarayburnu'nda 
intihar ederdi. O garip, zavallı 
anneciğin sesi günlerce 
kulaklarımda kaldı. 'Oğlumu 
İstanbul yuttu.' Ama beni 
yutmayacaktı. Bir gece koyu 
karanlıklar içinde korkunç öfkeli, 
zalim rüyalar görerek uyuyan 
İstanbul'a haykırdım: 'Beni 
yutamayacaksın, s~a 
yenilmeyeceğim.' Oyle zorluklar, 
acılar içindeyim ki! Yıllar sonra, 
Yıkılınayan Adam fılmine aynı o 
umutsuz isyan dolu gt:ceyi 
koydum. 'Y ıkılmadım Istanbul, 
ayaktayım.' Aynı salıneyi önce Ferdi 
Tayfur bir filminde kullandı. 
Ardından Orhan' Gencebay, derken 
İbrahim Tatlıses 'o kutsal isyanı' ~ 
arabeskleştirdi. ( ... ) Güvercin külü 
rengi bir pus yolcu vapuruna abandı. 
Her şey 'eski bir hayal' gibi gerilerde 
kaldı. U zaklardan bir çocuk sesi 
geliyor. 'Y ıkılmadım İstanbul, 
ayaktayım." 

[ cüneytaltun ] 
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Diyarbakir için MASAL 
RADA, gidip de 
durduğum ilk yerde, bir 
ülke buldu kendine, 

kesilmiş bir dal gibi 
sürüklenen yalnızlığım. Bir 
avuç taştan, uçsuz bucaksız bir 

' kent kurdu. 

Hiçlil< 

Irmağın bıraktığı yöne 
doğru gittim, gittim ve 
durdum. Durduğum ilk yerde, 
toprağa bakmayı öğrendim, 

tohumların sabn ve başakların 
çılgın cesaretiylc ... Orada 
eğilip çok eski tannlann 

elinden efsanelerle beslendim, 
sınırsız acılar topladım kır 

çiçeklerinin arasından, 
çelenkler ördüm dikenli teUere 
tak.ılnuş güvercinlerin 
tüylerinden ... Kırık taşların 
arasında dolaştım, kanayan 
yaraların, yıkıntılar arasındaki 
sönmemiş alevlerin, yanmış 
düşleri e nesnelerin ... 
Gündoğumundan önce 
gömülen ölülerin ezgilerini 

Un ve elek ... Kimse onlar ... 
Hepsi bu -niye anlam1yorsun? 
~enim hayatla ararndaki ilişki 
!şte bu kadar 
Işte o kadar 

Kör kalbirn 
Aç kendini 
Onlar1n göreceği aynaya kadar 

Açt1m kap1y1 baktim ki ... 
V o klar! 

dinledim, Çoban kadınların 
ağıtlarıru, toprağa simsiyah 
kanla işlenmiş öykülerini 
insanların ... Orada, 
kaybedecek hiçbir şeyi 
kalmayanların arasında, 

ölümün bile yenik 
düşebileceğini öğrendim. 

Kentin surlarında ırınağa 
bakan, solgun yüzlü bir 
çocuğa rastladım, 
benimkinden daha ağır bir 
dünyaydı taşıdığı gülümseyen, 
gümüş rengi gözlerinde. 
Görkemli rüzgarların ortasında 
eğilmiş, ölü kuşların ezgilerini 
topluyorrlu taşlar arasından, 
yaylım ateşiyle delik deşik 
edilmiş düşleri, geleceğin altın 

rengi, kül rengi 
gündoğurnlarını ... 

Herşeyi sürükleyip götüren 
ırmak, beni orada, onun 
bomboş ellerinde bıraktı. Saat 
başı vurolan uçsuz bucaksız 
yüreğinde ... Gidersin, gidersin 
ve durursun. İlk kez bir 
çocuğun gözyaşlarıyla ağlarsın. 

Seni gözbebeklerinde tutan, 
hiç bırakmayan bir ülkede ... 
Bir yürek dolusu taştan 
kurulmuştur senin ülken. 

Senin, benim, herkesin. 

aslierdoğan ] 
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Por f'e '!!~~ ESMER - CEMMUZ 2006 , q 

ClAL AYDIN hayat:uı.ı dinlerken, 
Picasso'nun "Renklerin ger
çek rengi ancak beyaz bir ze-

minde ortaya çıkar" sözünü 
anımsadım. Ne de olsa yaşadığı

mız coğrafya beyaz bir zemin olmak
tan uzak bırakıldığından, üzerinde 
yaşayan insanların gerçek renklerini 
gör~ilmek yoğun çaba gerektiriyor
du. Iclal Aydın için ise bunu yapmak 
zorunluydu. Çünkü kalabalıklar onu 
televizyonla tanımış, yazı dünyası 
toplist olmasını tartışma konusu yap
mış medya ise hayatını didikleyip 
durmuştu. 

Oysaki her birey gibi yoğun çeliş
kilerle örülmüş bir hayata doğmuştu. 
Toprak reformuyla topraklan elinden 
alınırken Türkçe bilmedikleri için 
başlanna geleni anlamakta zorluk çe
ken zengin güçlü bir aşiretin üçüncü 
kuşak mensubuyken bir gün eline 
"Türkçeyi en iyi konuşan" ödülü tu
tuşturulmuştu. Üstelik bu ödül bir 
zamanlar yoksul bıraktınlmış, anadi
linden utandırılmış Kürt bir babaan
nenin bir ağıt dolusu keçisini kurban 
vermesine vesile olmuştu. 

Anne ve babamın memuriyeti nede
niyle Nevşehir'de doğdum. Babam Ela
zığ Karakoçanlı Kürt bir ailenin evladı. 
Köyümüzün Türkçe adı Demirdelen, 
eski adı Kafan. Babamlar kız alıp vermek 
sebebiyle çok geniş bir sülale. Birkaç ko
lu olan bir aşiret: Şadiyan aşiretinin Ok
çuyan koluna kadar uzanıyor. Toprak 
reformu sonrası sıkıntılar yaşamış bir ai
le. Köyler sahibiyken, sadece yaşayabile
cekleri kadar toprakla kalmışlar ve Türk
çe bilmedikleri için başlarına geleni algı
lamakta güçlük çekınişler. O yüzden bi
zim düzgün Türkçe konuşmamız çok 
önemliydi babaannem için. Ve babaan
nemin isteğiyle hiç Kürtçe bilmiyorum. 
Alevi olduğumuzu biliyorum ama baba
annem Sünni olduğumuzu söylüyordu. 
Arncalarım da bu konuda uzlaşamazlar. 

Korkunun temeliendiediği bir ya
şam biçimine evrilmişti zaman. Yaşa
marun bedeli dillerinden, inançların
dan vazgeçmekten, onlara benzemek
ten geçiyordu. 

Ben kızımın babaannerne benzeme
sirıi çok istedim ve kızım babaannerne 
benziyor. Babaannem sanşın bir KürttiL 
Kınlgan ama güçlü bir kadındı. Banda 
doğan torunlan için tek isteği okumala
nydı. Babaannem hayaumızı belirleyen 
bir kadındır. Babaannem biz torunlan 
doğduktan sonra bizi anlayabilmek içirl 
Türkçe öğrendi. Altmış yedi yaşında 
okuma yazmayı söktü. O coğrafYadaki 
her kadıcıın kaderine düşen acılar baba
annemiri yaşamına ziyadesiyle düşmüş
tür. Azınlık olarak isimlendirilmenin aa
sını yaşamında somut örnekleele yaşamış 
bir kadın. Yedi oğlunu ve iki kızını yok
sulluğa rağmen okutmuş. Amcalanının 
ve halalanının hepsi lise mezunudur. 
1950'lerde bunun farkıcıa vanp çocukla
rını okutmak, mücadele etmek bence 
çok önemli. O coğrafYadaki herkes gibi 
yoksullukla mücadele etmiş. Mesela do
kuz çocuğa dört çift ayakkabı alınabili
yormuş. Yalnız kızlar şanslıyınış, İkisi bir 

# çift kullanıyormuş. AYakkabılan eskime
sin diye ayakkabılan cebirlde okula giden 
biri benim babam. O yüzden okumak ve 
öğrenmek çok önemli olmuş onlar için. 

K1nama hallerimi 
aç1k tut yollar1m1 

Yıllar sonra _bir televizyon progra
nunda tarunu Iclal'in elinde tuttuğu 
ödülün ne olduğunu soracaktır baba
anne. 

Babam, "Anne, tarunun o kadar gü
zel Türkçe konuşmuş ki, üniversiteiller 
ona ödül vermişler" deyirıce babaannem 
ağılda ne kadar keçi varsa kestirmiş, tüm 
köylülere yemek yapıp vermiş. İlk kitabı
mı gördüğünde kitabı elirıe alıp IIZun 
IIZun inedeyip "Türkçe mi bu?" diye 
sormuştu. "Evet, ben yazdım" deyirıce 
öpüp alnına koymuştu. Biz torunlan ba
baannemi mutlu ettik. Rayaonda bir sü
rü alacağı vardı. Alacaklarından bir tane
sirıi ona verdiğimi düşünüyorum. Ölü
münden birkaç gün sonra bir kızım ola
cağııu öğrendim. 

Memleketi Karakoçan'ı "Kürt, 
Alevi, Zaza kanşımıııın en fazla bu
lunduğu yer olduğundan çok kederli 
~ir coğrafyadır" diyerek tanımlayan 
Iclal Aydın aile geçmişini araştırmaya 

[ reyhanalaççiçek] 
~~ 

kararlıymış. 
Demek ki aileler çocuklan yaşasın di

ye dini irlançlannı bile gözden çıkarabili
yorlarmış. Bu yüzden babaannerne çok 
saygı duyuyorum. Belki inançlarından 
vazgeçti ama bizi en iyi şekilde yetiştic
mekti tüm çabası. Bundan sonra yazmak 
için kafaını patiatacağım iş kendi ailemle 
ilgili bilinmeyenleri bulmak, bilincnesirıi 
istediklerini anlatmak olacak. Bu hikaye 
bilinsin isterim. " Böyle bir zenginlik, 
böyle bir aileniz var. Bunu araştırmak ve 
yazmak bir kere ödevin olmalı, özellikle 
babaannen için bir ödev olmalı" diyerek 
buna biraz da sevgili Turıa Kiremitçi ve
site oldu. Sonuçta "tarih" diye bildikleri
miz anlaum ve yorum kanlarak bize ka
dar ulaşmış bilgilerdir. O yüzden irlanç 
başka şey, bilim başka diyorum... Öte 
yandan düşünüyorum da, gerçeği duy
mak kaç kişiniri işirle gelir ki ... 

Büyükbaba'ya gelince; o, toprak
larını elinden alanlarla hesaplaşmasını 
sürdürmektedir MJ.a. 

Büyükbabam çok komik adamdır. 
Dedemirı yaşını bilmiyoruz ama 106 ya
şında olduğunu tahmirı ediyoruz. Birkaç 
savaşa gittiğini anlanyor ama hangisi ol
duğunu hatırlamıyor. Sonuçta geçen 
yüzyılın içindeki bütün savaşlar olabilir. 
Dedernin ne kardeşiyle ne de amca ço
cuklanyla hesaplaşması bitmedi. Ellerin
de kalmış bir avuç toprağı da kendi ara
larında paylaşamamışlar. Hala geceleri 
elirlde fenecle yatağın aluna girip mahke
me kuruyor. Onun bu toprak sevgisini 

mal sahibi olmakla değil, bir yere ait ol
mak ve toprakla büyümüş olmakla açık
lıyorum ancak. Yaşamı boyunca toprak 
için o kadar çok kavga etmiş ki, hayatla 
hiçbir mantık! ilişkisi kalmadığı halde ge
celeri fenerle yatağa girip kendince hak
kını anyor. 

Anne ise İç Anadolu Bölgesi'nden 
Ihlara Vadisi'ne yerleşmiş Çerkez 
Türkmen kanşımı bir aileden. Anne 
de baba gibi dokuz kardeştir. Biri 
Elazığ'dan çıkıp gelir bir diğeri Nev
şehir'den, Niğde'nin Koçaş ilçesinde 
bulunan bir yatılı okulda buluşurlar. 

Annemler de tam muhafazakar. İç 
Anadolu 'ya yerleşmiş ve asimile olmuş
lar. Annem Çerkezce bilmez mesela. Ya
ulJda babam sınıf başkanı, annem de 
uf.ık tefek küçük bir kız çocuğu ... Ba
bam konuşanlar listesirlde devamlı anne
mi k;tyıcıyor. Bu kayırma yıllar boyu de
vam ediyor. Sonra lisede aynlıyorlar. 
Kızlar Kız Meslek Liseleri'ne, erkekler 
ise Ziraat Liselerine. Annem ve babam 
evieniyorlar ailelerin karşı çıkmasına rağ
men. Annem o sıra 19 yaşında, babam 
ise 20. Düğün yapmadan nikihtarı dün
ya evine giriyorlar. 

Annesi baba tarafına girmiş ilk 
yabancı gelin, baba ise bir Iç Anado
tulu aileye girmiş ilk Kürt erkektir. 
Karşı çıkanlara rağmen sevinen ba
baanne... Şehirli gelin aldık diye se
vinirken babaanne köylü kızı aldık
larını öğreniyor, gelin geldiği ilk 
gün şalvarı hacaklarına çekip ekmek 
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§ 1 ESMER -TEMMUZ 2006 portre 

Kız kardeşi Hilal, annesi Yücel ve İc lal Aydın ... 

pişirmeye başlayınca ... 
Annem o sıra meslek içi eğitmen, ev 

ekonomisi memuru olarak çalışıyor. Ba
bam köylerde ziraatçılık ve toprak üzeri
ne köylüyü eğitirken, annem köylü ve 
çiftçi kadınma doğum kontrolden yemek 
pişirmeye, konserve yapımından çocuk 
bakırnma kadar her şeyi öğretiyor. Müt
hiş idealist bir çift ve aynı zamanda ro
mantikler. Birlikte gezdikleri köylerde 
biri konserve yaparken diğeri aşılamayı 
gösterirdi. 

Bir zamanlar ay kıskanır da nazan 
değer diye güzellecin yüzüne is sürer
lermiş ya; yaz tatillerini babasının kö
yünde geçiren Aydın da alnında ocak 
karasıyla dolaşanlardaruruş. 

Bizim oralann deyimiyle üskürü isini 
babaannem sürerdi ben yıkardım. Her 
yaz tatili köydcydik. O sıra Ankara'da 
ikamet ediyoruz. Benim için çok renkli 
bir dönemdi. Çok güzel bir mahalle ha
yatının içinde büyüdüm. Evde gördü
ğüm ilk şey kitap okumaktı. Okuduğu
muz gazete yüzünden aldığımız tehdit
leri, babamın direnişini hatırlıyorum. Ül
kücü bir mahallede onırmamıza karşın 
babam Cumhuriyet gazetesini kapımıza 
bıraktınrdı. Şimdi ne cesaret diye düşü
nüyorum. Ama mahallede çok sevitirdi 
babam. Derviş gibi adamdı. Yctmişli yıl

Iann sonundaki siyasi çalkalanmanın evi-
mizin içindeki yansımalan başladı. · 

Anne ve babanın inandıklan siyasi 
düşünce 12 Eylül'den daha önce al
mıştır darbesini. Başlayan fikir ayn
lıkları bir aşk masalının da hazin so
nunu hazırlar. 

Annem ile babam aynı örgütün için
de olmalanna rağmen anlaşmazlığa düş

tüler. Dev-Yolcuydular. Örgütlerinde 
yavaş yavaş kopmalar başlamıştı. Sonra 
bir sabah uyandık ki darbe olmuş. Ba
bam istif.ı edip yurtdışına gitmeye karar 
verdi. Babamın aranma durumu yoktu 
ama özel ilişkileri, ortamın belirsizliği 

gitmesini zorunlu kılmıştı. Çok güzel bir 
.çöl yeşillendirme projesi alıp Libya'ya 
gitti. Ben o sıra dokuz yaşındayını ve ha
yatımdaki ilk büyük özlemi yaşıyorum ... 
Annem ve babam ilk ayrılık işaretlerini 
vermeye başlanuştı. Ve Türkiye'de her 
şey değişmişti, düzen değişmişri. Annem 
daha uzlaşmacıydı ama baban1 olanlar
dan nefret ediyordu, reddediyordu. Ba
bam ithal peytilller bile görmek istemi
yordu, çok sinirleniyordu. Dejenerasyo
nu hissediyordu. Bugünü görüyordu. 
Babama çok üzülürüm, çünkü uğruna 

savaş verdiği herşeyin yıkıldığını gördü. 
Herşeyin; bir aşkın, bir siyasi düşünce
nin, bir sistemin.. . Heykeller kınlırken 
babarn hüngür hüngür ağladı. Annem 
hayata uyum sağlarken iyice kopnılar. 

"Sen olmazsan biz bu evliliği çoktan bi
tirirdik" cümlesi bir çocuk için çok zor
dur. Hiçbir çocuk bunu hak etmiyor, be
nim çocuğum da dahil olmak üzere. On 
iki yaşımdayken ayrılmaya karar verdiler. 
O kurumun bozUlmaması adına son de
rece mutsuz bir ilişki götürüyorlardı. "Si
zin mutsuzluğunuzun yükünü daha f.ız
la taşıyamayacağım" deyip ayrılmalaruu 
ben istedim. 

Babası annesinden ayrıldıktan 

sonra bir kez daha evlenir ve Karako
çan'a döner. önce bir sera sonra kar
deşleriyle bir okul ve kütüphane yap-

poz nrıflltmlz bu tablo için ıhlt diyor: 
"Hayatımda yalnız bir teY için mOthiJ bir arnı duydum; nt 
bir hayat, ne bir trktk, nt bir ar~ba, ne bir elbise; Ztrrin 
Teklndor•un " GO n batımında bebekler'' n " G6zll kapalı ka· 
dın" tabloları Için." 

tırır. İclal Aydın küçük kızkardeşi Hi
lal ile birlikte annesiyle kalır. Sonraki 
yıllarda Elazığ'a Anadolu Lisesi'ni 
okumaya gider. Orta ikinci sınıftan 
sonra okulu bırakıp Ankara'ya döner. 

Annem babam aynidıktan sonra zor
lu bir süreç başladı benim için. Tam er
genlik dönemindeydim. Çalışmaya başla
dım. Sömestri, yaz tatillerini değerlendi

rir, çalışırdım. Annemin arkadaşlannın 
ofisinde telefonlara bakardım. Lise yılla
rımı çalışarak bitirdim diyebilirin1. 

Erken yaşta karar verir oyuncu ol
maya. Oysaki annesi avukat olmasını 
istemektedir. Annesinden gizli girdiği 
konservaruar sınavlarını kazanır. Ama 
bir engeli vardır. Borçlu derslerinden 

Yedinci y~ gilnilnde babası Vecdi Aydın ile ... 

dolayı mezun olamamaktadır. Ama 
öğretmenierin ona inancı tamdır. 

Edebiyat öğretmeni İlhan Öz kurul
daki 12 öğretmenin imzasını teker te
ker evlerini dolaşarak alır ve İclal Ay
dın son dakikada konservatuara kayıt 
olur. Sıra annesini ikna etmeye gel
miştir. Bu işi de Beymen'de çalıştığı 
sırada taruştığı Ankara Devlet Tiyat
rosu oyuncusu Kaya Akarsu üstlenir. 

Okula girdikten bir sene sonra anla
dım ki tiyatro okun1ak bir sıruf işiymiş. 
Herkesin yapabileceği bir iş değilmiş. Ai
lenizde Rembrand'ı tanıyan yoksa opera
ya gitmeyen kişilere hayretle bakan birisi
ne siz de hayretle baloyorsanız bu iş çok 
zor. Büyük bir hayal kınklığı.na uğradım. 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bö
lümü çok güzel bir okuldu ve çok iyi bir 
temel eğitim aldım. Birinci sınıftan sonra 
19 yaşında Almanya'da yaşayan bir tiyat
rocu ile evlenip okulu bıraktım, Alman
ya'ya gittim. Okulurndan Profesör Dok
tor Nurhan Karadağ ve Profesör Doktor 
Metin And'tan aldığım teori dersleri sa
yesinde Humboldt Universitesi'ne kabul 
edildim ancak okula başlamadan, öde
nekli bir tiyatroda çalışmaya başladım. 

Oyunculuğum beğeniimiş olacak kadro
lu oyuncu olarak devam ettim. 19 yaşın
da sahneye çıkabildiğim için 'tamam ben 
oldum' diyerek okumaktan vazgcçtim. 
Okulu bıraktığım için asla pişman olma
dım. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaptım 
tiyatroda; çivi çakmak, dekor yapmak, bi
let satmak, kahve satmak, oyunculuk, re
ji yardımcılığı, dramaturji dahil. Ödenek
li ve özel tiyatronun her türlü kahnnı 
çektim. Avrupa'da görebileceğim en iyi 
tiyatrolan, oyuncuları, oyunlan gördüm. 
Berlin'de yaşarken savaşın, kültürel an
lan1da orayı teriklediğine ve yükselttiğine 
tanık olmuştum. Ve orada o kadar güzel 
tiyatro yapıyorlardı ki, ben ne yapıyorum 
diyerek tiyatroyu bıraktım. Çünkü bi
zinıki 'miş gibi' yapmaktı. 

Bu iş nereye kadar gidecek, demeye 
başladım. Kişisel bir meseleydi bu. Ve şu

nu gördüm; tiyatroyu o kadar kutsallaştı
np yüksek bir yere koymuşuz ki, insanlar 
dönüp bakmıyor bile. Edebiyat da böyle. 
Oysaki kalabalıklarla buluşmak lazım. 

Bunun ipn ilk fırsat altı yıl sonra 
kapısını çalar. O sırada eşinden boşan
mış ve tiyatroyu bırakmak üzere Tür
kiye'ye dönme niyetindedir. Arkadaşı
na gönderdiği bir fotoğrafını gören 
Uğur Yücel, Eşkıya filmi ipn onu Ya
vuz Turgul'a önerir. 

İstanbul'a döndüm. Nereye dönülür 
ki başka? "Eşkıya"da OYJ1affiak için gel
dim. Senaryo okundu, provalar yapıldı ve 
oyunculuğum sınandı. İstedikleri tarih
ten önce Istanbul'a geldim ve bekledim. 
Ama ne arayan ne soran var. Sonra öğ
rendim ki onlar Yeşim Salkın1 ile çalışı
yorlarmış. Ama bana haber vermediler. 
Türkiye'de öğrendiğim ilk kural; eğer_bir 
iş olumlu ise sana haber verirler, olumsuz 
ise sizi hiç kimse aramaz. 

"Almanya'da bir tiyatrocu kızmuz 
var, çok yetenekli" fısıltıları o daha 
dönmeden Osman Sınav'a lcadar gel
miştir. Ardından gden "Sıcak Saat
ler" dizisi oyunculuğu, aynı tarihl~de 
HBB tdevizyonunda başladığı "Iki
den Dörde" kadın programı onu kala
balıldara buluşma idealine doğru gö
tü.riir. Sonra Kanal D, ilk kovulma ve 
ilk parasızlık. •. Kötü bir işsizlik döne
minin sonrasında yeni kurulan kanal 
BRT'den gden program yap teklifi ve 
"Hayat Güzeldir" programı ile yeni 
bir başlangıç. .. Sonra da İclal Aydın 
denince; Van'daki küçük çocukların 
bile "Aney bak hayat güzeldir geçiyor, 
koş" diyerek seslendikleri bir "Hayat 
Güzeldir" sloganının oturuşu. 

Kimilerinin milyonlarca dolar para 
harcayacak sağladıklan şeydi bu. "Hayat 
Güzeldir" izleyicisi tevecci.ili gösterdi ve 
beni çok sevdi. Sonra bu bir kitap proje
si o ldu. Kitabın satış grafiği yüksek olun
ca Sabah gazetesinden köşe yazarlığı tek
lifi geldi. Arada "Bir Demet Tiyatro"da, 
diziler, filmler derken geldiğim noktayı 
sorarsaruz; muhteşem bir hayatını var. 
Ne kadar şanslı olduğun1u görüyorum. 
Kendimi seviyorum ve en çok yazarken 
kendimi iyi hissediyonun. Çünkü yaz
mak en çok benimle ilgili bir mesele. Ba
şarılı işler yaptım, tepetaklak olduğun1 da 
oldu. Türkiye'nin en zengin kad.ınıyıın. 
Yapmak istemediğim hiçbir işi yapmıyo
nın1. Gerçek zenginliğin bu olduğunu 
düşünüyoruıTI. Ortada birileri olarak, bir 
kadın olarak ... Ben ekranda olınak iste
miyorum dedim ve değilim. Çünkü yazı 
yazarak da çok ciddi bir kalabalığa ulaşa
biliyor ve hayatınu devam cttirebiliyo
rum. Edebiyatçı olmak çok önemliyse 
buyrun onların olsun. Hep bir öğrenme 
telaşı içindeyim. Bu da beni çok yoruyor. 
Bir diplarnam olmadığı için değil, neden 
bu kadar az öğrendiğimin kederi var 
içimde. Sosyoloji ya da sanat tarihi oku
mak için bir gün üniversiteyc tekrar dön
mek istiyorum. 
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Akdeniz kültür çemberi 
-Asurun, Sümerln givdesl Mezopotamyadaysa, başı Anadoludadar. Hititler de 

Içinde, bunlar apğ1 yukarı bir kikten filiz vermiş, ayrı ayrı gelişmiş, renk 
renk çiçek açmış dallardtr. Ne kadar kendine has olursa olsun bir Hitit 

heykelinin temelinde Sümerl buluyoruz. 

IMDIYE kadar Anadoluda on 
sekiz bin antik yerleşim yeri
nin olduğu saptandı. Bunla-

rın on dört bininin adları bilini
yor. Geriye kalan dört binin de adları 
yavaş yavaş öğreniliyor. Güneyde kü
çük bir ovada üç yüz tane höyük var. 
Bunlardan b~. tanesi bir karpuz dilimi 
gibi kesildi. Ust üste dokuz uygarlık 
çıktı . Bugün o höyükten çıkan Hitit 
eserleri Antakya Müzesinde sergilcni
yor. Yazılı kayalar, mağaralar, birılerce 
höyük daha gizlerine varılmamış öyle
ce duruyorlar. Troya da, kazıya başla
madan önce Anadoludaki binlerce 
höyükten herhangi birisiydi. Sonunda 
üst üste dokuz uygarlık ve Namero
sun büyük gizi ortaya serildi. Bugün 
Troyadan sonra Homerosu, epopeleri 
daha iyi anlıyoruz. 

Anadoluda kurulmuş _en büyük 
devletlerden biri de Hitit Imparator
luğudur. Gene bugün Anadoluda bi
linen Hitit arutlannın, yazıtlarııun, 
harabe yerlerinin, yaztlı talbetlerinin 
bulunduğu yerleşim alanlan yetmiş 
kadardır. Bu sayının ne kadar az oldu
ğu yeni yerleşim alanları bulundukça 

anlaşılıyor. Beş yüz yıllık ilginç bir uy
garlık yaratmış Hititlerin büyük bir 
sahadaki yerleşim yerleri elbette yet
miş sayısında kalmayacaktı. 

Anadoludaki bugün bildiğimiz 
birkaç uygarlığın en ilginç olanlarının 
adını sayınakla yerinelim şimdilik. 
Bunlar orijinal uygarlıklardır. İnsanlık 
üstündeki etkileri çok büyük olmuş
tur. Urartular, Mitanniler, Hurriler, 
Asurlular, Sümerleri de bunlara ekle
yebiliriz. Asurun, Sümerin gövdesi 
Mezopotamyadaysa, başı Anadoluda
dır. Hititler de içinde, bunlar aşağı 
yukarı bir kökten filiz vem1iş, ayrı ay
rı gelişmiş, renk renk çiçek açmış dal
lardır. Ne kadar kendine has olursa 
olsun bir Hitit heykelinin temelinde 
Sümeri buluyoruz. Mısırdan bile etki
ler, kokular var. Hititlerin o şaheser 
Kumarbi destanı Gılgamıştan kop
muş, Anadolu gömleğini giymiş yep
yeni bir efsanedir. Mezopotamya tan
nlarını Anadoluya çağtrnuş, oradan 
da Greke göndermiştir. Grek mucize
sinin kökeninde daha önce belki de 
daha sağlam mucizeler yatıyor. Hitit 
mucizesi, Sümer, Babil, Urartu muci-

zesi ... Gılgamıştan Kumarbiye, İlya
daya, Odysseiaya. Kumarbinin The
ogoniayla yakınlıklan üstünde daha 
1945 'lerde durulmuştu. Bütün Orta
doğu de.stanları, bugün bildiğimiz ka
darıyla Ilyadadan Tevrata kadar bü
yük bir destarun kollandır. Destanla
rın gelişmesi, çağ çağ, ülke ülke ko
şullara uyularak yaratılmış olmaların
dandı. Bütün yeraltındaki şehirler 
açıldığı, yüzbinlerce tabJet okundu
ğu, elimize onlarca Gılgamış, Kumar
bi geçtiğinde göreceğiz ki, büyük bir 
Akdeniz destan .~ünyası yaratılmış 
çağlar boyunca. Ulkeler, çağlar, uy
garlıklar birbirini etkileyerek, besleye
rek büyük bir destanı kol kol, dal dal 
geliştirmişlerdir. Kumarbiyle Hesi
odusun Theogoniasının benzerliği 
hiç de yabana atılacak bir uygarlık 
alışverişi değildir. Yunan ne kadar 
mermerse, Hitit de o kadar, daha da 
çok granit kayadır. Eski Yunan ne ka
dar at, gemiyse, Hitit de o kadar as
lan, geyiktir. Geyik dedim de, Anado
lu bozkın bugün uçsuz bucaksız, acı, 
otsuz ocaksız yangın yeri gibi bom
boz, ot bitirmez bir düzlüktür, bura
da geyik ne ge zer, geyik orman hay
vanıdır, biliyoruz. Hitit uygarlığı ince 
bir uygarlıktır. Heykelleri, destanları, 
duaları ayağı yerde, etiyle kanıyl a da
ha yaşayan bir uygarlıktır. Böyle ot bi
tirmez bir bozkırda, böyle bir uygar
lık nasıl boy atar, üstünde düşünül
mesi gereken bir olay. Yalnız Anado
lunun geçmiş toprak örtüsü üstünde 
biraz durursak, bu toprak parçası üs
tünde biraz bilgi sahibi olursak, bura
ların eskiden böyle ot bitirmez boz
kırlar olmadığını görürüz. Hititler za
manımda buraları gür ormanlıklardı 
ve Orta Anadolu ormanlarında geyik
ler dolaşırdı. 

Anadoludaki şimdiye kadar doku
nulmamış yüzlerce büyük Hitit, Mi
tanni yerleri bize gözlerini açtıklan 
zaman bambaşka bir dünya olacaktır. 
Tarih görüşümüz her geçen gün de
ğişikliğe uğruyor ya, çok değişecektir. 
Insanoğlunun günümüzdeki aptallık
ları, bütün varını savaş için insanlan 
öldürmeye harcama çabaları samnın 
uzun sürmeyecektir. O zaman işte 
geçmişimizi aramaya yöneleceğiz. In
sanlık gelmişiyle geçmişiyle bir bü
tündür. Nereden geldiğimizi, becer
diğimizi bilmiyorsak ne yapacağımızı 
da o kadar kolay bilemeyeceğiz. Dü
şünelim ki, binlerce tabler okunmuş, 
onlarca Gılgamış, Kumarbi, İlyada 
çıkmış. Yeni heykeller, seramikler, na
kışlar, oyuncaklar, kabartmalar evler ... 

Kim bilir o zaman insarılığımız, 
kültürümüz ne kadar zenginleşecek. 

O zaman Akdcnizin dünyamız üstün
de ayrı bir kimliği, kişi liği bulunduğu
nu daha iyi anlayacağız. Zengin bir 
Akdeniz kültür çemberinin iyice pe
kişmesi insanlığımıza neler, ne ola
naklar kazandırabilir, düşünebiliyor 
muyuz? Şimdiye kadar Akdeniz kül
tür dünyasının dünyamıza getirdikleri 
azımsanmayacak kadar büyüktür. 

Bugünkü insan uygarlığırun döl
yatağı A.kdenizdir, bu gerçek artık 
tartışma dışıdır. İşte o zaman Akdeniz 
~-aşka, yeni bir uygarlık doğurabilir. 
Orneğin, savaş istemeyen bir insanlık, 
barış içinde bir insanlık, yeniden yara
tılmış insan değerlerine sahip bir in
sanlık, sevgiyi, belki daha safım, güze
lini, dostluğu, kardeşliği yeni yarat
mış, sömürüye, insanlığı aşağılayan 
bütün davranışlara karşı bir insanlık ... 
Unutmayalım, yeraltında insanlığın 
büyük kültürü yatıyor. Büyük bir par
çamız yatıyor. Arkeoloji insanlık mu
cizelerinden bir tanesidir. Eski yazıla
rı okuyabilme b_ecerisi daha da büyük 
bir mucizedir. Insanlık Gılgamışı ka
zandı , Kumarbiyi kazandı ... Daha çok 
var. Hitit geyikleri de birer sanat mu
cizesi değil mi? 

Ben bu yazıya, bizim köydeki ka
yalardan çıkan çeşmeyi anlatmak için 
başlamıştım. Çeşme mağara gibi bir 
yerdedir. Dağdan damla damla bir su 
gelir, küçük bir kaya havuzda topla
mr. Çok ışıklı bir sudur. Sıtmaya iyi 
gelir. Biz küçükken sıtmalandığımız
da boğazımıza bir ekmek halkası ta
kar, o halka eriyineeye kadar üstüroü
ze su döker, böylece de sıtmadan 
kurtulurduk. Son yıllarda arkeologlar 
bu çeşmenin Hititlerden kalma bir 
çeşme, çeşmenin kayasındaki işaretin 
de Hitit hiyeroglifi olduğunu söyle
diler. En güzel Hitit kabartmaların
dan biri de bizim köyün kayalıkların
dadır. Sarp kayanın üstünde ovaya 
karşı tiönmüştür, elinde de oku, yayı 
vardır. Karatepe de, köyüme birkaç 
saat ötededir. Bu son bulunan bir 
Hitit kalesidir. Burada bulunan yazıt 
dünya bilimi için çok önemlidir. Fe
nike yazısıyla Hitit hiyeroglifi bir ara
dadır. Daha Karatepe keşfedilmeden, 
ben gençliğimde Karatepe yakınların
da bir köyde öğretmenken çocukla
rımla Karatepe taş boğalarının yanın
da sarı çiğdemler toplardım, pazar 
günleri. 

yaşarkemal ] 
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POTTAKI bu ifadeler, Irak ya 
da Afrika gibi dünyarun yete
ri uzaklıktaki bölgelerinde 

yaşanan insanlık trajedilerinin 
soğuk ve mekanik bir şekilde 

açıklanması, ancak sosyal Darvincile
re ya da sağ görüşlü propagandacila
ra ait olabilir. Ama ifadeterindeki bu 
ton, insanlığın gelişimini tarihsel di
yalektiğin kaçınılmaz bir parçası ola
rak mücadele eden bir çeşit mekaniz
ma gibi gören Marksist materyaliz
min bakış açısından pek de uzak de-
ğil• . . 

Ama öte yandan, hepimiz bu tip 
şeyler söyleyebiliriz; özellikle de rakı 
sofralarındaki politika tartışmalarının 
sonuna doğru, konuşmalar dönüp 
dolaşıp aynı yere geldiğinde ve şişe
deki şeytanın baştan çıkarmasıyla 

Tanrı'nın rolüne bürünmeye çalıştı
ğımızda. 

Öyle gözüküyor ki ne kadar du
yarlı ve hümanist olduğumuzu düşü

nürsek düşünelim, bazen hepimizirı, 
dünyayı bütün duygusal illüzyonlar
dan sıyrılmış olarak görmeye zorlan
dığı anlar var ve böyle zamanlarda 
biz bile, insan hayatını grafikler ve sa
yılar olarak gören istatistikçilerirı ras
yonel, mesafeli ve tarafsız bakış açıla
rını benimseyebiliriz. Akıl sahibi in
sanlar olarak, en korkunç yönlerimize 
bile bir anlam yüklerneye çalışıyoruz, 
ancak insarılık tarihinde politik müca
dclesiz, savaşsız ve kansız bir döne
min ol1Jladığı gerçeğinden hiçbir ka
çış yok. Bu gerçekle yüzleşmemiz, te
mel insani ihtiyaçlarmuzdan biri . 

Aynı şekilde sanat da bu gerçeği 
tanımalı ve yaşananlara karşı adil ol
malı; özellikle bu yaşananlar acı ve 
şiddet üzerine ise. 

İngiliz dilinin, yaşayan en büyük 

Sanat ve §iddet 
Öyle gözüküyor ki ne kadar duyarli ve hümanist o 
lduğumuzu düşünürsek düşünelim, bazen hepimizin, 

dünyayı bütün duygusal illüzyonlardan sryrılmrş olarak 
görmeye zorland1ğ1 anlar var ve böyle zamanlarda biz 

bile, insan hayatint grafikler ve saydar olarak gören 
Istatistikçtierin rasyonel, mesafeli ve tarafstz 

baklŞ açllann1 benlmseyebiliriz 

saiderinden biri olan Seamus Hea
ney, Kuzey İrlanda'da doğdu ve 
uzun yıllar o topraklarda yaşananlan 
yansınp adaleti sağlamaya çalışan şiir
ler yazdı. 1995' te Nobel Barış Ödü
lü'nü alırken yaptığı konuşmada, Ku
zey İrlanda'daki sorunun en yüksek 
noktaya çıktığı sırada yaşanan bir hi
kayeyi anlattı . 

1976 yılının bir Ocak akşamı, ev
lerine dönen bir otobüs dolusu isçi
nin yolu, maskeli ve silahlı bir gmp 
tarafindan kesilir, adarnlar isçilere yo
lun kenarında sıı:aya geçmelerirıi em
rederler. Maskeli cellatlardan biri, 
"Aranızdaki KatoliJcler bir adim 
ileri cıksın," der. Sıraya geçen adam
lar bu emirle birlikte, cellatlarının 
Protestan paramiliterler olduğunu ve 
Katolikleri öldüren bir tarikatın kısa
sa kısas uygulamasının gerçeklcştirile
ceğini anlarlar. Otobüsten inen on is
çinin yalnızca biri Katoliktir. Ve o da
kikalarda hayatinin en zor anlannı ya
şıyordur, terör ve dürüstlük arasında 
sıkışmıştır. Ama yine de söylenileni 
yapıp bir adi m öne çıkar. Kararını ve
rirken gecen o kısacık surede, yarun-

daki Protestan adamın elini 
hisseder elinde: 'Hareket et
me, seni ele vermeyeceğiz, 

hiç kimsenin senin neye 
inandığını bilmesi gerekmi
yor' diyen bir sinyal veriyor
dur eliyle. Ama öne çıkan 

adam için artık hepsi boşuna
dır. Kafasına yiyeceği kurşunu 
beklerken silahlı adamlar tara
findan kenara itilir ve sıraya di
zilmiş olan diğer arkadaşlannın 
kurşuna dizildiğini görür. Silahlı 

adamlar Protestan teröristler değil, 

IRA üyeleridir. 
Heaney'in bu hikayeyi anlatmak

taki amacı, 'evet' insan zulmünün 
korkunç gerçeği ile yüzleşmeliyiz 
ama bu, kişilerin ya da sanatçılann 
tek görevi değil. Biz, aynı zamanda 
insan davranışlarının diğer yönlerini 
de görebilmeliyiz, çünkü başkalannın 
yerine kendimizi koyabiliriz ve gene 
başkalarını koruma yeteneğine sahi
biz, zira bu da gerçeğin bir parçası. 
Tıpkı şairin de dediği gibi, "Arzu et
tiğimiz" geleceğin doğuşunu, yol 
kenarında bekleyen korkmuş Katolik, 

arkadaşı uzarup elini tuttuğıında his
setti, sonrasında duyulan silah sesle
rinde değil. Ama bu ıssız ve mutlak 
silah sesleri, tüm yaşananların müzi
ğinde saklıydı.? 

2006'dayız ve o konuşmamn üze
rinden on bir yıl geçti, ben btmları 
yazarken Kuzey İrlanda'nın müziğin
deki silah sesleri de artık yavaş yavaş 
duyulmaz oluyor. 

*Not: Tarihsel diyalektiğin hasa
rı sık sık büyütilldü ya da yanlış yo
rumlandı. Marks'ın 1870'lerin sonla
nnda Fransız Marksizm'ine gön.det
me yaparak söylediği, "Bütün bildi
ğim Marksist olmadı_jımdı.r!" sözü, 
halen belleklerdedir. ~ 

EVERE"T 
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ÜKRÜ ERBAŞ 
Gölg~ Masah 
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Rewhat 
Yanhş rüyalar 
Öyle diyorsun ama 
nasıl unutulur 
anımsanmayan hikaye 
Bir yarı düş, sırlı duygu 
yükselişin ruh hali 

Kelimeler dilsiz düş sürerken 
Akıp giden rüya içinde 
belki bi r tansık, bir başka düzey 
sonianmadan uyanış 

Git diyorsun henüz gelinmeden 
sözler bir duvar örsün diye 

taşa çevirip onları 

B öyleyken 
gözlerinde ağlamaklı bebekler 
bir küskün bakış tutulması 

Gelip duruyorum sen git diyeli 
sönmüyor ateşleri uzak düşlerin 
yasaklardan öğrenilmiş sevrnelerin 

Ah imkansız zaferler ağıdı 
gene kuşattın beni 

İçimde içinin fı sıltılarının aktığı 
o mahzun sarılışta 
bir ölünün mektupları gibiydi 

son sözlerin 

Ben o gece 
yanlış rüyalardan 
çırpınarak uyandım 
ölüm meleğini öperken 
ışığı anımsadım 

Şiirler aşk büyüleridir 
seni kandırırlar sandım 

Hep yanlış okudum işaretleri 

Kederleome yaktığım gemilere 
uçup gitmek için pencerenden 
kanatlar büyütmüştüm gizlice. 
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CEMAL Süreya'nın gözleri, benzerlerini 
arar sürekli ve her zaman bir kadında 
bulur kendini ... Sözleri, imgeleri karar, 
Kete ekmeği kadar lezzetli bir tuğla 
olur ... Ve O bu tuğlalardan oluşan şık 
bir surdur ... Onun için sürgünde geçer 
hayat, o hayat ki, yüce kusurdur. Ayrı· 
ca kendisi Kürttür. 

EMAL Süreya gibi, koca memle
kete damgasını, şiirle, yazıyla 
vurmuş bir şairi anlatmak elbet

te zor. Kendisi bir aniatı ustası
. Olabilecek bütün tarzlan dene

miş, kullanılabilecek bütün kelimeleri 
kullanmış, kurulabilecek bütün cümlele
ri kurmuşnır. İşte en çok da bu yüzden, 
Cemal Süreya portresini, onun anlanm
lanyla vermenin en doğrusu olacağını 
düşündlik. Buyrun, kendi anlanrnıyla 

Cemal Süreya portresi okumaya ... 
ADI SOYADI 

Cemal Süreya. Resmi olarak Ce
malettin Seber. İlkokulda ben adım
dan, soyadımdan, okulumdan, mahal
lemizin adından, sokağımızın adından 
utanırdım. Düşün: aclım Cemalettin, 
soyadım Seber (ki anlamı yok, herkes 
yanlı~ anlıyor); Pürteliş mahallesinde 
oturuyoruz, sokağırnıı:ın adı da Tavu
kuçmaz ... O kulum da ahşap bir yapı; 
A, B, C diye şubeleri olmayan çok kü
çük bir okul. Pürtelaş'ın da anlamını 
bilmiyordum. Yıllar sonra anladım 
gerçeği: O adlar (benim kendi adım 
dışında) ne güzel adlarmış! Ben o sıra
lar 8 - lO yaşlanndayclım . 

DOGUM YERİ VE TARİHİ 
1931 yılında Erzincan'da doğdum. 

Bir doğum günüm yoktur benim. 
ANNE VE BABASI 

Annem bir Alevi-Zaza kızıdır. Aclı 
da Gülbcyaz'dır. Babam Hüseyin, ya
kışıklı bir adam. 
AİLE Sİ 

Ailem güzel bir aileydi. Amcam 
okurdu. Babam pek bir şey okumazclı. 
Ama konuşmayı severdi. Konuşmayı 
çok seven bir ailenin çocuğuyum. Ön
ce ben doğmuşum, ardımdan Kemal, 
Perihan ve Ayten. 
İLKKAYıP 

Dört yaşındayım. Bir yaşındaki kar-

ll 

Ustü kals1n ... 
O y1llarda ülkemizde 1 Çeşitli hükümlerle 1 Yetmiş 
iki dilden 1 ikisi yasaklanm1şt1: 1 ikincisi Türkçe. 

Cemal Süreya. 

deşirn Kemal ölmüş. Babam kollann
daki bir yastığın üstünde taşıyor onu. 
Ardında bir kalabalık. Ağır ağır ilerli
yorlar. Ben penceredeyirn. Kış. 
KÜRTÇE VE DİL 

Dil serüvenim şu: Küçük çocuk ba
kıcıya veriliyor, daha doğrusu o çocuk 
kendini bakıcının elinde buluyor; sevi
yor bakıcısıru; onu ana belliyor. Türk
çeyle ilişkim böyle. Bir noktada gurbe
tin aşka dönüşmesi. Bu dil yorgarum
dır benim: biraz haşhaş, biraz balık ko
kar. Biraz da zeytin taclı taşır. 
SÜRGÜN 

Ben bir yük vagonunda açtım g6z
lerimi. Bizi bir kamyona doldurdular. 
Tüfekli iki erin nezaretinde. Sonra o 
iki erle yük vagonuna doldurdular. 
Günlerce yolculuktan sonra bir köye 
attılar. Tarih öncesi köpekler havlıyor-

du. Akltından hiç çıkmaz o yolculuk, o 
havlamalar, polisler. Duyarlığım biraz 
da o çocukluk izlenimleriyle besleni
yor belki. Annem sürgünde öldü, ba
bam sürgünde öldü. 
BİLECİK 

Bilecik'teki o evi anımsamaya çalışı
yorum . Çok büyük bir sofaya açılan iki 
büyük oda. KuJlanılmayan bir alt kat. 
Sofadan merdivcnle irıilen bu bölü m 
oldukça genişti; tck odadan oluşuyor
du. Odaların pencereleri Yediler Tt;pe
si'ne, istasyon yoluna açılıyordu. On
den tek katlı, arkadan birkaç katlı gö
rünümlü bir yapı. O iki odada on kişi 
barınırdık (büyük amcalar ve biz) ... 
Korkarelım alt kattan. Bu arada sofanın 
eni konu büyük bir salon büyüklüğün
de olduğunu da unutmamak gerek. 
Annem ölene dek sofada yatnm. 

KİMDİR? Cemal Süreya <Cemalettin Seber; 1931, Erzincan - 9 Ocak 1990, İstanbul} 1954'te Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakultesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik görevlerinde 
bulundu; 1965'te ayrıldığı müfettişlik görevine 1971'de yeniden döndü; 1982'de mü~vir maliye müfettişliğinden emekli oldu. 
Ağustos 1960'ta başladığı ve yalnızca dört sayı çıkarabildiği Papirüs dergisini, Haziran 1966-Mayıs 1970 arası 47, 1980-81 

arası iki sayı daha çıkardı. 1978'de Kültür Bakanlığı'nda Kültür Yayınları Danışma Kurulu üyesi 
olarak da görev yapan Cemal Süreya, emekli olduktan sonra, yayınevlerinde danışman ve ansiklo
pedilerde redaktör olarak çalıştı. Birçok dergide yazıları ve şiirleri yayımlandı; ayrıca Oluşum, 
Türkiye Yazıları, Maliye Yazıları dergileri ile Saçak dergisinin kültür-sanat bölümünü bir süre 
yönetti. Politika, Aydınlık, Yeni Ulus ve Yazko Somut gazeteleri ile 2000'e Doğru dergisinde köşe 
yazıları yazdı. İkinci Yeni hareketinin önde gelen şair ve kuramcı larından sayılan Cemal 
Süreya'nın ilk "Şiiri "Şarkısı-beyaz", Ocak 1953'te Mülkiye dergisinde yayımlanmıştı. Ölümünden 
sonra adına bir şiir ödülü kondu. Feyza Perinçek ve Nursel Duruel, ~ir üzerine bir biyografik 
inceleme hazırladılar: Cemal Süreya/ Şairin Hayatı ŞiireDahil (1995). 1997'de de Cemal Süreya 
Arşivi yayımlandı. Kitapları: Şiir: Üvercinka (1958; Yeditepe Şiir Armağanı), Göçebe (1965; 
1966 TOK Şiir Ödülü), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Sevda Sözleri <Uçurumda Açan ile bir
likte toplu şiirleri: 1984), Sıcak Nal ve Güz Bitigi (1988; Behçet Necatigit ş·ir Ödülü), Sevda 
Sözleri (bütün şiirleri: 1990, ö.s; YKY 1995). Düzyazı: Şapkam Dolu Çiçekte (1976), Günübirlik 
(1982), Onüç Günün Mektupları (1990, ö.s.; YKY 1998), 99 Yüz (1991; YKY 2004), 999. Gün 
1 Üstü Kalsın (1991), Folklor Şiire Düşman (1992), Uzat Saçlarını Frigya <Günübirlik'in yeni 
basımı: 1992), Aydınlık Yazıları 1 Paçal (1992), Oluşum'da Cemal Süreya (1992), Papirüs'ten 
Başyazılar (1992), Günler (999. Gün'ün genişletilmiş basımı: Y KY 1996), Güvercin Cumatası 
<Cemal Süreya ile konuşmalar: haz. Nursel Duruel, YKY 1997; genişletilmiş basımı: YKY, 2002), 
Toplu Yazılar 1: Şapkam Dolu Çiçekte ve Şiir Üzerine Yazı lar <YKY 2000). 

İLKOKUL 
Ben ilkokula bir yıl geç gıtnm. 

Hastaydım . Gittiğim zaman okumayı 
yazmayı her şeyi biliyordum. Hatta 
arncam bana beş sıfirlı rakanılarla ma
tematik yapmayı bile öğretmişti. Bu 
yüzden birinci sınıfta arkadaşlarımızla 
aramızda büyük bir fark vardı. O fark 
hep devam etti. Bu beni tembel olma
ya götürdü. Ama bir yandan da dışar
dan okumaya götürdi.i. 
GiZLi İSTANBUL GÜNLERİ 

Kış günlerinde Kazancı Yoku 
şu 'ndan aşağı bir iskemleyi kız ak yapa 
rak indiğimi anımsıyorum. Fınclıklı 
durağının oraları odun depolarıyla 
kaplıydı. Aralarından geçip denize yak
laşanıazdım . Dolmabahçe Camii'nin 
yanındaki denizden ayrılmış havuzda 
suya girerdik. Fındık.lı, Cihangir, Ka
bataş'ın setüstü baştanbaşa ahşap. 
İLKKİTAFLA TANIŞMA . 

İlkokulda kitap bulmak bizim için 
kolay değildi. Yere atılmış kesekağıtla
rını özenle açarak bazı tefrika parçala
rını, çizgi roman bölümlerini okudu
ğumuz dün gibi aklımda. Başı sonu 
olmayan bir serüvenin parçası, bir ye
rinden kesilmiş beş altı karesi ... Yine 
de eski dergilerden koparılrnış böyle 
parçalara bakmanın ayrı bir taclı vardı. 

ÇOCUKLUK VE Si NEMA 
Bitişiğimizde oturan Osman ağa

bey ve iki kız kardeşi, ben ve halamın 
oğlu Kazım, her Pazar öğleye doğru 
evden çıkardık. Sinema 7,5 kuruştu, 
gawz 2,5 kuruş . Haftalık harçlık da 
onlann toplamından ibaret: ı O kuruş . 
Daha sonra sinema biletine ı 00 para
lık zam gelmiş, harçlığımız da o kadar 
arnrılmışn. 1939, 1940, 1941 yılları ... 
Hemen hemen aralıksız biçimde, her 
hafta gittim Halk Sineması'na. İlk 
renkli filmi de orda gördüğümü sanı
yorum: Balalayka ya da Kanlı Balalay
ka. Elbet araya sokulmuş bir renkli 
filmdi bu. Bir kereliğine. Sonra hep 
şey yine siyah beyaz olarak sürüp gitti. 
SÜRGÜNE DÖNÜŞ 

Babam beni İstanbul'a okula gön
dermişti. Sonra nenem ve iki kız kar
deşim de geldi. Üçüncü yıl da kendisi 
geldi. Dünyanın sanki bir ucuna git
miştik, kimse bulamaz bizi. Kimse bir 
şey de demiyor işte. Kendimizi sevdir
miş olamaz nııyız Bilecik'te. Babam 
akşamları, yemekten sonra, bu tür söz
leri eve gelen konuklara söylüyordu da 
galiba. Birkaç kadın dinleyicisi vardı. 
Her akşam, onlara, bir sürü olay, öykü 
anlatırclı. Hepsi kendi başından geç
miş. Bir akşam eve polis geldi. Hepi
mizi alıp Emniyet Müdürlüğü'ne(San
saryan Han) götürdüler. Bir gece ora
da kaldık. O sı ra, küçük kız kardeşim 
daha beş yaşında. Büyükannem ise en 
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az altnuş beş. Tahta sıranın üzerinde 
uyumuştuk. Ertesi gün jandarma rcfa
katinde sürgün yurdumuz olan Bilc
cik'e posta edildik. Ben kaç yaşınday
dım? Onbirin içinde. 
SÜRGÜN ÇOCUK 

İstanbul'dan geri göndcrilince, il
kokula Bilecik'te devam ettim. Bizim 
gibi sürgün edilmiş başka bir ai le daha 
vardı Bilecik'te. Diyarbakır'dan gel
mişlerdi; evlerimiz de bitişik. Onların 
kızları olan Hanım da üçüncü sınıfta. 
Benim geleceğimi bir gün önceden 
bütün sınıfa haber vermiş. Akraba ol
duğwnuzu söylemiş, yanında yer ayır
mış ... Hanım'la bir gün önce birlikte 
yemek yediğimiz halde sınıfta onu ta
rumarnaya karar verdim. Tanımadım 
onu. Elbet yanma da oturmadım. 

Şimdi çok sevdiğim sürgün sözcü
ğü beni allak bullak ediyordu. Bir gün 
büyükanneme sormuştum: "Neyiz 
biz?" diye. Bir şey anlamadı. 

"Sürgün ne demek?" diye yinele
dim. Sürgün "menfi" demekmiş, 
"menfa"ya gönderilenlere "menfi" de
nirmiş. Bir an aklıma Yavrutürk dergi
sindeki bir tefrika geldi. "Bir Göçmen 
Çocuğun Anıları." Göçmen miyiz 
yoksa biz diye soruyu değiştirdim. 
"Evet, işte buldun, göçmeniz biz" de
di. Rahatlarnıştı. Ondan sonra kendi
mi bir süre göçmen olarak düşündüm. 
OKUMAYAZMA 

O kumayı büyük oranda arncamdan 
öğrendim. Arncam bana resim dcrsi de 
verdi. Resim dersi verilir mi? Kendisi 
kadın resmi yapardı. Kıçlannı böyle 
yukarda, hani derler ya, kıçından Kü
tahya görünüyor; resimler; kıçlar, me
melcr. Sanatımı açıkladığı için söylü
yorum. Arncam matemariktc çok kuv
vetliydi de resim hiç bilmiyordu . Bana 
öyle geliyor. Bilecik ilkokuluna başla
dığımda, çok zayıf, hasta bir çocuk
tum. Aslında başım oldukça küçüktür. 
Ama öylesine hastalıklı{sıtma) ve zayıf
tım ki, kafarn bedenime göre çok iri 
görünüyordu. Gözlerim de yüzümün 
beşte birini kaplıyordu . 

İLK DERGi 
Rayatımdaki ilk dergi, ilkokulda, 

okul arkadaşım Altan'la çıkardığım 

dergidir. Bir sürü "birinci sayı" çıkar
dık. İki hafta uğraşır derginin yazılı çi
zili bölümlerirıi tamamlar, "tefrika "la
nru kaleme alırdık. Fiyatı: 1 kuruş. Sı
nı.ftaki kızlara satardık. Ama dergi de
diğin basılı gibi olmalı, değil mi? Al
tan'ın babası ortaokul müdürü ya, 
okuldaki yazı makinesinden yararlan
maya karar verildi. Gerekli izin alındı. 
Bir ya da iki Cumartesi - Pazar bütü
nüyle bu işe aynld1. Makinedc yazmak 
ne zormuş. Dergi berbat oldu. Yine 
geleneksel üretim biçimine dönüldü. 
ORTAOKUL 

1944'te ortaokula başladım ve üç 
ay sorıra parasız yatılı oldum. Bizim 
zarnarumızda parasız yatılıya daJıi gö
züyle bakılı rdı. Bu sınavı kazarımış 
kimselere herkesin üstünde, iki üç not 
daha fazla verilirdi ... Yani fakirlik me
selesi değil, tersi muamele görürdüm. 

Lacivert elbiselerimiz vardı. Senede 
bir tane lacivert elbise giyerdik. Top 
oynuyoruz, çarnura yuvarlanıyoruz. 
Tören olsun diye lacivert elbise. Çok 
kötü kumaştandı. Güneş gören yeri 
atardı, bir tarafi kırmızı olur öbür tara
fı lacivert kalırdı. Ama 19 Mayıs'a o cl
biselerle katılırsın, yatak ütüsü yapar
sm, döşek altına koyarsın. 

Tek zevkimiz hamama gitmekti, 
kentin harnamına. Kentin hamarnı bu
har. Bizim okulun hamanu öyle ki, or
tada soba yanıyor, odunla ısınıyor, te
neke soba koymuşlar. 
KÜTÜPHANE 

Okulun dışındaki vaktimi Bakırcı
lar Çarşısı'ndaki Halkevi Kitaplığı'nda 
geçirirdim. Hiç unutmarn, o kitaplık
ta, bir gün masanın üstünde duran bir 
dergide bir öykü gözüme çarptı. Elim
de olmadan okudum. Bir başka türlü 
sarmıştı beni, o güne dek okuduğum 
şeylerden o türlü bir tat almamıştım. 
Konusu da çok basitti aslında. Sarhoş 
bir adamın yolda yürüyüşü , yürürken 
düşündüğü şeyler anlatılıyordu ... Da
ha sonra, kimi zaman aklıma geldi o 
öykü. Hatta hep ona benzer bir öykü 
yazmak istedim. Sorıra edebiyatımızı 
izlemeye başladığımda, bir gün bir ki
tapta o öyküyle yeniden karşılaştım. 
Yazan kirndi dersirıiz? Sait Faik! 
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Babası Hüseyin Bey, üvey annesi Refika Hanım ve kız karde~leriyle. 
Sağında Perihan, solunda Ayten. (Aydınlık ar~ivinden . ) 

LİSE 
1947 - 48 öğrenim yılında Hay

darpaşa Lisesi'ne girdim, parasız yarılı 
olarak. Bilecik artık anılardaydı. Kilise 
kalıntıları, ahşap köprüler, dağlık tasla 
yan tepecikler, coşkulu Halkevleri 
temsilleri, o saat yayılan aşk söylemile
ri ... Böyle anımsıyorum Bilecik'i ... 
MÜLKİYE 

Liseden sonra Ankara'ya Millki
ye'ye girdim. SBF'nin koridorları ha
yatımda sözcüğün tam anlanuyla belir
leyici bir rol oynamış. Sanat olu~u 
mumda da, düşüncemde de orada ge
çirdiğim dört yıl bir doğrultu yaratmış. 
Oysa "camia" içinde biraz da yabancı 
gibi geçirmişimdir o yıllan. Küçük bir 
entelektücl grup dışında, fakültede be
ni pek tanımazlardı. Sırufta bile duru
mum, öyle sayılırdı. Hiçbir hocamla, 
smav dışında yüz yüze geldiğim, ko
nuştuğum olmamıştır. Hiçbir etkinli
ğe, hatta hemen hemen hiçbir eğlen
ceye katılmadım. Öğrenci derneği ge
nel kurullarında hiç konuşmadım. Hiç 
seçilmedim. Yabancı ama karşısındaki 
tabioyu içine sevgiyle sind~ren bir ya
bancı. Seviyordum Mülkiye'yi. 

Mülkiye'de bütün edebiyat dergi
lerini izliyordum. Fakülte yayıru Mill
kiye Fikir ve Sanat Dergisi, genç yazar
lar için bulunmaz bir olanak. Sohbet
lerde konu hep şiir. Ben? Beııim ürü
nüm yoktu ki. Üç yıl gece gündüz ça
lıştığım haJde, yayımiayabileceğim bir 
dörtlük bile kotaramamıştım. Dizele
rio ardına takılı r, onları bir türlü geliş
tiremezdim. Geliştirdiklerimi de be
ğenmez, yok cderdim hemen ... 
İLK ŞİİR 

Sonunda Mülkiye dergisinin yazı 
kurulundan Yaşar Cankoçak'ın ısrarıy
la ilk şiirim olan "Şarkısı Beyaz", der
ginin 8 Ocak 1953 tarihli sayısında ya
yımlandı. 

Mülkiye dışında XX. Asır, Yeııilik, 
Yeditepe dergilerine şiir gönderdim. 
Postayla yollardım şiirlerimi, altına 
"Cemal Süreya takdim eder" diye ya
zar, imzalardım. Seçilmiş Hikayeler'de 
bir süre sonra bir açıklama çıktı. Aşağı 
yukarı şöyle: "Bazı gençler şiirlerini 
yollarken adreslerini yaznuyorlar, şiir
lerine aynca bir mektup eklemiyorlar. 
Bilmiyorlar ki, bunlar okmunaz ve gi
decekleri ilk yer çöp sepetidir." 

Bu beni çok şaşırtnuştır. O dergiye 
bir daha şür yollamadım. Yıllar sorıra 
Salim Şengil'le dost olduk. Sık sık ta
kıldım kendisine. Şiirlcrinıi yayımiat
mada güçlük çekmedim. Ama ilk kita
bıını çıkartmanın bir sorun olduğunu 
söyleyebilirim. 
İLKEVLiLİK 

Mülkiye'deyken, evlenıneye karar 
verdim. Mülkiye öyle bir yerdir ki, 
üçüncü sınıfin Şubat tatilinde herkes 
nişanlarur. Ben bir adım dalıa atarak 
evlendim, Seniha ile ... 

Evlenince iki çanşma birden oldu. 
Bir kere birbirinizi tanınuyorsunuz, 
hiç tanımıyorsunuz. Ortaokulda ... 
n'olacak ortaokulda, aradan yıllar geç
miş, beraber olmuşsunuz. Onun özle
mi başka sizinki başka. 

YHARFİ 
Adımdaki Y harfinin atılmasına ge

lince ... O zaman çok güvenirdim bel
leğime. Telefon numaralarını falan 
kaydetmezdim. Belki de kaydetmedi
ğim için kalırdı. Bir arkadaşımla iddia
ya girdik, ona dedim ki, eğer senin de
diğin doğruysa, is ın imden bir harf ata
nın. Kaybedince ismimde harf aradım, 
iki tane olandan biriıli atmak daha uy
gun geldi. 
RE SİM 

Birkaçımızda büyük resim tutkusu 
vardı. Boyuna aJbürnler kanşnnrdık. 
Sözgelimi Edip Cansever'le ben. Sezai 
Karakoç, resme başka bir açıdan ba
kardı, ama bakardı. Metin Eloğlu, za
ten ressamdı. Karıştımdık albümleri 
(Ne albümler ama): ChagaJI ne yap
nuş? Yüksel Aslan? Arkadaşımızdı Yük
sel Aslan. Edgü de arkadaşımız ... 
Edip'le resmin üzerine çok konuştuk. 
Onun Kapalı Çarşı'da Sandal Bedeste
ııi'ndeki dükkarunın üst katındaki ma
sanııı bir bölümünde resim albümleri 
Himalayalar gibi yükselirdi. Çoğu da 
İngilizce ... O ara bir yandan da İngi 
lizce öğrenmeye çalışıyordum. Öbür 
Maliye Müfettiş Muavinleriyle birlikte 
Sultanahmet'teki "Amerikan Dersane
si"ne gidiyorum. Edip'e o kitapların 
mesajlarını özetle çeviriyorum. Soyuta 
da vakit ayırmışızdır. 
ANNE, BABA VE ÖLÜM 

Babamın trajik ölümünü anımsıyo
rum; kız kardeşlerim, halam, başkaJan 
kendilerini yerden yere atıyorlardı. Be
nim gözümden yaş gelmemesi o gün
lerde dedikodu konusu bile olmuş. Bir 
süre sorıra, kız kardeşlerim, halarn, 
başkalan, gerçeğe alıştılar. Ama benim 
içimdeki düğüm çöziümedi. Üç yıl 
sorıra Aksaray'da, onüç yıl sorıra Bey
koz'da gittiğim kahvelerde birçok kez 
babamın az ilerdeki masada oturduğu
nu gördüm. Çayını içiyor, az sorıra da 
kalkıp gidiyordu. Yanılsama , evet. 
Ama neden bütünüyle işlemiyordu ya
nılsama? Niçin yanına gitmiyordum? 

Annemle babam Bilecik'te Şo
sa'nın yanında yan yana iki mezarda 
uyuyorlar. 1938'de, babarn 1957'de 
öldü. İki ölüm arasında yirmi yıllık bir 
ara var. Ama işte ikisi de orada yanyor. 
ŞİİR 

Bugün şiirimiz kendine yeni bir çı
kış noktası bulmuştur. Şiire kendi ba
ğımsızlığını kazandıracak bir çıkış 
noktası da diyebiliriz. Orhan Veli ku
şağı .şairleri şüre kasket giydirdiler. 
Portakal yemesini öğrettiler. Şiiri insan 
içine çıkardılar. Ama işte bu kadar. Or
han Veli kuşağı şairlerinin şiir metotla
n düzyazı metodu, hikaye metoduy
du. Dilin en olağan imkan lannı olay 
açısından işlediler. Çıkış noktalannda
ki "esbabı mucibe" ithal maJı olduğu 
halde, tamanuyla Türk kaJdıklannı he
saba katarsak, başarıları da vardır. 
Çünkü şiiri he şeyden önce şiir olarak 
ele aJmak öyle değerlendirmek gerekir. 
PAPİRÜS 

Memurluktan ayrıimam Papirüs'ü 
çıkarmak için değildi. Yazmak için 
miydi? Onu da bilmiyorum. Memur-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Oğlu Memo'yla .... 

luktan bunalnuştım aslında. 
Derginin maliyeti yazıhane kirasıyla birlikte 

2000 lirayı aşıyor. Elirnizdeki para ise ~ok az: 
1000 lira. Ama ben kaliteli ve araştırıcı bır yayın 
organının tutacağına, hiç değilse maliyetini çıka
racağına inanıyorum. Aç kalsam da ~o.nuna kadar 
dayatacağım. Maliyetin kurtulması ıçın 900. sat
nıamız ve ayrıca 200 abone bulmanuz gerekiyor. 
MEMO 

Menıo kimdir? Atamdır, Memo'mdur, kırmı
zı heresiyle o küçücük çobandır. Muhammed'le
rin en proleteri ve en _uzun don.l':lsu~ur. Ve boy
nu kısa pençe elli bir Isa'dır. Çetın bır Musa. Kı
sacası benim Bünyarn.imim. 
AHMEDARiF 

Ahmed Arif Medeniyet gazetesinde çalışıyordu 
o sırada. Muzaffer Erdost da Ulus Matbaası'nın 
müdürüydü, bense maliye müfettişi. Teknik işler
den anlanuyordum, onlara güveniyordum. Hafta
lllll üç dört günü beraberdi k. Daha doğrusu üç dört 
gecesi. Ben geceye doğru, saat ll -12_ sıraların?~ 
Ulus gazetesine giderdim. O ara kendi gazetesrm 
erkenden bağlamış olan Ahmed Arif de oraya gel
miş olurdu. Nelerden konuşurduk? Her ş~y~~n. Sa
bahleyin yürüye yürüye Kızılay'a kadar gıdilir, ora-
da ayrılınırdı. Yaz kış hep böyle. . 

1970'de Papirüs kapandığı sırada çok büyük bır 
mali sıkıntı içindeydim. Ahmed Af!f bunu sez~ş. 
2000 lira yolladı bana. O ara, çalışanlarının elıne 
geçen Halkçı gazetesinde kayınvalidesinin bir ser
maye payı oluşmlfŞtll. Sanırım bu ~ar~ ordandı. 
Çok işime yaradı. Iki yıl sonra ödeyebildim. . 

Ömrümde ilk kez ev kirasuu iki ay veremem ış
tim. Gerçekten çok güç durumdaydım. Bey
koz'da, ölen küçük ameamuı bir evi vardı. Akra
balarırn geldiler, orda oturabileceğimi, kendi h~
larını da zaten bana devredebileceklerini söyledi
ler. Varlıklı kişiler. Beykoz'a taşındım. Ama ben 
taşılllllca ev değerli oldu. Kimse hakkını devret
meye yanaşmadı. 
HAYAT 

İyi insanlardık. Ay sonlannda cebimizde para 
kalmıyordu. Sana mavi, ak çizgili bir sü~et.er :ıJ
dıydık, sen bana lacivert bir pantolon . dik~ydin. 
Kıyarnıyorum şimdi onu giymeye, eskirnesınden 
korkuyorum. 
KİTAPLIK 

Kitaplarurun bir bölümünü bel?- seçmernişim
dir. Karışık bir kitaplık benimki. Içlerinde, para 
verip almayacaklanmda var. Yabancı dil bölümü 
ise beni açıklar. Kitaplığını birkaç kez de kaza ge
çirrniştir; ama eski yıllarda oldu bunlar. Fazla olan 

kitaplardan, başta yakınlarıma birçok ki~iye kitap
lık kurmuşun1dur. Yerleşik düzene geçtıkteı: soı:
ra çiçekler de kitaplar kadar önem kazandı diyebı
lirim. Evimizin vazgeçilmez öğeleri. Onlar susuz 
kalacak di~re evden uzak kalanuyorum. 
MALİYECİLİK VE MEMURLUK 

İyi bir maliyeci miydim? Sanmıyonun. Ama 
benim için m~ye müfettişi olabihnek de büJ'"9~ 
bir başandır. Usteli ben bir rekor da kırdım: Iki 
kez malive müfettişi olum. 

İyi bi'r iş bulmadan Maliye Teftiş Kurulu'ndan 
ayrılan tek adamımdır. 
SiGARALAR 

Yolculuk sigarası, Yeni Harman. Zelırini güzel
ce ve harbi öngören Bafra, içerikli Birinci, henüz 
on yedisinde Bahar, döküm döşek Yenice, güll~m
kuşak Gelincik, kozmopolit ve kentsoylu Hısar, 
ürklmç Kulüp, serin Çamhca, gömleğinin manşeti 
bir karış Sipalıi, dut ağacı Maltepe, hayın Samsun. 
ÇARŞI PAZAR 

Çok utangaç bir adamını. Yaşıın 55. Son de
rece utangaç bir adamını. Mesela gidip bir dük
kinda bir şeyin fiyatını soramaın, başkalarına sor
dururum çoğu zanıan. Çünkü sorarsam almak 
zorunda kalacağımdır sanki. Bir şeyin yarım kilo
sunu alamam, adam kızar diye. 
ÇOKEVLiLİK 

Evlenince aşk mutlaka biter. Çünkü aşk, yan
lı ilkel bir duygudur. Sanki aşkta bir savaş hali 
v~dır.. Masallara bakın, 'gerdeğe girdiler ve ev
lendiler' denir ve biter. Biter çünkü aşkın anlatı
lacak şeyi kalmaz artık. Toplumun önüne biz be
raberiz diye çıkınak, ister evlilik olsun, ister ber~
bcr yaşamak olsun hiç farketmez aşkı öldürür. Bır 
de aşkta rekabet vardır. Çoğunca rekabetten do
ğar aşk. Her an elinden kaçırabilecek gibiysen ona 
tutkun büyür. O sadece seninse, omın için de, se
nin için de aşk yavanlaşır. Evlilik ise toplums:U, 
kutsal bir kurumdur. Her kutsal kurumda oldugu 
gibi yalanlan çok fazla. 
PARA 

Hayatını küçük paralarta döner benim; arka
daşlarım da benim gibidir, çok para kazansam on
ları kaybederim, sevmezler, ben de onl~rı sev
mem. Çevretn değişir. Edebiyat çevresı bır tekke 
gibidir, güzel bir tekke. 
SEVGi 

Tanıdıkça severim. Eski giysilerimi bile yenile
rini aldıktan sonra bir süre daha giyerim. Sonra da 
hiç giymem onları. Yine de bir çeşit mihnettim 
vardır onlara karşı; kurtarmışlardır beni. Bir panto
lontım vardı yedi sekiz yıl önce. Eski, ağı yırtılnuş, 
birkaç kez ananlmasına karşın yenjden yırtılmış bir 
pantolon. Ne severdim onu bir bilsen! Çünk_ü tek 
pantolondu. Yenisini alanuyordum, daha d?grusu 
almıyordum. O pantolona nasıl büyük bır vefa 
duygusu içinde olduğumu mümkünü yo~,.anlaya
mazsın şimdi. Tek pantolonuro oldugu ıçın daha 
çok benimdi de ondan mı? Belki ondan. Kişi se
vinçlerine teşne olmak için yaşama kadrosunu da
raltınalı ·mı? Galiba öyle. Ya da ben öyleyim. Hep 
bir arkadaşım olmuştur, bir dostum, bir sevgilim 
olmuştur. Bir pantolonum, bir ceketim. 

ÖLÜM 
Ölüyorum tanrım 
Bu da oldu işte 
Her ölüm erken ölümdür 
Biliyorum tannm. 
Ama, ayrıca, aldığın şu hayat 
Fena değildir. 
Üstü kalsın ... ID" 

Kaynakça 
. Cemal SOreya 1 Feyza Perinçek- Nursel Ouruel, Kaynak Yayınları 
- Cemal Süreya Arıivi, Kaynak Yayınları 
• Onüç Günün Mektupları 1 Cemal Süreya, YKY 
. Dostlarının Kaleminden Cemal SOreya Portresi 1 ZOhal Tekkanat, Yön Yayınlan 
. Günler 1 Cemal SOreya, YKY 

Cemal Süreya için onbeş içli parça 
1 
Öptüydü gözlerinden ölümü ~ir, 
ölüm ~kaklarından şairi 

Bir çift üveyik konduydu göğe 
göğe konulu hala! 

2 
Gülün tam ortasında ağladıydı Sütt'ya 
ağlamalarının yumağı Overcinka 

O gün bugündür kendini ikiye böler 
bir d ikyokuş yaşamadır gökyüzü 

3 

Serap, Seda ve Günaçan'a 

O gün bugündür uykusundan uyanan her kızçocuğu 
baba üşüdüm der, baba parmakuçlarımı. .. 

Allasen, adının kaçıncı harfini atmışsın ki! 

4 
Ne diye karıştırır dururlar ki denizleri 
yok mudur başka işleri Tanrıların 

Kulaksız bir uçtan bir uca mor bir leylak sesi 

5 
R.~meli uçuşlu bir güvercin kanadında şimdi 
Ustü Ka/sm şiirin-
kırılan bir gülün dudağında cıgaran 

Her ölüm erken ölüm mü orda da! 

b 
Ölmeden önce bakışlarını gezdirdin miydi 
tepelerde sahi-
Uzanan turuncu bir uçurumda 
uçurum çiçekleri 

Uçurumlar yurdunda hani! 

7 
Bir söz kanaması gibi, hala kanıyor ölüm de 
bak, kanıyor Karsve Maro'Ji7şi i rlerin bile 

- Baba, güvercinler üşümez mi geceleri? 
8 
Yüzün beyaz tekrar beyaz, 
beyaz bir kadın teni yüzünde 
kasıkiarında sevda çürükleri hala 
hala dudaklarında öpüşlerin ipeksi tadı 

Meşru bir şey olamaz şii r bence de! 

9 
Ah, çok mu oldu gideli sen! 
Kırlangıç kuşları konmuş 
sesinin yamaçlarına 

Giderken kalbini de götüreydin ya .. . 

10 
ikide bir elini başına götürüp 
Düzeltir gibi şiirindeki denizleri 
Oüzeltirdin ya saçlarındaki kederi
Ne mi var sesinde 

8.1 O vapuru kal kmadı ki daha 

ll 
Bir ovanın düz oluşu gibi bir şeydi ya yalnızlık, 
bir konar göçer kuş kanadında şimdi 
ölüm de yalnızlık da 

Kuşlar toplanmışlar göçmekteler hala 
- çoktan göçtiller de -
dağların alnında güz bulutu parçası. 

12 
Menekşelerle örülü 
gül rengi yüzün, . . 
uçurumrengi, kırmızı bir geceyle dolaşır şımdı 

Sesi uçurumlara çarpan ~ir sen deği Idi n hani! 

13 
Günün tam ortasındaydı ölümün kanaması 
ölüm Iki kol kanamaydı: Güz Bitiği, Stcak Nal 
bir başka şi irdi gökyüzünün turuncusu 

Pabuçlarını çıkarmış küçük bir kızçocuğu 
Afyon garında, bir türkü gibi uykulu . 
- Baba, güvercinleri kim örter gecelerı? 

14 
Kanayan bir güle dokunur parmakuçların hAla 
hala esrik öpüşlere yarı göçebe yüzün-
bak, adın anılıyor gayrı her aşkta! 

Yatak odalarındaki tarçınsı neme de 
düşüreydin ya sesini. .. 

15 
Biri açık iki çay söylerdin ya ekseri 
tav~nkanı Iki ça)l s~yler de, ?lürüz ya 
sahi, bastın mı ıkıncı otuzbeşıne kanınla 

Bir gölün dibinde durgun bir uykudadır şimdi 
Cemal Süreya'nın S'si! 
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"Bir evde iki §air olmaz, otur çocuğuna bak" 
"Oğlumun ismi Memo Emrah olacak, derdi. Memo 

Kürt olduğu için, Emrah da şair olacaği için. 
Kadiköyiü Kürt Memo Emrah, diye söyler dururdu." 

Z 
ÜHAL Tekkanat. Edebiyat cami
asındaki ismiyle Elif Sorgun. 
Ona bu adı takan ki şi ise Ce

mal Süreya. Zühal Tekkanat, 
bir eş, bir baba ve bir aşık olarak 

kendisinde saklı olan Cemal Süreya'yı 
ESMER'e anlattı. Hem de çok özel 
anılarla süsleyerek ... 

Cemal Süreya ile ilk nerde, ne za
man, nasıl tanıştımz? 

Cemal Süreya ile Papirüs dergisine 
eksik sayılan almaya gittiğinıde tamş
uın. O sırada Cumhuriyet Gazete
si' nde Kültür Sanat servisinde çalışı
yordum. Gazete ile Papirüs yakındı. 
Doğan Hızlan da Cumhuriyet gazete
sinde çalışıyordu. Cemal Süreya'ya da
ha biz tamşmadan önce, benim hak
kıında bir sürü şey söylemiş. Cemal 
Süreya'da bir ara gelip beni görmüş ve 
demiş ki, "Bwmnla ancak evlenilir!" 
Benim bunlardan haberim yok tabü, 
tanıştıktan sonra söyledi bana. 
ı 967'inin ocak ayıydı. 
Siz o yıllarda kimdiniz? 

Ben o yıllarda, bir evlilik geçirmiş, 
genç bir kızdım. İşimi bırakmış, ken
dimi gazeteciliğe, kültür sanata ver
miştim. Yelken dergisinde de çalıştım 
uzun süre. Cemal Süreya daha oraday
ken görmüş beni. Mehmet Seyda kız 
kardeşimle flört ediyordu o yıllarda. 
Yaştm da 28'di. O şekilde taıuştık, da
ha ilk tanışmarruzda beni artık her an 
görmek istediğini söyledi. 
Pe~, ilk olarak size nasıJ açıldı? 

lik açılması şöyle oldu. Edebiyatçı
lar Derneği'nin açılışı vardı. Haldun 
Taner de benden rica etmişti. Açılışa 
plaklarla gel, müzik çal, diye. O açılışa 
Cemal Süreya da geldi ve kalabalığın 
arasında bana yöneldi. Yaıuma geldi, 
"Madam benimle evlenir misiniz?" de
di. O kadar kalabalık, o kadar çok kişi 
var ki! Ben bunu alay gibi kabul ettim. 
Dedim ki, öyle bir şey düşünmüyo
rum, düşünürsem, kendim karar veri
rim. Bu bir tersleme oldu ona ve alın
dı. Çok içeriemiş meğer buna. 

Ondan sonra beni takip ettiğini 
fark ettim. Benim olabileceğim yerlere 
geliyordu sürekli. Beni bayağı beğen
miş olacak ki, tanışmanuzdan alu ay 
sonra, bir gün beni Kapalıçarşı'ya gö
türdü, bir ayakkabıcıya soktu, lacivert 
makosen bir pabuç aldı. Ben de yavaş 
yavaş heyecan duymaya başladım, bü
yük bir şair, bana ilgi duyuyor. Ayak
kabıcıdan çıkıp bir kuyumcuya gittik, 
bir alyans aldı, parmağıma taktı. Sonra 
yürüdük ve ayrıldık, dedi ki, "Hadi 
git, nişanlandığımızı söyle ailene!" Bir 
nevi emri vaki yaptı. Bundan altı ay 
sonra da n.ilclh oldu. 

Evlilik teklifıni reddetmişsiniz, em
rivaki nişanlanmayı niye kabul etti. ) 
nız. 

Ben ona hayrandım aslında , an1a 
bclirtmiyordum hayranlığımı. Onun 
yakınlığı, duyarlılığı beni etkilemişti. 
Dediği her şeyi yapıyordum. Bir şair 
olarak da hayranıydım . Beni sarstı , di.i
şi.indürttü , sonunda nişanlandık ve altı 
ay sonra da n.ikih yaptık. 
Ailcn.izin kuyumcudaki nişandan 
haberi oldu mu? 

Tabii oldu. Ben uçarak eve gittim. 
Kız kardeşim ve annem vardı. "Aıme" 
dedim, "Ben nişaı1landım." "Yapma" 
dedi, "Kiminle?" diye sordu. "K.iminle 
olsun, Cemal Süreya ilc" dedim. On
dan önce birkaç kez gelip gitınişti bi
ze. Aıu1ernler biliyordu. Ama babam 
karşıydı. Cemal Süreya'nın bize geldi
ği gün, yağmurlu bir gündü. Pabuçla
rı da çamur olmuştu. Babam bu duru~ 
mu kafasına takmış ve bozulmuştu. 
"Sen" dedi "Düzenli bir insaı1Sln, bu 
pabuçları çan1Ur adamla mı evlenecek
sin?" Son~a da babamın evde olmadığı 
bir briin, Ulkü Tamer'in eşliğinde, ka
pıya küçük bir kamyonet getirdiler, 
benim çeyizimi yükledik ve gittik. 
Çcyizinizde neler vardı? 

Bir sandıktı, bir devetabanı çiçek, 
bir miktar da kitap vardı. Kitaplara ba
kıp, seçti içlerinden. Bazılannı ayırdı, 
"Bunlar kalsın" dedi. O şekilde kam
yonete bindik, ben ve Cemal Süreya 
öndeydik, Ülkü Tamer kamyonetin 
kasasında çiçeği tutuyordu, öylece yo
la çıktık. Yolda dedi ki, "Beniın babam 
da anı1en1i böyle kaçırmış" , dedi. Bü
yük bir neşe, büyük bir sevinç içinde 
evlendik. Ercüment Uçan, Muzaffer 
Buyrukçu, Tevfik Akdağ, Ülkü Tamer, 
Gülsen Tuncer ile kutlama yaptık Ce
mal Süreya'nın Kadıköy'deki evinde. 
Eğlendik, neşelendik. Ben bir ay izin 
almıştım iş yerinden. Ben bu bir aylık 
vakti yazım kılavuzunu okuyarak ge
çirdim. Bir de ikimiz, "Yüz Aşk Şiiri" 
adlı bir seçme yaptık. 
NasıJ bir yaşanunız o ldu ... Günleri
niz nasıl geçiyordu! 

Cemal Süreya dergiye gidip geli
yordu. Ben de gazeteciliği bırakmış, 
memurluğa başlarruştım, SSK'da çalı
şıyordum. BÜstüme titrerdi. Bir vapur 
geciksem, çok kızardı. Çok kıskaıuyor
du beni. Hasbel kader vapurda, iskele
de bir tanıdıkla karşılaşsam, çok kızar
dı. Çok kıskaıuyordu çünkü. O kıs
kançlıklardan dolayı, biraz huzursuz
luk çektim, scvdiğime asla değil, ama 
evlendiğimc pişman oldum. 
Çok mu üzüyor muydu sizi? 

Evlendiğime pişman edecek kadar! 
Ama öyle oldu ki, evlendikten iki yıl 

sonra çocuk yapmaya karar verdik. Bir 
yıl öncesinden adını koymuştu oğlu
nun. Oğlan olursa, Memo Emrah ka
yacaktı! Türkiye'de üç tane Emral1 var 
diyordu, biri Ercişli Emrah, biri Erzu
rumlu Emrah, biri de Kadıköylü Em
rab. Ama maalesef Kadıköylü Emrah'ı 
2 ı yaşında vurdular. 
Kadıköy'de ne kadar oturdunuz? 

Kadıköy'de bir Kumluk Caddesi 
den.iler yer, bir Hediye Apart:manı'nda 
oturduk, sonra da Beykoz'a gittik, 
Beykoz'dan tekrar Kadıköy'e taşındık. 
Nasıl geçiniyordunuz? Cemal Süre
ya'nın dergiden kazancı var mıydı? 

Hayır! Derginin zarflarını, masraf 
olmasın diye evde beraber hazırlardık, 
vaktinin büyük bir kısmını dergiye ver
di , ama dergiden bir kazancı olmadı. 
Geçinmek için de çeviri yapıyordu. 
Ben de memurdum. 
Nasıl bir eşti Cemal Sürcya? 

Cemal Süreya dil sihirbazıydı. Ağzı 
iyi söz Y.apaı1, güzel bir insandı. İnsanı 
çeken bir yanı vardı. Yakışıklı bir adam 
değildi, ama yüreği yakışıklıydı , eli 
açıktı. Ne varsa bölüşürdük. Çabuk öf
kelenen ve çabuk barışan bir insandı. 
Duyarlılığını özellikle saklardı , gece 
yansı kalkar tek başına düşünür, notlar 
alır, çalışmalannı yapardı. Ama çalış
malannı hep gizli yapardı. İnsan olarak 
idealdi. Aile reisliği yapacak biri değil 
di, onun için zaten evlenıneye uzun 
süre cesaret edememiş. Hiç kimsenin 
aleyhinde konuşmazdı. 
Çok içer miydi? 

Evde içerdi. Aşağı )'\ıkan her akşam 
bir küçüğe yakın rakı içer, ailesini an
latırdı bana. Yeri gelir gözleri dolarak 
anlatır, yeri gelir Tunceli - Erzincan 
yöresine özgü türkü tuttururdu. Üvey 

annesinden çektiklerini, kız kardeşleri
ni, babasını, babasının ölümünü anla
tırdı. Ben de kendin1ce şürler yazıyor
dum. Bir gün neden oldu bilmiyorum, 
"Bir evde iki şair olmaz, otur çocuğu
na bak" dedi. Bu bana dokundu, uzun 
süre elime kalem almadım. 
Bir efsane gib i anlatılır çapkın oldu
ğu ... Çapkın mıydı? 

Ona kaç kere söyledim, "Bak Ce
mal Süreya, ikimiz de severek evlen
dik, ikimiz de ikinci evliliği bu. Bir şey 
yapacaksan, bana hissettirmeden yap, 
ben bunu anladığım zaman kırılının ve 
aynlırtm senden ." Ama hiç dinlemedi. 
O ne dedi? 

"Biraz zor benden aynlrnan, insan 
sevdiğini bırakmaz" dedi. Ama yara
mazlıklar çok. Her gün yeni bir şey 
duyuyordum. Daldan dala atlıyordu . 

Kadınların ilgisi nereden kaynakla
nıyordu peki? 

Kadmları çeken sihirli bir tarafi var
dı, evet. Çok temiz bir yaklaşımı vardı. 
"Al da unakur bu" diye düşünmüyordu 
gerçekten. Bir de o kadar çeşitli şekil
de insanı avlayıp, tavlıyordu ki, insan 
fark etmeden etkisinde kalıyordu. 
Sizinki bir aşk evliliğiymiş, buna 
rağmen neden sarsıldı? 

Evlilik aşkı öldürüyor! Bak ne yaz
nuş: Aşk meşru bir şey olamaz, o da şi
ir gibi meşnılaşınca ölür, aşk da şiir de 
uzlaşıcı olunca ölür, genel olarak sanat 
böyledir! 
Buna göre de yaşamış demek ki! 

Hızlı yaşadı, ama genç gitti ... 
Çocuk yapmaya nasıl karar verdi. ) 
nız. 

Aslında isteyip istememe konusun
da kararsızdık. Onun da benim de bi-
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rinci evlilikten birer kızı vardı. Ama o 
bir de oğlan çocuğu istiyormuş hep! 
Doğmadan bir yıl önce de adını koy
muştu. Bir gün akşam fikrini bana 
açıkladı, ben yorumsuz kaldım. Çocuk 
yapmaya karar verdiğinin ertesi günü, 
sabah erkenden kalkmış, rafadan yu
murta yapmış, getirmiş bana yumurta 
içiriyor, "Pekişsin" diyor. "Ne demek, 
ne pckişsin?" dedim. "Şimdi sen iş ye
rine gidince, arkadaşlarına söyle bir ta
ne oğlan çocuğum geliyor de" dedi. 
"Hadi canım yapma Allah aşkına, ne 
çocuğu, ne oğlanı?" dedim. Dokuz ay 
sonra, bir oğlan çocuğu dünyaya ge
tirdim! SSK Bakırköy Doğum Evi'nde 
bir çocuk doğdu ki aynen baba! 
Çocuğunun isminde çok ısrar et
miş, bir hikayesi var mıydı? 

Kürtlüğünü anlatırdı hep. Amcası
nı anlatırdı, amcasının ismiydi Memo. 
O dönemde Kürtleri, ya da Kürtlüğü 
çağnşnran her şey yasaktı! O da benim 
oğlumun ismi Memo Emrah olacak, 
derdi. Memo Kürt olduğu için, Emrah 
da şair olacağı için. Kadıköylü Kürt 
Memo Emrah, diye söyler dururdu. 
Eve misafir akışı nasıldı? Çok geleni 
gideni vardı herhalde? 

Çok eli açıktı, bu yüzden çok kişi 
gelip gidiyordu. "Zühal çarşıya uğra, 
bir şeyler al gel" dediğinde anlardım, 
arkadaşlanru çağırmış yine. Tomris o 
sırada Turgut Uyar'la evliydi, onlar 
getirdi. Ülkü Tamer'le Gülsen Tuncer 
çıkmazlardı, Muzaffer Buyrukçu her 
hafta sonu bizdeydi, Tevfik Akdağ Pa
zar günleri getirdi, Cemal Süreya ile 
bir Moda turu yaparlardı. Ercüment 
Uçan eksik olmazdı. Masarruz açıktı. 
Arkadaşlarının hepsi edebiyatçı. 

Dergicilik tutkusu var! Bu nereden 
kaynaklanıyordu sizce? 

Cemal Süreya öncelikle şair yaratı
lışit bir yapıya sahipti. Bu onda Maliye 
Müfettişliği döneminde, ağır basacak 
olacak ki, bir gün istifasını basıp, 

l957'den başlayarak, 80 yılına kadar 
Papirüs dergisine gönül verdi. Hiç bı-

rakmadı, gözü başka bir şey görmedi. 
Jüri üyeliği yapmış çok fazla, dosya
larta birebir ilgileniyor muydu? 

Çok sayıda yarışmanın jürisinde 
yer aldı, evet. Bu yüzden evde sürekli 
bakılması gereken kitap dosyalan var
dı. Burılan önce bana inceletirdi, imla 
hatalan, Türkçe hatalan olanlan ele
memi isterdi. Onlan ben eledikten 
sonra, geri kalanlara bizzat kendisi ba
kar ve uzun uzun incelerdi. Genç ede
biyatçılan çok önemserdi çünkü. 
Özellikle işaret ettiği, bu ilerde iyi 
şair, iyi romancı, iyi öykücü, iyi ya
zar olacak dediği kimse var mı? 

Cemal Süreya'nın böyle bir tarzı 

yoktu! Ya da düşüncelerini kimseyle 
paylaşmazdı. Ama ışık gördüğü kimse
lerin önünü dergi sayesinde açardı. Pa
pirüs'ten çok sayıda önemli edebiyatçı 
çıktı. Bugünün önemli isimlerinin 
hepsi, Papirüs kökenlidir. 
Peki, şiir ve edebiyatın dışmda ne 
yapardı? Sporla ilgilenir miydi? Ta
kım tutar mıydı? 

Evet, Fenerbahçeliydi. Ben o ve 
Memo Fenerbahçeliydik. 
Y ernekle arası nasıl dı? 

Çok iştahlıydı . Ben çalıştığım için, 
hep ertesi günün yemeğini yapardım. 
Fakat hep gece kalkıp, acıkıyor ve ye
rneğin yansı gidiyordu! İlk yıllannda 
kiloluydu, üzerine elbise bulamayınca 
da çok kızardı. 
Alışverişlerini kendisi mi yapardı? 

Yok, beraber giderdik genelde. O 
dışanda bekJerdi, ben içeri girip sorar
dım, "Yüz beden elbise var nu?" diye. 
Genelde olmazdı ve buna çok bozu
lurdu. Sonra zayıfladı. 
Peki ayniıki 

Araya aynlıkJar girdi. Ama hiçbir 
zaman, bir evladın anası babası olarak 
aynlmadık. insanca ayrıJdık! 
Onu kaybetmeniz sizi nasıl etkiledi? 

59 yaşında, çok gcnçkcn kaybettik. 
Ondan yedi ay sonra da, 21 yaşındaki 
oğlumu kaybertim. Aynı yıl baba oğul 
artarda gitti. Yıkıldım! ID" 

Zühal Tekkanat kimdir? 

1938'de Ankara'da doğdu. İstanbul 
Kadıköy Kız Meslek Lisesi 'ni bitirdi. 
Yazın yaıa~ına 1960'1arın başında ve 
ıiirle girdi. Ilk şiir kitabı Gibi 1965'te 
yayımlandı. Emekli oluncaya kadar 
SSK'da memur olarak çalıştı. Türkiye 
Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar 
Derneği, Um-ag üyesidir. 3 yıldır Cemal 
Süreya Kültür ve Sanat Derneği'nin 
çalıımalarıyla ilgileniyor. 

Dil<l<at ol<ul var 
Bütün çocuklar anlar da 

Okul kitaplarına girmez benim şi irim, 

Ben yanarken çıkardığım dumanlar 

Bakarım şemsiye olmuş sözgelimi 

Tabela olmuş: Kiralık kat diye 

Umulmayan şeyler bile olmuş 

Ama unutulmuş kalmış alevim 

Alevdir çünkü benim şiirim 

Hayatım alev halidir 

Çiçek tozudur 

Kırılmış dalın türküsüdür 

Nasıl şık şık berber makası 

Odur, 

Aslında sekiz yıldır 

Saç traşımı kendim olurum o da ayrı 

Kahveler kahvelerı 

Sizde oturdum, sizde kurdum düşlerimi 

Çok şükür büyük şair değilim 

Ama, bir sır söyleyeyim mi kulağına: 

Cins şairim ben! 

Çıkar giderim, 

Nişancı bir şairim 

Gözünden hakiarım imgeyi 

Az çok kitap da karıştırdım 

Yolculuklarım oldu 

U n peu partant 

Yine de inanma 

Hepsi de görev yolculuğuydu; 

Kars, Ardahan, Van, Karaköse, 

Sivas, Erzincan, Aydın, Manisa 

Kırklareli, Edirne, Bilecik, Bursa, 

işte haritada ne varsa 

Bütün kentlerde ve kimi ilçelerde bulundum 

Şiiri de büyük şovlarla yazmıyorum 

Ama alevimi kimse görmüyor da 

Dumaniarım (tanık şairler) önemseniyar 

Bu şiir burda biter: 

Dikkat okul var! 

~~[ cemalsüreya ]~ 
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D AŞKA bir dille yazma pratiğine 
yakın gözlükle bakıldığında 
birtakım .<.osyo-politik, psika 

nalitik çözümlemelcre elverişli 
verilerle karşılaşılacaktır. Zira baş

ka bir dil, anadile ikame edildiği nok
tada, bir gerilime neden olur. Yadsıma 
kadar kabul de, o dilin "sahiple
ri"nden farklı olacakur. E. M. Cia 
ran 'ın Fransızcasııun "pürüzlü" oldu
!;,runu ileri süreıılerle Joyce'un Dttblin
liler1le Ulysses'inin farklı olduğunu 
söyleyenler, bir yönüyle, bu gerilim 
ilişkisini ima ederler. Sözgelimi Joyce, 
Kcltçeyi diriitme çabası veren İrlanda
lı milliyetçilerlc ayn ı safta durmaz, ona 
göre ölü bir dil yerine, Mahmut Te
mi.t.yürek'in deyimiyle, " efendinin 
dili"yle yazmak daha makbılldür. An
cak Joyce'un İngilizceye kattıkları, sı
radan bir İngiliz yazardan çok daha 
azdır. Özellikle Ulysses'in hemen her 
cümlesinde bu gerilimli ilişkiyi hisset
mek mümkündür. 

Yadsıma kadar kabul de dedik. 
1924'te ölen Ziya Gökalp'in kitaplan 
1939 yılında kadar yayırnlanmaz söz
gelimi. Kemalizmin adııu anmadığı te
mel referanslarından olan Abdullah 
Cevdet de aynı kaderi yaşar. "Ben 
yaptığı balda boğulmuş bir arıyım" 
dizesini biraz da bu eksenden okumak 
lazım. Rojt Kımfe yazdığı "Bir Hi
tab" yazısı, Cumhuriyet tarihi boyun
ca karşısına çıkacakur. 1932 yılında 
uzlet köşesinde ölür. Sonra adı Anka
ra'nın Çankaya semtinde bir sokağa 
verilir. Bilindiği gibi bu sokağın aduun 
"Yusuf Halaçoğlu Sokağı" olarak 
değiştirilmesi ö nerilmektedir, öneren
ierin başındaki zat , üç kuşak önce 
Sünnileşen bir aileye mensuptur. 
Efendinin biatı da eksik gördüğü yer
de, hele edebiyatta öne çıkan olgu, 
kodlama olacaktır. 

Türkçe yazmak "zorunda ka
lan/bırakılan" Kürtlerdeki ortak 
özelliklerden birinin "aşırılık" oldu
ğu ileri sürLUebilir. Fuzull'deki "mer
kez"i tasavvur ve yüceitme ilc simge
leştirme, Neri'deki aşırı hiciv, Na
bi'deki taşra ezginliği, hatta yadsıma
sım buna örnek olarak gösterebiliriz. 
Alımed AriPin 1947'de yayımlanan 
"Rüstemo" şiiri ise, Cumhuriyet dö
nemindeki ilk kodlama örneği olarak 
gösterilebilir (Ahmed Arif şöyle diyor: 
"Dergiye gönderirken sadece 'Rüs
tem' dedim. O'yu koymadım. O ka
dar bir uyanıklığını var. 'Rüstemo' 
diye yayımlamazlar dedim" R. Dur
baş. Ahmed Arif Atı/atıyor, 25. Dergi
nin adı Varlık, antolojiyi hazırlayanın 
adı , Attila İlhan'dır) . Yine "Bir yanın 
seccade Acem mülküdür 1 Bir ya
nın çığ tutmaz Kafkas ufkudur" di-

"Hem 
ll ll 

, hem paras1z, hem yabll" 
Türkçe yazmak "zorunda kalan 1 b1rakllan" Kürtlerdeki ortak özelliklerden birinin 
"aş1r1hk" olduğu ileri sürülebilir. ( ... ) Cemal Süreya, en yakm arkadaşlarma bile 

Kürt olduğunu aç1klamaz, aynanm arkasma saklamr uzun süre ... 

zelerinde de anlaulan ülke, Türkiye 
değildir. Tabü bu son dizelerio Ba
ki'nin bir şiiriyle metinlerarasılık bağ
laınında ilişkisi var, ama Ahmed Arifi 
yargılayan yargıcın dikkati yerindedir: 
"Bu hangi ülke?" Şairin yanıu şu 
olur: "Ben coğrafya bilmem!" Yaşar 
Kemal'in Akfasazın Ağaları romamn
da da benzer bir kodlama vardır. Ro
manda boyıma terfi alan bir subay, 
Uso adlı Kürdü döver; bu dayak sah
nesi, eğer yanılmıyorsak, altı kez tek
rarlanır. Her seferinde anlaocı, subay 
için, "Sarışın bir kurda benziyordu" 
der. Bu ifadeler, Nazım Hikmet'in 
Kı~vayı Milliye şiirinde Mustafa Kemal 
için kullaıulınaktadır. 

İlginç bir biçimde bu edebiyatçı
lar, kurucu ideolojinin en yakın halka
sındaki kurumlarda yer alırlar: Cum
huriyet, Aydınlık, Varlık, Kaynak Ya
yınları vd. l 942'dcn itibaren bir tür 
onarı cı ideoloji olarak kurgularran ve 
"Anadoluculuk", "Hümanizma", 
Mavi Anadolu" gibi adlarla anılan 
akımdan da etkilenirler. (Bu akım, 
Kemalizmin "hümanist" yüzüdür. 
12 Eylül darbecilerinin yayım iattıkları 
ilk kitaplardan birinin, Suat Sinanoğ
lu'nun Türk Hümanizmikitabı olma
sı anlamlıdır. Birinci basım: 1956, 
ikinci basım : Kasım 1980). Gürdal 
Aksoy'un çarpıcı kavramıyla "Anado
lu merkezli bir yabancılaşma" söz 
konusudur burada da. 

Anadilleriyle yaşarnalarına izin ve
rilmez. Ama onlar efendinin diline 
bağnaz bir biçimde yaklaşmaz.lar, onu 
en hümanist yorumla içerirler. Neyle 
karşılaşırlarsa, onun tam tersini yansı 
tırlar, ama en aşırı biçimde. Türkçeyi 
değmc yazar ve şairlerden iyi kullanır
lar; maruz kaldıklarının tam tersini 
yansıtan bir ayna gibi. Ancak ayna, ar
kasına saklanılan bir şeydir de . 

Cemal Süreya, en yakın arkadaşla
rma bile Kürt olduğunu açıklamaz, ay
nanın arkasına saklanır hep. Hatta 
şimdilerde azılı Kürt düşmanı kesilen 
ve kendisi de aslen Kürt olan Muzaffer 
İlhan Erdost, l967'de Kürtlerle ilgili 
bir yazı yazmak ister Papirüs dergisin
de. Cemal Süreyakarşı çıkar, "Bu ko
nuyu deşmeyelim, çok insan ölür 
sonra" der (F. Perinçek ve N. Duruel, 
Cemal Süreya: Şairin Hayatı Şiirde 
Dahil, 68 ). Kimliğini saklar hep, ama 
kimliği bir k:lbus gibi peşindedir. Bazi! 
Nikicin'in Kürtler adlı kitabııu, C.S. 
adıyla çevirir (Diğer malılaslan: Char
les Suarez, Suna Gün, Osman Maz
lum, Ali Hakir, Ahmet Gürsu, Genco 
Gümrah, Temel Gürsu, Osman Fazı ! ). 
Şiirindeki coğrafYa bütün Türkiye'dir 
elbette, ama Erzurum, Kars, Mardin, 
Adilcevaz, Ağrı gibi yerler, ona pek 
çok şey anlaur. Ahmed Arif'le arkadaş
lığı da bu "yakınlık"la pekişen bir 
şeydir. Nitekim İlhan Berk, Alımed 
Arif ve Cemal Süreya 'nın yakınlıklan nı 
Kürtlüklerine bağlar. Bu, sonradan 
özürle geçiştirilse de, pek çok aydının 
zilıninin gerisinde yerini korumuştur. 

Cemal Süreya'nın şiirlerine yansı
yan kodlar, çok daha görünmez kılın 
nuşur. Dersim katliamııu yaşamış bir 
nüfusun içinden gelmi~tir o, bu yüz
den onun , deyim yerindeyse, takkıyc 
si , çok daha derinlerdedir. Burada 
okuyabildiğin1iz ilk kod, "Göç" söz
cüğü ve türevleridir. Hikayesi şöyle: 
Cemal Süreya çocukken babaaru1esine 
" biz kimiz, neyiz" diye sorar. Baba
annesi "menfiyiz" (sürgünüz) diye 
karşılık verir. Bunun üzerine çocuk 
Cemal "yani göçmen mi" diye sorar 
ve olumlu karşılık alır (F. Perinçek, 
haz. Cemal Siireya Arfivi, 64). 1965 
yılında Göfebe adlı şiir kitabı yayırnla
ıur, son kitabııun adı ise, "Göç" ola-

caktır (CSA 9 ). 1984' te yayınılan.1n 
Ucıtrımıda Acan kitabında "Yakın
d~ğu'mın dallı İspanyolcası: Kürt
çe" (Sev d n Siizleri, 1 69) dizesine rast
lanır. 1988 yılında yanınianan Sıcak 
Nal kitabındaki, "0 yıllarda ülke
mizde / Çeşitli hükümlerle / Yer
mi~ iki dilden/ İkisi yasaklanmıştı: 
/ Ikincisi Türkçe" (SS, 222) dizele 
rinde beO?er bir kodlama vard ır. Aynı 
kitapta, "Fırat suyu bütün bir böl
geyi / Takma adlarla 1 Dolanmak 
zorundadır" (SS 230) dizeleri göze 
çarpar. Yeni Yaprak dergisinin Eylül 
1989 tarihli nüshasında yayımlanan 
"Kürtler ve Arnavutlar" şüri, iki di
zedir: "Kürtler yalan söylemek zo
runda; / Arnavutlar, doğru" (SS, 
297). Yine "Gurbet yavrum garba 
düşmektir" dizesi de bu bağlamda 
okunabilir. 

Ancak kimliğine ve anadiline dön
me isteği, yalnız imgesel dizgede değil , 
gerçek hayatta da derin ve acılıdır. 
1961-1962'de Konya'da görev yapar
ken, Çağrı dergisine yazılar yazar. 
Derginin yayın yönetmeni, Türk milli
yetçisi bir şair olan Fevzi Halıcı'dır, ki 
kendisi Konya Kürtlerindendir. Ayıu 
dergide küçük kardeşi Mehdi Halıcı, 
yani Cemşid Bender de çalışmaktadır. 
Ceınşid Bender, o döncmdeki Cemal 
Süreya'yı şöyle anlatıyor: "Cemal Sü
reya, zaman zaman Türk edebiya
tında isim yapmış Kürt kökenli şair, 
öykücü ve romancıları tek tek say
maktan çok zevk alırdı. Ancak hiç
bir şekilde kendisinin Ttmeelili ol
duğunu, daha açık bir deyimle Kürt 
olduğunu söylememişti. Bu gerçeği 
ilk kez 20001e Doğrıı dergisinde öğ
rendim" ( CSA, 40). 

23 Kasım 1969'da doğan oğlunun 
adını, Meıno Emrah koyar. l970'li 
yıllarda devrimci Kürt örgütlenmeleri, 
aruk iyice " merkez"c yerleşse de Ce
mal Süreya'yı etkiler. Kürtler çevirisi
ni, sanırız ilk baskısı Komal Yayınla
rı'ndan çıkmıştı, bunun ifadesi saymak 
lazım . İki kez Kürtçe öğrenmek için 
alfabe ve gramer kitapları alır. İlkinde 
bir ay sonra 12 Eyliü darbesi olur 
( CSŞHŞD l 4 ), ikincisinde ise, bir ay 
sonra ölür. "İnsanın anadilini bilme
mesi ne kötü" diye söylenir durur. 
Sürgünü hiç mi hiç unutmaz. 1987 yı
lında Eec Ayhan'la yaptığı sohberte, 
"Dalıa önce de söylemiştim, orta
okulu bir serçe kentte okudwn. Bi
lecik'te. Ailemiz sürgündü orda. 
Parasız yatılıydım. Yani hem sür
gün, hem parasız, hem yatılı" (Gü
vercin Cıırnatası, 158) demiştir. Sür
gün onun hayaonın ta kendisi olmuş
tur: " Bizi bir kamyona doldurdular. 
Tüfekli iki erin nezaretinde. Sonra 
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o iki erle yük vagonuna doldurdular. 
Günlerce yolculuktan sonra bir köye 
attılar. Tarih öncesi köpekler havlı
yordu. Aklınıdan hiç çıkmaz o yolcu
luk, o havlamalar, o polisler. Duyar
lığını biraz da o çocukluk izlenimle
riyle besleniyor belki. Anam sürgün
de öldü, babam sürgünde öldü" 
(CSA, 64). 

1986 yılında onunla Yeni DiiJün 
dergisi için söyleşi yapan Enver Er
can'ın "Dil?" şeklindeki sorusuna şöyle 
cevap verecektir: "Benim dil serü~~
nim şu: Küçüı. çocuk bakıcıya verili
yor, o çocuk kendini bakıcının elin
de buluyor; seviyor bakıcısını; onu 
ana belliyor. Türkçeyle ilişkim böyle. 
Bir noktada gurbetin aşka dönüşme
si" (GC, 1 23). Em·er Ercan, 9 Mayıs 
1988'de bir söyleşi daha yapar onunla 
ve şiirlerindeki "Doğu acısı"nı sorar. 
Şairin cevabı şu olur: "Anılarırnın kö
keninde yer etmiş. Küçükken, altı 
yedi yaşımda doğduğurn yerlerden, 
evirnizden, bahçemizden koparılmış
tım. Ardından allerne felaketler gel
mişti. Annem ölmüş (hemen ölmüş), 
babam sonsuz yoksul düşmüştü ... 
Bunlar yer etmiş bende. Bir yerde sa
natçı duyarlılığını etkilemiş demek. 
Silinmezler" ( GC, 174 ). 

"Çocukluktan kalma bir sır, 80 
sonrasında tam bir patlama halinde 
dışa vuracak. Her yerde Kürt ve sür
gün olduğunu anlatacak. Oğlunun, 
nüfus kaydında adı 'Memo' olarak 
yazılan tek Kürt olmasıyla övünecek. 
'Kadıköy'ün Kürdü' diyecek ona" 
(CSŞHŞD, 69). Elini azıcık uzatacak ve 
yıllardır kodladığı gerçeğine dokuna
caktır. Zira o, kendi deyimiyle k!-lfucu 
ideolojiye övgüler düzmemiş "Ikinci 
Yeni"lerden biridir (Büyük ölçüde 
doğru b!r belirleme. Ama Turgut 
Uyar'ın Ikinci Yeni'den öne.:~ çıkan 
Türkiyem kitabında övgü var. Ote yan
dan Turgut Uyar, Türkiye Cumhuriye
ti tarihinde bir şiirinde "Kürdistan" 
sözcüğünü kullanan ilk şairdir). 
Dersim'den sürgün edilen pek çok in
san gibi asimile olmak yerine, direnme
yi seçer. Söylernek bile fazla; bu direniş 
insani bir duyarlıkla, eşitlikçi bir dünya 
görüşüyle gerçekleştirilir. 

Yukanda da belirtildiği gibi "Göç" 
adlı bir şiir kitabı çıkaracaktı. Bu kitap
taki şiirlerden birinin adı, uzun bir şiir 
olarak kurgulanan "Fırat"tı. "Zulüm
ler" adlı şiirde ise, Türkiye komünist 
hareketinin önderlerini yazacaktı. Bu 
şiirlerden bazı yerlerde, "kitap" diye 
söz etmektedir. Bir de roman yazmayı 
tasarlar Cemal Süreya; adı, "Acının 
Tekniği" olacaktır. Bu romanda, 
"Türkiye'nin son 50 yılının işkence 
tarihi"ni anlatacaktır. Diğer çalışmala
nndan biri ise, bir bölümünü tarnamla
dığı "Bengü Bade" çevirisidir. Fuzu
li' nin bu ünlü yapıtı, ona göre Türk ve 
Kürt kardeşliğinin bir simgesidir: "Bu 
uzun şiir Kürtlerin ve Türklerin ku
caklaşması olacaktır" (CSŞHŞD, 
360). Ancak ömrü yetmez, kehaneti 
gerçekleşir ve güvercin ömürlerini ta
mamlar. 

Arif Damar, Ay Ayakta Değildi adlı 
kitabını ona şu sözlerle imzalarnıştır: 
"Ben esrnerim / Cemal de. " & 

öykü 

Y1lan1n yolu, &ixin mintani ... 
IRKAÇ hafta ön~eydi. _Köyde, k~pı~m h~~~n 
önünde, simsıyah bu yılan buzule buzule 
küçük tümsekten aşağı indi. Kıpırdamadan 

izledik. O da kıpırdamadı. Bir süre yassı ba 
şını doğrultup, yüzümüze baktı, sonra sü:tü

li.ip C\'in temelindeki küçük deliğe girdi. Aynı yılan 
bir hafta önce de süt kazanının etrafında dolaşıp, 
deliğine girmişti. "Sütün kokusuna gelir" .dedikle
ri yılanı öylece görünce, içine kusmuştur diye koca 
bakır kazan dolusu sütü dcvirmişlerdi yere. Hoş, ka
zanın akıbeti de sütün akıbeti gibi olmuştu. Köye 
vardığımız gün her hanede kazarıların yası vardı. Bi
rileri girmiş, bir tck yılanların dolaştığı bir sıcak sa
atte, köydeki bütün bakır kazanlan toplayıp götür
müştü. Köydeki kadınlardan biri, "Kesin büyü yap
tılar. Kazanın tıkırtısını duydwn ya yerimden 
oynayaınadım" diyordu bu organiı:e iş karş~s~mi.~, 
havretlc! Köydeki kadına yakışmaz zıra, onca ışı gu
ci.i. çevirip de iki kazana sahip çıka~ıam.ak. ~.zaı~.lar 
gidince kıvmetleri de artmıştı tabı. Oızlennı dO\ e 
döve a~latıyordu bir başka kadın, "Anam anam, bu 
eski bakırlarda altın karışımı varmış. Bizirnki 
sormuş çarşıda. Adamlar demiş he, altın var için-
de ... " Dövüne dursun köylüler, biz dönelim yıla-
na ... Yılan öyle deli ği ne usul~a girer de arkasında~ 
söz bırakrnamazlık eder mi? Oldürmek olma:t, katı
yen ... Köylü dediğin bilcümle hayvanla yaşar, bir o 
kadar da hikaveyle ... Sütü dökmek lazım! Yılanın 
değdiği toprak daha ısınmadan, hikayeler diLili ver 
di kadınların ağzından. 

Ne olmuş efendim? Yaylaya çıknuş Kürcc!k köy
lüleri ... Bir boz yılan gelip çadırın orta yerıne yu
murtasını buakrnış. Sınamışlar yılanı. Yumurtayı kal
dırıp, başka yere koymuş, gizlenmiş, yılanı bekleme
ye başlamışlar. Yılan gelmiş yumurta yok. Dolanıp 
durmuş, tebdili şaşmış! Süt dolu kazana y~~l~şıp, 
zelırini boş,Ytmış. Kıvrıla kıvnla vurmuş kendisını dı
şarı. Köylüler çıkıp, yumurtayı yerine bırakrnı~ da 
tekrar gizlenrnişler. Gelmiş.yılan, yumurta~ y~nnde 
görünce, dolanıp da süt kazanma, sütü devırrnış, yok 
yere zehirlenınesin diye onca i~san. . • 

Biter mi hikaye ... Açıldı bır defa kesenın agzı! 
Ağanın kızına aşık olup da aşkın.dan çatiayıp öle~ yı
lanlar; tarlada uyurken söylemesı ayıp ge~ etegm
den aşağı içine girip, doğum esnasında ameliyathane
den "xışşşş" diye süzülüp çıkan ve de doğa~ oğlanın 
göğsüne koca bir kıvnm izi bırakanlar ... Bu tek yı
lanlar mı? Ayılar ... Gelinlik çağdaki kızı kaçıranlar. 
Bir tek gelinleri mi? Gerilla kıza aşık olup da, ? .b.i:~
ğin cümle yiyeceğini harap edenler. Yapılan ıyiligın 
altında kalmayıp, petekle bal hediye edenler ... 

Hikaye varsa, hikayeden çıkan ders, dersten _çıkan 
tedbir de vardır. Yılanı öldürmek olmaz. Çaresız ka
lıp öldürdüysen, bir yere gömüp, üstüne un scrpe
ceksin, eşi gelip bulmasın diye. Çifticşen yılanı gö
rünce üstüne tülbent atıp, dilek dileye
ceksin ... Soyulduğu derisini saçına sü
receksin tez uzasın diye. 

bir mahlUkat doğurabileceğine inanır köylüler. Biz 
taktimayalım kurda kuşa, hakiki bir meseleye varalım. 
Bir şcxin gömleğinin maharetlerine... . 

Temeline yılan giren büyük evde, vaku zama~
da gençleri, çocukları, gelinleri ve yaşlılarıyla ben ?J
yeyim onbeş, siz deyin otuz kişi ~aşa:dı. Xace, gelm
lerin kaynanası, çocukların nenesı, og!~a~ın ve kız
Iann anası. .. Yani evin büyüğüydü. Bın mı hastalan
dı, nerede doktor, nerede ilaç? Derman, gelinleri ile 
rnütemadiyen didişen Xace'nin sandığındaydı. Do
ğum sancısından, her türlü hastalığa kadar uzanan, 
geniş spektrurnlu bir derman... Beyazlığından eser 
kalmamış, kirli mi kirli bir mintan. Çocuklar ve to
rurılar hastalandığında gösterdiği anaçlığı, gelinleri
ne göstermiyorrlu Xace... Gelinlerden hangi~i .hasta
lansa, sandıktan mintanı çıkarıp, fincanın dıbıne su 
koyup, rnintanın küçük bir köşesini suya baunr, sı
kar, onu da geliniere içirirdi. "Layık deyilsiniz ama, 
hadi neyse .. . " mırıltısıyla. . 

Mintanın hükmü yıllarca sürdü evde. Ve gelinler
den biri sordu Xace'ye: "Bunu bize içiriyorsun da, 
bunun sahibinin hüneri neydi? Hele anlat ... " Xace 
özetle verdi yanıtı: "Tren geçiyormuş, adam elini 
kaldırıp demiş ki 'duuuuuurr!' Tren dunnuş ... " 

Zaman oldu, sol dalga mcmleketi etkileyince, ne 
gelinierin ne çocukların, ne de torunların inancı kal

Köyde hikaye olmazsa zaman akıp 
geçme.ı. Zaman, bir kara yılan gibi 
buz olur da ayaklarına dolanu. Bazı 
anlar gelir, hikaye, anlatılan şey olmak
tan çıkıp, yaşama hükmedcbilir. Bazen 
yılanın dcrisi, tilkinin hesabı ve daha 
da ileri gidelim, bir eşeği "istismar" 
eden adaının sonu gelir cemaatin içi
ne döner durur. Ve de hali, istismara 
uğ~amış bir eşeğin, yarı eşek yarı insan [ evrimalataş ] 

evrlmalatas@esmerderglsl.coın 

dı mintana. Xace ve mintan artık 
dalga konusuydu. Ve bir gün 
Xacc radikal bir karar aldı. Usul
ca sandığı açıp, mintanı çıkardığı 
gibi bahçenin yolunu tuttu. Biraz 
kuru ot, çalı çırpı t<?,playıp minta
nın altına koydu . Ustüne de bir 
miktar ... Çakmağı çakrnadan ön
cc seslendi: "İşlüik işlik! Gör
dün, benim bir kabahatim yok. 
Artık nabalın günahın laf 
edenlerin boynuna ... " lY" 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Anadilde eğitim" 
Konuşulmas1, yaziimasi, öğrenilmesi, 
öğretilmesi yasaklanan bir dili diriltmek, 

ona güç vermeye çalişmak 1rkçll1k değildir. 

I lADILllE EiUTIM" kavramı Kürtler tarafından 
çok kullanılmaktadır. Fakat bu kavrama nasıl 
bir içerik verildiği, ne gibi bir içerik verildiği 

belli değildir, Kürtçe öğrenebilmek ve öğrete
bilmek için kurslar açılması, isteyen kişilerin bu 

kurslara devam edebilmesi eğitim olarak algılanabilir . 
Bunu "anad.ilde eğitim"den ziyade, dil öğretimi, dil 
öğrenimi olarak algılamak, değerlendirmek daha doğru 
olur kanısındayım. İnsanlar, nasıl İngilizce, Arapça, Ja
ponca, Türkçe vs. öğreniyorlarsa, Kürtçe de öğrenebi
lirler, Kürtçe öğrenmekte ve öğretmekte de serbestlik 
vardır. "Anadilde Eğitim" kavramına verilen içerikler
den birisi herhalde bu şekilde ifade edilebilir. 

"Anadilde Eğitim" kavranunın ikinci bir anlamı şu 
olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullann belirli 
bir eğitim müfredatı vardır. Tarih, Türk Tarihi, Türk 
Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, CoğrafYa, Türkiye 
Coğraf)'ası, Din Bilgisi, Matematik, Fizik, Biyoloji, 
Kimya vs ... Bu ders kitaplan aynen Kürtçe'ye çevrilir. 
Ve bu dersler Kürtçe okutulur, Örneğin, Türk Tarihi, 
Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Din Bilgisi, Matematik. 
Fizik, Kimya, Biyoloji gibi dersler Kürt diliyle oku tu lur. 
Böyle bir algılamarun ders programlannda ciddi bir de
ğişiklik gerektirmediği söylenebilir. 

"Anadilde Eğitim" derken, üçüncü bir alternatif 
daha vardır. Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Kültür, Din 
Bilgisi gibi derslerde, Kürt Tarihi'nc, Kürt Edebiyatı'na 
Kürt Külmrü'ne ağırlık veriJmcsidir. Öğrenciler bu 
derslerde Kürtçe olarak, Kürt Dili, Kürt Tarihi , Kürt 
Kültürü gibi dersler okurlar. Bu derslcrde, Türk Dili, 
Türk Tarihi, Türk Kültürü gibi programlar yanında, 
Kürt Dili, Kürt Tarihi , Kürt Kültürü gibi alanlara daha 
büyük bir ağırlık verilir. Böylece Kürt öğrenciler, Eli 
Xariri, Melaye Ciziri, Feqiye Teyran, Ehmede Xani, Ci
gerxwin gibi şair ve yazarları, Kürtlerin tariluni , kendi 
çevrelerinin tarihsel geçmişini vs. de öğrenebilecekler
dir. Bu çerçevede Kürt tarihine, Kürt kültürüne dalıa 
büyük bir ağırlık verilecektir. Kişi olarak "Anadilde 
Eğitim" kavramını böyle algılıyorum. Kanımca doğru 
olan da budur. Bu anlayışın ders programlarında ciddi 
bir değişiklik gerektirdiği açıktır. "Anadilde Eğitim"in 
diğer bir özelliği de, eğitimin, örneğin Kürt diliyle eği
tin1in mecburi olmasıdır . 

"Anadilde Eğitim" neden gereklidir? Dili güçlen
dirmek, dilin konuşulmasırun ve yazılınasını yaygınlaş
tırmak, ezilen, horlanan, aşağılanan, önemsenmeyen, 
umursanmayan, kendine yabannlaştınlmış bir toplu
mLın kendine dönüş yollanndan en önemlisidir. Dili 
güçlenen halk kendi kökü üzerinde yükselmeye başlar. 
Dilin gi.içleıınıcsi, konuşulmasırun ve yazılnıasınm yay
gınlaşma~ı halka büyük bir moral ,·erir. Çünkü halka, 
millete ö;-elliğini veren en temelunsur dildir. Dil insan 
lann kişiliğini temsil etmektedir. Varlığı irıkar edilen, 
reddedilen bir dil , insanların kişiliğini temsil eden en 
önemli bir unsur olmaktadır. Bu koşullarda, bir insanın 
halkı, milleti konuştuğu dilden ibarettir. 

Konuşulması , yazılması, öğrenilmesi, öğretilmesi 
yasaklanan bir dili diriltmek, ona güç vermeye çalışmak 
ırkçılık değildir. Bu klasik milliyetçilik de değildir. Bu 
doğal insani bir sorundur. Böyle bir yasağa karşı çıkmak 
insan olmanın bir gereğidir . Insani olmayan durum bu 
tür yasaklara boyun cğmektir. Bu süreçte Türk yöneti
minin, Türklerin yapması gereken şey, kendilerini Kürt
lerin yerine koyrnalandır, kendilerini Kürtlerin yerine 
koyarak rluyınalan ve düşürınıeleridir. 1985-1988 yılla
n arasında, Bulgaristan 'ın , orada yaşayan Türklere karşı 
uyguladığı politikayı hatırlayalım. Bulgaristan yönetimi, 
Türklere Bulgar isinıleri vermek, Türk isimlerini yasak
lamak, Türkleri Bulgarlaştırmak için çok yoğun bir çaba 
harcıyordu. Bu politikanın, Türkiye'de, gerek devlet ve 
hükümet cephesinde, gerek sivil toplum kururnlarında 
çok büyük ve sürekli tepkilere neden olmuştur. Sağcılar, 

solcular, Marksistler, liberaller, aynı kavramlarla, aynı 
yoğunlukta bu sürece karşı tepki vermişlerdir. Bulgaris
tan'daki Türklerin, Bulgarlaştırılması girişimlerine böy
lesine bir tepki gösterilirken, Kürtlerin yapıp ettikleri
nin, duygulannın anlaşılamaması, Türk siyasal hayatını, 
Türk düşün hayatını, Türk hukuk anlayışını ve tatbika
tını karakterize eden çok önemli bir olgudur. 

Dil sadece kelimelerden ibaret değildir. Dilin yapı
sında ve kulJanılışında, o halka, o millete ilişkin birta
kım anlayışlar ve sezgilcr de vardır. Bütün kelimeleri 
dışandan, yabancı dillerden alınmış bile olsa, dilde, o 
dile mahsus bazı milli özellikler, anlayışlar ve sezgiler 
de vardır. 

Dili güçlendirecek, geliştirecek, kendine dönüşü 
sağlayacak önemli süreçlerden biri de, Almanca, Japon
ca, Rusfa, İ1ıgilizce, Fra1mzca, İtalyanca, İspanyolca, 
Tiirkfe, AraPfa, Farsfa gibi dillerden Kürtçe'ye yapıla
cak tercürnelerdir. Bu dillerde yazılmış romanların, öy
külerin, tiyatrolann, bilimsel eserlerin Kürtçe'ye çevril
mesi, Kürt dilinin güçlendirilmesinde, Kürt toplumu
nun kendi ayakları üzerinde yükselmesinde büyük rol 
oynayacak tır. 

Yasaklanmış, doğal gelişınesi engellenmiş dil konu
su, medeniyet kavramıyla, medeniyet durumuyla yakın 
dan ilgilidir. Dr. Ali Şeraiti, Medeniyet Tarihi, Mede
niyet ve Modernizm kitaplarında, medcniyeti, insan ka
biliyetlerinin özgürce yeşerip gelişmesine olanak hazır
layan, bunun için, elverişli ortanılar yaratan oluşurnlar 
kavramlanvla tarif etmektedir. (Medeniyet Tarihi, Cilt 1, 
Fecr Yayı,;evi, Çev. ihrahim Keski1ı, Ankara, 1987 s. 54; 
Medeniyet ve Modernizm, Bir Yayıncılık, Çev. Ahmet 
Yüksekoğiu, 4.bı. İstanbul Temmuz 1985, ı. 40-41) 

Bu görüşe göre medeniyet ayni değil, zihinsel bir 
oluşumdur, zihinsel bir süreçtir. Yüksek, ufuklara tır
manan dev binalar yapılması, çok gelişkin, öldürücü si
lahlar imal edilmesi, örneğin nükleer silahlar veya kitle 
imha silahlan üretilmesi, en son teknolojik silahlarla, 
tepeden tırnağa kadar donatılmış büyük ordular kurul
ması, makine üreten makineler yapan fabrikalar üretil
mesi, büyük şehirler kurulması vs. medeniyerin ana gös
tergeleri, birinci planda gelen göstergeleri değildir. Te
mel gösterge insan yeteneklerinin, rahatça ve özgürce 
gelişmesine elverişli olan ortamlar yaratmaktır. Sporcu
nun sporcu olarak, minıann mimar olarak, şehireilik 
uzmanının şehireilik uzmanı olarak, yazann yazar ola
rak, düşün adamının düşün adarm olarak, bilim adamı
nın bilim adamı olarak, iş adamının iş adamı olarak, dü
şüncelerinin , yeteneklerinin, özgürce, rahatça gelişmesi
ne olanak hazırlayıp hazırlamamaktır. Böyle bir ilişkiler 
ağında, bir dilin örneğin Kürtçe'nin yasaklanması neyi 
gö~terir? Bu, Kürtlerin medenileşmeleri, medeniycue 
ilerlemderi , için, yasaklanan, doğal gelişmesi, ycşerip 
serpilmesi engellenen dillerine sahip çıkmalan, bunun 
için gerekli demokratik mücadeleyi sürdürmeleri gere
ğini ortaya koyar. Bir dile yasaklar koymanın, o dilin do
ğal gelişmesini, gelişip serpilmesini önlemenin, irıkann 
ve imhanın ise, medeniyet durumuna çok zı t bir süreç 
olduğu açıktır. Düşün yasaklarının siyasal sistemi ve dü
şün hayatını belirlediği ve yönlendirdiği bir yerde, insan 
yeteneklerinin rahatça ve özgürce geliştiği, gelişme ola
naklarına sahip olduğu söylenemez. 

Daha önceki bir yazıda, Dr. Ali Şeriati'nin, Kürtler 
hakkındaki görüşlerini dile getirmiştim Kürtlerin Yunan 
uygarlığına, giderek dünya uygarlığına katkılarından söz 
ediyordu. Bu, Milanan Önceki devrilerde yaşanan bir 
durumdu. Şimdiyse, dili yasaklanan doğal gelişmesi ön
lenen Kürtlerden, yasaklara karşı mücadele ederek, dili 
ve külrürü kazanma medeniyene ilerleme gereğinden 
söz ediyoruz. Bu iki dönemin ayrıntılı bir şekilde ince
lenmesi, o devirlerden bu devirlere, bu zamanlara nasıl 
gelindiği~n irdelerımesi ihmal edilemez bir çalışma ol
malıdır. 

Gün açt1 
Gün açtı. Kollarımda tahta bacaklarım 
Onüçü müydü ayın yoksa onbeşi 
Darılttım diyordum arkadaşları. 

Kahvede aynalar arasında tasalı 
Hala dilim söylese de küstüğümü 
Tüketmiştim bir nefeste hiçliğimi. 

Ne kadar yakın olsak da 
B irleşmemiz zor, 
Masandaki hakka, kalbirndeki divit 
Yetmez buralarda beni tutmaya. 
1990. 

Gül döl<erdi 

ölü kuşun gözlerini örttü önce 
Dersim göçüydü.o ıssız ova 
ağiardı giderken teslimiyetine 

bir uzun ıslığın sesinde 
hayatın gürültüsünde kaybolan nefes 
belki kürttü,belki süryani,ermeni 
kana bulanmış gövdesi, belki isyan 
daha çok bir kuyuya yak.ışan 
geçmişiyle, yazgısını kemiren beden 
durgun suların intihan, annem 
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Dünya üzerinde 
kaç mesele var? 
ENİM için yazı yazmanın tek bir 
karşılığı var; beynimin bilinç 
akışına direnerek, yakaladığı 
balıklan bir düzlem sepetine 

toplaması. Bilincin dip akıntısına 
karşı amansız kürek çekmek! Bilinç akar 
ya ... Akan düşünceler zincirini birbirine 
ekleyerek, ilerlemek ... Şayet benim yazının 
doğasına ilişkin yazanlar arasından en 
sevdiğim yazar Maurice Blanchot. O, yazı 
ve ölüm arasındaki ilişkisiyi Franz I<afka'dan 
ilham alarak açıklıyor. .. Yazmak, ölüme 
hazırlık gibi! Günlüğünde " ... huzur içinde 
yaşamak için değil, huzur içinde ölebilmek 
için insanlardan uzaklaşoğını" diyen I<afka, 
neden yazdığım şöyle formüle ediyor: 
"Huzur içinde ölmek için yazmak!" 

Yazı yazmanın, daha kısa süf"eli geri 
dönüşümleri de var. En azından benim için. 
Serdar Ortaç'ın deyimiyle, "ölene kadar 
beldeyemem!" Yazmanın en güzel yan 
etkilerinden biri de, tepki almak. Tepki 
almak (response) derken, pozitif ya da 
negatif olarak bir ayırım yapmadan, geri 
dönüşüm almaktan bahsediyorum. Bu her 
zaman olmuyor, zaten olamaz da. 

Ben, Ahmet Tulgar'ın teşvikiyle 
Esmer'e yazmaya başladım. Bu süreçte 
Esmer'le ilgili diişüncelerim sürekli değişti. 
(Bambaşka bir yazı konusu). Ama ne yalan 
söyleyeyim, Esmer okuyuculanndan bu 
kadar luzlı geri dönüşüm alacağıını da 
beklemiyordum. Sanırım Esmer'in okuyucu 
kitlesi, belki bir zamaniann Leman'ı, 
Öküz'ü okuyan gibi, düşünen ve yazan, 
oldukça meraklı bir kitle. Bu okuyucu 
kitlesinin heyecanını görmemek elde değil. 
Geçen ay, tanıdığım/ tanımadığım birçok 
kişiden mail aldım. Esmer için yazdığım bir 
yazı, ilk kez bu kadar çok ilgi çekti. Geçen 
ayki yazının çıkış noktası, sanan tartışırken 
sanatçının probleminin / meselesinin ne 
kadar önemli olduğu ve bunun üzerinden 
dönüştürmemiz gereken dil meselesiydi. 
Daha analitik bir boyurta tartışmadığımız 
ölçüde de sanatın, sadece hobi düzeyinde 
kurumsallaşacağı, -ciddiye alınacağıydı. 
Gelen maillerin bir kaç ortak noktası var: 

- " .. . söyledikleriııize .fuık vermekle 
beraber, sanata sadeec sanatçmw özndliği 
aÇJSUldan bakma.lc ne bda.r doğru diye 
soıma gereği duyuyorum ... " 

- " ... ben bu ülkede sizin bdirttiğiniz 
ölçüde analitik bir sanat dilinin gelişeceğine 
hiç inanmıyorum, hiçbir konuda .fMtındabk 
yok!" 

-" ... dünyada bç mesele var 1d zaten?" 
Bütün bu noktalar beni, tartışmayı daha 

da açmaya ve kendi argümanınu yeniden 
değerlendirmeye itti. Ilk olarak şu soruyu 
sormanın doğru bir yol belirlemek açısından 
önemli olduğunu düşünerek: "Sanatın, 
özellilde güncel sanatın galeri/ market, 
koleksiyoner / m üze, küratör / eleştirmen 
üçgeni olarak, kurumsallaşmadığıru ... 
Dolayısıyla iyi işin eleştirmen ve küratör 
tarafindan elenip, incelenip; müze
koleksiyoner tarafindan korumaya 
alınmarlığını düşünürsck ... Ne m üze 
üzerine düşen, sanat eğitimi ve dönüşümü 
görevini tam yapıyor, ne de sanatçı 
toplumsal anlamda bir role sal1ip. Sanatın 
ülkenin gündemine söylem açısından 
katkısının bulunmaması, güncel sanatçıların 
Badrum'da ya da Uşak'ta müzelcrde 
yaşananalara, insan haklan ve demokrasiye 
ya da bu topraklardaki herhangi bir şeye 
dokunmaması, dokunanın DA yanması
cezalandırılması. .. Sanatla kopuk ilişkimiz ... 
Onu, kutsallaştırmak, ( exduding by 

including) dahil ederek dışarlamak .. . " 
Buruan bir soruyla karşılarsak., "biz 
ülkemizde sanan ve sanatçıyı nereye ve nasıl 
konumluyoruz?" 

Bütün bunların işte ilk aşaması, sanan 
soyutlanmış bir dekor ya da içi boşaltılrmş 
bir yüksek anlam kaidesi olarak sunmaktan 
kurtarmak ... Bunu gerçekleştirmenin de 
yolu, onu doğru okumaktan, 
konumlamaktan geçiyor. iyisiyle kötüsünü 
ayırmaktan geçiyor. Yoksa elbette, sanat 
sadece üreticisinin kişisel deşifrasyonlanna 
ya da öznelliğine indirgenirse, kendi 
meşruiyetini yitirir. Ama, zaten kaç tane 
mesele var -orijinal olan, BU dünyada? .. 
"Dünya üzerinde yeni bir şey söylemek 
imkansız ... " dememek için de, 
Shaekespare'e yenilmemek için de ... Yani, 
"ölüm, aşk, yalan, kıskançlık .. toplam on, 
on iki tane konuyu o böyle-bu da böyle 
işlemiş zaten ... " demektense ... Bence, 
sanann bir külrür ve birikim, medeniyet 
tarihinde bir süreklilik, bir zemin olduğunu 
unutmadan ... 

Bu noktada şuna 4eğinmck doğru 
olacak. Geçen hafta PISTte buluşan sanatçı 
insiyatifleri, Türkiye'de güncel sanann 
görünmezliğini, varlığının etkisizliğini ve 
'toplumla iJetişimsizliğini' tartıştı. Gelinen 
nokta, Plastik Sanatlar Derneği gibi tıkaç 
bir kurumsallaşmaktan kaçınarak, stratejik 
bir kararWıkla özellikle medyada ve kamusal 
gündemde var olmak. Olmalı. Yazıma 
nokta koymuyorum. Şimdilik, geçen hafta 
ki yazıma not düşen genç sanatçı Borga 
Kantürk'ün cümleleriyle bitirmek istiyorum. 
Borga, benim "okuma" dediğim şeye, 
konuyu sanarçıyı biraz korkutan 
'iş!cmselliğe' bağlanınama kızıyor! Bence, 
Türkiye'de sanat 'saksıda yetişen' çiçekler 
gibi. Köksüz! Ve bazı işler ve söylemler, o 
kadar arak ki ... Ve şu anda olup-biten bir 
tür' körler/sağırlar oyunu. Ama ben daha 
çok obımanın değil, okıımamanın 
tuzaklanndan korkuyorum. Heccleye 
heceleye de olsa, okumak:! Elbette Borga, 
tek boyudu değil. Çok katınanlı. 

"Sevgili Adnan, 
Günümüzde sanat çevrelerinin bilginin 

referanst olar.ık sanat yapıom iç eden -
metinsel boyutta onun kişisel-anlam-dışı ve 
kendiliğinden varhğını anında haroyarak
'bu budur kesin ve net, işte sonuc, işte 
coğrafYa, bu da benim meselem' gibi bir 
okumaya hapseden bir misyon ile 
gerçekleştirdiği okumalar, konumlarnalann 
son kullanma tarilıi geldi de geçiyor ... Fakat 
bir çok kişi bu çevrenin sağladığı üı1 ve 
şöhret sayesinde kolay dolaşımın keyfini 
sürmeyi hala tercih ediyor. Ama bazı sanatçı 
ve bazı küratörlerin gündemlerine bunun 
tezao bir referans olarak bilimsel ve 
kesinliği kolay okunurluğu ve netliği 
hedefleyerek sanatsal olanın aıılaşılmazlığı 
ve keyfe dair/iğini olabildiğince kurulaştıran 
bir bilgi dayatmasım reddediyorlar. Ve karşı 
duruş olarak roman-öykü ve şiiri bu vizyona 
dair bir okumanın merkezine dahil 
ediyorlar. Bu bulanık/ yan kaymış bakış 
açısıyla, netliği aranan ve temeliendiri/en 
popüler n.t;tliği delecek sanınm. Ya da 
delmeli. Ornekler yavaş yavaş gelmekte. 
Sanının değişecek ... Yakında ... Borga 
K:ıntürk" fi1" 

Yeniden 70•1er1 
hatarlar, o dönemin 

heyecanayla Iş 
yaparken, bir 

yandan da 
kazand1ğ1m1z 
tecrilbelerl 
gazeteye 

yans1tayoruz. 

Birgün'de de bulu§ahm 
ERHALDE bu iş giderek bir gelenek oldu. Oluyor. Tabü, bu tür 
yazılar, yani kendimden, nerelerde olduğumdan, nelerle işti
gal ettiğimden sizi haberdar eden böyle yazılar yazmanı, Es

mer'i kendime yonnnam, kendime yonttuğum anlanuna gel-
memeli. Aman ha, yanlış anlaşılmasın . Siz Esmer okurlanna olan 

sevgimden kaynaklanıyor zaman zaman iş değiştirdiğimde, gazetecilik 
kariyenmin yeni bir istasyonuna geldiğimde, size bunu bildirmek iste
mem. Sizinle Esmer dışındaki mecralarda da buluşmak istiyorum çün
kü, niyetim bu, iyiniyet yani. İyiniyetimden yapıyorum. 

Vatan gazetesinden ayrıldıktan sonraki 2 ay, 4 yıl üzerinde çalışn
ğım, artık son rötuşlannı yapmam ve yayınevine teslim etmem gereken 
romanımı tamamlamak için eve kapandığım bir dönem oldu. Sonra iş
te bildiğiniz gibi "Volkan'ın Rom.anı" adlı kitabım çıkn. Mernnunum, 
çok iyi eleştiriler aldı. Türkiye'deki iyi roman okuru sayısını dikkate 
alacak olursak, bence iyi bir sayıda okurla da buluştu. Şimdi artık yavaş 
yavaş yeni romarum için notlar tutuyorum. 

Ama unutmayın, bu süreçte bile - ki benim için çok heyecan verici 
bir süreçti - size yazmayı sürdürdüm Esmer'de de. Bu yüzden de şim
di içim rahat dergideki sayfaını bu ay "kendimden haberler" biçimin
de formatlad.ığımdan ötürü. 

Romarum çıknk.tan bir ay sonra, artık yeniden bir gazetede yazma 
isteği içimde belirirken alttan alta, arkadaşlar aracılığıyla iş teklifleri de 
gelmeye ba.şlamışn bazı gazetelerden. Fakat tam da bu dönemde mer
kez medya öyle bir dönemden geçiyordu ki, sabahlan gazeteleri oku
duğumda bazen, yani özellikle birinci sayfalannı, bir süre bu gazete
lerde yazamayacağımı, yazmak istemeyeceğimi anlıyordum. Büyük ya
ni yüksek tirajlı gazeteler manipülasyonun sınırlannı zorlama, iç savaş 
çığırtkanlığı yapma, ülkenin en saygın aydınlannı ve kurumlannı hedef 
gösterme yanşma girmiş gibiydiler. Oralarda çalışan sevdiğim dostlan
mı üzmek istemem ama, onlarla da dayanışma içinde kalarak bu med
yadaki değer erozyonunu durduracağımız umudunu taşıyorum hala. 
"Dayanışma" deyince tam bu sırada Çağdaş Gazeteciler Demeğı~nin 
Dayanışma Ödülü'nü aldım sansüre direnişim nedeniyle. Bu da çok 
cesaret vericiydi. Teşekkürler. 

İşte böyle bir dönemde, en son Radikal gazetesindeki köşesinden 
ve Türkiye'de yıllardır sürdürdüğü sivil toplum ve insan haklan müca
delesinden taruyacağınız Murat Çelikkan, Birgün gazetesinin genel ya
yın yönetmeni oldu. Ve hemen ardından, bir pazar günü, Tünel'deki 
bir kafede bana iş teklif etti . Hemen kabul ettim. 

Kuşağımızın en sağlıklı kalmış kesimlerinin bir araya gelerek kurdu
ğu, patronsuz, bağımsız bu gazeteye nihayet dahil oluyor oluşum be
ni çok sevindirmişti. 

İşte iki aydır da Birgün'deyim. Bilenler biliyordur, ama Birgün al
malarını rica edeceğim okurlan ma söylüyorum, pazar günleri bir yazım 
oluyor Birgün'de, çarşamba günleri de bir röportajım şimdilik. ,• 

Birgün beni sadece gazete, bu gazetede yazdığım yazılar nedeniy
le değil, ayın zamanda gazetenin ortamı, gazetedeki insan ilişkileri ne
deniyle de memnun ediyor. 

Çaycısından muhasebe elemanına, muhabirinden köşe yazanna ka
dar, her yaştan en umut verici tipolojileri bu ülkenin. Herbiri hem bir 
tipoloji hem de bir birey. Bütün özel taraflanyla. 

Yeniden 70'leri hatırlar, o dönemin heyecanıyla iş yaparken, bir 
yandan da kazandığımız bütün tecrübeleri gazetemize yansınyoruz. 
Yansıtma niyetindeyiz. 

Bu gazetenin, Birgüıı'ün yaşamasının Türkiye medyası için çok 
önemli olduğu açık. 

Sadece bir patrondan, bir holdingten bağımsız olmakla, sadece si
yasi ve iktisadi güç odaklan karşısında önünü iliklememekle kalmayan 
bir sol gazete Birgün, aynı zamanda sol içinde oluşabilecek güç odak
larının da dilinen suyuna gitmiyor. Göğsü, bağcı açık bir gazete yani. 

Orada da buluşmak isterim sizlerle. (to 
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FOTOGRAFIN DiLi 

taşlarından yol yaptıracak 

kadar zengin mi zengin, bir o ka
dar da yakışıklı bir adam varmış 
Hindistan'da. Zenginmiş zengin ol

mış. Zengin adam bir 
süre baktık tan sonra 
perdeleri açmış biraz 
daha baktıktan sonra 
kalkıp gitmiş. Herkes 
öleceğini ya da delire
ceğini beklerken adama 
hiçbir şey olmamış. Gel 
zaman git zaman ada
mın ölmediğini kız da 
duymuş ve dayanarna
yıp bu sefer o adamın 
yanına gitmiş. Karşısı 

na oturmuş. "Beni gü
zel bulmadın mı?" diye 
sormuş. Adam, kızı 
zümrüt döşeli yolları, 

Çirkin ne ki? na nasıl güzel diyebili
rim ki" deyince kadın bir 
birinden çirkin kadınlara 
bakıp gülmüş. "Bunların 
neresi güzel, hepsi bir bi
rinden çirkin" demiş. 
Adam, "Tanrı kAinattaki 
tüm güzellikleri yarattı 
ve içine insanoğlunu koy
du. Milyonlarca yıl geç
mesine rağmen insanoğ
lu hiç bir gOzell i~ln far
kına varamadı. Ve so
nunda, alıp insanoğlunu 
karşısına, 'Niçin varmı
yarsun bu güzelilkierin 
farkına?' diye sordu. İn

sordu: 'Çirkin ne ki?'. İşte o zaman tanrı in
sano~lundakl aklı yarattı. Akıl, çirkin! fark 
etti. Çirkin sayesinde güzel; güzel oldu. Yani 
çlrklnln gOzelll~lnl fark etmeyen gllzel bana 
göre asla güzel d~ildir." der. masına ama adamın tuhaf bir yanı 

varmış. Çirkin kadınlara düşkünmüş. 
Böylesine zengin bir adamın haremindeki ka
dınların hepsi birbirinden çirkinmiş. Bu adam 
bir gün duyar ki falan yerde bir kız, dünyada 
henüz görülmemiş bir güzelliğe sahip. Bu gü
zel i görenler o dakikada akıllarını kaybediyor 
ya da Aşı k olup üç gün geçmeden öl üyormuş. 
Zengin adam "tez hazırlansın kervan, varıp 
görelim şu güzeli" diye emretmiş, "yapma, 
etme? diye yalvarmışlar ama o çoktan varmış 
dillere destan güzelin kapısına. Kapılar açıl
mış, kapılar kapanmış kalmış baş başa. Zen
ginlik bu, açılmayacak kapı, indirilmeyecek 
yüz peçesi olmaz karşısında . Yüzünü bir ipek
le örten güzel önce pencerelerin perdesini in
dirmiş, sonra öldüren güzell ikteki yüzünü aç-

dünyanın hiç bilinmeyen güzellikteki çiçekleri 
ve ağaçlarıyla dolu bahçesine çıkarmış. Ve 
bahçede dolaşan haremindeki kadınları gös
termiş. "Bunca gllzel kadınım varken ben sa-

Thoth'un söyleyemedikleri 
Notlarımı 

mi diyez'in fa olmasını 
domuzların müslüman açlığını 
sofradaki peçeteleri ve onların bitkin hikayelerini 
biriktirilen tüm taşları, kuru gülleri, kurşunları, 
gözlerin yeşile çalmasını, 
biriktirilemeyen ninnileri, kaçakları, balık sözlüklerindeki çevrilrnez harfleri, 
sarf edilmiş, edilmemiş olsaydı dediğimiz tüm cümleleri, 
hepsini, ama hepsini attım. 

Yorganları bulut yapayım dedim, olmadı. 
Galipoll yatağı, dede aşığı o yatakta yatmayayım dedim, 
o yatağı küller boyasın, kapasın suları, boğazları, dökülen derileri, simitleri, zifiri sessizlikleri 
dedim, 
yorgan ağırladı,soğudu saten damaları. 
Soğuk güzeldir dedim, yaz oldu. 

sanoğlu 'Ben bir ~Y görmedim ki!' diye yanıt
ladı. Bunun Ozerlne tanrı ışı~ı yarattı. Yine 
insanoğluna sordu: 'Şimdi gördün mü senin 
Için yarattı~ım gllzelllklerl?' İnsan tekrar 

Film festivali için gittiğim Hindistan'da 
Sih tapınağında tanıştığın dervişlerle uzun 
sohbetler ettim. Anadolu'daki felsefeleri an
lattım onlara, al ver ~ttik ve sonra beni daha 
derin bir babaya götürdüler. Ben ona dedem
den duyduğum bir efsanede ilk rengin Hindis
tan'da oluştuğunu ve dünyaya buradan yayıldı
ğını anlatınca bana , "Benim yüzüme iyice 
bak. Bir de~ sokaktan geçen kadına bak as
lında ne kadar çirkiniz" dedi. Ben ezilip büzü
lünce bana bu efsaneyi anlattı. 

Hoş sefa olup oradan ayrılınca tercüma
nımla otele döndük. Bir farklılık vardı sokak
larda. Ben S i h tapınağına giderken de yürüye
rek gitmiştim ama bu kadar güzel insanı bir 
arada görememişti m. Do" 

Bu kakao-foninin içinde kol gezen bütün zarif redle~~ buzlu vocll\a!lm?tlf'*A•rri. 
Sağolun, mersi. 
Merserize sterilite, sahte gebe matrix, yani raNin, yanfkadııı, 
Benim sesim artık bulut 
Benim sesim artık pamuk. 
Olacağı buydu-
Bunca beklenti ve teneke, özlem ve akıntıclan sonra 
artık hiçbir şey hissetmiyorum. 
bahçeleri de düşlemiyorum. 

"Bak, bir hafta boyunca istanbul semalarında 
ibis şakımasını dinle ... " dediler. 
İyi, güzel. 

Yine aynı beyazlık 
bağımlı ağrı kesici lere. 

" Bak, bir hafta boyunca İstanbul semalarında Cumulus ebirleri ola, iyi fotoğraf verirler ... ? dediler. 
İyi, güzel. 
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AYIN damşmamnuz ve yazarmuz 
Muhsin Kızılkaya ESMER'in ilk sayı
sından beri, çok sevilen "Tanıdığım 
Meşhur Kürtler Ansiklopedisi" adını 

verdiği portre yazılanyla ararruzdaydı. Üç 
aylık bir yaz tatiline çıkan Kızılkaya, bu sürede, 
"Vizontele Tuuba" filmi esnasında tuttuğu 

günlüklerini bizimle paylaşacak. İşte üç 
bölümden oluşan günlü.kleriıı ilk bölümü ... 

"Vızontele Tuuba" fikri nasıl doğdu, nasıl 

gelişti? 
NİSAN 2003: Yılmaz Erdoğan'ın kafiısında 

başka bir proje dolaşıyor. Gizli bir proje ve sür
prizleri olan bir proje. Herkes bu yaz Vizontele 
2'yi çekeceğimizi sanacak, soranlara da öyle di
yeceğiz. Günü geldiğinde herkesi şaşırtacağız. 
Necati'nin, Ali Hakaıı'm, Taııer'in, Denıct'in, 
herkesin haberi var. Ve kimseden tck bir laf bile 
çıkmayacak. Ararruzdaki sırdır. 

S MAYIS 2003, PAZARTESi: Her zaman 
olduğu gibi öğleden sonra saat l3.45'te geldi 
Yılmaz işe. Onun için iş günü bu saatlerde baş
lar. Saat 14.00'tc İngilizce dersi var. Bir günü 
bir güne benzerncı Yılmaz'ın. Bir gün önce ka
f.ısının içinde dolaşan bir tasan, ertesi gün bir 
başka tasanya dönüşebilir. Maymun iştahlılığın
dan değil, seçiciliğindendir. Hiçbir şey yapmaz
sa, akşam oyun, oyundan sonra dizi senaıyosu 
yazmak, arkadaşlarına vakit a}'li1Tiak, bir yerlerde 
eğlenmek, ertesi gün kalkıp kahvaltı edip, gaze
te okuyup, televizyonda eski bir Türk filmini 
seyredip, o filmlerdeki aaklı sahndere gözyaşı 
döküp, saat iki gibi iş yeriııe gelip, İngilizce der
sine katılıp, saat beş gibi spora gidip, oradan çı
kıp, bir şeyler yedikten sorıra tekrar akşaın suare
sine yetişrnek olmazsa, yani işi gücü bırakıp, ya
şamaktan vazgeçip sadece, ama sadece kafiısının 
içinden geçen film projeleriyle uğraşırsa, yaııi ha
yatının merkezine sadece sineınayı koyarsa, - bu 
arada BKM'den maaş alan yaklaşık 60-70 kişinin 
durumunu ne olur AUah bilir- tasarladıklanrun, 

yani bir yerlere noclannı aldığı hikayelerinin rü
münü film yapabilmesi için herhalde birkaç yi.iz
>~1 yaşarnası gerekecek. Yaratıcılık mevzusunda 
zorlaııaıı adaınlardaıı değildir Yılmaz. Y aııi bilgi
sayarın başına geçip, kaf.ısıııı ellerinin arasına alıp 
kara kara d~ünen bir adam hiç değil. Dünyarun 
en kolay fikir bulan adamı, dünyanın en kolay 
yazı yazan adamı sarursıruz. Elleri, kafiısının için
den dönen fikirleriıı hızına yetişmez. Y aıunda 
çalışanların da en az onun kadar hızlı olması la
zım. Mesela, dışarı çıkacak değil mi, siz de onun
la gideceksiniz, gidiyorum dediği andan itibaren 
çoktan gimıiştir. Dur çantarru toplayayım, ceke
tiıııi alayım falan derseniz, (ki bu durum en çok 
Ali Hakan 'ın başına gelir) asansörde yetişirsiniz 
ne ala ... Fikirleri de hayatına benzer. Hızlı gelir, 
hızlı gider, biri içlerinde olgunlaşır. O olgurıla
şan şey de, yanında kalandır. Tıpkı birlikte yaşa
dığı, arkadaşlık kurduğu insarılar gibi. Orada ol
gurılaşmayaıı, o hıza ayak uydurmayaıı hemen 
başka bir mekan araınalıdır kendine. 

"Vizontde Tuuba"da böyle geldi. Daha 

doğrusu çok önceleri gelmişti de, böyle olgun
laşn. Bugün geldi ve geldiğinde karanru vermiş
ti. Bu yaz, Ağustos'un lS'inde Vızontele 2 
"motor" diyecekti. Dur, diğer tasarı ne oldu gi
bi sonılarm aıılarru yoktu artık, bir şey gclnıiş, 
bq'lli.ııin bir yeriııde bir şeyleri harekete gcçir· 
miş, artık onu durdurmak inıkansız. O halde aıı· 
lat bakalım bize nasıl bir film olacak? 

Muhabbet ederken yazar Yılmaz. "Dcmli 
çay kıvamında" bir muhabbet varsa masada, Yıl
maz konuşmaz, yazar. Ağzından çıkan her cüm
le bir kahramanın repliğidir. Değiştinnene gerek 
yok. Bir teyp koy, o konuşsun, sen temize çek, al 
sere götür, mükemmel bir senaryodur ortaya çı
kaıı. Kim bilir dün akşaın yine nasıl bir muhab
betten artakalmıştı? Çoğu zaman böylesi anlar
da, diz üsrü bilgisayarını açar, koyar orta yere ve 
konuşmaya başlar. Konuştu.klanru da yazar. Din
Ieyeler muhabbet di>'e dirıler onlan, bilgisayar 

hikaye diye kaydeder. 
Açtı bilgisayannı. Yazdı.klaruu okumaya baş· 

ladı bana, Ali Hakan, Necati (Apınar) ve Taner 
(Baltaa)'e. Kafa.sındaki filrnin yaklaşık 15-20 da
kikasını yazmıştı. 

"Bir yaz tatiH ödevidir filmimiz. Küçük 
Yılmaz, Ankara Aydınlıkevler Ortaoku
lu'ndadır. Öğretmen bir ödev verir çocukla
ra. Bu yaz neler yaptınız anlatıni Yılmaz an· 
!atmaya başlayacak. Kafasındaki hikayenin 
ilk adı 'Bir Daha Yaşanmayacak'tır. Çocuk 
Yılmaz, 1980 yazuıı Hakkari'de geçirmiş. 

Küçük bir şehirdir orası, o kadar küçük ki ... 
Ama orada yaşananlar bu şehrin kabuğuna 
sığmaz. Küçük bir hayal, büyük bir filme ko
nu olacak. Şehre o yaz bir kız gelecek, adı 
Tuğba'dır. Sarışın, çıtı pıtı, dokunsan kınla
cak bir kızdır Tuğba. Deli Emin onu görecek 
ve aŞık olacak ona. Deli Emi'nin aşkı, fılmin 
ana hikayesi olacak. Onun etrafında da olup 
biten bir sürü şey ... Politik bir atmosfer, 
devrimcilerin çclik-çomak oyunwıa benzer 
devrimcilik oyunları ve o oyunu ciddiye alan 
bir devlet ... Ve hepsinin üstüne gelecek olan 
bir askeri darbe ... " 

Ha peki Yılmaz buraya nereden geldi? Fil
nıin önceki hikayesi böyle değildi. İlk fikir, şehir
deki bir futbol kulübü çevresinde dönecekti. 
Tuğba yoktu heııüı. Şehirdeki Zap Sporla Si.inı
bül Spor kulüplerinin futbol oywıuna dcvrimci
leriıı oyunu kanşacaktı. Her şe>' çok tludur şim

dilik, hikayenin başı bellidir, bir de sonu ... Hak
karili futbolcular, askerlerden oluşaıı takımla 

maç yapacaklar. Gençler birkaç kez askerleri ye
necek, birkaç kez de askerler ortlan yenecekti. 
Aralannda çok güzel bir dostluk olacak. Her şey 
şür kıvamında gidecek. Deli Emin yine olacak, 
Başkan ve ailesi duracak, ancak bu kez merkeze 
futbol oruracak. Filmin finalinde de, darbe ya
paıı askerler, maç yaptıklan futbolcu arkadaşlan
m ceınsclcrc doldurup Diyarbakır'a götürecek
ler. Futbol temalı film çok yapıldı, sonra bu hi
kaye gelişmeye çok müı;ait değil diye düşünmüş 
olacak ki vazgeçti bu fikıinden. Belki de Tuğ
ba'yı (Ünsal) biraz daha taııımış olması, kızın 
yüzündeki o nıastınıiyer, o çıt kınldım hali, o 
dokunsan inciııir duruşu vazgeçirdi onu bu hika
yeden bilmiyonım, hiç sormadım da, iyisi mi bi
ze )'eni hikayesini arılatması. 

İlk okuduktannda yerli yerine oruraıı en ol
muş karakter, daha önce oluşruğundandır belki 
Deli Emin'di. Tuğba iyi bir buluştu. Çünkü De
li Ernin ona aşık olacak, darbe olacak, babası kı
zını bu küçük şelıirden alıp görürecelc, Emin hü
zürılü bir vedalaşma sahnesinden sonra gidip, 
daha önce devrimciler için slogan yazdığı dağa, 
o slogarılann yerine bu kez kocamaıı harflerle 
"TUUBA" diye yazacak. Şimdi hikayesi yavaş 
yavaş yerine onıruyor. Peki neden TUGBA de
ğil de TU UBA? Şundaıı, Deli Emin, aksaıııııdaıı 
dolayı yumuşak g'lcri sert okur. Çoctık Yıl

maz'da sürekli ona, yumuşak g'yi yutarak Tuğba 
demesini öğretir. Deli Emin de, yumuşak g'nin 
yerine bir u daha koyar. Şahane bir fina! var, şa
haııe bir giriş var, ortada bir aşk hikayesi var ve 
f.ıkar bir şeyler eksik. Başlangıç bizi alıp götürdü 
Vızontelc'nin sctiııe. Başladı ya, akşaın yine bir 
muhabbete oturacak ve ertesi gün yeni bir mal

zemeyle gelecek nasılsa ... Bize düşen sadece ona 
moral vermek. 

6 MAYIS 2003, SALI: "Deneysel Edebi
yat"ın en haşan çocuğu olarak bilinen ve 1973 
yılında henüı 40 yaşındayken intihar eden İngi
liz romancı Bryan Stanley Johnson'ın "Kitap
lık"ta yayınlman bir denemesinden şu satırların 
altını çizdim: 

"Hayat, hikaye aıılatmaz. Hayat kaotiktir, 
akıadır, rastlantısaldır; çözülmemiş, düzensiz 
bir sürü iz bırakır geriye. Yazarlar hayattan an
cak sıkıa, titiz bir seçmeden sonra birkaç öykü 
çıkarabilir, bununsa sahtelikten başka bir aııla
nu olmasa gerekir. Hikaye aıılat:ınak, gerçek
ten de yalan söylemektir." 

Yılmaz'ın kaf.ı.sında gerçeğe uydurulmuş 

çok güzel bir masal var. Hayann gerçek hikaye
lerinden yeniden kurgulaıımış bir masal. Zaten 
hep şunun üsrüne basa basa konuşuyor soraıı 
herkese: "Ben komik bir masal aıılatıcısıyım!" 

7-8 MAYIS 2003, ÇARŞAMBA, PER
ŞEMBE: Harıl harıl Yılmaz'abirşeyler yazıyo

nım. 1970'li yıliann Hakkari'sinde hanrladığım 
her şeyi yazmamı istemiş benden. Malzeme ola
cak her şeyi. Giyim kuşaını, yaşaına alışkanlıkla
nnı, şehrin dunınıwıu, sinenıayı, devriınci mü
cadeleyi, fraksiyorılar arasındaki rekabeti, ilginç 
tipleri, jargonu, okunan kiraplan, dirıleneo mü
zikleri, seyredilen televizyon dizilerini, sevilen 
artistlcri, en çok satılan gazeteleri, şehre gelen 
köylülerin davranışlaruu, şehriıı delilerini ve ço
cuk oyunlaruu ... 

Nereden başlasam acaba? Hiçbir kaygı güt
meden, sadece malzeme o labilecek şeyleri yazı
yorum. Devrimci mücadelenin içindeki tipleri 
mi istersin, Qiro'yu, İzzet'i, Ahmct'i, Musta
fa'yı, .Rcmo'yu, Silo'yu, Ferzende'yi, Faysal'ı. .. 
Y aşadı.klan koınik hadisel eri ... Hangi deliyi arıla
tayını sana kardeşim. Şehıimizin ilk delisi Ose 
mesela ... Herkes ne çok scviyordu Ose'yi ... Da
ha cuma narnazına giderılecin kapıya bıraktıklan 
ayakkabıları çalma devri başlaınaınış, böylesi ha
diseler çok sonra olacak, zenginleşmenin yolu 
her rürlü gayri meşru yollardan geçer zihniyeti
nin geliştiği yıllarda ... Ose, her cuma büyük ca
minin kapısına gider, dışanya bırakılan ayakkabı
lan sırayla boyamaya başlardı. Caıııiden çıkanlar 
pırıl pırıl ayakkabılanyla karşılaşırlardı, Ose dilen
nıcz, kim ne verdiyse, boyacılıktan kazandığı he
la! para olarak kabul ederdi. Hüto'yu sana hiç 
arılatmayayım. Haııi belediye tozlu sokaklan su
lamak suretiyle nı;ınşeri tozun önüne geçmek 
için bir sulaına aracı satın aldıydı ya, Hüto ço
cuklar asılınasın diye, kaınyonun arkasındaki ba
samağa bir müsteşar gibi kunılur, asılmak iste
yen çocukların önüne geçerdi. Bu işi o kadar gü
zel yapo ki, çok sonra belediyenin çöpçü kadro
suna aldılar onu. Nasır'ı ise bu şehirde yaşanıış 
hiç kimse unutamaz. E n çok Mda Übeyd'in ca
nıisini ve Mda 'yı severdi. Canıinin avlusunda 
hep boş taburlar dunırdu. Nasır geceleri gider, o 
raburlardan biriııe kıvnlır uyurdıı. Günün birin
de yolu caıııiye düşmüş bir meçhul yabana, sa
bahın köründe taburtan çıkaıı Nasır'ı gönnüşrü 
de dili tutulmuştu, arılatılarılara göre Mda 
Übeyd zar zor açrruşo kilitlenen dilini ... En iyisi 
bu hikayelerden vazgeçmek, sen Deli Emin'in 
kişiliğinde hepsini ere kenıiğe büründürmiişsi.in 
nasılsa. 

Peki nder yaşadık çocukluğumuzda? Niçin 
çocuk olamadık hiç birimiz? Abilerinıiz Medrese 
duvarianna "Umudumuz I<aroğlan" diye yazar-

ken, sokakta çelik çomak O}~aııııyor, lwıaparkla
nmız yoktu bizim, çocuk oyunlannın rümi.i bize 
çok çocukça geliyordu. Ağabeylerimiz bir hayal 
kurmuşlardı, bir ihtimaldi ortların düşlerindeki 
devrim. Neyi deviriyorduk, deviediğimizin >'eri
ne ne koyacaktık? Hadi yaptık bütün bwılan, 
koca devleti yöneunek o kadar kolay mıydı? Bu 
sonılar değildi kaf.ınıızın içindeki sorular, sonuç
lar üzerine d~ünmüyordulc, keyifli olan o aru 
yaşamaktı. Hadi verdik size bütiin bu devlet da
irelerini, alın yönetin deselerdi, inaıı ki lıiçbiri
miz o görevlere talip olınayacaktık. 

Saııa acılatacağım kişisel taıihim, aslında se· 
nin de tari.hindi. Çok çok senin unutruğun bazı 
ayrıntılan sana hanrlatabiliriın. Şinıdi kalkıp o 
kocaınan bıyıklı, crvan deliJ<aıılının okuduğunu 
kitapların diliyle aıuıesiyle, babasıyla, arkadaşla
nyla konuşmasını, nerede karşılaşsan, nasılsın di· 
ye küçük ve cevabı belki de tek kelime olabilecek 
masum bir soru bile sorsaıı, mesela "iyiyim" de
mek yerine, "V alla, tarih içinde beş toplum mo
deli görülmüşrür, ilkel toplum, köleci toplwn, 
feodal toplwn, kapitalist toplum ve sosyalist top
lum" gibi bir tirada başlayıp cümlenin sonunu 
bir türlü getirmeyen ve belki de sırf böyle konuş
tu diye ram tamına sekiz yıl Diyarbakır Cezae
vi'nde kalaıı filinra gibi arkadaşuıuzı. .. Zap'ın 
karşı layısındaki düz kayayı, yazı yazılabilecek en 
güzel doğal duvar olarak keşfedip arkadaşlanyla, 
bellerine halat bağlayarak oraya giden, tam yazı 
yazarken bir polis nıinibüsünün karşı kıyıya gelip 
dunnasıyla, kaçacak hiçbir yerleri olmadığı için, 
bellerine bağladıklan halatlarla girtikleri yoldan 
geri dönüp polis nıirıibüsfuıe binen, nezarctlıa
ncde bir iki gün bekletildikten sonra Diyarba
kır'a götürülüp 9 yıl sonra geri dönen barut cs
meri üç oğlanı ... Ömer Polat'ın "Aladağlı Mı
ho" adlı oyununu sahneye koyup, oyun sırasuı
da, en ön sırada oturaıı aşık olduğu kızı görüp 
bir aııda galeyaıia gelen ve metinde olmayaıı bir 
repliği doğaçlama bir şekilde söyleyip başı bela
ya giren, darbeden sonra komşu bir ülkeye kaçıp 
oradan da Fransa'ya yerleşen o tiyatro delisi ço
cuğu ... yine "403. Kilometre" oyumındaıı son
ra gözaltma alınan, polis karakolıuıda arkadaşla
nrun görürdüğü mercinıek çorbasına polislerin 
kanştırdığı musil ilacıyla toplu halde ishal olaıı, 
bütün ısrarlara rağmen tuvalete görüri.ilmeyen, 
ertesi gün üsrü başı bok içinde serbest bırakılıp 
karizması çizilen o önder naınzedi güzel çocuk
lan aıılatsanı ne olacak? Nasılsa ortlan sen de en 
az benim kadar tanıyorsun. Haııi Ankara'daıı 
Hakkari'ye her yaz tatili gelişinde, o kocamaıı 
gözlerirıle bir şeyler arılatıyordun ya orılara, ne 
kadar çok seviyorlardı seni, şehre büyük bir şeh
rin kokusunu getiriyordun belki de. 

Şimdi aradığının bu hikaye olmadığım bili
yorum. Biirün bunlar ağır aksak foııwıda yürü
yecek Jilnıinin. Hepsi bir gölge gibi, birer silu
et ... Birer ruh olarak dolaşacaklar, belki de çok 
çok karikarürize. Her ne kadar çocuk hayatırru
zın gerçeği, benziyorsa da sanatın gerçeğine, o 
gerçekten yeni bir film gerçeği yaraonakur senin 
amaan, bunu da çok iyi biliyorum. 

En iyisi sana, bizim o zaınanki oyunumuzun 
nıenzilinden uzak d~müş teferruatlar arılatınak. 
Dersin ya, gerçek bütün şiddetiyle, biirün yakı
cılığıyla, bütün özlemiyle dursun orada, drama
tik d~i.in ... Anlaşılan benden dramatik bir şeyler 
çıkmayacak. (Devam edecek ... )~ 
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Gülseli İnal, Berna Şahin, Reyhan Çiçek, Nilüfer Akbal, Yelda Karataş, Rojin, Evrim 
Alataş, Feyza Hepçilingirler, Eylül N. Geroğlu, Lale Müldür, Pelin Batu ... 

Şimdi nereden çıktı bu altın günü diyeceksiniz. Yoksa her ay Esmer'de yazan kadınlar bir araya gelip altın günü mü düzenliyor; çay-kah
ve içip, kurabiyeler, pastalar eşliğinde ki.Uri.il· sanan, ekonomiyi, siyaseti taruşıyor, arada bir erkekleri mi çekiştiriyor diye düşüneceksiniz. 
Gönül isterdi ki böyle obun. Ama inanın, Esmer yayın hayatına başlayalı 19 ay oldu, bir onun yarısı kadar da hazırlık aşamasım hesaba ka
tın , biz kadınlar ancak geçen ay bir araya gelebildik. Kimse tatile çıkmadan bir toplanalım, birbirini görmeyenler hasret gidersin, tanışma
yanlar tanışsın, bir araya gelmişken şu 'erkek yoğunluklu dergi' imajımızı da tartışalım istedik. Rir iki eksik dışında buluşnık. Aslı Erdo
ğan bu deli İstanbul baharlannın gazabına uğramış, ağır bir bronşit geçiriyordu. "Son ana kadar gelebilmek için hazırlıyordwn kendimi" 
derken aramıza kanlamayacağı için özürlerini bildirdi an1a fotoğrafın eksik karesini kendisinin önerisiyle bir karikatürle tamamladık. Niha
yet boğaza nazır, servilerin, akasyaların, badem ağaçlarının çevrelediği Malta Köşkü'nde buluştuk. Hakikaten bizim açımızdan bir altın 
gündü. Öncelikle soğukların yeni yeni terk ettiği bir İstanbul baharıydı. Vaktiyle Osmanlı Sarayı kadınlarının tabiata çıkmalanna izin ve
rildiği zamanlarda vakitlerini geçirdikleri bu köşk, bu kez yazan, çizen, oynayan, tartışan, konuşan bir avuç kadıru konuk etti. Fotoğrafçı
nuz Kutup Dalgakıran eşliğinde koruluk içinde bir de küçük bir gezinti yaptık. Sanı n m fotoğrafçırmzın profesyonelliği olmasa, durmadan 
konuşan, gülüşen, fıkır fıkır kaynayan, üstelik en güzel pozu vermek için didinen bunca kadııu ayıu kareye yerleştirmek epey zor olacak
n. Sonuçta gün bitti ... Altın gibi değerli bir gündü, çünkü en güzel şekilde değerlenınişti. Bir daha buluşmak üzere sözleştik ve aynldık. 

PELİN BATU: 
Aslında her şey 
evden çıkmakla 
başlar! Ben ise 
bu işi çok zor ya
parım, sosyopati, 
kedi patileri vb. 
"bahaneler" uy
durabi 1 iyor insan 
böyle durumlar
da ... Ben çıkma
mak için sorun
sallar ve nedenler 
geliştiririm ama 
en nihayetinde çı
karım, günü tur
şu kıvamına geti
rerek, bir sürü 
programı sıkıştı

rarak, çıkmışken 
şunu da yapayım, 

bunu da yapayım diyerek. Çıktıktan sonra, kapı kapan
dıktan sonra, şehir size açıldıktan sonra, herşey kendi gü
zergahında kendi ritmi içinde akar. Evi bile unulabilirsi
niz o zaman ki unuttuğum zamanlar da vardır! 

O gün de öyle oldu, az daha çıkmıyordum, yukarda
ki genel tavır ile i laçlar, uykulu haller ve "halsizliğin da
yanılmaz çekiciliğine ev kadar iyi giden bir şey yoktur ... " 
gibi cümleler birleşince (ve evde güzel kitaplarınız ve mü
zikleriniz oldukçal çıkması daha da zor oluyor. Ama Iyi 
oluyor çıkmak, mekan tebdili ile terahlığa kavuşmak ... 
Ben de Esmer toplantımız sayesinde bıraktım kendimi 
günün yeşil sıcaklığına, çok sevdiğim ve uzun zamandır 
görenediğim eski arkadaşlarıma, Malta köşküne, hoş bir 
fadoya. 

Bu uzunca peşrev'den sonra, Esmer sergüzeştimi an
latarak başiamam lazım: Benim dergi ile olan münasebe
tim tuhaf bir şekilde gelişti ve tuhaf bir şekilde gelişme
ye devam ediyor. Ben şiirlerimi gönderiyorum, şiirler ba
sılıyor ama ben onları hiç görmüyorum. Bu aylarca böy
le devam ediyor, ta ki editörümüz, nam-ı diğer Kötü Şa
ir efendileri bana birkaç tane nüsha iletene kadar. ilk za
manlarda teknofobimden dolayı şiirleri telefonda okuyor
dum. Son birkaç aydır ise, temiz bir şekilde, yani "mail" 
formunda her ayın dolu o lduğu zamanda i letiyorum şiir
leri dergiye. De~işmeyen tek şey, dergiyi hala almıyorum 
çünkü artık onları toplu halde verecekler bana- bir köp-

rünün üstünde bir koli Esmer dergisi getirecekmiş Kötü 
Şair, öyle anlaştık. Bunlar ne demek, aslında parçası ol
duğum ama hiç de içinde olmadığım bir olgunun, bu ka
dar zaman sonra ilk buluş(turlma toplantısıydı bizimkisi. 
Kısacası, derginin içinde olup da bu kadar uzak olmak, 
bahsi geçen toplantımızı daha bir i l ginçleştirdi. Böyle bir 
grubun içinde olmak, arada dondurma ve edebiyattan 
bahsetmek, Rojin'den Portekizce bir şarkı dinlemek pek 
güzel oluyormuş! 

Ben her zaman çok-sesliliğin bir zengilikten öte, ya
ratıcılık için, üretici olmak için en önemli şeylerden biri
si o lduğunu düşünmüşümdür. Bu anlamda Esmer bam
başka bir yerde duruyor. Orada biz şiirlerimizi, hikayele
rimizi, biyografi lerimizi yayımlıyoruz ama bir yandan da 
"diğer" sesler var, bunu duyunuz, biliniz, bu toprakların 
muhteşem bir karışım olduğunu unutmayınız'ın altını çi
ziyoruz. Bu bilinçle böyle bir şeyin içinde olmak da baş
ka bir güzellik! 

Bu çok bahsettiğim "güzelliklerin" içinde, en güze
linden bahsetmeden geçemiyeceğim pek tabi
i ki: Malta köşkündeki toplantımız çok özlediğim Lale'yi 
karşıma çıkarttı, Parisli libasının içinde, gülerken. En 
son ona Anadolu'dan pişmaniye getirecektim, bir yıl ön
ceydi ... Pişmaniyeyi unuttum, araya zaman girdi, koşuş
turenalar ve başka tatlılar girdi, ama en sonunda yine bir
birimizi bulduk, hatta tatil plan ları bile yapmaya başla
dık, hiç gerçekleşmeyecek tatil planları yapaniardanız 
biz. " Hayal etmesi güzel olan ama olamayan bir tatil en 
iyi tatildir" diyerek rahatlatabil iyoruz kendimizi sonra, 
önemli olan bu! 

E Sonra? ... Sonra eve döndüm. Karıştırmadan gü
nümü, yaymadan/ yapıştırmadan, uzatmadan. İyi oldu. 
Tadı hala damağımda ... 
FEYZA HEPÇİLİNGİRLER: Pek çok okurun içinde sev
diği ya da (tam tersine) nefret ettiği şair ve yazarlarla 
karşılaşma korkusu vardı r. Sevdiği yazarı yazdıklarından 
dolayı seviyor, nefret ettiğinden de aynı nedenle, yazdık
ları nedeniyle nefret ediyordur çünkü. Sevdiği şalrin, ya
pıtının arkasına gizlenmiş "kendisini" gördüğünde sev
meme tehlikesi ne kadar varsa, nefret ettiği yazarın as
lında sevilesi biri olduğunu görüp artık nefret ederneye
cek olmanın sıkıntısına düşme, o zamana kadarki nefre
tinden utanma tehlikesi de vardır. Her ne kadar kişi, ya
pıtına yansır diye biliyorsak da pek çok yapıt yazarının 
yüzünü olduğundan daha albenil i gösteren bir tül işlevi 
görür. Bu, kendim için de böyle. Beni ilk kez gördü~ü 
halde, "Aaa! Yaşlanm ışs ı nız! " diye ç ığlık atanın zihnin-

de besbelli benden epeyce 
farklı bir "ben" görüntüsü 
varmış. Her ne kadar tam 
olarak öyle değilse de her 
şair ve yazar ı n, başka şair 
ve yazarların okuru oldu
ğunu düşündüğümüzde ay
nı tehlike şair ve yazarlar 
için de vardır; olmaz mı? 
Aynı derginin sayfalarında 
arkadaşlık etmek başka, 
yüz yüze geldiğinde, "Böy
le biri miymiş? Hay Al
lah! " demek başka. Es
mer'in kadın yazarlarının 

bir araya gelip fotoğraf 
çektireceklerini öğrendiğirnde bunları düşündüm ilkin. 
Kadınlar çiçektir, diye bayat bir benzetme vardır ya, Es
mer kadınları bir araya geldiklerinde nasıl bir topluluk 
oluşturacaklardı acaba? 

Esmer kadınları da çiçekti; ama aynı bahçenin, aynı 
toprakların çiçeği değillerdi. Farklı bahçelerden derlen
miş çiçeklerden oluşturulan bir buket gibiydiler o gün de. 
Nazlı bir erkidenin yanında yabani bir çiğdem, iki kahka
ha çiçeğinin ortasında bir sap zakkum, aradaki boşlukla
rı dolduran bol yapraklı sarmaşık dal ları. Ama o ara bu
lucu sarmaşıkiara rağmen albenili olduğuna inanan cam
güzellerinin dirençli sardunyalarla aynı olmadıklarını 
çığl ık çığlığa bağırması ... Kötü mü? Hayır. Seramik sak
sılarında damlalıkla su verilen nazenin çiçeklerden oluş
turulmuş sarışın bir buketten çok daha iyi. 

Sarışı nlardan destek alarak; ama esmerllğinin bilin
cinde olarak gayet iyi gidiyor Esmer. Hep böyle çok renk
li, hoş kokulu aykırı çiçeklerle donansın yolu ve hep açık 
olsun. 

EVRİM ALATAŞ: Diyarba
kır'dan çıkıp gelmiştim. Malta 
Köşkü'nü kafama malta eriğin
den kodlamaya çalışırken orta
ya bilmiyorum niye ama koska 
şekeri çıktı. Koska Konağı'nı 
aradım önce. Malta Köşkü'ne 
gidince fark ettim, alışık deği
lim bir köşkte, Kürt Kedisi Sin
dirella havasında bu l uşmaya, 
fotoğraflar çektirmeye.. . Üze-
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rimde Ml~ Diyarbakır'ın kırk derece sıcağı ve bir 
korunun bu sıcaklığı üfleyen serinliği ... İyi ve vaz
geçilmez. Sıcağı üfleyen bir yaprağın varlığını bil
mek Iyi. Sanırım oradaki kadın larla buluşmak, bu 
yaprağın varlığını bilmek kadar iyiydi. Esmer Der
gisi'ne gelince ... Birkaç dost, arkadaş buluşmuş da 
bir ağacın altında, birileri dışı islenmiş çaydanlığı 
ocağın üstüne koyup altını çalı çırpı ile tutuştur
muş, herkesi çayadavet ediyormuş gibi doğal. Bar
dağını alan gelsin bence. isteyen kıtlama içsin, is
teyen formunu korumak için tatlandırıcı kullansın. 
Esmerlik de sanıyorum o çaydanlığın etrafındaki 
isierin yüzümüze gözümüze bulaşıp karartması ... 
Karalar biraz daha kararırken, beyazlar da en 
azından nispeten bronzlaşmanın kimseye zarar ge
tirrneyeceğini görüyor. Bu iyi. .. Bu esmerlik mese
lesi de enteresan tabi. Kimi "radikal" Kürtlerden 
duydum, "Esrner değil, kara kara ... Niye aslını 
söylemiyorlar'' diye. Esmerliği daha fantastik bir 
durum olarak algılayanlar da vardı tabi. .. "Çinge
ne dergisi mi" diye soranları da duydum. Demek 
renk böyle bir şey ... Bu karmaşa içinde saçımın ba
şımın rengine bakıp benim de "beyaz Kürt" oldu
ğumu düşünenler var sanıyorum. Renk oturana ka
dar matbaalar deneme baskıya devam eder. Baka
lım ... 

LALE MÜLDÜR: Es
rner kadınlarının bu
luşma gününde herkes 
gitti, bizi eve bıraka

cak arabayı beklerken 
baş başa kaldık Lale 
Müldür ile ... Geldiğin
de yorgundu... Ama 
ağaçlar ve dostlar yor
gunluğunu almış gi
biydi. Önce buluşmayı 
nasıl bulduğunu sor
dum: "Kadın yazar ve 
şairlerle bir araya gel-
dik, çok güzel di. Dost

larımı, arkadaşlarımı gördüm. Çok pozitif bir gün
dü ... Çok neşeli ve samimi bir toplanma oldu. Es
mer dergisinin bu organizasyonu beni sevindirdi" 
dedi içtenlikle. 

Zaman değerliydi. .. Hele de karşımda duran 
derinlikli bir şair ve her şeyden önce düşünen bir 
kadın olunca ... Sohbet döndü dolaştı yeni çıkan ki
taplarına geldi, kitaplarını anlatırken de başka 
başka konulara. .. 

ULTRA- ZONE'DA ULTRASON 
"Kitaplarımda sadelik var bir, ritim var iki, 

gerçekler var üç. Sahte dünyalar yok, hayatın ger· 
çeği var. Sahte tevazu ve incelikler yok. Varoluşlar 
var, yalnız varoluşları başka bir yandan anlatan şi
irler ... Erotik bir ritimle yazılmış şiirler var. Dan
galaklara göre şiirler yok. Sayısız arkadaşlarım da 
var içinde bütün gerçekleriyle. 

Dahası bilinmedik bir dilde, erotik bir metin
de, erotik bir anlatım var. Varoluşlar serisi erotik 
şiirlerin yanında Lapa Hastanesini de erotize etmı
şimdir ben. Kitabın ilk şiiri "Sen açacağın onca 
belaya değer misin", "Mor Sandaletler" de yoğun 
erotiktir. Erkekler şiirinde standart erkek erotiz
minin müthiş bir eleştirisi ve parodisi vardır, ero
tik açıdan tabii. .. 

Artık ikiye ayrılmış bir durumdayım. Mistik 
bir planda tabi ki mistiğim. Ama dünyevi bir plan
da sonuna dek Nihilistim. Bu iş zor ve kıvrak bir 
zeka gerektirir. Her duruma göre yeni bir adaptas
yon gerektirir. 

Ben İngiltere'deyken, şairlerin Afazyak olma
sı gerektiğinden bahsederlerdi. Ben de anlamaz
dım. Ama artık bunu anlıyorum: Bellek boşlukları
nın içinden çıkar şiirmiş. 

<İki bölümden oluşan kitabı hastalığından ön
ce ve hastalığından sonra diye ayrılıyor. Hangisinin 
daha çok gerçek olduğuna gelince ... ) 

Tabii ki ikincisi. Politik şiirlerim özellikle. 
Çünkü gerçeğin ortasından doğmuş şiirlerdir onlar. 
Yağmur şiirleri felsefi şiirlerdir. Yağmur şiirleri 

hala devam ediyor. 

ASU ERDOGAN: Ki
minin daha karanlık· 
tır sözcüklerinin ma
yası, gecenin son sa
atini şafağa dönüştü
rür, sanki bir ezgidir 
sokaklar boyunca da
ğılan, dağılıp kaybo
lan, bir avuç dolusu 
yanmış kabuk ... Kimi
nin daha esmer, daha 
sessizdir sitemi, iç çe-

kişler kadar yalın ve kısa ömürlü. 
İşte bu, tüneli kazarsın kazarsın, kazarsın, 

mezar karanlığında, bütün sözcüklerden önceki o 
i lk ışığı ararsın. 

Çok teşekkürler, çok sevgiler ... 

ROJİN : Esmer bir 
kere kanı çok tatlı 

demek ... Esrnerim di
ye demiyorum. Ço
cukken sapsarıymı 

şım... Sonradan hiç
bir şeyden dönmedim 
ama sarışın l ıktan 

dönmüş olmama se
viniyorum... Esmer
Ieri seviyorum; ruhu 
esmer .. kendi esmer .. 
esmer gizem .. esmer 
sıcak.. esrner seksi.. 
esmer yokluk .. esmer 
esareL. esmer zincir .. 

esmer müzik .. esmer bebek .. esmer bomba ... Son
ra bir gün tarihsel bir misyonu yerine getiren bir 
esmer çıktı, hem de dergi hem de tamamen siyaset 
dışı ... Yaptığınız en güzel şey oldu ... ~yecanlanı
yorum bayiden alırken ... İlk abonesl olmaktan gu
rurluyum... Ha şunu anlamadım; esrner kadınlar 
toplanıyor, neden esmer erkekler de olmasın ... Ya
zılanlar gerçekten içerik olarak çok düzeyli ayrıca 
özellikle Ferzende'nin yazdığı biyografıler ... Öze 
dönüşler, oradaki çocukluk fotoları. .. Alır almaz 
okuduğum yazılar Şeyhmus abinin yazdıkları, çok 
keyifli. .. Hele o şiirler ... Feyza Hepçilingirler, Ha
sip Kaplan, Şero ... Kaleminize kuwet... Ha bu ara
da, şunu demeden geçrneyeceğim 'zu zu kurmanci
iiiiiiii' (acele acele Kürtçe>... 

GÜLSELi İNAL: Haya
tımızdaki büyük değişim 
dönemleri yeni yıldızla

rın doğumuna denk du
şer. Başınızı yaz geceleri 
hafifçe gökyuzüne kaldı
rırsanız orada yeni doğ
makta olan yıldız takı
madalarının tuhaf söz 
verişlerini, ışı k lı çukur
larını görebilirsiniz. Sis
li belli belirsiz ışıkları ve 
umut veren kayralarıyla 

yeni çağın yol göstericileri olarak varlıklarımız 

üzerinde ışıldayıp dururlar. Sisli krom sarısı ışın
lar; tülümsü dokunuşlarla tenimize ulaştığında ür
perir ve avunuruz; çünkü ışı n çekirdeklerinden bize 
ulaşan kutlu haberleri zihnimiz özümsediğinde şöy
le konuştuğunu duyarız: Ey insanoğlu henüz adım 
atmış olduğun yeni çağ ve yeni zamanlar senin 
muştulu erdemlerini yaşamama izin verecektir. 
Yeter kı sen onlara sahip çıkmayı bil. Ve öyle al
çakgönüllu davran ki yeryüzünün yeni çağda yarat
tığı koşullara önclilük yapabiL Çünkü yeni çağda 
yaşanacak olanlar; Kadınsı Değerler Çocuksuluk, 
Erotizim, Adalet, Eşitlik, Dişilik, Yeryüzü Zengin
liklerinin Eşit Paylaşımı, Saflık; senin tarafından 
yeryüzü toprağına kökleri uzak çağiara uzanan ta
ze bir ağaç olarak dikilecektir. Insanlık yenitinini 
oluştururken parıltılı zirveler oluşturan yeni ;nsan 
toplulukları hayatın yönlendirici ilkesini daha da 
zenginleştirerek dünya toplumlarını eşitleyecek, 

her türlü emisiteden arık ömek bir evren kuracak
tır. Bu gırişımlere; adı ne olursa olsun yakın çev
rende tanıklık yapmaktasın artık. 

Bebek çağ ihtiyar çağın içinden doğmak üze
redir. Bu doğumun sancılı çığlıkları hepimizin ku
laklarını sağır ediyor. Ve bizler hiçbir ayrım yap
madan; tüm insanlar bir arada barış ve paylaşım 
içinde her türlü vahşet ve şiddetten uzakta her tür
lü kibir ve kinden uzakta oluşturmuş olduğumuz t i
nimizin duygusallığı ve içgüdüselliğiyle zamanın 

derinliklerine ve sürekliliğin labirentlerine dek in
mekteyiz beyaz ve tertemiz bir yüzle. 

işte tam da bu nedenle kadınlar yeni zamanla
rın hızlandırıcıları olarak her yeni oluşumda devre
de olacaklardır. Kadınların öncü rolleri tarihin toz
lu sayfaları arasından sıyrı larak zamanın kendile
rine bahşettiği yeni miSYon sayesinde kırılan zama
nın yeni rengini belirleyeceklerdir. Taze renkler ise 
gökkuşağının yeni renkleridir. 

Sen kim olursan ol, hangi ulustan olursan ol 
hangi ırktan hangi coğrafyadan olursan ol özellik
le de bir dişiysen yeni çağın hızlandırıcısı olarak 
eşilleyen doğanla bir ömeksin. Ayrımcılığa karşı
sın, bölünmeyi reddediyorsun, sömürüyu hiç kabul 
etmedin. Hep kendin oldun. Dayanışmayı savundun 
ve hep kendini ifade ettin. Farklı dil kullanan ları 

çok sevdin; Süryanice, Errnenice, 
Türkçe, Arapça, İbranice, Turk
mence, Kürtçe konuşan insanları 

sevip birleştirdin. Evet, sen bunu 
yaptın ve bu bilinç düzeyinle yıldız 
kumelerinin muhteşem yaşantısına 
özendi n. Ş imdi yüreğin yeniden 
yola koyulma, bilgece davranma 
zamanının geldiğini söyl(iyor. Ey 
insan soyunun anası yeni çağ sen
den yana dönüyor. Kibele kendisi
ne doğru gelenleri gördükçe mer
mer kabrinde ayağa kalkıyor. 

P .s: Esrner dergisinin Malta 
köşkünde gerçekleştirdiği Es
mer'in Kadınları buluşmasında 

böyle şeyler hissettiğim için böyle 
yazdım. 

BERNA ŞAHİN: Beyoğlu'nda şi
rin, kuçük bir ofisinde başlamış
lardı Esmer dergisini çıkartmaya. 
Çıkaranlar arkadaşlarımdı, aynı 

çalışma mekanlarını paylaşmıştık 

kimisiyle ... Bu vesileyle benim de 
gurur kaynağımdı dergi. Onları 

CNN Türk'te SNlK programında 
izlerken en yakın zamanda ziya
retlerinde bulunmalıyım diye du-
şünmüş ve birkaç gün sonra ofisle-
rine gitmiştim. Dergi duvarları 

Rewhat'ın çizimieri ile susl(iydü. Elleri ile değil yu
rekleri ile çalışıyorlardı sanki. Ve ben de bu çalış
malara dahil olmayı, bir okul olarak gördüğüm 
ES M ER' de olmay ı istedim. Bir süre sonra geçmiş
te kalan insan hakları muhabirliğimin Esmer'in 

kültürel boyutuna nasıl 

katkı sunacağı uzerinde 
yoğunlaşılmış ve "Ta
nıklar" sayfasını hazır

lamam konusunda karar 
kılmıştık. Bence Esmer 
Dergisi'nde muhabir 
olmak da Esmer dergisi 
okumak da bir ayrıcalık. 

Herkes tatile çık
madan Esmer'in kadın 

yazarları biraraya gele
lim fikri de çok hoştu ve 
iyi de oldu. Ama ben İs-
tanbul'un nezih bir me

kanında kadın kadına olacağız zannettim ki yanıl
mışım. Evet, aramızda bazı Esmer çalışanı erkek
ler de vardı. Sonuçta ne mi oldu? Kadın yazarlar 
olarak birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı 

bulduk, bir. Sohbetler ettik, güldük e~lendik, iki. 
Yine biz bize, kadın kadına kalamadık, üç. Yerker, 
içerken, dolaşırken, fotoğraf çekerken de kadın ka
dına kalamadık, çünkü fotoğrafiarımızı çeken de 
bir erkekti. Herşeye rağmen hoş vakit geçirdik. İyi 
ki varsın Esmer ... 

NİLÜFER AKBAL: Es
mer dergisi çok önemli 
bir boşluğu doldurdu. 
Bu yayın anlayışında bir 
yayınımız ne yazık ki 
yoktu. Esmer aynı za
manda Kürt halkının ya
zar ve sanatçısını tanı

yabildiğ' bır platform ol
du. Sıkı bir esmer oku
yucusu ve takipçiyim ve 
her gittiğim konser ve 
etkinlikte Esmer dergi-
sini anlatır ve abone ol

mak gerekliliğini hatırlatırım. 
Geçtiğimiz günlerde Esmer kadınları bir ara

ya geldik ve çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik. 
Umarım bu buluşmalar ve yeni yeni katılımların 

olduğu tanışma toplantıları devam eder. Çünkü biz 
birlikte daha güçlüyüz ve ihtiyacımız olan da bu. 
Esrner benim ve birçok okuyucunun başucu dergisi 
olmayı başardı. Bu başarının devamlılı~ı kaçınıl-

mazdır. Derg inin 
oluşmasında emeği 

geçen bütün arkadaş
lara teşekkür ediyor, 
uzun bir yayın hayatı 
diliyorum. 

EYLÜL N. GEROG
LU: Ah ilham perisi 
ah... Duştük ya peşi

ne. Geç bakal ım dal
ganı bizimle ... En ya-

kınından en uzağındakine, yani kilometrelerce öte
sine kadar süren yolculuktan da bir ipucu alamadı k 
ya ben de b ı raktım ipin ucunu işte. Tatl ı bir istan
bul akşamında yak ınlarım la muhabbet! koyulaştır
mışken çalan telefonla yine panikledim. Arayan ca
nım arkadaşım Reyhan'dı. Ve tabi
i söyleyecekleri belliydi: "Öpemedin şu ilham peri
sini." 

"Efendim", . 
"Eylülcüm, merhaba. !lhan perisini öpemedin 

anladık da o konacağına sen de onunla uçtun kay
boldun. Hiç aniamam yarın geliyorsun, Esmer ka
dınları Malta Köşkü'nde toplanıyoruz" deyip, ce
vabımı beklemeden telefonu kapattı. Elbette gidi
lecekti. 

Ertesi gün kuafördü, makyajdı, trafıkti, çooo
ok güzel olma paniğiydi diyerekten yine geç kal
dım. Efendim, köşkün kapısına vardım, gözlerim 
görevli birilerini ararken sert bakışlı bir kedi kar
şıladı beni. içeri kadar bana eşlik etti. Muhteme
len erkekti. 

Koşar adımlarla yanlarına vardım. Aman Al
lahım!.. Sütlin Esmer kadınları biraradaydı. Soh
bet kıvamında, kahkahalar tavandaydı. Bense 
"Hay Allah kaçırdık fotoğraf faslını" diye kıvra
nırken, Genel Yayın Yönetmenimiz Ferzende Ka
ya'nın "Hadi hazırsanız fotoğraf çekimine başla
yalım" sesiyle en büyük kahkahayı ben patiattım 
sanıyorum. Zaten oldu bitti nerede bir kamera bir 
objektif görsem, tuhaf bir şekilde sevinir, hemen 
poz veririm. 

İşte yine o eğlenceli anlardan biri, hem de ne 
kadar anlamlı ... Esmerin rengarenk kadınları bir
birine sarılmış ve gülümsüyor ... (Kediyi unutma· 
mak lazım) 

İyiki tanıştık, kaynaştık, laflaştı k . İçilen kah
venin tadında, kahkahaların tınısında, sohbetin kı
vamında ben yine çaktırmadan hep 'lham perisini 
aradım durdum ey sevgili okur ... 

YELDA KARATAŞ : Es
mer, sarışın, kızıl. .. Saç ve 
ten rengi dahası yaşları da 
farklı Esmer Dergisi'ne ya
zan, emek veren bir grup 
kadın davetli buluştuk. Es
mer dergisi yöneticileri ile 
tanıştık, sanıyorum onlar 
da bizim gerçek yüzümüzü 
görmüş oldular. Konu kuş
kusuz, öneeli kle yazın, son
rasında sanatın her dalıy-
dı. Konu böyle olunca, ko

nuşmalar kendinden akıyor ve gelişiyor. Bizler de 
böyle bir ortamda içtenlikli iletişim kurmakta ge
cikmedik. 

Sanatın evrenselliği, bağdaştırıcılığı, insan 
onuruna kattığı değerler üzerine her birimiz gönlü
müzdeki, dağarcığımızdaki duşunceleri sunup pay
laştık, geliştirdik. 

Esmer dergisi yöneticileri, derginin nasıl bir 
özveriyle çıktığını, neleri başardığını aktardı. Böy
lesi, sıcak ve güzel bir ortamı yarattığı ve bizleri 
bir araya getirip tan ıştırd ı ğı, arkadaşlıkları pekiş

tirdiğ i için, Esmer dergisine teşekkür ediyorum. IJ" 
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U YIL beşincisi düzenlenen 
Türkiye-Yunanistan Dostluk 
Festivalinin iki günü Deniz

li'de, iki günü de Saınos ada-
sında gerçekleştirildi. İki ülkenin 

sanatçıları, aydınlan, akademisyerıleri 
bir araya gelip 'Barış, Çevre, İnsanlık' 
temasını tartıştılar. 

Geçen yıl ilk ayağı Urla'da düzen
lenen bir panelde, adalardaki Ege 
Üniversitesi?nden bir edebiyat profe
sörü hanım, şair Yorgo Sefeıis'in ha
yatından ve şürinden yola çıkıp, 'İnsa
nın evi, çocukluğudur' temasını çok 
esaslı bir şekilde işlemişti. 

Bu yıl Denizli Üniversitesi'ndeki 
panelde, Ege Üniversi'nden (Yuna
nistan) bir sosyal antropolog profe
sör hanım, 'Kültürel ve Etnik Tu 
rizm' başlıklı bildirisinde son derece 
önemli bir konuyu irdeledi. 

Özetlemek gerekirse: 
Turistle, özellikle Batı'dan Doğu 

ülkelerine gelen turistle, ev sahibi ara
sında neredeyse bir sınıf çelişkisi var
dır. Genellikle Batılı turist, Doğulu ev 
sahibirıe oranla daha zengindir. Batılı 
turist çok gezmiştir, Doğulu ise sü
rekli olarak kendi anavatanında kal
mışnr. 

Turist gittiği yerde iki şey arar: 
Modernite ve gelenek. Yani söz ko
nusu turist, kendi yaşadığı kentteki, 
doğal ortamındaki kolaybidan yazın 
ya da kışın, tatil için gittiği yerlerde de 
arar.(Minimum korıfor, buzdolabı, 
çamaşır makirıesi, düzgün yollar, bir 
Ot~"'l!ıobil, telefon, televizyon, eskiden 
beri yediği yemekler vs ... ). Turist ay
rıca gittiği ülkede, kendi ülkesinde 
bulunmayan gelenekleri de arar. Ko
nukseverlik, ilkel sanatlar, farklı ye
mekler... Turistin bu beklentileri, tu
rist ile ev sahibi arasındaki ilişkileri de 
düzenler. Çünkü ev sahibi zaten gele
neksel ortamda geleneksel araçlarla 
yaşamaktadır, dolayısıyla da o gele
neksel olandan zaten sıkılmıştır. Ev 
sahibi modernitenin peşindedir, hem 
kendisi içirı hem de turist için morler
nitenin nimetlerini sergilemek arzu
sundadır. Bu nederıle de turist de, ev 
sahibi de, bu mevcut egemen turizm 
anlayış ve uygulamaları nedeniyle as
lında hayali yaşam tarzlan yaratır ve 
onu uygular. Çünkü turist, tatil döne
mirıde, normal hayatını yaşan1az. Ev 
sahibi de öyledir ve turiste ayak uy
durmaya çalışır. 

Yunarılı profesör hanım, bu sapta
malardan yola çıkarak, hem çevreyi 
korumak hem de daha insancıl ve 
eşitlikçi bir turizm anlayışı yaratmak 
için, turist ağıdayan iki ülke olan Tür
kiye ve Yunanistan'ın alternatif ağırla-

ll 

Otekini sevmek zorunda değilsin 
ama hiç olmazsa anlamaya çah1! 

ma ve turist-ev sahibi ilişkileri yarat
malarını talep etti. 

Profesörün bu bildirisi, toprağı 
bol olsun Edward Said'i bir kez daha 
anımsattı. Said, Marks'ın teorisi ile 
Foucault'nun yaklaşımlarını Doğu
Batı ilişkileri çerçevesinde sentezle
miş, bize kendimizi (Doğu'yu), özel
likle de Batı ve Batılı bağlamında da
ha iyi anlamamızı sağlarnıştı. Yunanlı 
profesör hanım, Said'in bu perspekti
fini 'Kültürel ve Emik Turizm' alaru
na uyguladı. 

Lise ve üniversite yıllannda ( 60'la
nn sonu 70'lerin başı) Kürt bölgele
rinde Fransız turistlere rehberlik yap
mış biri olarak, Yu narılı Hocanın tes
pitlerini, bu kadar net ve berrak bir 
şekild~ saptayıp formüle edememiş 
olduğum halde, bizzat yaşadığımı ha
tırlıyorum. Türkiye gibi turist ağırla
yan bir ülkede yaşadığımıza göre, her 
birimizin şu ya da bu şekilde, turist
lerle, turizmle bir şekilde bir teması
mız, ilişkimiz mutlaka olmuştur. 

Kürtlerin de çok eskilerden beri 
yabancılarla, turistlerle yoğun ilişkile
ri olduğunu biliyonız. Henüz 12. 
yüzyılda, bir ilitirnal Haçlı Seferleri
nin kılıç artığı olarak bölgede kalmış 
bir İtalyan Papazın, bir Kürtçe gra
mer kitabı yayınlamış oldu6ıu kayıtlı
dır tarihte. Batılılar için son derece 
egzotik hatta ezoterik bir bölge olan 
Kürt bölgesi, doğası, irısanlan, tarihi 
ile her zaman ilgi çekmiş bir bölge. 

İsmet Şerif Vanlı, Batılı seyyahla
rın Kürt bölgesi ve Kürtler hakkında
ki yazılarını taramış ve bir derleme ya
yınlamıştı. Halen Almanya'da yaşa
yan bir arkadaşırom da bu konuda, 
zengin belgeli, resim ve illüstrasyorılu 
bir kitabını hatırlıyorum. (3 haftadır 

kitaplığımın uzağında, yurtdışında ol
duğum için birçok ismi veremedim, 
özür dilerim). 

Kürtlerin, bölge devletleri Türki
ye, İran, Irak ve Suriye tarafindan 
uzun süredir büyük baskı altında tu
tulması nedeniyle, yabancılara, turist
lere özellikle de Batılılara karşı belirli 
bir sempati beslediğine dair birçok 
işaret var. Örneğin bugün Kuzey 
Irak'ta, Kürt ve Amerikan bayraklan
nın birlikte asıldığı bir çok mekan 
mevcut. Kürtlerin büyük bir kısmı, 
mağdur olduklan için, Batılıların ken
dilerine ilgi gösterdiklerine inanıyor. 
Türk, Fars ve Arap devletlerine karşı, 
Batıb güçlerden yardım ve dayanışma 
bekliyor. Edward Said'i kavraınayın
ca, milliyetçilik ve emperyalizm uygu
lama ve teorileri konusunda yeterli 
duyarlığa salup olmayınca bazı Kürt 
örgüt ve şahsiyetleri kelimenin her iki 
arılamıyla 'Turist' konumuna düşebi
liyor. 

Kuşkusuz Oryantalizm (Şarkiyat
çılık) Batı Avrupalılara has bir ideolo
ji, bir yaklaşım değil. Bu Şarkiyatçılı
ğın tersi gibi görünen Garbiyatçılık 
da, yani Batı hayranlığı, Batıya öy
künme ve kendini Batıyla benzeştir
me, Meltem Ahıska'nın Türkiye'deki 
radyo yayıncılığına ilişkin önemli bir 
çalışmasında yerel ve somut bir ör
nekle çok başarılı bir şekilde irdeleni
yor. Şarkiyatçılık olsun, Garbiyatçılık 
olsun, esas olarak egemenlerin be
nimsediği bir yaklaşım gibi görünse 
de, egemen ideolojinin marifetiyle bu 
olumsuz, kimliksizleşticici ideolojiler 
halk nezdinde de rağbet görebiliyor. 
Üstelik dünya yuvarlak olduğuna gö
re, herkesin kendisine göre bir Doğu
lusu var. Bedirhan dönemirıdeki Asu-

Tanımak, kabul etmenin lik adımı. Ta
nımak Için iğren•ek, anla•alc gerek
ll. Kilnil ötekl'nl. Kim öteki? Aslında 
senden batka herkes itekl. Hatta ba
zen kendini bile öteki sa•IIIU •ısın? 
öteki, berlkl, pöstekl, köktekl ... 

ri Olayları ilginç bir örnektir. Ama 
bence bazı Türk gazetecilerinin Kürt
lere ve Kürt meselesine yaklaşımı ko
nusunda unutulmaz sahneler yaşadı
ğınuzı unutmayalım: Yarulmıyorsam 
Çevik Bir'in Genel Kurmay İkinci 
Başkanı olduğu günlerdi. Ordu, Türk 
Apoletli Medyasına propaganda yap
mak ve yaptırmak amacıyla, Güney
doğu Seferleri düzenliyordu. Gazete
cilerin bir kısmı askeri üniformalar 
giyıniş, helikopterlerle korucu köyle
rini gezmiş, akşamları da askeri birlik
lerde misafır edilmişlerdi. Türk basını 
aslında daha Yunus N adi zamanında 
'embeddcd' uygulamalara başlamıştı, 
Güneydoğu Seferleri sırasında bu mi
litarist medyatik ruh yeniden canlan
dınlmıştı. Belirtmekte yarar var, davet 
edilen tüm gazeteciler bu propagan
daya alet olmarruşlardı. Mesela Ahmet 
ve Mehmet Altan kardeşlerle Oral 
Çalışlar bir de Pera
i Tınç'ın hem siyasal hem de mesleki 
olarak doğnı tutum aldıklarını hanrlı
yorum. Ama Gülay Göktürk ile Ke
rem Çalışkan'ın o dönem çalıştıkları 
gazetelerde yayınlanan ve televizyon
daki otunımiarda da söyledikleri birer 
cümlesini unutamıyorum. Mealen: 

Orada bir köye gittik, herkes 
Kürtçe konuşuyordu! 

3 gün boyunca gördü.klerim ve 
duyduklanından sonra beynim bir he
likopter pervanesi gibi çalışmaya baş
ladı ... 

Her iki cümle de tipik turist, or
yantalist turist anlayışlarını yansıtıyor. 
Hele ikincisi militarİst turist! 

Öteki ile ilişki tayin edici. Egemen 
misin? Yoksa boyunduruk altına alı
nan mı? Ötekini taıumaya, anlamaya, 
öğrenmeye mi çalışıyorsun yoksa ta
nım<tdığın bilmediği n için ondan kor
kup ona boyun mu eğiyorsun, yoksa 
ona hakim olmaya mı çalışıyorsun? 
Aslında öteki ile ilişki bu iktidarlı se
çeneklerle sınırlı değil . ideali, ötekiy
le eşit ilişki kurmaya çalışmak ... 

Çok ideolojik bir mesele. Bir ölçü
de insan karakteriyle ilgili, dolayısıyla 
sosyal, ekonomik, kültürel koşullar ve 
bu ortamiann nasıl algılandığıyla ilgi
li bir sonın. 

Mesela Esmer'i sevmek, onu ba
dem ile beslemek fiJan zorunlu değil . 
Şart olan Esmer'i anlamaya çalış
mak ... 9" 

--------------------------------------~----------------------~----~---------------------------------------------~--~------~ 
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AIT FAIK'in doğumunun 100. 
yılı. O, tam 52 yıldır da artık 
aramızda dolaşmıyor. Sait Fa

ik ve onun şimdi toplum olarak 
çok ihtiyacımız olan insan sevgisini 
yücelten anlayışını çok özleyerek ... 
Deniz görmemiş pencerelerin sus
kuruuğunda büyüyen esmer, kavruk 

Bir Kürt Sait 
Faik'ten ·ne ister? 

menziline biraz deniz kokusu, 
uzak gemi direkleri, martılan ve 
hayırsız adalan ... 

Resmi belgesi olmadığı için ya
zar kabul edilmeyen (pasaport al
mak için ağzından kaçınverdiği 

meslek ismi olarak), resmen halk 

bakışlı bir Kürt, Sait Faik'ten ne ister? 
Yaşamın salt yaşanınası gerektiğini? 

Elbette ki yüreğindeki çorak ovaya su, gözleri
ne deniz ... 

Onun altmış küsur yıl önce yaşadığı kavun 
acısı yalnızlığın bugün Kürt halkının da öteki
leştiriJerek yaşadığını anlatmak. 

Kedilere, köpeklere ve bi cümle deniz canlı
larına duyulaır dostluğu .. . 

Kainatın tepesinde akıl almaz oyunlar oyna
dığı dünyanın vicdanı usta, hayatı kavramanın 

anlamanın bedelini, İstan
bul'da ve her yerde yürü
yen bir meteortaşı gibi yal
mz yaşadı durdu, çok sev
diği halkının arasında . Tıp

kı Türkiye'deki diğer halk
ların vicdanı olup, halklar 
arasında sopayla, yoksul
lukla, acıyla terbiye edilme
ye çalışılan Kürt halkı gibi. 
Işte bu anlaşılsın istiyor. 

Hiçbir kitabın henüz 
yazmadığı bir ahlakı yerleş
tirmeye çalışan Sait Fa
ik'ten dünya insanlan için 
istediği (kilise ahlakı dışın
daki ) ahlakı bir kara Kürdü 
olarak kendisi için de ister. 

Karasal bakışlarının 

hayattan kasıt kesit' se eğer.* .. 

• 
UmutAdam 
Ecevit 
Aras Erdoğan 

Türk siyasal tarihinin en renkli 
simlHanndan biri olan Bülent Ecevit, İsmet 
lnönü'ye muhalefetiyle CHP'nin ve CHP 
tabanının umudu oldu. Bu kitapta, iki kere 
TÜSiAD tamfından devnlen Ecevı~ın bayat 
hikayesi anlatılıyor 1970'1i yıllarda Türkiye 
ıçin umut olan Ece' ıı, 2000'1ı yıllara 
gelmdığinde hala umut olmayı 

s(ırdüriıyordu : 82. yaşgününil bürokmtlar 
değılışçıler kutluyordu. Çarpıcı bır 
anlatımla Aras Erdogan. bi7c bir umut'un 
hikayesını anlatıyor. 

• Saffet Buraya 
Yumruk Havaya 
Nevzat Bingöl 

Bir gazetecinin başından geçen ilginç ve 
trajikomik o laylar. Şiddetın kol gezdiğı 
yıUarda iı;aodan ve korkudan kaçmaya 
çalışan ga7.ctccilcrin cspri ve ıronınm serin 
gölgesine sığını~ının hikayeı.i. OHAL'de 
yaşanan trajikomik hadtseler zıncin. Saffet 
Buraya Yummk 1/aı·aya'yı anı tadında da 
fıkra t...ıvamında da okuyabilirı;iniz ... 

olarak kabul görmeyen bir "hal
koğlu halkın" (bir halk olduğunu, dilinin ve 
kültürünün olduğunu, bunların yaşatılması ge
rektiğini söylediğinde anlaşılmıştı) yazguarının 
ne kadar benzediğini ve orıları ne kadar yaklaş
tırdığını söylemek ... 

Sait Faik'i kaybeden uskumrular, İstanbul 
denizinde o gün bugündür grev halinde, bizim 
buradaki balıklar ise verilen elektrikten, atılan 
askeri mayınlardan/el bombalanndan kendini 
başka denizlere sürmeye çalışmıştır. Marma
ra'nın envai çeşit mahlukatlan gibi . 

Bir tahtası eksiklerin yüreğini taşıyan Faik'in 
Oğlu Sait'ten bir Kürt, kendirıde de eksik olan 
tahtalan onun tahtalanyla tamamlamak ister. 
Tıpkı aynı coğrafYanın kokusunu çeken, gö
ğünde içJenen, birbirlerine kırdırılmaya çalışı
lan, güzelliklerinin farklılıkları olduğunun bi
lincinde olmayan, hır gür bir halkı yok edecek
miş samısı yaşayan egemen ulus milliyetçileri 
gibi. 

Halbuki ... 0" 

[ ahmetçakmak ] 

• 
Berdel 
Evlilik ittifakı 

Müslüm Yücel 

Berdel, takas evliliğe 
antropolojik bir yaklaşım. 
Farklı kültürlerde takas 
evliliğin toplumsal anlamı. 
Kanın rüşveti olarak ödenen 
bir bedeldir Berdet. Aşiret, 
Serdel ile sorun çözer, 
kanını temizler. Berdel, 
aşirete ait toplumsal ilişkiler 
yumağında önemli bir 
düğüm noktasıdır. Bu 
düğüm, bem sorunun hem de 
çözümün kendisidir. 
Berdefin şifresini Berdel'e 
kurban venniş bir yazarın 
kaleminden çözme çabası . 

'kiıapstz eve girilmez ... 

KESiT YAYlNLARI ALEMDAR MAHALLESi MOLLA FENARI SOK7'\K INEL HAN NO: 3 KAT: 2 
TEL: 212 526 52 43 • 526 85 50 • 526 85 51 • FAKS: 212 526 85 52 kesit@kesityayinlari.com 

www.kesityayinlari.com 
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- çocukluğumun başkenti EsMER . TEMMuz ıoos 1 26 · 

Bingöl hep benim Bingöl'ümdür 
NSANLAR cennetlerini hep içlerinde taşır
lar, tabi içlerinde eğer cennet varsa; o 
zaman yaşarıılan yer, o yerin güzelliği 

hiç de önemli değildir, içinde cennetini 
barındıran için. İşte benim cennetimde ya da 

cennet mekan saydığım yerlerden biri de bir za
manlar Bingöl'dü. Ama şimdilerde, sanki ulaşa
mayacağım , görmek isteyip de göremeyeceğim 
bir yer gibi duruyor harita ya baktığımda. Bu ula
şılamazlık, ekonomik sıkıntılarla ya da kilometre
lerle ilinrili bir şey belki de şimdilerde. Sanki bir 
mucize olsa kallup gidivereceğim oraya. Bir za
manlar yüz metrelik kırmızı topra.klı, murat mar
ka arabalann henüz revaçta olduğu, iki yanı dut
lu yolu boydan boya yürüyeceğim. Yenişehir il
kokulu'nu, eğer yaşıyorsa şimdilerde bile cesaret 
isteyen mini etekli, san saçlı Müzeyyen öğretme

nirni, ya da bizlere müzik zevkini aşılayan Abidin 
öğretmeni göreceğim . 

73 başlanydı, İstanbul'dan kallup babamın 
memuriyeti nedeniyle biraz da zorunlu olarak 
gittiğimiz Bingöl'de ilk başlarda aradıklanmızı 
pek bulamamıştık. Fakat İstanbul gibi büyük bir 
kentten, daha doğrusu çevresi dört duvar ile çev
rili, balkanla sınırb dünyamızdan kopmak, kendi
mizi dört tarafı açıklık bir mekanda bulmak, özel
likle biz iki kız kardeşi epeyce ferahlatrnışn. O za
manlar çok da bir şeyin farkında değildik elbette. 
Kenti ikiye ayıran kırmızı topraklı yolun bir tara
fiDda bulunan Varto depremi sonrası yapılmış, 
tek katlı prefabrik askeri lojmanda oturmanın na
sıl bir ayncalık olduğunun . İçi diğer evler gibi so
ba ile ısınsa da, yeni yapılmış bir askeri gazino
nnn, kantinin ve sinemanın varlığı diğerlerinden 
farklı olmanın göstergesi gibi duruyordu aslında 
zamanda. Henüz bu aynlığı görmek için erkendi 
elbette. Lojman bahçesinde diğer asker çocuklan 
ile birlikte oynuyor, kimi geceler ise düzenlenmiş 
eğlencelere ailece birlikte gidiyorduk. 

Şenay'ın Sev Kardeşim, Füsun Önal'ın Taka 
Taka, İlhan İrem'in, Esmeray'ın buğulu sesiyle 
söylediği şarkılar dilden dile dolaşıyordu o za
manlar. Annemin biz iki kız kardeşe, biz isteme
sek de bir örnek dikti ği kıyafetlerle ortalıkta dola
şır, günün moda şarkılarııu söyler dururduk. He
nüz televizyon ne evierimize ne de Bingöl' e gire
bilmiş değildi. Geceterin evlere erken indiği saat
lerde, radyo tiyatrosunu dirıler, üşümemek için 
sıkıca sarıldığımız battaniyelerin altında, kimi kez 
uyuya kalırdık. Zamanla bazı evlere televizyon 
girdi. Televizyon anteni ile oynayıp görüntü ya
kalamaya çalışanlan ise, ayaklarımızın ucuna ba
sarak; ancak çenelerirnizi dayayabildiğimiz mesa
feden, pencerelerden hayretle izlemeye başladık 
daha sonra. Komşuluk bağlan kuvvetliydi ve da
hası, koroşuydu kentin iki yakası birbiriyle. 

İlkokul bitirmede, son kez sınava giren öğ· 
rencilerdendik. Bitirmelerde çok çalışırdık ama 
çocuk:luğumuzu da doya doya yaşardık. Anadolu 
Lisesi'ne giriş kaygırnız ise hiç olmadı . Zaten ai
lelerimiz de böyle şeylerle çoğun
luk ilgilenmezlerdi. 

İlkokul bitiminde ise, Bingöl 
Lisesi' nin orta kısmına gittik iki 
kız kardeş. Henüz Metin Altıok, 

öğretmen o larak okuduğumuz 
okula atanmamışn. 

Ağaçlann tepe~inden inmedi
ğimiz, evde oyuncağırnız olmadı

ğından kend iliği nıizden oyunlar 
icat ettiğim iz yıll ardı. El yapımı 
kukla, çelik çoınak, yakan top, to 

paç .. . En azından şimdilik adı aklıma gelen 
zevkle oynadığıımı oyunlardı . Oyıınun biri biter 
diğeri başlardı . 

Yado çeşmesi ise şimdi bile asla aklımdan çık
mayan yerlerden biri Bingöl denilince. lhlamur 
ağaçları ve palamutlar alnnda ailece saatlerce 
onırduğurnuz o sıcak öğle vakitleri ve göğe ba
karak dirıleneo ağaçlar .. . 

Kışı uzun karşılardı Bingöl. Prefabrik evlerin 
çatılanndan sokak kapısına kadar sarkan kar ade
ta insana geçit bırakmazdı. Yaşb bir Kürt ve an
nemin çabalan neticesinde evi sokağa bağlayan 
yol, zahmetli bir şekilde açılır ama her şey bunun
la da bitmezdi. Eksilerin altında seyreden hava, 
su borularnun donmasına neden olur, 70'li yıUar
da evlerde kışın su içmek de neredeyse bir o ka
dar zor olurdu bizler için. Annem bulabildiği su
yu bir çaydanlıkta ısınr, borulann üzerine döktü
ğü su ile buzların çözülmesini sağlamaya çalışırdı. 
Bu uzun ve zahmetli bir işti. Sürekli yanmaktan 
içinde kül barındıran sobayı temizlemek de. 

Ki kan ilk kez orada görmüştük. Onun gök
yüzünden döne döne yeryüzüne inişini ve kimi 
kez kırmızı olduğunu düşündüğümüz toprağı 
beyaza bulayışını. Nerdeyse bu belki de bir eğ· 
lenceydi daha çok biz çocuklar için. Karın kimi 
kez ya gökyüzünden inişini seyretmek ya da kı
zağa, kayağa benzer şeylerle o sonsuz beyazlık 
üzerinde kaymak... Kibrit bile bulamadığımızı 
hatırbyorum o yıllar. Çünkü karın yollan kapa
ması ile birlikte mahrurniyet kentin iki yakasında 
yaşayanlan kıskaç içerisine alır, çok da fazla ayrı
lık görülrnezdi ya da şöyle diyeyim; hissedilmeı
di bir zaman. Fakat bu kısa ~üreli bir şeydi ve za
manla belki de daha da belirginleşti . 

Zaman içerisinde büyürnek ya da yaş almak . .. 
Bir kentten ötekine gitmek, kınlan konsol, dikiş 
makinesi, sandalyelerle birlikte elbette yaşann
mızda da çok şeyler değişti. 1974 Kıbrıs Barış 
Harekan .. . Babamın tayini Bingöl'den Erzu
rum'a çıkn . Ve yeniden lojman ama bu kez loj
mana ek olarak bir askeri servis .. . Ayncalık:lı ol
manın ifadesine bir yenisi daha eklendi. İçimizde 
uyunuğumuz çocuk .. . İçimizde şehir, geride 
boynu bükük bırakılan kentler, gözü yaşlı kent
ler, anneler kaldı geriye. Ama bir farkla; içimiz
deki çocuk uyandı. Şimdilerde cennetimizi içi· 
mizde taşıdığımız kendimizle birlikte, geride sis
li bir anılar yığıru Bingöl; canım arkadaşım Yaşar 
Gürer'den, "Arkadaşım Betül'e hatıram?" ya
zılı siyah beyaz bir fotoğraf, Binnur Akpolat'tan 
ifadesi içinde bir giz barındıran, "Bana senin 
kadar kıymetli bir altın yaprak ayırdığın 
için ... " Hanra defterinden kim bilir neden yır
nlmış bir yaprak .. . Ya da "Sana hayatta başarılar 
ve mutluluklar dileği yle .. . " Lojman dışından ba
kan güler yüzler. .. Karşıki sokakta bir Kürt dü
ğünü ... Saçılan paralar, Jiralar, şekerler ... Akros
tişli şiirler. .. Ama hep kız arkadaşlara yazdınl
mış ... Ve ilk şiir denemelerirn .. . Kendisinden 

tann gibi korktuğumuz sınıf 
başkanımız Huriyc Müzen
net ve şimdi adını , yüzünü 
hatırlayamadığım diğerle ri. 
Kim bilir şimdilerde nereler
deler? Adlarını bir zaman 
sonra burada, bir Bingöl anısı 
nedeniyle yazdığımı belki de 
hiç bilmeden ... İçimde derin 
izler bırakarak ... Doğrusu bu 
ya, Bingöl hep benim Bin 
göl' ürndür. ~ 

Lanetlendim biliyorum 
Beni bi r kadın lanetiedi biliyorum 
Birini fena kızdı rdık. 

Saldı o sırlar ımı bilmenin dürtüsüyle yaptırdığ ı 

Kara büyüyü üstüme 
iğne batı rdılar içi paçavra dolu göz bebeklerime ben 
niyetine 
beni bi r kadın biliyorum 
bir kadın 'lanetledi 

birini fena kızd ı rdık ama hang isin i? 

kanatlı karınca desem değil, 
böyle bir ~Y yapmayı sığdıramaz erkekliğine de 
kadınlığına da! 

O zaman kim? 

O, daha kalın ciltli orospu mu yoksa? 
Yoksa sırf eğlence için ... 
Yok canım yok O üşenir buna. 

O zaman kim bu kara lanetli büyüyü yaptıran? 

Daha az mı güveniyorum sanki bazı renklere artık 
Bütün mavilerde bir çivit ecevit ağırlığ ı 

Umarım sen değilsindir güzel gözlülerin zihni en 
şaşalısı ! 

Olmazdı, yürümezdi ve yürümedi nitekim. 
Yeni yollara açı lan bu kavşakta trafiği böyle olumsuz 
Böyle hilekar engelleme, 
Vakit daralmakta 
Beni kurtar kendini azad et bana kurduğun fak ın 
ızd ı rabı ndan 

Git! 
Git yoksa gelen giden aldırmıyor içimin loşluğuna 

Herkes iki kiş i sanıyor tek kişilik hücremin 
kapasitesini 
Git yoksa salak baharlar karışıyar zemherlnin 
arasına 

Git beni vuracaklar 

Git güldürmem lazım yoksa bana kızacaklar 
Beni vuracaklar 
Vakit daralmakta 
Hicvettiklerim kızmakta ben kız ı lacak şeyler de 
yapmaktayım zira 
Git beni baştan savacaklar 

vuracaklar 

git. 
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ATMAN'DA birinci çarşının 
hemen girişindeki perondan 
girip karşıya geçtiğinizde tren 

istasyonuna varırsınız. Buraya 
her geldiğimde zayıf, sarışın ve 

beyaz tenli bir çocukla karşılaşırdım. 
Bizim taraflardan olmadığı her halinden 
beiHydi. Anlayacağıruz bizim gibi "es
mer" değildi. İlcrleyen zamanlardan 
birinde mahalle arkadaşlarımla top oy
narkcn karşılaştırn onunla. Y"ıne başka 
bir gün, Aboş'la Batınan sokaklarında 
avarelik keyfinde dolaşıyorduk, karşımı
za çıktı. Aboş tanıştırdı. Böylece tanış 
olduk, arkadaş, dost olduk. 

Adnan Özer'den söz ediyorum. Ad
nan Tekirdağ doğumluydu. Ancak ba
basının Batman tren garına atanmasıyla 
buraya geliyor, ailecek. Babası İsmail 
Bey, hareket memuru, şu trenlere yol 
veren kırmızı şapkalılardan. İlk arkadaş
lıklar, daha sonra sık sık bir araya gel
meler. Nihayet Lise yıllannda sımsıkı 
bir dostluk. 

Artık o da "bizim ekip"e dilıil ol
muştu. Esmerlerin içinde bir beyazdı. 
Beyazdı, daha doğrusu 'bozo'ydu, ki
mileri de öyle çağırırdı. Lakin bizimle 
kaynaşmakta hiç zorluk çekmedi. Hatta 
bizden biri oluvermişti. 

12 Mart 1971 askeri darbesinin ağır 
baskı koşulları hüküm sürerken biz 
15-16 yaşlarında birer hse öğrencisiy
dik. Cezaevlerini duyuyorduk, oralara 
tıkılanları. .. Ülke kaynıyordu .. . Biz de, 
bir avuç genç, bir araya gelip toplantılar 
yapıyor, 'memleket meseleleri'ni konu
şup fikir tartışmalan yürütüyorduk. Ya
ni cezaevlerindeki abilerimizin yolunu 
takip ediyorduk. 

Batman Lisesi'ni bilenler bilir; bura
da sadece devrimci faaliyetler sürdürül
mezdi. En kral aşklar da yaşanırdı. Ço
ğu da karşılıksız olurdu. Plotin'den 
mülhem platonizm, Mecmm'dan fazla 
Fuzuli, ondan mülhem Doğu aşk anla
yışı, mum karşısında pervanenin hali. 
Karşılıklı olanlar da yanmaktan geri 
durmazlardı, tende buluşmadan önce 
can iyice bir yanacak. Öyleydi. Bilirsi
niz, o zamanlar iki genç arasında en ge
çerH iletişim aracı mektuplaşmaydı. El
bette sevgiliyi etkilemenin en etkili yol-

Batman' daki bozo! 
12 Mart 1971 askeri darbesinin ağar 

baski koşailan biiidi sürerken biz 15-16 
)'aflannda birer lise öğrendslydlk. 

Cezaevlerini duyuyorduk. oralara blolanlan ..... 

bir hanın küçük bir oda
sında yönetiliyordu. işsiz 
güçsüz ve gidecek pek bir 
yeri olmayan biri olarak 
buraya sık sık uğrar saat
lerce otururdum. Bazen 
de onlarla birlikte çıkar, 
Sultanahmet'teki bir çay 
bahçesinde ya da Çember
litaş'taki Çorlulu Ali Paşa 
Medresesi'nin içindeki çay 
ocağına gider otururduk. 
Tuğrul Tanyol, Metin Ce-

Soldan sağa (ayaktaki ler): Şefik Tunç, Mehmet Yasak, Mehmet lal, Adnan Özer, __ Ok~a~ 
Atayan, Adnan Özer, Yılmaz Turgut. Soldan sağa (oturanlar): Tafta!ı, Mehm_et Mü.fit gı~ı 
Enver Sezgin, Naif Güneş, bağlamalı bilinmiyor, Emin c_;?ebıyatç!lar bır araya geldi
Gayretli. Yıll974, Batman, Siteler Mahallesi, Çamlık mevkii. gınde dogal olarak konuşma-

ların merkezinde edebiyat 
olurdu. En çok da şiir. Ben 

ise onları sadece dinlemekle yetinirdim. 
Bazen de dinler gibi yapıp içinde bu
lunduğum berbat durumu düşünür, ya
nnımın ne olacağı konusunda kenc:li 
kendime muhakeme yapardım. Bu ak
şamı hangi evde geçirecektim., yarın 
karnıını dayurabilir miydim? Bunun gi
bi şeyler. Sonra tekrar masaya döner
dim. Konuşmalar devam ediyor. Konu 
tabü ki yine edebiyat. İçim dışım edebi
yat ... 

lanndan biri de tumturaklı laflar etmek
tL Ve bir de güzel şiirler göndermek 
gerekiyordu. İşte burada Adııan Özer 
devreye girerdi. Kimi yalın., kimi ağdalı 
aşk mektupları onun kaleminden çıkar
dı. Bu mektupların bitimine kendi şiir
lerinden ekiediği de olurdu. Bunun en 
yakın tanığı sevgili arkadaşım Ebedin 
Satıcı'dır. Inanmayan ona sorabilir. 

Sonra Lise yıllan bitti. Üniversite sı
navları ve yeni bir hayat. Kimi arkadaş
larıınız askerliğin yolunu tuttu. Kimisi 
de üniversitenin yolunu ... 

Sonra 12 Eylül Darbesi. Yani benim 
kaçaldık yıllanm ... 1982'de İstanbul'da 
Adnan'la karşılaştığımda bir yandan ga
zetecilik okuyor, öte yandan da bir ya
yınevinde çalışıyordu. Bir yıl sonra., yani 
1983 yılında birkaç edebiyatçı arkada
şıyla, bir edebiyat dergisi çıkarmaya baş
ladılar . Üç Çiçek adını verdikleri bu 
dergi Cağaloğlu'nda eski ve bakımsız 

Yine böyle bir gün, masada bir de 
Yusuf Algazi adında bir başka şair arka
daşları var. Bizimkiler radikal edebiyatçı 
ya, ona ne dcsem bilmiyorum, şiiriçi bir 
mistisizm mi? Pek de anlarnam ya ... 
Neyse, ben her zaman olduğu gibi gö
zümde gözlük, konuşmaları büyük bir 
sessizlikle dinliyorum. Yusuf Algazi bu 
duruşurodan bir derin mana çıkarmış 
olmalı ki "'Affedersin.iz, siz eleştirmen 

~R.EVAN 
i"esTAVRANlz__ 

misiniz?" diye soruveriyor. Herhalde 
edebiyat eleştirmerıleri de benim gibi 
duruyor olsa gerek ki, bu soruyla karşı
laşıyoruın. Sadece tebessümle geçiştiri
yorum. Bu tebessüm soruyu soran kişi
ye miydi, yoksa içinde bulunduğum o 
hazin duruma mıydı? Sorunun cevabını 
bu gün dahi bilmiyorum. 

Geçtiğimiz Haziran ayında dört gün 
süren "Uluslararası Beyoğlu İstanbul 
Şiir Festivali" düzenlenmişti. Beş gün 
süren ve Adonis gibi dünya çapında şa
irlerin de katıldığı bu festival ilk olması
na rağmen başarıyla tamamlandı. Sevgi
li dostum Adnaı1 Özer bu fescivalin Ku
rucu Heyet Başkanlığı görevini üstlen
mişti. Festival, Tophane-i Amire'de dü
zenlenen bir kokteylle start a.ldı. Burada 
Adnan dosturnun konuşmasını yaptığl 
sırada ister istemez hem Batman'daki o 
aa ve tatlı ancak özlem dolu zamanlan 
ve Üç Çiçek günlerini hatırladım, keyif
lendim. 

Türkiye'nin uluslararası şiir festivali
nin temelleri Batman'da atılmıştır. Bu
na bizim Batmanlı arkadaşlar, şiir seve
ni, sevrneyeni inaıur. Ucuz şaraplı şiir 
festivallerini kim unutur. Şerif ve karde
şi Hammet de festivali izlemeye gelrniş
lerc:li. Adnan aracılığıyla Venezüellalı şa
ir Miguel Marquez ile konuşurlarken, 
baktım, başka türlü bir yakırılaşma vardı 
aralarında; kıtalar, ülkeler., diller değil, 
sarıki Batman'ın bir mahallesinden öbü
rüne; bizim coşkulu eylemlerimizden, 
toplantılarımızdan biri yapılıyordu san
ki ... İnsan dile güvendiği gibi, şiirselliğe 
de güvenir aslında. Bana öyle geliyor. 
Her insanda bir gün yalıuz kalabileceği
ne dair bir kaygı yok mudur? .. 0'--
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herkes bir dünya konuşurken dilinin 
yordamıyla 
en önce aşklar bitiyordu cizre yolunda 
sonra cıgara paketleri ve sofralar 
sonra mevsimler 
çocuklar ergenliğe bitiyordu ... 

özlemler biraz kalsın, bırak 

bırak her özlem önüne bir yol bulur 
sen de o fısıltıya savrulma asker 
cizre ellerimize, hayat düşlerimize yeter .. 

şiir ve fotoğraflar: 

[ yilmazodabaşi ] 

kar beyaz, bembeyazdı morarmanın 
dilini bilmiyordu 
cizre'de havalar o gün ayazdı 
neredeydi o alabalı k sürü leri, turna 
katarı 

nerede bulurduk çılgınlı klarla 
yonttuğumuz 
ve karlar gibi eriyip yiten baharı 

. 
Inceitme işareti 
Göğe doğru akıyor 
Gecenin ırmakları 
İçinde ses de var, sessizlik de. 

-İctal için .. . 

Filibeli bir muhacire seni aniatıyorum 
?esimde utlar, kişnişler, gelincikçiçekleri 
Ismin her geçtiğinde. 

ye her geçtiğinde içimden 
Ismindeki o serin inceltme. 

Çocuklarımız büyüyüp uzaklara gidecekler 
Haklısın; pişmanlık larımızın 
ne yararı olabilir onlara? 
Gel birer f lüt verelim şimdiden ellerine 
Birer güzel nevruz çiçeği 
Birer kardelen, birer unutmabeni 
Doğduğun topraklara 
Hayran bırakan beni. 

Uzakta, küçük bir su 
Boynunu büke büke 
Akıyor kendi bilinmezine. 
İleride, eteklerinde dağların 
Talime ç ı kmış erierin titreyen fener leri 
Başka acı ların insanları ikimiz 
Başka dağlardan akmışız şimdiye 
Sonra her yarayı sağaltan 
Şir inceitme işareti gibi 
Opüp koymuşum seni 
H ayatımın üstüne. 

Köhne hayaller peşinde 
Tüketmişim gençl iğimi 
Sense son kavak yelimsin,. 
İ l k olgunluk sevincim. 
İyisi mi aniayalım birlikte 
Ortasında kalbirniz in 
Yeni bir işaret belirdiğini 
Ve sormayalım birbirimize 
Kimler.e yazdık diye 
Eski şiirlerimizi. 

Destur! 

İçim geçti başımdan aşağıya 
Spinoza yanımda 
Ve melankoli 
Kelime akıyor bir yerlerden 
Siliyerum kağıt la 

Kokusuz duygusuz; şekerren k ... 
Yazı diyorum bugün buna 
Heyecandan titreyerek akanlar 
-görünen o ki - benzemiyor 
Doğru da olsa hiç konuşulanlara ... 

15.05.2006 

,.._.........~-..,.,...-~ · -~-G. Sesil Sa~-~,~ 
-~ ~. 
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Salacal< 
-Pelin Batu'ya-

Bir fotoğraf albümüyüm, 

bakıyormuş gibi yapsam 

ya da baksam, 

insan ne kadar inanır bir resme 

eskiden inanırdım bu sokaklara, 

kaldırırnlara 

M ona Lisa'nın usulcacık gülümsemesine ... 

Bir düş ölüsüyüm şimdi , 

unutmuş gibi yapsam 

ya da unutsam, 

geçiversem diyorum sessiz, belirsiz 

yürüdüğümden bile şüpheliyim bu sahili 

neden söylemedin sanki, ya unutamazsam? .. 

Korkma, s ··nmez bu 
şafaklar ... a a da! 

uıiEs and Gentlemen: Please stand for the 
national anthem!" anansuyla bütün stat ayağa 
kalkıyor. Herkesin yüzünde gayet ciddi ve 
saygılı bir ifade. Dw1yanın hemen her yerinde 

insanların "ulusal marş" karşısmda ortalama 
hassasiyeti neyse, görüntü o. Tıpkı Türkiye'de süper 
lig maçlan öncesinde birbirine diş bil.eyen taraftariann 
kutsal bir görevi yerine getirircesine l stiklal Marşı için 
ayakta hizaya gelerek birleşmesi gibi. Aynen buna 
benzer şekilde, yukandaki anons uyarmca, modern 
zamanların bu en bilindik, en yaygın ve en aşılamaz 
ritüelini icra etmek üzere bir tribün dolusu insan 
ayağa kalkıyor, hareketsizleşiyor, sessizleşiyor. Sahada 
da hakemler aynı şekilde, ulusal marşın okunrnası için 
"hazırol" dalar. 

Sonra birden santra yuvarlağının başlama vuruşu 
yapılan noktasında bir kıpırtı. Saygıyla 
hareketsizleşmiş toplulukta da şaşkın kıpırdanmalar. 
Müziğin yavaş yavaş başlayan ve yükselen ritmi. 
Nihayet "Christina"nın ?Da Da Da? diye patlayan 
sesi! Ve, ulusal marş beklentisindeki kalabalığın 
gevşeyip şenlenerek hep bir ağızdan şarkıcıya, Alman 
"Trio" grubunun 1980' lerde hayli popüler olan 
şarkısmda, "Da Da Da" diye eşlik em1esi. Tribünde 
"top"un starlan, Thierry Henry, David Beck.ham, 
RDberto Carlos, sahanın ortasında "pop"un starı 
Cbristina Aguilera ve onları tamamlayan bir "kitle", 
geç-kapitalizmin "top ve pop çağı."nda ulusal marşa, 
ulusal duyguya, kısacası ulusallığa gerçekte ne değer 
verildiği üzerine düşündürücü bir temsili pcrfonnans 
sergili yorlar. .. 

Pepsi'nin 2006 Dw1ya Kupası için hazırlanıp tüm 
dünyada dolaşıma sokulmuş reklam filmi bu. 
Türkiye'de izlediğimiz, fiJmin sadece bir versiyonu. 
Pepsi, reklamı yerkürenin bir ucundan diğerine 
pazadarken format çeşitliliğine gitmiş. Reklamın 
"pan-arap" versiyonunda son zamanlarda büyük çıkış 
yapmış Lübnanlı kadm şarkıcı Elissa, Aguilera ile düet 
yapıyor. Reklam, Arap dünyasında Elissa'nın yumuşak 
ve romantik, ama hepsinden önemlisi "arabesk" 
sesiyle yakalıyor kitleleri. Uzak Doğu'da dolaşıma 
sokulan versiyonda ise Güney Koreli genç aktör ve 
şarkıcı "Bi Rain" (Jung Ji Hoon) eşlik ediyor 
Aguilera)a. Reklam Viemam'da, Çin'de böyle geliyor 
ekrana. Ustelik ulu~al marşa çağrı anonsu ülkemizde 
yayınlandığı gibi Ingilizce değil, Vietnamca veya 
Çince yapılıyor . Ama ardından yine "Da Da Da"!.. 

Reklanıın vurgusunun, küreselleşmenin tılusallıkla 
sorunlu i lişkisi üzerinde toplandığı söylenebilir. Bu, 
ulusalhğı topyekun reddeden veya hiçe sayan bir 
yaklaşım değil. Sadece ulusallıktan günümüzde daha 
"mutedil" bir konum kazanmasını isteyen ve onu 
amaç olmaktan araç olmaya çekınek isteyen bir 

motivasyonun reklamın altyapı~ında bulunduğu 
hissediliyor. Bir başka açıdan da reklam, küresel 
kapitalizmin, ulusallığın sınırlayıcı çemberinin öresine 
geçme yolunda duyduğu ihtiyacı ima etmekte gibi. 
Bunu en uygun zemin olan "yeşil saha"yı kullanarak 
yapıyor. 

Futbolun ulusal smırların ötesine taşan kiiresel 
yaşantının en etkin işlerlik kazandığı alanlardan biri 
olduğuna kuşku yok. Hala uluslar-arası mahiyette bir 
dünya kupası etkinliği mevcut tabi, ama bunun 
uluslar-üstü bir boyutunun da olduğu, üzerinde 
durduğum~z Pepsi reklamında da yansıması bulunan 
bir olgu. Oylc ki pek çok ülke takımında oynayan 
"milli" futbolcuların, futbol kanyerlerini kendi 
ülkeleri dışında sürdürdüklerini görüyoruz. Kupa'ya 
katılan Gana takımının kadrosundaki 25 futbolcudan 
19' u dünyanın diğer ülkelerindeki kulüp takımlarında 
futbol oynuyor; Çek Cumhuriyeti ve Avustralya'nın 
21 futbolcusu aynı durumda; Brezilya ve Arjantin'in 
20 futbolcusu da öyle; topluca bakıldığında, Kupa'ya 
katılan 32 ulusal takımdan 19'unun kadrosundaki 
futbolcuların yarıdan fazlas ı kendi ülkesi dışında 
futbol oynuyor (Osman Ulagay, "Futbol nası l 
küreselleşti?", Milliyet, 21 Haziran 2006 ). 

Bununla bağlantılı olarak, dünya kupası artık 
uluslar-arası bir futbol rekabetinin ötesinde uluslar
üstü bir futbol pazarı i şlevine dönük olarak organize 
ediliyor. Mücadeleye katı lan, ama favori olmayan 
ülkelerin oyunculan için bu şampiyona, dünyanın dev 
kulüplerine transfer olmak için en büyük fırsat. 
Hilihazırda dünya "topstar"ı durumundaki şöhrecli 
futbolcular için ise, yine konumuz olan reklimın 
örnekiediği üzere, paralanna para katacak reklam 
imkanları demek. Tabi turizm ve eğlence sektörü 
açısından da muazzam hareketlilik ve dinamizm 
kazanma şansı. .. 

Bu süreçte ulusal duygu da "irtifa" ve içtenlik 
kaybına uğruyor ister istemez. Fenerbahçe'nin 
geçtiğimiz şampiyonlar ligi maçlarından birindeki 
görüntü, dramatik bir örnektir: Fener taraftarlan 
maçın ?ulusal? anlam ve önemine binaen "Dağ başıru 
duman almış, yürüyelim arkadaşlar" diye coşkuyla 
gençlik marşını ~öyleyip takımlarını teşvik 
etmekteydiler. Ama "yürüyen arkadaşlar"a 
baktığımızda en çok göze çarpanlar, Alex, Nobre, 
Appiah, Luciano, Anelka ve Aurelio idi! Tabi bu 
"arkadaşlar"ın "yürüyüş"ünün vatan-millet aşkından 
değil, para aşkından istim aldığı kesin ... 

Peki ama bu dtırumda son zamanlarda dünyada ve 
Türkiye'de yükselen ulusalcı hassasiyetler nasıl 
açıklanabilir? Belki, sürecin bir yan üri.inü olarak! 
Ulus-devlet oluşumunun, ekonomik, kültürel ve 
siyasal düzleınlerde, gerek yukarıdan, yani küresel 
dinamiklerce, gerekse aşağıdan, yani yerel-yöresel 
dinamiklercc zorlandığı bir gerçek. Yükselen 
ulusalcılığın biraz da bu zorlanma karşısında duyulan 
tedirginlikle bağlantısını kurmak gerekli. Y'ıne de 
toplumsal bilinç düzeyinde böylesi ulusal titreşimler 
artsa da, "ürün" satmak için insanlarm bilinçaltma 
nüfuz edip orada iz bırakınayı hedefleyen bir reklam, 
derinden akan sularm "küresel" yönü üzerinde durup 
düşünmeye sevk ediyor. 

Peki ama "ulusaleılarımız" uyuyor mu?! Niçi ı hiç 
kimse bu reklamın ulusal hassasiyetleri hiçe sa) dığı, 
"ti"ye aldığı gerekçesiyle RTÜK'e başvurmuyor? 
Bizden uyarması! Yarm bir gün Aguilera'nın Taıtan'la 
düeti eşliğinde ve Türkçe bir anonsla da karşı mıza 
çıkar bu reklam; "Lütfen ulusal marş için ayağa 
kalkın!" diye ... Sonra da tabi; Da Da Da! L 

Pepsi'nin Christina Agullera'lı 2006 DOnya Kupası 
reklamı, ulusal marşları hafife alan içeriğiyle futbol, 
küreselleşme ve ulusalcılık ilişkisinin boyutları Oıerlne 
dOşOnmeye teşvik ediyor 
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Bende bir tuhaflık 
var, müthiş bir itibar 
erozyonu yaşıyo

rum. Çok mu yılışık 
biriyim, çok mu 
duygusalım, bilemi
yo~um! İçimden 
geldiği gibi yaşıyo
rum ama olmuyor, 
mutlaka kendime 
yalan söyleme yön
temleri geliştirmeli
yim. Galiba politik 
yanımı hiç geliştir
memişim, yoksa far
kında olmadan çok 

mu iyi biriyim. Aslında her şeyi 
ruhumu ineitmernek üzerine 
kurdum. Hata yapmış olabilir 
miyim, ne yapsam acaba. Bütün 
davranışlarımı beni sevsinler di
ye yapıyor olabilir miyim? 

- Merhaba çok dalgınsın 
- Ha merhaba seni fark etme-

dim. 
-İyi misin? 
- Ne iyi miyim, yani nasıl an-

latsam bilmiyorum neden bana 
bu kadar zor bir soru sordun! 

- Neyin var senin? 
-Bilmiyorum bir ev satın ala-

bilirsem, bir evim olabilir. Ce
bimde şuanda birkaç bozukluk 
var bir yere otursak mı ? 

- Olmaz çok acele bir top
lantıya yetişmem lazım, hiç 
vaktim yok. 

- Demek çok meşgulsün 
- Evet hadi görüşürüz. 

Vaybe ne çok meşgul bu in
sanlar. Şunun gidişine bak ne 
kadarda hızlı yürüyor, dur şunu 
biraz takip edeyim, çok önemli 
biri gibi yürüyor, hah işte biriyle 
daha karşılaştı, el sıkıştılar, çok 
samimi bir arkadaşı galiba, şimdi 
de kol kola girdiler, geriye dön
düler, berıi görmemeli, aha işte 
araya girdiler, dördüncü sınıf bir 
ara sokak çaycısına . 

Çok tuhaf, hani toplantısı 
vardı. Evet, anladım şu saatten 
sonra herkes bana itibar göstere
cek. işsiz, boşta gezen, cebinde 
birkaç bozuklukla dolaşmaktan 
vazgeçecegim, bundan sonra 
çok meşgul biri olacağım. Top
lantılar acele ve dik yürümeler, 
sanki bir yere yetişiyomuş gibi 
yapmalar, bütün bunlar bana iti
bar kazandırabilir. 

İşte tanı sırası, tanıdık biri 
geliyor. 

- Ooo merhaba, yine boş 
boş dolaşıyorsun değimli, na
sılsın? 

- Olur mu boş, benim işim 
var. Kendime iş buldum. 

- Nasıl bir iş hayırdır! 
- itibar görme işi ... 
- Anlamadım ... 
- Sonra görüşürüz toplantıya 

yetişmem lazım, hiç boş vaktim 
yok. 

- Sahi biraz otursaydık. 
- Olmaz kusura bakma top-

lantıyı kaçırınamam lazım. 

Çok iyi oldu, yüzündeki şaş
kınlığı gördüm, ilk defa bana, 
"hadi gel oturalım" dedi bu iti
bar görme işi de çok hoşmuş, 
dur sakın beni takip etmesin 
dikkatli olmalıyım biraz daha 
dik yürümeliyim ha şöyle, aha 
telefonuru çalıyor. 

- Alo, nasılsın? 
- İyiyim, şuan toplantıdayım , 

çok önemli bir toplantım var. 
- Sanki sokakta gibisin bir 

uğultu var! 
- Uğultu çıkaranları tanımı

yorum. 
- Çok sıkıştım, şu borcu

mu verebilir misin? 
- Toplanndaki birinden ala

cak istenirmi, lütfen yapma bu
nu , kapatıyorum. 

Şu insanlarda amma tuhaf, 
toplantıdayım, halen paramı ge
tir, diye ısrar ediyor. Neyse başı
mı biraz daha kaldırıp, hiç kim
seye bakmadan yürüsem iyi olur. 

- Bozuk paranız var mı? 
- Ben hiç bozuk para taşıya-

cak birine benziyor muyum? Bi
raz önce senin gibi isteyenler ol
du hepsine dağıttım. 

Toplanoya neredeyse geç ka
lacağım, elimi ce birn e soksam 
mı? Ağzımada bir sigara, yok ca
nım abartmayayım, orada taru
dık birileri oturuyor, aha işte be
ni gördüler, sadece selam verip 
gideceğim, masalarına oturu
rum, diye çok tedirginler, selam 
verip gideceğim . 

- Merhaba arkadaşlar ... 
-Merhaba •.. 
- Kusura bakmayın oturama-

yacağım, çok acele topyantıya 
yetişmem lazım son günlerde 

hiç vaktim, yok başımı bile kaşı
yamıyorum, para verip kaşıtdırı
yorum. 

- Hayırdır ne işi bu böyle? 
- Bildiğin gibi değil çok çalı-

şıyorum, sizinle oturmak ister
dim, ama bu münıkün değil. 

- Hadi otur da anlat ••. 
- Olmaz, geç kalıyorum, va-

kit boşaldığında, yanlış söyledim 
boş vakit bulduğumda olur, iyi 
günler. 

- Panik atağım ne yaptın, 
duyma~, gitti ... 

Duymam tabiki, işime gel
medi de ondan. Sanki panik atak 
olduğumda beni anladılar da, iş 
olsun, diye sordııklarını anlama
dım sanki. Hızlı hızlı bir yere ye
tişiyormuş gibi dolaşıp dutmak
ta amma yordun beni, şu top
yanayı bitirsem mi, olmaz iti
bartı biri olmak için bir süre da
ha çalışınan lazım. Bak yine tele
fonuro çaldı. 

- Aloo nerdesin? 
- Sen nerdesin? 
- Şuan toplatıdayım. 
- Ne toplantısı? 
- İş toplantısı projelerimi ha-

yata geçirme toplantısı, bir sürü 
iş ... 

- Bırak projelerini de ak
şam buluşalım. 

- Neden, şimdi toplatıdayım 
gecede çalışınam lazım. 

- Bırak bunları akşam bu
luşalım, akşam bizi eğlendirir
sin, şiir okursun, içkilerin ve 
yemeğin bizden . 

-Hayır .. hayır .. hayır .. Top
lanndayım, dedim sana canınız 
cehenneme içkiniz de yemeğiniz 
de, katiyediniz de uruurumda 
değil artıle Ben projelerimin ha
yata geçirmek için toplantı yapı
yorum. 

- Hahhahhah.. Çok gül
dürdün beni, sonra görüşü
rüz. ~ 

Yaz halleri ... 

Ş u yaz halleri: 
Öyle yaz yalnızı gibi durduğuDıa 

bakmayın, ben sizi kandırıyoruın, 
oysa .anlayamadınız, ben kendimle
yim. Kendime küstüğüm zaman siz
leri kandırıp sizlerle oluyorum, ken
dimle barıştığım zaman, siz umu
ruında bile değilsiniz ... 

Biliyorum ki onlar onursuzluk anı
tının ağzına tutuşturulmuş sönmüş ya
nardağ külleri. Hapşırsam tann sana
caksıruz korkaklığınızı, ezik büzüklü
ğünüzü. Ben ki kendimi yalnızlıkla bi
lemiş bir onur savaşçısı. Kabuğunu so
yup atmış bir yeryüzü aşığı. Tek başı
na gezinen kuru bir bulutu, aşağıdan 
yukanya ağlayarak ıslatıp binlerce 
damla olmuşum. Rüzganm ben, alı
nın dağiann tozunu ineitmeden bir 
kelebeğin kanadını. Buaktım bulanık 
sulara olta sallamayı artıle İçtim bütün 
kötülüklerin kanını, bu yüzden biraz 
yorgun gibiyim. 

Ve arnk yıllar geçtikçe her şey ağın
ma gidiyor. Gecenin uzayıp durması, 
koşup durması zamanın . Güneş yanığı, 
yaz kızlannın _korkak aşk bakışlan. İda
reli otuz bir sevişmeleri. Erdikçe daha 
çok koşasun geliyor aşka yetişrnek için. 
Aşk yalansız olmaz, olmazsa da aşk ol
maz bunu yere bakarak konuşanlardan 
öğrendim. Yaşlandıkça her şey ağınma 
gidiyor artık. Utangaç hallerim, sıkın
tılı geniş zaman boşluklan, biraz bü
yüsem mi arnk korkulan! 

Hadi benim canım, hadi gel biraz 
gcnçleşclim, ay nasılsa yuvarlak. Ve 
sevgitim diyemediğim, yüzünün as ta
rında dünyayı gezdiren on yedi yaşın 
gözleri. Ne cesaret ki mümkün değil; 
alt dudağından üst dudağına geçer
ken kıtalar arası bir yolculuk gibi ge
çiverir zaman. Ben ki gölgesine tükü
rüp ömrüne geç kalmış pişman bir 
adam. Avuçlarındaki bir tutarn mut
luluğu kaçıran kendine hayırsız bir 
mağdur. Adı Nil nehri kadar okyanus 
hey yaz kızı; BEYAZIN SEVİLME
DİGİ TEK YER SAÇLARA 
DÜŞTÜGÜ ZAMANDIR. Sen hiç 
beyaz bir güle amca dedin mi ... Tabi 
ki seviyorum seni, ama bir amca gibi 
değil bir insan gibi ... [W 
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ON YIUARDA akademik ve ka
musal söylem içinde, ayru za
manda da gündelik hayatta sivil 

toplum kavramırun canlandığı
ru, toplumsal değişimin temel ve 

birincil aktörlerinden birisi konumuna 
yükseldiğini söylemek mümkün. 

Sivil toplum, bu yeniden canlanma 
sürecinde adeta toplumsal gelişimin, 
demokratikleşmenin ve ekonomik kal
kmmaıun önemli bir aktörü olarak da 
kabul edilmeye başlandı. Sivil toplumun 
ö nemi hem nicel hem de nitcl olarak 
arttı. Bu çerçeveden hareketle, bugün 
sivil toplum örgütlerinin farklı yapılan
malar içinde topluında yaygınlaşnğıru 
görüyoruz. Sivil toplum örgütleri farklı 
alanlarda çalışan gönüllü örgütlerden, 
düşünce kuruluşlarına, sosyal hareket
lerden vatandaşlık inisiyatiflerine, hükü
met dışı örgütlerden sendikalara ve 
meslek odalarına kadar geniş bir yelpa
ze içinde hareket eden bir alaru temsil 
ediyor.* 

Şunu net o larak ortaya koymak ge
rekir ki; sivil toplumun hareket alam sa
dece yerel ve ulusal alanla sınırlı kalma
yıp, bölgesel ve küresel bir nitelik de ka
zandı. Artık yaşadığımız dünyada, küre
sel sivil toplumdaıı konuşmak da olası. 

Bu çerçeveden hareketle işi siyaset 
olanlarm daha çok sivil toplum alanını 
önemsediklcrini büyük ölçüde fark edi
yoruz. Siyasetçilcr bu derece sivil alaru 
önemsiyorlar, hatta bir klSlm siyasi par
tiler çeşitli alanlarda örgütlenmiş kendi 
sivil toplum örgütlerini de kurduruyor
lar. Tabü devlet de boş durmuyor. De
netim altına almakta zorlandığı alanlar
da kendi sivil toplum örgütlerini de ör
gütlüyor veya destekliyor. 

Tabü ki bu müdahilliği fark edip hü
kümet dışı kalmaya gayret eden sivil 
toplum ö rgütleri de var. Ben işte tam 
da bu noktada örgütlenirken sıkınnlar 
yaşayan bir stk'dan adeta fikra denecek 
iki hikaye ilc sürdürüp sunuşuma biraz 
renk katmak istiyorum. 

Diyarbakır'da 20 yıllık şiddet at
mosferinin akabinde kültürel sanatsal 
manada bir ses ve soluk olmak amacıyla 
bir sivil çıkışa ilıtiyaç duyulur. Demek 
olarak kurulurlarsa denetimler nedeniy
le zorlanacaklar. Aşmak için şirket ola
rak kuruluyorlar. Ama buna rağmen 
baskılar durmuyor. Bir gün artık taham
mül sınınnın aşıldığı kanaari hasıl olun
ca şirketin müdürü çareyi Valiye git
mekte bulur. Diyarbakır Valisi ilgili Va
li Yardımcısına yönlendirir. 

Vali Yardımcısına "polisin yakın il
gisine mazhar" olduklarından söz 
edince; Vali yardımcısı "Bir dakika. 
Biz birbirimizi biliyoruz. Durun size 
bir fıkra anlatayım" der. Ve başlar fik
rasuu anlatmaya: 

Der ki; "Köyün birinde köyün 
egemenliği için sürekli birbiriyle di
dişen iki ağa varmış. Sürekli biri di
ğerini boşa çıkarmaya, köy halkının 
gözünde küçük düşürmeye çalışır
mış. Bir gün ağalardan biri diğerini, 
bj.raz da başarı deli dolu köy çocuk
lıirından birine işaret ederek 'Git şu
nun ensesine bir şaplak indir. Al sa
na şu kadar para' der. Çocuk bu, du
rur mu? Hele biraz da deli dolu 
olunca! İşin içine para da girince! in
dirir köyün kahvesinin önünde ağa
nın ensesine şaplağı ve tabana kuvvet 
kaçar. Ağa kovalamak ister. Çevre
sindekiler 'Vazgeç ağam çocuktur iş
te. Çocukla çocuk olunur mu?' der
ler. Birkaç gün geçer. Para miktarını 
biraz daha arttırarak aynı görüntüyü 

Sivil toplum ve ban1 
Bizler belki de banş dedikçe birileri sormaya yeltenecek 
"Neyin ve kimin banş(. Bizler de elbette yanıtlayacağaz bu 
ülkenin özgür ve demokratik barışı diyecek ve ekleyeceğlz. 

tekrarlatır rakip ağa. Bu defa çok k.ı
zar ağa. Birazcık kovalar çocuğu. Yi
ne 'Aman yaman etme eyleme ağam 
deyip' durdururlar. Bir süre daha ge
çer. Bu kez para miktarı epeyce arttı
rılır. Bir tokat daha ağanın ensesine 
indirir çocuk. Son tokattan sonra ar
tık iş iyice zıvanadan çıkmıştır. Ağa 
uzaktan çocuğa bakar. Çocuk ağa ya. 
Çocuk anlar ağa, demeye getiriyor 
ki: 'Bu iş nereye kadar'. Çocuk bu, 
yaşından büyük olgunlukta; 'Ağam 
kusura bakma ama, sende bu ense, 
bu ağada da bu para oldukça, sen da
ha çok şaplak yersin' der. 

Bu fıkrayı çayıru yudumlarken 
can kulağıyla dinleyen Kültür Mer
kezinin müdürü; "Tamam. Ben ne 
demek istediğinizi anladım. Şimdi 
izin verirseniz. Bir fıkra da ben an
latmak istiyorunı" der. Ve başlar fikra
suu anlatmaya. 

"Yeni evli bir çift ekonomik durum
lan da çok iyi olmadığından keselerine 
uygun bir evi ancak demiryoluna yakın 
bir semtte bulabilrniş ve taşınmışlar. 
Her şey iyi güzel gidiyormuş da! Bir 
dertleri varnuş. Tren her geçtiğinde el
bise dolapları ( Gardırop) gıcırdıyor
muş, sesler çıkarıyormuş. Bir süre sonra 
bu böyle olmaz. Olur olmaz saatlerde 
bu gıcırn bizi rahatsız ediyor. Bir çare
sine baknralım diye kararlaşnrnuşlar. 
Ertesi gün evin erkeği işteyken kadın 
semtteki mobilya tarnircisini, marango
zu eve çağırnuş Sorunu anlatmış. Ma
rangoz gardırobun sağına soluna bak
nuş. Böyle onaramam. Benim bu gar
dırobun çıkardığı sesleri anlayabilmem 
için, içine girip trenin geçmesini bekle
rnem lazım, demiş. Evin kadım da olur 
demiş ve eklemiş. Yalnız trenin ne za
man geçeceği belli olmaz. Sen trenin 
geçmesini beklerken ben de akşam ye
meği için masrafa gidip geleyim demiş. 
Aniaşmışlar evden çıkmış evin kadını. 

O arada tesadüf bu ya, evin erkeği
nin eve geleceği tutmuş! Anahtarı ile 
kapıyı açıp girmiş. Gardıroptan sesler 
geldiğini duyunca gardırobun kapısuu 
açmış. Karşısında yabancı biri. 'Kimsin 
ne işin var orada,' deyince. 'Valla' de
miş marangoz. 'Şimdi sana ben maran
gozum, trenin geçmesini bekliyorum 
desem biliyorum iııanmayacaksın. Ben 
yine de gardırobu onarmak için tren 
beklediğimi söyleyeyim , sen de bildiği
ni yap!' deyivermiş. 

Eh demiş Kültür Merkezi Müdürü 

"Sayın Valim valiahi biz kültür sanat 
işi yapıyoruz. Başkaca da bir niyeti
miz yok. Sizden istediğimiz biraz ne
fes almak. Sık boğaz edilmemek".** 

Şimdi elbette bu noktada bizler Ba
rış istiyoruz. Sivil alan daha da genişlc
sin, barışın scsi dalıa gür çıksm diyece
ğiz, ama nasıl anlaşılacak işte soru işare
ti orada. Elbette bu noktada önümüzde 
model olabilecek geçmişten gelen de
neyimler var. 

Mesela l 995'te Diyarbakır'da dü
zenlenen başarılı bir organizasyon olan 
Demokrasi Kurultayı geçmişi var. 

Yine Susurluk Olayından sonra Tür
kiye çapında çok yaygm olarak hayatiyet 
bulan ve tümüyle sivil bir duruş olarak 
kabul gören bir dakika ışık söndürme 
eylemi var. 

Y"me örgütlendiği günden bu yana 
çok ciddi işler yapan düşünce suçuna 
karşı girişim sivil yapılanması var. 

Kanımca; siyasal manada örgütçü 
salıiplenmeciliğin daraltıcı figürleri yeri
ne, tünıüyle sivil toplumcu olan, siyasal 
güç ve karar odaklarından emir almayan 
çerçevesi geniş bir sivil duruşa ihtiyaç 
var. Bu en çok Barışı istemenin sivil du
ruş~da kendini var etme şansına salıip. 

Işimizin ne denli zor olduğunun el
bette farkındayız. Barış tarafgirliği tü
müyle ~ürt Meselesi ile örtüşmüş du
rumda. Ikisini birbirinden ayırt etmek 
ya da ayrı ayrı düşünmek neredeyse im
kansız. 

Yine bir yazar arkadaşıının çocuk
ken yaşadığı bir aıusuu bugüne gön
dermesinden yola çıkarsak. Şöyle diyor 
arkadaşım: "Ortaokul'da olmalıydım. 
Ankara'da yaşıyoruz. Gençlik Parkı'ru 
çok seviyorum. Bir gün arkadaşımla 
birlikte Opera kapısından, galiba 50'şer 
kuruş ödeyerek içeri girdik. 'Kanarya 
Sevenler Derneği' .buradaydı. Derneğin 
girişinde bir pankart asılıydı ve __içcrisi 
kalabalıkn. Pankartta, 'Bülbül Otüşlü 
Kanarya Yarışması' yazılıydı. Hemen 
içeri süzüldük. 

Salvador Dali'den biraz daha az 
abarnlı görünüşüyle bir zat, elinde mik
rofon, sonuçları açıklıyordu . Bu açıkla
m.~ aşağı yukarı şöyleydi: Adam, 
"Uçüncü, şu kişiılİn salıibi olduğu şu 
isimli kanarya," diyor, yanıbaşındaki 
teybin düğmesine basıp, bu kuşun ötü
şünü dinletiyordu. Sonra kuşun sahibi
ne ödülü veriliyor, kuş kafesi de ayrıca
lıklı bir yere yerleştiriliyordu. Bu birinci 
kuş açıklanana kadar sürdü ve sonrasın-

da küçük bir limonata partisiyle sona cr
di. 

Uzun yıllar sonra bu yaşanan olay
dan 'sarkan anlam' şuydu: Nasıl olur da 
bir 'şey'i çok seven, onun başka bir 
'şey' olmasını isterdi? Burada 'kanarya 
sevenler' neden kanaryalaruu, tabian 
belki de ona hiç benzemeyen, benze
mek zorunda da olmayan, hakkında 
'gülü sevmek' gibi bir söylenti de olan, 
bilibille benzetrnek isterler? Kanaryayı 
seviyor musun kardeşim, bülbül gibi 
ötmesin, bak ne güzel renkleri var; sen 
sahtekar nusın ki, sevdiğini söylediğin 
kanaryayı bin bir eziyetle bülbül yap
maya çalışıyorsun?*** Türkiye, o n yıl
lardır bu ülke vatandaşlaruun geniş bir 
kesimine, 'seni seviyorum ama sen ol
maman kaydıyla' diyor. 

Burada elbette sözü edilen Türki
ye'ye uyarlandığmda buruk, şaşı bir ta
da dönüşüyor. Burada sözü edilenler 
sadece Kürtler, din ve inanca başkala
nndan daha çok vurgu yaparılar da de
ğil; Türkiye, kendi çizdiği prototipe uy
gun olmayan hiçbir şeyi scvmiyor ve 
ona düşmanca tavır sergiliyor. 

Evet yazar arkadaşıının anısından 
yola çıkarak vardığı önemli sonuca da 
bakarsak yolumuzun üzerinde hayli ba
direler var. Ve biz sivillik adına barış 
için bir ilk adım atmaya niyeiliyiz. Çün
kü biliyoruz ki. en uzun seyalıat bir ilk 
adımla başlar. Ilk adımı atmak menzile 
varmanm yansıdır. 

Itizler belki de barış dedikçc birileri 
sormaya yeltenecek "Neyin ve kimin 
barışı" . Bizler de elbette yanıtlayacağız 
bu ülkenin özgür ve demokratik barışı 
diyecek ve ekleyeceğiz. 

Hastasıyla, hekimiylc sağlıklı bir 
toplum istiyorsak, önce barış diyeceğiz. 

Hakimi, savcısı, avukatı, saruğı ve 
taruğı ilc adaletin eşit ve özgür paylaşu
rıldığı bir toplunı istiyorsak, önce barış 
demeliyiz. 

Faili meçhul ya da değil cinayetsiz, 
hak hukuk ilılallerinin olmadığı günler 
için barış olsun diyeceğiz. 

İstihdarrun, yatırımın, üretimin ve 
bölüşümün bilıakken sağlanmasım isti
yorsak, işadamı, çalışaru, üreteni, yatı
rımcısı olarak önce barış olmalı. 

Toplumsal ve siyasal temsil istiyor
sak ö nce barış olmalı . 

Barış için, bugün dünden dalıa uy
gun bir sivil zemin var. En azından bu 
salonda her türlü kimlik hiyerarşisin
den, şiddetten, ayırımcılıktan arınrruş si
viller olarak bugün, burada barışa daha 
yakınız diye hissediyorum. 

Diyarbakır politik ve de muhalif bir 
şehir. Burada politikanın ağır dilinin 
yerine barışın kendine has sivil ve mu
nis dili ile konuşmaya, dertleşmeye ve 
paylaşmaya gelenleri barış adına selam
lıyorum. IJ-' 

,. Şeyhmus Diken TOrkiye'de Sivil Hayat 
Dipnot Yayınları. 2006. Ank. 

,. ,. Adı geçen kitap ... 
,.u Reha Ma~den. Birgün gazetesi. 
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I<ARAN LIKTAKI 

GÖLGE 
MEHMET S~OT 

Kalabaliktan kaçmak! 
D AYATA, çevremde tüm olup bitene ışık ve 

rengin mükemmel kullanıldığı ve bol çi
çekli bir tablo gibi bakarnıyorum artık. 
Gerçeğin ne olduğunu anladım. Hep be

raber bir soluk alınası mutluluk peşinde 
koşma hakkına sahip insanlar olarak aslında hep 
birbirimize tosladık, birbirimizi yaraladık, sonra 
pişman olduk, gücendik, kınldık ve sonunda in
zivaya çekildik. Çok kalabalığız ve maalesef hepi
miz kendisini biricik, hatta bazılan seçilmiş saru
yor; öfkemiz küstahlığımız, kaprislerimiz hep bu 
yüzden. Çok kalabalığız ve maalesef hepimizi hi
zaya getirebilecek bir din, bir ideoloji, bir ülkü, 
bir destan, bir şarkı haydi bınılardan vazgeçtim, 
bir masal bile yok. 

Karanlık bir odada, yığılıp kaldığım koltukta, 
kendimi duvarlar da dahil her şeyden gizlerneye 
çalıştığım olağanüstü nıeşum olabilen bu gecede 
elimde hayali bir feneric geçmişimdeki coşkulu 
günlerimi, ömrümün maceralanru, melankolik 
saatlerimi, iniş çıkışlarımı nafile bir hüzünle an
yorum. Gündelik ilişkileri ben de herkes gibi aşa
ğılık ve alıştığım bir gülümsemeyle sürdürebili
yorum. Benim de bilinçaltımda bir türlü küUen
meyen huzur isteği, tertemiz bir vicdan ve hatı
ralarla hayallerin sarmaş dolaş olduğu su gibi 
akan bir örnrün koruyuculuğu, kuşancılığı var. 
Ama kalbirndeki ayaklanmalara da söz geçirebili
yor değilim doğrusu. 

Gece katran gibi olmaya bir adım daha atar
ken ben damarlarımdak~ bataklığı 
kurutınaya çalışıyorum. Ilk çağlar
dan beri bedenimin her yerine uğ
rayan bir bataklık bu. Hükümran, 
pervasız, deli dolu ... Yaşım ilerle
dikçe tahammül gücüm azalıyor. 

Oysa bir zamanlar her gün ge
leceği yaşardım çevcemdeki bili
nen anlamdaki kabalık, eğretilik 
ve kötülüğü püskürtmeye çalışa
rak. Zaman benim kıyınetsiz bir 
oyuncağımdı. Hayat nasıl ve han

mademki paylaşabiliyorlardı, mademki bir araya 
gelip düş kurabiliyorlardı, mademki bir kavgaya 
tüm ağırlıklanyla girebiliyorlardı, o halde pısırık 
bir şekilde bir defterin kenar süsü gibi bir örnrün 
kıyıcığma kim iliştirebilirdi ki beni? 

Fakat kalabalıklar işi bozdu. Kalabalıklar ken
di engizisyonlanru kurdular ve bir türlü alt ede
medikleri içgüdüleriyle kendilerini kızağa çekti
ler, kaJ:anlıklara hapsettiler, çamurlu sulara göm
düler. Işte bu yüzden benim de damarlarımda ar
nk narin bir akarsu değil, bataklığın kesif ve tar
tulaşmış ve tehdit edici sulan dolaşıyor. 

Sıynlabilmek yalnızlık anlamına geliyor. So
rumluluk var, mücadele yok, gönül rahatlığı var, 
sıra dışılık yok. Ve elbette rruymınnlık var, delifi
şeklik yok. Teslimiyere çeyrek var artık. 

Hayat akordu bozulmuş bir çalgı gibi. Bazen 
varoluşu hissettiren birkaç melodi yakalar gibi 
oluyoruz. Sözler var geçmişten gelen, duygular 
var, heyecanlar ... Yeni bir şarkı peşindeyiz, ol
muyor. Büyük bir insanlığın geçmişte yüzlerce 
kez sarf ettiği sözlerle, kimilerinin uğruna defu
larca öldüğü duygtılarla, başlayıp başlayıp sönen 
heyecanlada yeni bir şarkı yaranlamaz. Çünkü 
çok kalabalığız. Ve daha da kötüsü canınuz çok 
çabuk sıkılıyor. En kötüsü kestirmeden ve kolay
ca gitmeyi seviyoruz. Mademki düşünceler so
yut, şarkılar soyut; kclinıeler, renkler, sevgiler so
yut o halde işin kolayına kaçmak en akıllıcası. 
Çıkınaz bir sokağa girip girmcyeceğimiz önemli 

değil, yeter ki kestirmeden gi
delim. 

Gece sabırlı bir cellat gibi 
hiç istifini bozmadan bekliyor. 
Benim düşüncelcrim dağınık, 
kafam sanki biraz karışık. Bu 
koltuğa hiçbir şeyin muhase
besini yapmak için oturmadım 
aslında. Yoğunlaşmak istedi
ğim filan da yoktu. Kalabalık
lardan kaçıp sığmrruşnm sadc
ce odama. Ama şimdi görüyo-

gi hızla geçerse geçsin, mademki [ 
başı dik insanlar vardı etrafinıda, altaymarti 1 rum ki odanı benin1 tahmin 

ettiğimden daha kalabalık. ID" 

KARANLIKTAKİ GÖLGE 
Mehmet Söğüt 

Yazar Mehmet Söğüt l<aranlıktaki G~lge kitabını şöyle anlatıyor: 
Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm: Ulkemin Ahvali ' dir. Bu bölümde Kürtlerin mü
cadelesinden ve yine halkımızın çarpık namus anlayış ından söz ediyorum. Cinsellik ya da na
mus anlayışının dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. Yani namus adı altında cinayetler iş
leniyor. Kadınlar ve kızlar intihara sürükleniyor. Halbuki namus dediğimiz şey göreceli bir 
kavramdır. Bu anlayiş zamanına ve yerine göre değişebilir. Bir kızla bir erkeğin birlikte çık
ması bazı toplumlarda çok normal görülürken, bizim gibi geri kalmış ülkelerde cinayete ne
den olabiliyor. Kanayan bir yararnııdır bu cinayetler ve intiharlar. Ve doğal olarak bu durum 
beni de rahatsız ediyordu. Mesela, Kan Kuyusu adlı öykümde birlikte kaçan iki gençten söz 
ediyorum. Bazıları bu olayın geçtiği yerin ülke olduğunu sanıyor. Ama öyle değil, Avrupa'nın 
merkezinde, iki genci liyme liyme eder-ek öldürdüler. Yani Azad ile Aynur medeniyetin beşi 
ği dedikleri Avrupa' da öldürüldüler. Tabii gerçek isimleri farklı. Yani gerçek isimleri azad 
ile aynur değil. Toplumsal olayları yazıyorum. Yazdığım her öykü yaşanmış bir olaydan yola 
çıkılarak yazılmıştır. Şüphesiz içinde fantazi de var. Çünkü ülkernde olan her acılı olay beni 
derinlemesine etkiliyor. Bir insan ya da çocuk öldürüldüğünde günlerce içim kan ağlıyor. 
Yazmasam çıldırırım. Ki, o olay öylesine yakama yapışıyar ki, yazmayana kadar içim içimi 
yiyor. Duramıyorum. Mesela Gülistan Ana adındaki öykü, çocuğu dağda olan bir ananın her 
gece dış kapıyı açık tutması, o öyküyü yazmama neden oldu. Daha sonra ~irçok kişi kendi 
köylerinde aynı durumun yaşandığını belirtti ler. Urfa' dan Maraş' a kadar benzer olaylar ya
şanmış demek ki. Tabii insanlar bunları söylediğimde sevindiğimi sanacaklar .. Acıların yaz
dırdığı bir öykünün başarısına sevinemem. 

KARANUKTAKI GÖLGE seçkin kitapevlerindel 
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Y 
AZI DÜNYASININ büyüsüne ka
pıldığında Arapça ile tanışn ve 
yazdı. Suriyeli bir Kürt olarak 

anadilinin zenginliğini keşfetti
ğinde ise ilkin bir destanla, "Kda 

Dimdime" ile işe koyuldu. 25 yaşına 
girmeden yazdığı bu destanı ilc ünü sı
nırları aşn. Jan Dost ismini ilk kez du
yanlarsa onu gizli kalmayı yeğlemiş bir 
70'lik çınar sandılar. Sonrasında Orta
doğu'nun kavrulan coğrafyasında yok
luk ve eziyete yenik düşüp, Avrupa'da 
sürgüne düşmekten kaçamayacaktı. 
Şimdi ise iki çocuğuna ve eünc bakabil
mek için gündüz markette çalışıp gece
leri edebiyat düşlerine yatıyor. Jan Dost 
ESMER'e konuştu. 

Nerede, ne zaman dünyaya geldiniz? 
1965 yılında Suriye ile Türkiye sını

rında bulunan Kabani'de dünyaya gel
dim. 1965 doğumluyum. Okula da er
ken başladım. Abiarnı okula kayıt için 
götürdüklerinde ben de yanlarında git
miş ve kaydolrnuşturn. Çünkü ablamla 
okumayı çok istiyordum. Okula başla
madan önce gittiğim Kur'an kursu sa
resinde Arapçayı biliyordum zaten. 
lik şürinizi ne zaman yazdığınızı hanrtı
yor musunuz? 

İlkokulu okuduğum yıllarda ilk 
Arapça şiirimi yazmış ama kimseye gös
terememiştim . Utanıyorduın. O gün şi
irimi yastığıının üsti.ine koyup uyudum. 
Ağabeyimin şiiri görmesini istiyordum. 
Bana sabah şiirirole ilgili fikrini söyler, 
diye düşünrnüştüm. Ama dikkatini çe
kememiştim. 
Ailenin edebiyatasanata ilgisi nasıldı? 
Abim Arapça okuyup yazabildiği için şi
irimi onunla paylaşmak istemiştim. Ama 
evimizde Cigerxwin'in kitapları vardı. 
Onun bir kitabını alıp şiirlerinden birini 
okuyup not etmeyi istediğim bir günde 
abim elimden kaçırarak, "sakın bu kita
bı açıp bakma" demişti. Çünkü babam 
ağabeyimi sıkı sıkıya tembihlemişti; ?sa
kın siyasete yaklaşmayın? diye. Iki bü
yük abirn Kürt partileri için çalışıyorlar
dı. Babam "biz Müslürnan'ız" diyerek 
uzak tutmaya çalışıyordu bizleri. Ama 
ben "biz Müslüman isek, Müslüman 
Araplar neden bize haksızlık, zulüm ya
pıyorlar" demiştim. Bu sözlerimin üstü
ne baba_mdan bir tokat yemiştim. Bu 
yüzden iki ay eve gitmemiştim. 
Eğitiminizin devamı nerede oldu? 

Suriye'de liseler Edebiyat ve Fen 
Lisesi diye aynlırdı. Kabani'de Edebi
yat Lisesi yoktu. Ben edebiyatı istedi
ğim halde fen okumak zorunda kaldım. 
Fen Lisesini bitirince biyoloji bölümü
ne &.rdirn. 

Universitenin 3'üncü yılında annem 
hastalıktan dolayı vefat etti. Annemin 
ölümüne çok üzülmüştüm. Annemin 
ölümü, Halepçe katliamına denk gel
mişti. Annerne çok bağlı o lmama rağ
men Halepçe katliamının acısı annemin 
ölüm acısını basnrmışn. 

Annem sadece insan değildi. Bir pı
nar gibiydi. Bütün mahallenin annesi 
gibiydi. Herkes ona anne diyordu. Bana 
şiirlerimi okuturdu . Hatta bir şiirimden 
çok etkilenrnişti. Annemin tandırla ya
renliğini anlattığım bir şiir yazmıştım . 
Bunu o na okuduğumda duygulanıp şii
rimi babama anlatınıştı . Ama babarn il
gilenınemişti. 

Teımuramin çima be dar ıl ari 
Darl ser bCı çima lro kitarJ 
Civanbum ez sivik nan di bejarn 

Acllanm1n dostu: JANDOST 
Kürtçede de Arapçada da edebiyat çok zengin ama Kürtçede 
şairler çok az. Arapçamn çok yazarlarmdan biri olmaktansa 

Kürdistan'm az yazarları arasmda olmay1 tercih ettim. 

Çieqas xwcş bU bU gcrm u tari? 
Biyoloji okurken insan iskeletine her 

baktığımda annemin de böyle olacağını 
bilmek karşısında okumaktan soğudum, 
hatta nefret etmeye başladım. Okulu bı
raktım. Okulu bıraktıktan sonra hayatı
mı devam ettirrnek için bir iş yapmam 
gerekiyordu. Okul ile ilişkim olduğu 
halde askere gitmeye karar verdim. As
kerlik şubesine gittiğim zaman bana bir 
kağıt irnzalattılar; gönüllü olarak askere 
yazıldığıını belirten. Gitmeden önce 
Halep'te Türkçe dil klırsuna gittim. 
Dal1a sonra tecilimi kaldırıp askere git
tim. 
Annenizin ölümünü ölüme yaklaşarak 
mı kabullenmeye çalışıyordunuz? 

Annemin ölümü karşısında hayata 
ycnilmiştim . Hayatıının dönüm nokta
sıydı. Yeni bir istasyonda inmiş gibiy
dim. Hangi yöne doğnı gideceğimi bi
lcmiyordum . Annemin ölümünü asker
deyken unururum zannetrniştim. Ken
dimi oyalamak için yapıyordum tüm 
bunları . Dil öğrenmeyi scviyordum. 
Farsçayı bile öğrenmiştim . 
Pe~1 askerlik iyi geldi mi? 

ü zel silahlı kuvvetiere seçilmiştim. 
Askerliği ben tercih etmiştim ama bu 
bölümü ben istememiştim. İlk altı ay 
Suriye'de askerlik yaptıktan sonra, Lüb-

nan'a gönderildim. 
Bir şairin savaşı seçmesi sizce nasıl bir 
tavır almadır? 

Zaten kuvvetli bir tavıra sahip olsay
dım askerliği reddetmiş olmam gerekir
di. Bir aydın askerlik yapması durumun
da herhangi bir savaşa katılabilir ve o sa
vaşta da birilerini öldürmeyle yüz yüze 
kalabilir. Bu yüzden askerlik yapma
marn gerektiği konusunda tavır göste
rebilrniş olmalıydım. Andre Gide Fran
sa'nın Cezayir?i işgal etmesi sırasında 
askerlik yapmayı reddetmişti. Benim de 
askerlik yapmarnam gerekiyordu. 

Ordunun topluma karşı tahakkümü 
olmadığı koşullarda askerlik yapmak 
yadırganacak bir durum değil. Asker
liktc dahi, benim duygulanm bir şairin 
duygusuydu. Beyrut'ta iken Beyrut'a 
hitaben bir şiir yazmıştım: "Ey Beyrut 
ben her ne kadar askeri bir çizme ile sa
na gelınişsem de aşık bir gönülle de 
geldim ... " O zan1an Beyrut için birçok 
şür yazmıştım. Ben orada bir işgalci 
güç olarak bulunduğum halde orayı 
sevmiş tim. 
Kaç yıl savaştınız? 

İki yıl Beyrut'ta kaldım. Lübnan'ın 
Savunma Bakanı Michaclc Aun'un boş
luktan yararlanarak hükümete cl koy
masının ardından başlattığı savaşta Su-

riye ordusu onu ablukaya al mıştı. Şid
detli çatışmalar yaşarımıştı. Ben de o 
çatışmalara katıldım. Benim vanımda 
birçok defa bombalar patl adı. 'iki defa 
ölümden kıl payı kurtuldum. Yaralan 
dığıın sırada komutanım gidip bir mev
zinin altında oturmamı söyledi. Ama 
ben bir Kürt olarak korkak gözükme 
mcliyim deyip tekrar kalktım ve çatış
maya katıldım. 
Öyleyse sizden askerlik arusı değil de bir 
savaş arusı isteyelim. 

Michael Aun'la şiddetli çatışmalar
dan biıjnde "nasıl olsa ölüm her yerde 
aym. Olccekseın baıi kendi soyumla 
öleyim" diyerekten silahımı ve bomba
larımı alıp Bekaa'ya gittim. Orada olan 
bir yeğeniınle görüşüp katılmak istedi
ğimi söyledim. Onların kararı ise benim 
bir Suriye askeri olarak katılmarnın so
run yaratacağı üzerineydi. Bu yüzden 
geri gönderildim. 
Askerlik sonrası ne yaptınız? 

Döndükten sonra dcrsicrime devam 
etmek istedim. Kalan derslerimi vermek 
için başvurdum ve tüm derslerimden 
geçtim. Daha sonra okuduğum Biyolo
ji bölümünün bana göre olmadığını, 
benim edebiyatla. uğraşınam gerektiği
ne karar verdim. Ingilizce ya da Arapça 
I?il ve Edebiyat okumak istiyordum. 
Vniversiteye başvurdum ama belgele
cim kayboldu ve giremedim. Kabani'de 
vekil biyoloji öğretmenliği yapınaya 
başladım. Kela Dımdıme kitabıının Is
~anbul'da basıldığını duyunca l992'de 
Istanbul'a geldim. 
Edebiyat sahasında Kiirtçe ile ilişkiniz 
~.gelişti? 

Uruversite yıllarında Kürtçe şiirler 
yazıyor, Arapça kitaplardan araştırmalar 
yapıyordum. Arapça ve Kürtçe iki mey
ve gibidir bence. Iki meyvenin tadını da 
severek yedim. Sonra birini tercih et
mem gerektiğini düşündüm. Kürtçede 
de Ar.ıpçada da edebiyat çok zengin 
ama Kürtçede şairler çok az. Arapçanın 
çok yazarlanndan biri olmaktansa Kür
distan'm az yazarlan arasında olmayı 
tercih ettim. 
Jan Dost ismini ne zaman kullanmaya 
başladınız? 

Gerçek ismim Muhamrnct Sait'ti. 
Dedemin ismidir. Doğduğumda ablam 
beni alıp dedeme götürmüş. Derlernin 
gözleri görmediğinden beni göremeye
ceği için ağlamaya başlamış. Babam da 
isıniıni dedeınin isıninden seçmiş . Jan 
Dost ismi bir günde kurulan bir isim 
değil. Suriye'deki bir radyoda bir prog
ramda yeni kalemler adıyla bir bölüm 
hazırlanıyordu. Oraya göndereceğim şi
irde kendi ismimi kullanmak isteme
dim. "Gendi Can" adlı bir şair vardı o 
zamanlar, beğendiğim . Ben de "Can 
Kadir" ismini buldum. Bir iki hafta son
ra şiirim radyoda çıktı. Hüzünlü bir şi 
irdi. Bu ismimi kullanmaya başladım. 
Ama şiirimin içinde Arapça da olduğun-
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dan değiştirmek istiyordum. Kürtçe bir 
isim istiyordum. 'Jan Dostto' dedim. 
Sonra, Dosto Dost olarak kaldı . Jan 
Dost, (hevalc eşe) yaranm dostu , acıları 
ının dostu anlamına geliyor. 
Bildiğim kadanyla buradaki okurlar ilk 
romanınız Kda Dimdim'in bir destan 
olmasından dolayı sizi yaşı geçkin bir 
edebiyatçı sanıyorlarmış ... 
Doğrudur. Kitabıını okuyanlar etk.i

lenmişti . Benim 70 yaşında olduğumu 
zanncdiyorla rdı. Musa Antcr bana yaz-
111<1111 konusunda destek oldu . Öğütler 
verdi, teşvik etti l 1117a günü dütt:nledi. 
1985'tc Mehmet Emın Rt:sul taratindan 
yayınlanmış Kürdistan Tarihi .1dlı kıtabı
nı okumuştum. Rir bölüınündt: Kela 
Dımdım dircnı~indt:n söz ediyordu. Bu 
d ireniş tam da duygularım.l hit.ıp edi
yordu. Destanı bır kitap yapmaya karar 
verdim . Bir yılda yazdım. 1800 Be
yit' ten oluşuyor. Ru kitapt.l kendimi 
Kürtlerin klasik şairlerine borçlu hissc
d iyord unı. Ahmed 'e Xani'dcn Melaye 
Ciziri'ye ve Cigcnwin'e kadar .. O nlar
la aynı metodu kullandım. Oradaki aşk 
da diğer destantarla benzerlik taşıyordu. 
Daha sonra Kürt klasik şairlerden mo
dern şairkrc kadar Arapça bir kitap ha
zırladım. Onların eserleri, hayalleri ve 
yazdıkları konusunda .. . 1991 'de 
Şam'da bastırdım . Kitabım baMldığı za
man askcrliğim devam ediyordu. İzin 
alıp basımıyla ilgi lcniyordum . Suriye'de 
Sovyetler Birli ği'nin dağılmasıyla nispi 
bi r açılım olmuştu ve seçimdc Kürt par
lanıenterler meclise girmişti. Kitabım da 
o arada basılmıştı. Kitabım Kültür Ba
kanlığı ' ndan izin alınarak basılan ilk res
mi kitaptır. 
Suriye'de çalışma ortamınız var mıyd.U 

Suriye'ye dönüp bir lisede öğret
menlik yaptım . Bir buçuk yıldan sonra 
okulu bırakıp okulun yanında bir mani
fatura dükkanı açtım. Çünkü öğrencile
rimi seviyordum. Ama öğretmenliğin 
parası az olduğu için onları bırakmak 
zorunda kalmıştım. Almanya'ya gidene 
kadar yaklaşık yed i yıl ticarete devam et
tim. 
Ne zaman evlendiniz? 

Almanya'ya gitmeden önce 09. 09. 
l999'da evlendim. Eşimle tanıştığımda 
ekonomi okuyan bir Kürt kızıydı. Eşin1 
Halep'te Maliye'de çalışıyordu . l O ay 
orada kaldık. Eşiın üniversitede başarı lı 
olduğu için işe alınmıştı. BAAS partisine 
katılmamız yönünde baskılar vardı. Ha
lep'te bakkal ve manav dükkanı açtım. 
Hayat çok gi.içtü. Bu sebeplerden dolayı 
Avrupa'ya gitmeye karar verdik. 
Kürtlerin edebiyatının sürgünde şekil
lendiğine dair tezler var. Bu konuda siz 
ne düşünüyorsunuz? 

2000 yılında Almaı1ya'ya gittim. İ lti
ca ettim ve 6 ay kampta kaldım. Sonun
da bir eve yerleştirildik. Yazma konu
sunda kendimi geliştirmeyi hayal edi
yordum. Kampta yaşadığım sırada kızım 
dünyaya geldi. Çok zorluk çcktik. Avru 
pa'd a daha rahat yazabilcccğiıni düşü
nüyordum, ama sonradan gördüm ki 
Suriye'den farklı değilmiş. Yazmak çiz
mek konusundaki hayallcriın suya düş
tü . 

O rada kaldığım sürede gördüm ki 
edebiyat adamlarıyla ve aydınlada ilişki
ye geçilmiyor. Edebiyattan yararlarulmı
yor. Arap yazarların bir dönem sürgün
Iere gitmesi Arap edebiyatına yepyeni 
bir renk kattı. Araplar da bunu sürgün 
edebiyatı diye tanımladılar. Onlar bu -

lunduk.lan ülkenin edebiyarından yarar
lanarak özgün bir ckol yaratabildilcr. 
Ama Kürtlerde bu yok. Araplarda yer 
leşmiş edebi birikim var. Konu açısın
dan zengin bir dünyaları var. Kürtlerde 
konular birbirine yakın . Konular boyut
lanmadı. 
Avrupa'nın bilime ve sanata yaklaşımı 
işinize yararnadı öyleyse? 

Alnıanya'd a mülteci o larak size so 
ru l:ı n ilk soru ne iş yapabilcccğindir. 
Kendimi bir yazar olarak ranıttığımda 
"O senin sorunun" ce, ·abını alnııştım . 
Avrupa 'da değişik i~lcrde çal ışmak 70-
runda kaldım. Reklam broşü rl erı dağıt
maktan, nıcnrlıkt.ı çalışınaya kadar .. . 
Medya TV'dcn tcklif gelince bir sii re 
Ar.1pça haberlerı su ndum. Brükscl'e gi
d ip gelmek 70rundaydım. 9 ay boyunca 
lS günde bir eve geliyordu nı. Sonuçta 
ko~ullarım devanı cımemi engelledi. Bu 
kez düğün, toplan tı salonunda çalış um . 
Şimdi Alman}'a'da küçük bir m.ukette 
çalışıyorum . Almanya'ya geldiğim sı ra
da yarım ka lmış romanını " Mücaba
rat"ı bit irdim. Arapça ve Kürtçe nu ka
lcler yaz ıyorum . Sitelerde yayınlıyo
runı . Farsça'dan Arapçaya çevirdiğim 
"Kürdistan Tarihi ve Coğratyası" adlı 
kitabım 2 yıl önce Hcvlc~'de yayınlan
dı. Bu kitap 130 yıl önce Iranlı bir kürt 
olan Ali Ekber Kurdistani tarafından 
yazılmıştı. Şimdi aydınlar ve egemenle
ri konu cdindiğim bir roman üzerinde 
çalışıyorum. ID" 

[ reyhançiçek ] 

Eşi ve iki çocuğuyla ... 

Temmuz 1992. Musa Anter ile söyleşide ... 

Kardeşleriyle ••• O rtada ki. .. 4 yaş ı ndayken .. . 

Görünen ve görünmeyen 
Ne yazık ki ressama görünen yetmez, çünkü 

resmin olmazsa olmazı olan birçok şey göze gö
rünmeyebilir, ya da görünür de dikkate alınmaz, 
unutulur. Burada son derece teknik anlamda "gö
rünen ve görünmeyen" den sözedi yorum, psikolo
jik ya da mistik anlamlarda değil. Örneğin bir kü
pün görünmeyen arka tarafı vardır. Küpün o gö
rünmeyen arka tarafi bilinmeden küp resmini yap
mak bayağı zordur. Bir insan vücudunun da iske
leti, kas yapısı ve damarları bilinmeden insan vücu
du yapılamaz, o iskelet görünmese de. Bu dediğim 
çok' söylenir, çok bilinir ama ancak akademik b 
ciddiyede anatomi çalışanlar bunun ne kadar doğ
ru olduğunu gerçekten bi
lirler. Resim heveslilerine 
tavsiyem a.ylarca bir kitap
tan anatomi çalışınalarıdır. 
Sıkılmadan insan iskele ri, 
kafatası , elleri, ayakları , 
adaleleri resmedilmeli. 
Gerçek insana baktığınız
da o iskeleti ve kas yapısını 
gerçekten görür gibi ola
caksınız ve çok daha kolay 
resmedeceksiniz. li" 

[ alinesin 
•HI1IIIn0tısrnlnlsl.com 
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Deniz evleniyor, yaz geldi! 
Türkler, yani kardeşlerimiz sayesinde biz Türkçeyl iyi söktük. Öyle bir 

hale geldik ki, Kürtlerle ilgili bütün bilgilerimiz Türkçenin sm1rlan Içinde. 

Y 
AZ GBLDİ. Düğünler başladı. Deniz evleni
yor. 

Sahi şöyle bir kolaçan edip adı Deniz 
olan çocuklan bir araya toplamak ne güzel 

olurdu. 
Sahi asılan bir adam nasıl görünür? Bir şiir için 

çok araşnrdım , sonuçta anladım: Asılan bir adamın 
ağzından çıkan ctil, büyük bir gülümsemedir. Adı De
niz olanlann fotoğrafi bu gülümseme midir? 

Bilmiyorum, bildiğim yaz geldi, Deniz evleniyor. 
Deniz evleniyor, Deniz 80'dc doğdu, babası 50 

doğumlu. 
Babası Deniz asıldığı zaman yemin etmiş, bir oğ

lum olursa ... 
Bir oğlu olmuş. 

Deniz evlencccği kızı İstanbul'da tanımış, okul
da. Birbirlerine deliler gibi işıklar. 

Denizin amcası öldü. Cesedinin üstü 70'1erdeki 
gibi gazete ile örtülmemişti , sinekler vardı. Ailesi si
nckleri izleyerek cesedini buldu, bir ağaç dibinde, bir 
akşamüstü gibiydi. Diz kapağı bıçakla oyulmuştu, adı 
Fergan'dı. Kırmızı üzüm ve ekmek yemeyi ne çok se
verdi. Övündüğü tek şey abisinin oğluna Deniz dcn
mesiydi. 

Deniz evleniyor, konuştuk, kararlı. 
Aşk yüzünden dünyanın en güzel şarkılan çıkıyor 

ağzından. 

Descm ki radyolardan Deniz Gezmiş'in adını ilk 
duyanlar, doğan ilk çocuklanna Deniz adını verdiler. 
Bana der ki bir Deniz tişörtüro var, bir de afişi, yetmez 
mi? Descm ki ad verme bir gelenektir, sürekliliği ifade 
eder, dilek ve temenniler verilen adla anlamını bulur. 
Bana dcr ki o eskide kaldı, artık ctilek ve tcmennilerin 
tek adresi var; para ve yetmişlerde sol adına yola çıkan
lar şimeti şirketlerin en üst katında oturuyorlar, iki sek
reterleri var. Desem ki verilen isimler siyasal bir söy
lemden çok gcncecik insanların uğradıklan haksızlık
lara, ad vererek sahiplenmcdir ve Kürtlerde dini değer 
taşıyan isimlecin yerini devrimcilerin isimleri almışnr. 

Böylece kavgaya omuz verilmiştir. Böylece asılanla 
asılmaya hazını denilmiştir. Bana der ki güldilime be
ni, arnk asılmak mı kaldı , artık Kürtlük mü, kardeş de
ğil miyiz zaten ... 

Descm ki 90'lı yıliann başında trafik ışıklan ile 
kentleşmc arasında Özal paralellik kurdu ve yüz hanc
li köylcrç elektrik vermeyi , evlere telefon çeki lmesini 
tck kelime ile özctlecti: Çağ atlamak. Ama ışıklar yal
nızca at arabalarından boşalan , taksiler için değildi. 

Kürtler garip bir şekilde trafik ışıklannı sevdiler. Ur
fa'ya ilk ışıklar geldiğinde ne güzel yürürdüm mesela, 
sanki Kadri Erdoğan Caddesi boydan boya benimdi. 
Sonra ışıklar bölücü diye "kısa bir süre" yasaklandı: 
Yeşil, riıavi oldu. E artık mavilik içinde büyüyen ço 
cuklarda olacaktı, sende mavinin içinde büyüyen ço
cuklardan birisin. 

Desem ki ... 
Aksayan bir ~eyler vardı ,-c sivil toplumun ağabey

leri ve abialan hepimizin gözlerini dolduran bir eday-
1~ kard.~şit diyorlardı. T~rkçc konuşmak ne güzcldi . 
Once Ülal, sonra Erdal Tnönü ve Süleyman Demirel 
"Kiirt realitesini kabul ediyoruz" deyince kuşkusuz 
hepimiz çok sevindik. Rcalite ile aynı zaman dilimin
de Sovyetler Birliği dağıldı ve yine bu realite ile birlik
te köyler boşaldı , resmi rakamlara göre boşaltılan köy 
sayısı dört binin üzerindeydi. Hızlıca bir tarih : Biz ve 
Ruslar, Aksaray'da buluştuk. İstanbul'da o zamanlar 
sadece Taksim'de, bir lokantada vardı, tokantanın 

Kürt bir garsonu vardı, gitsck ya hesabı az alırdı, ya da 
fazla meze gctirircti, o kadar. Bir de solcu barlar vardı. 
Arada bir Şıvan taknlar mı boyuna içerdik. Bizi eve 
getiren hiçbir taksi şoföıii Mardinli değildi. 90'lı yıllar 

işte, üstü kalsın. Türkiye içlerine doğru Kürt nüfus ar
tıkça kardeşlik şarkılan da artıyor. Ağzımızı açsak şu 

söyleniyor: Ayru şarkılacia büyüdük, aynı türküleri 
söyledik, ayru davaya baş koyduk, ayru kıza işık olduk. 
Arada Ahmed Ariften bir dize ile kadehler parlanlmı
yor değil: Birbirine karışır tavuklanmız. Kardeşliğimiz 

ise sekiz sütuna manşet. Gözalnlar, tutuklanmalar bir
birini izliyor. Türk kardeşlerimizle birlikte dayak yiyo
ruz, ölüyoruz, yaralaıuyoruz. Hatta sürecin ara böl
melerinden bir nefes alıp, evleniyoruz, aşk şarkılanyla 
geceleri inletiyoruz. 

Bu arada mim koymak lazım, Türk aydınları ki
taplanru okuyan Kürtlere bir 1abp takıyorlar, diyorlar 
ki Kürt aydıru. Deretim bir ?aydın havası? çalmak de
ğil, aydın tarnşmasından da oldum olası nefret ede
rim. Neyse sohbetler uzuyor. Türk aydırılan Kürtler 
için açlık grevine giriyorlar, Kürtlerle ilgili kitaplar ya
zıyorlar, hapishaneye giriyorlar, ölüyorlar. Uç beş 
Kürt Derneği, üç beş Kürtçe kasetten sonra da Kürt 
ay<4nJanması, Kürt Rönesans'ı diye laflar edilmeye, • 
yazılar yazılmaya başlanıyor. Altını oyma dectikleri bu 
işte . Partiler kapanıyor, Kürtlerden dolayı. Cezaevleri
ne girenierin sayısı belli değil. Kürtlerde Türkçe oku
ma yazmalannı ilcrlettikçe, bu kardeşlik şarkılannın 
dozu da yükseliyor. Sesler ikiye aynlıyor: Birinci cum
huriyeti de ikinci cumhuriyeti de birlikte kurduk eti
yenler ve bugüne de yanru da birlikte kuracağız diyen
ler. İyi, güzel. Ama un utulan bir şey oldu, Kürtçe git-
ti. Yıne mim Diyarbakır'da bir panel düzenleniyor ve 
oy birliği ile "alt kültür" olduğumuza karar veriliyor. 

Türkler, yani kardeşlerimiz sayesinde biz Türkçe
yi iyi söktük. Öyle bir hale geldik ki, Kürtlerle ilgili 
bütün bilgilerimiz Türkçenin sınırlan içinde. Ya Türk
ler, ya o birlikte açlık grevine girdiğimiz, birlikte ölüp 
birlikte dirilctiğimiz, işık olduğumuz, birlikte işkence 
gördüğümüz Türkler. .. Cezaevinden hatırlıyorum 

Türk arkadaşlarımız bizimle aynı davadan yatarlardı. 
Kürtçe yalnızca başım ve spazı öğrenınişlerdi. Sayı 

saymalan ise dokuza kadardı, deh- on ctiyemezlercti, 
nasıl deh diyeceğim deyip gülerlercti, sarılırdık. Ama 
hepsi şimdi çocuklarına şakır şakır İngilizce öğretiyor
lar. Uzun lafin kısası şimdi Türkiye'de çok fazla Türk 
arkadaşını var. Bu arkadaşianın benimle Kürtçe ko
nuşmayana kadar, orılarla konuşmayacağım. Kürtlerle 
zaten Kürtçe anlaşamıyoruz, Türkçemiz onlarla çok 
iyi. 

Yaz geldi, Deniz evleniyor. Niye evieniyorsun di 
ye sorduğumda se\~yorum, dedi. Ama, "Kız Kürtçe 
biliyor mu?? diye sorduğumda, Deniz "Yok." dedi. 
Peki, memlekete gittiniz diyelim, annen yenıekler 

yaptı. Kız annenin güzel yenıekler yaptığını nasıl söy 
leyecek annene? Bakacak, gülecek, o kadar. Ama sen 
Aydın'ın incirlerini sabaha dek anlaracaksın kaynaı1a

na. Kerkük'te Türkmenler gördüm, hepsinin ellerin
den öpcrirn, benden iyi Kürtçe konuşuyorlar. Kardeş
lik bu, aşkta budur. iki dill ilik ve edebiyat, çok kültür
lülük de burada başl.ır. Türkçe yazıp, Kürt olmak yet
miyor artık ve bir sü re sonra kötü bir maskeden ileri 
gitmiyor. Bu bir. 

ikincisi, başa döneyim, Kürtler Deniz'in, Ma
hir'in mirasını çocuklarına onların adını vererek sahip 
çıktı lar. Türk devrim tarihinin mezarlığında hatırı sa
yılır büyüklükte bir yerimizde var. Diyorum ki artı k 

Türklerde çocuklarına Kürt devrimcilerinin isimlerini 
vcrmclidirler. Kaynaşma, birlikte olmak budur. Kendi 
adıma iki şey istiyorum, devletten değil, de\Timciler
dcn: Bir çocuklarını za Kürtçe isimler koyun, iki sizde 
Kürtçe öğrenin . 

Deniz evleniyor, niklli şahidi olmayacağım. 
Düğün hediyesi bileziğini aldım, gelin Kürtçe 

öğrcnctiği gün takacağım. ID--

[ müslümyücel ] 

• 

Iyi günler 
ütü 
bu gece şaraplar beyaz turnalar telli 

çarşambalı'nın gelişi salıdan belli 

bu gece beyoğlu'ndan kainata aktı tramvaylar 

tahran'da kısa bir mala şahları da vururlar 

bu gece bu şiirler öyküler anılar 

anlat anlat heyecanlı oluyor 

bu gece akademi'nin bahçesinde martılar 

ferhan * şensoy'un yazdığı bütün kağıtlar 

bu gece 
pelerini ütülü bir prens türkçe 

do tap 
ömer fuat 
güzel insan 
sen benim en iyi dostumsun 
tek ciddi eksiğin var 
aslında yoksun 

bütün insan kaynaklarındaki 
bütün küçük hanımlar 
dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız 

dolunay garibin güneşidir 

yeniden başlayınız 

her vedat'ın içinde 
ondan daha kararlı 
bir sedatvardır 

ya da dur 
yoktur 
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Kad1mn rengi · 
karadir Cidar! 

QAUiı1 bir nişangahta Cidar. 
Vurulmuşam. Aç bir ibadet şarkisi 
kimi türküler yaxiyam sana. İzi 
sürülmez kaçakların gidişidir 
seninkisi. 

Sen yoxken bir dağ eksiliye, 
bir pınar kuruye, cembiyeler 
çekili ye, adam vuruliye... 

Bilisen, ince, up uzun bir 
çizgidir şiirlerde hayat. Herkes 
kendince görür yaralarını. 
Herkes kendince qanatır ... Ben 
de öyle yapiyem. Kendirnce 
qanatiycm yaralanmı? 

Hep bir adam can çekişiyi 
türkülerimde. Ben nece söylesem 
o inliye. En sonun da hep bir dağ 
govuğunda vuruluye? Yoxsa o, 
sen misin ? 

Kadın olmax baxtsızlıxur 
Cidar. Vahşi bir heywan boğişiye 
sanki içimde? 

Bir çatışma xeberi kimi, hep 
zamansız düşersin aqlıma ... 

Hep sana baxirdim. Sen heç 
anlamerdin. Bir keressinde xeber 
yolladım, söyleyin dedim? 
Seviyem o allahsızi? .. Gülmüşsen. 
İşte o zaman daha çox 
bağlanmışarn sana ... Gülmüşsen 
sen, aniiyi misen? Gülmüşsen 
qurban ?! 

Bizim törelerimizin hiç mi hiç 
merhameti yoxtur Cidar. O 
gaddar yalvardım ki Allah'a ... 
Yoxsa, Allah kadınları scvmiyor 
mu cidar? Bir keresinde sana 
iştahlanmıştım. Belki de 
ondandır. Uzun bir kış geccsiydi, 
koynunda olmayı hayal ettim. 
Seviştim seninle ... Seviştim aniiyi 
misin? 

Hani olmaz ya, diyorum ki, 
ansızın çıkagelsen. "Yürü qız 
s.idiyoruz" desen. Vursax dağlara. 
Uç gün üç gece yol yürüsek, 
yorulup bir kaya dibinde sanlsax, 
koyun koyina yats<L\~ doyasıya? 

Destanlar niye yazılır ki Cidar? 
Görüyorsun ya işiemiyor 
sevdam(ız)ın hükümranlığı 
törelere ... 

Arux taqaum qalmaınışur 

Cidar. Ölmeden önce düşündüm. 
Kime ne yazayım diye. Arux 
anama da anlatamiyem. Zaten 
onun da elinden bişe gelmiyor. 
onun için sana yazmaya karar 
verdim. Galiba en yaxmım sensin. 
Halbuki bir kez olsun 
qonuşmuşluğum yox seninle. 
Qoxun,sesinnasıldır bilmem. 
Uzaxtan uzağa sevınişem. Hepsi 
bu. Belki de beni hamlamisen 
bile. Ben kim? Sen kim? Sen 
oxumuş adamsın. Ne edersin 
benim kimi bir cahili? 

Mektubum sana vermezler 
diye koynuma sakladım. Belki 
gazeteler duyar, sen duyarsın. 
Vayy be dersin, keşke bilseydim 
dersin. Keşke konuşsaydım 
dersin ... Ya da ne bileyim, belki 
de, yazık oldu zavallıya deyip 
geçersin. Arux hiç fark etmez. 

Beni en sonunda, başlık 
parasına tanımadığım birine 
verdiler. Adam evliymiş karısı 
ölmüş. Üç de çocuğu varmış ... 
Yarın yolcuyum hesapta? Sen ne 
dersen de, ben biliyem, kadının 
rengi karadır qurban? 

Hoşça kal Cidar. Arux ne 
ağlayacağım, ne de yoxluğuna 
üzüleceğim. Sen bu mektubu 
aldığında ben çoxtaan bu 
dünyadan gitmiş olacağım ... ~ 

[ rodlbaz ] 

Birinin tenl 
tamd1kt1, varolan 
tüm Ipek yollan 
kendi haydutlan 

tarafından sardmaş, 
ağlamakhyd1. 
Diğeri, biraz 

yabanci. 

Mesafe ... 

1 DAM, genç kıza bir mızrak boyu kadar uzaktı. 
Hep, yıllar önce yaşadığı bir mesafeyi hatırladı. 

Okul y~mekhanesinin erimeyen ~ırasında, iki sevgili 
arasında. Iki tene eşit bir yerlerde. Ikisine de aynı anda 

dokunuyordu, ikisi de aynı anda dokunuyordu. 
gönül kilidinde eşi bulunmaz bir sınavın cevap anahtarı

nı çeviriyordu; bir sağa, bir sola .. 
Birinin teni tanıdıktı, varolan tüm ipek yollan kendi hay

dutlan tarafindan sarılmış, ağlamaklıydı. Diğeri, biraz ya
bancı. Ne olduğu bilinmeyen yeni bir sure iniyordu sema
dan, dikkat gerekiyordu. "Oku" dendiğinde aklı buralarda 
olmalıydı. Ne de olsa aşk, Cebrail'in uhdesinde değildi. 

Tanrının elini avucunuzda hissettiğiniz olur. Her şeyin 
yolunda gittiği günleri demiyorum. Ters işlemeye başladı
ğında bir şeyler, kopan heyecan fırtınasını tarif ediyorum. 
Göz kırprnaktan mahmur, bir çift yeşil güvercini ... 

Gecenin zor sıkıştığı salmcak, kadın tarafindan sallanıyor
du. Sırayı kimselere vermeye niyeti yoktu. Mankenterin iç 
çamaşırları mavi olurdu, bunu haurladı adam; gökyüzüne 
baktı. 

Sonra akdenizde batırdığı gemilere. Biraz sinidense bir 
barbaros sayardı kendisini, o sirıirle herşeyi berbat etse bile, 
uçardı yedi kat yükseğe ... 

akıl vereni boldu. 
Peter Pan ve Oğullan çatı aktarma, dülgerlik işleri . 
İnsan bazen, bir sıfır yenikken de güzel oynayabilir. Ba-

zen Alis'in hisse tapulu diyarına uğramadan harikalar yarata
bilir. 

Yokuş urmandığlmız için yandı kırmızılamba, bunun bir 
de düzü var. 

Alt yapıda yetiştirdiğın cümleler var, görüyorum: paf ta
kımına yolladığlm kelimeler .. 

Sen arap atı mısın yoksa sevgilim, delirdikçe açılan .. 
Yemek odası adarnın herşeyi .. Güzel yemeklerini hatırladı 

ğından değil kadının, yasak meyvelerine hızlı öpücükler bu
laştırdığl, ani sarılmalarına on saniye duvarları ördüğü için .. 

Adam hayat bulmuştu. Maziye sarılmasa fena yakalan
mıştı . Şimdi merak ediyordu istemeden, gençliğine dair ya
kışıklı sayfalar gelecek miydi şu son saatlerinde hatrına .. 

Hava, kararınakla aydınlanmak arasında, atmosferi kcldı -
ramayan bir hakemin penaltı tereddüdünü andırıyordu. 

Heyecanı ayaklarına bağ, 
evli olduğu yağmur ise, 
sıkıyönetim komutanı 
hayallerine .. 
Hayat çok zordu ... 
Ve italyan ligi'nde gol kralı olmuşsan tarihin birinde, 

dünyanın bütün iJeri uçlarında yerin rezerve .. . ml" 
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Dilo Mehmed UZUN! 
USTAMIZ, yazarımız Mehmed 
Uzun 'la ilgili her gün yüzlerce e-mail 
alıyoruz. Birçok mektup geliyor. 
Okurları, sevenleri ve koca bir halkın 
sevgi dolu yüreği onunla anyor ... Bi
ze ulaşan yazı ve mesaj iann sadece bir 
kısmına yetti sayfalarımız, geri kalan
lar dergimizin internet sitesinde ya
yınlanıyor. Aynca mesajlan birarada 
toplamak için, www.esmerdergi
si.co m adresinde, Mehmed Uzun'la 
ilgili bir bölüm açmış bulunuyoruz. 
Mesaj göndermek isteyen okurlan ve 
dostlan, mesajlanru oraya ulaşnrabi
lirler. Elimizden geldiğince bu mesaj
~an, Mehmed Uzun'a ulaşnracağız. 
Işte bize gelen mesaj lardan yapnğı
mız bir seçki: 

Nuredin Zaza dibeje ku; "Pir wek 
te dfu- hatine xistin ; herkesi wek. te 
windabtUıa bav, bira 11 hevalen xwe 
ditiye. Hrnya xwe vejtne 11 xwe ragi
re ; tu y~ rojek.~ bigihl miraz 11 annan-

ca xwe, heke iro ne be ji .. . sib~ !" 

Bi salan paşe Murathan Mungan 
bi ç~nneke denge xwe tevli wl deng1 
kir. U Wı jl got; 

"Bi~jin ji ba 11 çiyan re 
ji zarok~n ji welat~ xwe sirglln re 
bila kes nequtife 
r~ heye ji bo roj~n pq" 

Em hernCı ji welate te yi ku tu je 
bidôr ketiyi , ji xaka te silavan ji te re 
bi re dikiıı. Ji dil u can em dixwazin 
tu ji nexweşiya xwe xelas bibe u jiya
neke tendurist bidomine. Dile me bi 
te re ye. 

Sevgili Mehm.ed UZUN ... 

Nuredin Zaza diyor ki; "Senin gi
bi birçok. insan ülkesinden uzak. bıra

kıldı. Herkes senin gibi dostluğun, 
kardeşliğin arkadaşlığın özlemini çek
ti. Onlann yokluğunu hissetti. Umu
dunu koru ve dayan. Birgün amacına 

ve murad.ına ulaşacaksın. Bugün ol
m asa bile ... yann." 

Yıllar sonra Murathan Mungan bu 
sese bir dörtlüğü ile ses verdi. O da 
dedi ki; 

"Söyleyin dağlara rüzgara 
Yurdundan sürgün çoculdara 
Düşmesin kimse yılgınlığa 
Geçit vardır yannlara." 

Hepimiz senin uzak düştüğün 
yurdundan, topraklarından sana se
lam yolluyoruz. Cam gönülden yeni
den sağlığına kavuşmanı diliyoruz. 
Gönlümüz seninle beraberdir. 

ŞeyhmusDİKEN 
I..all.ALEŞ 
Miran JANBAR 
Siclar ]IR 
İrf.ın AMİDA 
AıjenARİ 
Şhmlls SEFER 
Aytek.in Yll..MAZ 

Muharrem ERBEY 
MemMİRXAN 
Dilawer ZERAQ 
Ahmet Hicri İZGÖREN 
Yaqob TILERMENİ 
Berken BEREH 
KawaNEMIR 
ÇiyaMAZİ 
Edib POIAT 
~zan TOVJİN 
Şener ÖZME~ . . 
Ihsan Pikret BIÇICI 
LorinSTRAN 
İhsan COLEMERGİ 
Abdullah KAYA 
EüxanLORAN 
ÇekoJIYAN 
MemBAWER 
OmerDILSOZ 
Mehmet Yll..MAZ 
DawtidOZALP 
Azad Ziya EREN 
Ergun EŞSİZOGLU 
Mehmet POYRAZ 

Mehmet Uzun 
Sevgili Mehmed Uzun, sana uzun 

uzun seneler dilerim, geçmiş olsun. 
Kürtlerin güzel seslerinden bir sessi
niz. Gurbetin insanıımza yol diye sü
ri.ildüğü zamanların son bulması 

ümidiyle ... 
esmenın 

Şimdi kalbirn hızlı hı zlı çarpıyor 

onun için; hızla çarpıyor ki kilomet
releri aşsın, onun o güzel, naif canına 
can katsın diye ... 

Sevgili Mehıned Uzun; okumasan 
da okuyam asan da bu sanrları SENi 
ÇO K SEViYORU M!!! 

Kim olduğumu bilmesen de bil ki 
bizim için yapnğın herşey çok kıy
metli; kalbimiz her gün senin canına 
can katmak için biraz daha hızla çar
pacak ve "geçmiş olacak!" BirJjkte 
daha nice güzel şeyler yapacağız .. . 

Can 

Seni seviyoruz 
Kürt Halkının kalbinde bir yer 

edindin, nedir senin bu acelen! Daha 
yeni seni tanımıştık. Biz aç bir milletiz, 
edebiyata açız, sana açız be keke Meh
med. Lütfen edebiyannla, sanaonla 
doyur bizi. Yann ki çocuklann okuya
caklan ve yol edinecekleri bir keke 
mehmedleri olsun. Seni çok ama cok 
seviyoruz, her duruşun, ister sanat, is
ter kişiliğin olsun seviyeli davrandın. 
Avrupa'daki Kürt öğrencileri adına sa
na kucaklar dolusu sevgi yolluyorum. 

Selamlar 
Azad2020 

canxweşi 
bir dil düşününki kendisi gibi yal

nız mezralarda masaldan masala dola
şır. hapistir ve tüm çeperler onun için
dir. memed uzun namus! u bir masalcı

dır. şimdi sonu mutlu bitmek wrunda 
olmayan ölüm masalının içindedir. ne 
diyeyim mamoste bilmiyorum ... canın 
sağolsun ... 

BEDRAN 
Senin gibiler zor bulun ur Mehmet 
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Uzun, hep yarunuzda olman dileğiy
le .... 

Soner Beyaztaş 

Bizim ona cok ihtiyacuruz var. 
MEHMET UZlDJ'A selamlanını ile
orseniz ve hastalığı hakkında bir bilgi 
verirseniz sevinirim. 

Ayça ... 

Kürt yazar ve aydın olan Mehmet 
Uzun'un hastalığı bizi derinden üz
müştür... Kürt edebiyatını emekle
rnekten kurtaran değerli yazanınıza 
M>n~uz teşekkürlerimizi, se\'gimizi on
lari sahiplemekle, e~erlerini okumakta 
borcumuzu ödeyelim ... Bu hastalığın 
üstesinden gelebilecek gücü verelim 
kendisine, moralle üstesinden gelece
ğine eminim. Kendisini çok seviyoruz 
ve nice eserler yazmasuu bekliyoruz 
kendisinden. Gerek Esmer dergisi ge
rekse biz üyelere birçok görev düşü
yor .. Sizde bir destek mail i gönderin .. 
Tüm Esmer yürekli İnsanlariıniza sev
giler. 

Ayhan Aydm 

GüzelPirim 
Uzun bir Mehmed olup ta~ıyor çığlığım 
Kanser okiarı bir bir sapianıyor yüreklere 
Uzak bir yerde solup gidiyor 
Anadilimin Tanrısal co~kusu ... 
Elim varmıyor Karonlinska' ya 
Ayık layamıyorum sürgünün çivilerini 
Ey! Sevgiliyi unutturan güzel Pirim 
Ya lnız bırakma bizi uzayıp giden bu yolda 
Kudretli sözcüklerinle kurtar bizi, 
İçimize yayılan, benliğimizi kemiren 
Bu hain kartalın pençesinden ... 
Bi liyorum yaşatacak dengbejlerin vardı. 
Se~in için co~acak sarı nehirler, 
Kalemine sevdalı kevoklar 
Ve hayallerini yaşatacak tenha köyler var. 
Sen ki sürgünleri yenen 
Ölü kelimeleri dirilten 
Karanlığın derinliklerindeki mumu yakan 
Promethe'nin ateşi ile bizi aydınlatan 
Yüce Pirsin 
Yakı~ır mı sana? 
Ait olmadığın bir coğrafyada solup gitmek 
Ne olur yalnız bırakma bizi. 
Gitme ... 
29.05.2006, 01:53 pazartesi 

MAMED ÖZDİL. 
ADIYAMAN 

PASLI HANÇER 
(Mehmed UZUN'a) 
Paslı bir hançer gibi duruyor yü

reğimde / Cralan hatırlar nusm kri
vo/Onlan hatırlar nusın / Kalbime 
akardı o nehir / Nergizler kandırırdı 
beni/ Ve ben nasıl da kıyardım dağ 
güllerine ... 

N ihayet kendine gel iyorsun ... San
ki yıllarca süren bir uykudan sonra ... 

Uyanıyorsun;derin,dcrin bir acı. 
Bir de bakıyorsun ki renkler yok.Ko
k~lar yok. Kanm kokusu ve rengin
den başka diğer kokulan ve renkleri 
kaybetmişsin. Göğtin mavisi yok. 
Dağların moru, yeşil çayırlar yok. Ek
rneğin kokusu ve yağmurdan sonra 
toprak kokusu ... ve gülün ve nergi
zin ... tüm çiçeklerin kokusu .. Ağla
mak istiyorsun. Sesleri kaybetmişsin. 
Bir değil bir kaç parçanı kaybetmişsin 
sanki. rme derin bir acı ve karanlık. 

Kalbinde ne var; diye sormuştu 
kirven. O uzak ülkede .. Paslı bir han-

çer,demiştin ... 
Paslı hançer krivo / Kalbime le

·lıiınlenmiş./Bir kayanın içine hapse
dilmişinl./ Kayanın üzerinde bir ka
bartma ruhum. / Boğazun kurumuş 
susuzluktan./ Ve yalnızlıktan ölmüş 
kalbinl ... 

Gözlerini açıp kapatıyorsun he
men. Önce olan ların kabus olduğunu 
düşünüyorsun. Sonra tarifsiz bir kor
ku sarıyor içini. Gözlerini tekrar açtı
ğında karanlık ve derin suda dibe 
çöktüf,rünü farkediyorsun. Sarıki doğ
duğundan beri nefes alamıyorsun. 
Dibe yaklaştığını görünce akılalmaz 
bir rahatlık beliriyor içinde, belli be
lirsiz. Bitsin artık diyorsun , ölümse 
ölüm ... Aşağıda bir karanlık var ama .. 
Şavkı karanlı k suya vuruyor dalıa da 
karartıyor sularL Sonra kısmaya çalış 
tığın gözlerin iyice açılıyor. Bu bir 
kuyu. Ve seni içine çekiyor. Öyle bir 
bağınyarsun ki sular dağılıyor k..ı.ybo
luyor kuyu. 

Axx dıle ının krivo / Geriye dö
nüp baktığımda/Sular çekilmiş cen
netten,/ Meyvaları toplanmış ağaçla
rm / Yaprakları solmuş .. dostlar çe
kip gitmiş./ Hangi yoluna baksam 
ömrümün,/ Sonu hüzünle bitiyor. / 
Bir yolum sana çıksın isterdim,/Bir 
yoluro aşka ... sevgiye bir yolum .. 

Yolun birinden dostlar çıkagelsin 
isterdim./ Sanlmak isterdim uzun 
uzun./ YolLın birinden kıydığım dağ 
gülleri gelseydi. / Ve avuçlarına uzat
saydım yüreğimi./ Alın desey
dim ... alın; ne kadar dikeniniz varsa 
batınn ... 

Yemyeşil bir üzüm bağının orta
sında gözlerini açıyorsun. Bağın orta
sında bir ateş yakmışlar pekenez kay
natıyorlar. Dört mevsimin dördüde 
orada. Sağındaki tepelere yağmur ya
ğıyor. SolLındakilere kar yağmış sen 
yokken. Sen yokken kara üzümlerin 
buğusuna senin admı yazmış biri ... 
Narlar çatlanuş. Yakuttan içieri gü
neşte panldıyor. Saçianna ak düşme
miş dal1a. Kuru kara üzüm gibi ipiidi
yor batmaya yakın güneşte. Üstün
den bir keklik sürüsü geçiyor. Turna
lar gelip yanına konuyor. Besbelli se
ni Feqiye Teyran'a benzetmişler.Sesi
ni çıkarnuyorsun.İstemiyorsun git
melerini . Deden bir ağacın altında 
oturmuş Rezib tütününü sanyor. Ni
nen yemek getiriyor ona. Deden onu 
görünce bıyıklannı buruyor. ikiside 
gencecik daha. Gula Mehmedi sarnuş 
etrafİ. Beybunlar çıldırmış. Annen 
baban tüm sevdiklerin orada o üzüm 
bağında üzüm topluyorlar. Cesaretin 
bile yok, rüya nu, deme:Ye. Ama sus ... 
Sus, diyorsun içinden. Oyle bir korku 
öyle bir sevinç var ki içinde. Sus ... 
Rüy~ysa bitmesin büyüyse bozulma
sm. Olmüşsen ne mutlu .. 

R. Kemal BİNDAL (Urfa-2004) 

Merhaba. Acaba Mehmed 
Uzun'a ulaşabileceğimiz bir e-mail 
adresi var ını? En azından bu acılı 
günlerinde hep onun yanında olalım. 
Gönderirseniz cok seviniriz. Saygılar 

Bektaş. ID" 

Ya hep ya hiç! 

D AZI anlar vardır,bircy- Bir gün Baykal'ın evinde 
sel karar almanız kahvemizi içip, ara seçimi 
mümkün değildir . Si- konuştuk . DEP millctvckil

ze yönelen baskılar kar- lerinden iki kişinin adaylığı 
şısında mücadele ettiğiniz dışında diğer milletvekilleri
yol arkadaşlarınızla aynı suç- nin adaylığını kabul ediyor
lamalara muhatap olurken, du. Ertesi gün cezaevine git
aranız da ayınıncılık yapıla- tim, Ahmet Türk ile görüş
rak, bazı oyunlar düşünülür. tüm, durumu aktardım, 
"V ur-Kır dır", "Böl-Kır- içerde arkadaşlarla görüşe
dır" klasik yöntemleri bazen lim cevap veririz dediler. 
psikolojik saldırı taktikleri ile Sonra acele beklediğim cl 
çok farklı gelişebilir notu elime ulaşn, kabul et-

1995 yılıydı, DEP millet- memişlerdi, "Ya hepimiz, 
vekillerinin üyelikleri düşü- yada hiç birimiz ... " dedi
rülmüş cezaevindeydiler. İs- ler. Sonra bu seçimler iptal 
tanbul'dan Ankara'ya taşın- edildi. 
dığımız o yıllarda, SODEP, Aynı yıllarda, Avrupa Par
SHP, CHP, DEP süreçleri- larnentosu'nun yoğun baskı
ni yaşamıştık. CHP yeni ku- sı sonucu, ABD lilerin de 
rulmuş başı~a Baykal geç- devreye girmesi ile Leyla 
mişti. SHP Inönü'nün çe- Zana'nın sağlık nedeniyle 
kilmesiyle, Karayalçın genel ralıliyesi gündeme gelmişti. 
başkan olmuştu. Aslan sos- içerde sadece, Hatip Dicle, 
yal demokratların czeli re- Selim Sadak ve Orhan Do
kabeti sonucu, önce metro- ğan kalmıştı. Yapılacak iş 
pol anakent belediyeleri yi- sağlık raporu için Adli-Tıp 
tirildi. Başbakan Tayyip Er- kurumuna gitmekti. Alına
doğan işte böylesi bir dö- cak heyet raponı sonucu, in
nemde rüyasında dahi düş- fazın tehirine karar verilecek 
lemediği Istanbul Anakent Leyla Zana tahliye olacaktı. 
belediye başkanı oldu. Ayıu Henüz içerde ikinci yıllaoy
şekilde Melih Gökçek'te dı, basın olayı durmadan ya
Ankara Anakent belediye zıyordu. Leyla hanım bu 
başkanlığı altın kase içinde teklife bizler düşüncelerimiz 
sunulmuştu. nedeniyle cezaevindeyiz, he-

Meclis 1995 yılı Aralık pimizin durumu aynıdır "ya 
ayında milletvekili ara seçimi hep beraber ya hiçbirimiz" 
yapılmasına karar vermişti. diyerek red cevabı verdi. 
Seçimler Doğu Tahliye olması 
ve Güneydoğu elinde olması-
bölgelerinde ya- na rağmen da-
pılacaktı . Kara- ha sonra tam 
yalçın Adıyaman on yıl ceza-
adaylığını açıkla- evinde yatn ve 
mıştı, Deniz dört arkadaş 
Baykal onun beraber ceza-
önünü kesmenin • evinden tahliye 
gayreti içindeydi. [ hasipkaplan ] oldular. ID" 

hallplcapllnO ........... glsl.com 
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E 
HMEDE Xani "Mem u 
Zin" aşk destanında 
diwanxanede M'ir ve 

Hükümdarlann özellik
lerinden bazılanru kendi 

ağzından, bazılarını Mir'in 
(Botan M'iri M'ir Zeyneddin) 
ağzından, bazılarını Taedin'in 
(Meme'nm axabeyi) ağzından, 
bazılarmı da Bekir'in (Beko
Mir'e Meme ve Zine hakkında 
fesatlık yapan Mir'ın bekçisi) 
ağzından bizlere aktarır. Meme 
ve Zine birbirlerine sevdalanır
lar. Meme Mir'ın sadık adam
larından Taedin'ın kardeşi, 
Zine de Botan Miri Mir Zey
neddin'in kızıdır. Aralarındaki 
sevcia büyük bir aşka dönüşi.i.r 
ve bunu hazınedemeyen Beko 
bu iki sevdalının birbirlerine 
kavuşmaması için. Mir'e, "Tac
din'in Mlr'den habersiz 
Zine'yi Meme'ye verdiğini, 
böyle davranarak kendisini yok 
saydığım ve Meme'nın de tah
onda gözü olduğunu, Zine'yi 
bu yüzden isteyeceklerini" söy
ler. Mir Beko'nun söyledikleri
ne inanır ve Zinc'yi Meme'ye 
vermemek için inat eder. Bu 
duruımı hazmedemeyip di
wanxaneyi toplar ve Meme'nin 
zindana atılmasına karar verir. 
Meme Z1ne'den ayn düştüğü 
için hiçbir şey yemez içmez ve 
zindanda ölür. Zine de 
Meme'nin öldüğünü öğrenin
ce intihar eder. Ikisinin Mezarı 
başına gelen Mir Beko'ya inan
dığı pişman olur. Taedin de bu 
iki sevdalırun kavuşmasını en
gellediği için, ikisinin mezarı 
başında Beko'yu öldürür. 

Eski zamanlardan günü
müze kadar Diwanxane (Di
vanhane) dendiğinde akla ikti
dar, otorite, meclis, toplumun 
mukadderatıyla ilgili bütün 
her şeyin konuşulduğu yer ge
lir. Toplumsal boyutlu işleviy
le, mirnarisiyle, kendi içinde 
dağıtıcı adaletin ve toplumsal 
ve bireysel sorunların çözüm
lerinin üretildiği en yüksek 
merci olmasıyla halen çok say
gın bir yer işgal eder. Öyle ki 
bütün aşiretler diwanxanele
riyle övünüp dururlar. Diwan
xanelerde konuşalan bazı ko
nular yeri gelir destanlar gibi 
halkın dilinde dolaşır bir çok 
halk türküsüne (sıtran) konu 
olur ve dengbejlerin sesinde 
insanların yüreklerine taşırur. 

Diwanxaneler, aşiret reisle
rinin, Mirlerin, Sultanların 
oturduklan yerdir. Aşiret reis
Ierinin (Axa-Ağa) diwanxane
lerinde, Ruspi (aksakalh ), Plşe
kar(aşiret reisinin danıştığı ve 
sürekli yanında bulundurduğu 
kişiler) , Mela (imam), Pısağa 
( aşiret reisinin yakın akraba sı 
ve aşiret reisinin olmadığı za
manlarda onun yerine geçen 
kişi), Eşraf (aşiretin ileri gelen
leri) ve Dengbejler toplanırlar. 

Diwanxane 
Aşiretle ligili bütün kararlar diwanxanede 
ar101r: Sava~ kararlar., barış görüşmeleri, 

bayramla~malar, kan davalara, dlwanxanele-
rin onemli gündem maddeleridir. 

Diwanxane'de gün boyunca 
semaver yanar ve sürekli hiz
metliler (xulamlar) tarafından 
oturanlara çay servisi yapılır. 
Bey önemli günlerde kuzular 
keser yöresel yemekler hazırla
tır şanına layık çok zengin bir 
sofrayla misafırlere ikramda 
bulunur. 

Diwanxanenin etrafi gü
venlik nedeniyle genellikle 
yüksek taş duvarlada çevrili
dir. Taş duvarlara paralel ağaç
lar vardır. Bu duvar ve ağaçta 
rın çevrelediği büyük avlunun 
içinde bir çeşıne ve çeşmeye 
yakında bir şadırvan bulunur. 
Bu yapısıyla geleneksek minıa
riye sahip kendisine özgü bir 
görünümü vardır. 

Geniş oldukça büyük bir 
oda olan diwanxanenin içinde 
dillere destan güzelliktc büyük 
halılar seıilidir. Baş köşede aşi
ret reisinin oturduğu koyun 
yününden yapılmış güzel bir 
minder ve arkalarını dayadıkla
n kilim desenli yastıklar (bal
gılı) vardır. Onun her iki ya
nmda duvar dipleri minderieric 
döşenmiş, duvarların uygun 
yerlerine de Ağanın oturduğu 
yeri ortalayacak şekilde çok gü
zel desenli kiliın ve halılar ası
lır. İnsanlar içeri girer girmez o 
güzelliğin büyüsüne kapılırlar. 

Aşiretle ilgili bütün kararlar 
diwanxanede alınır: Savaş ka
rarları, barış görüşmeleri, bay
ramlaşmalar, kan davaları, ço
banların tutulması, kız kaçırma, 
hırsızlıkların çözümü ve diğer 
aşiretlerle ilişkiler divanxanele
rin Önemli gündem maddeleri
dir. Misafirler ağırlanır, aşiretle
rin kalbi burada atar. 

Ağa diwanxanede önemli 
konular konuşulduğunda oto
ritesinin göstergesi olarak baş 
köşede oturur, büyüklüklerine 
ve ağaya yakınlıklarına göre di
ğer insanlar sıralanır. Ağanın 
konuştuğu bazı konuları teyit 

etmek için yanında genellikle 
Mela otmur. Onun yanında 
Pişekarlar otunır. Diğerleri de 
onların yanına sıralanırlar. Ağa 
önemli konularda son sözü 
söylemeden Mdanın ve Plşe
karların fikrini alır, sonra kara
nnı verir. Ağa son sözü kendi
si söyler ve söylediği sözün üs
tüne söz söylenmez. Aşiretler 
arası ziyaretlerde ise misafir
perverliklerini karşı tarafa gös
termek için ağa gelen aşiretin 
reisini kendi yerine oturtur. 
Divanxane her zaman misafir
lere ve ağaya meramını anlatan 
insanlarla dolar. Diwanxanede 
kurulan sofrada hiç nıisafirin 
eksik olmaması ağanın şanın
dan sayılır. 

Kan davalarının barışla 
sonlandığı zamanlarda, bay
rarnlarda, ağanın çocuklarına 
yaptığı düğünlerde diwanxane 
başka bir havaya bürünür. Bü
tün aşiret ağanın diwanxane
sinde toplanır büyük bir moral 
ve coşku sarar her tarafi. Ağa 
bu gibi durumları otoritesini 
güçlendirmek ve aşireti arasın
da dayanışmayı arttırmak ama
cıyla çok önemser. Gelen her
kesle ilgilenir, hal hatırııli so
rar, sorunlarııli dinler, onlara 
değer vererek onları kendisine 
bağlar. 

Diwanxaııe toplanma ama
cına göre çok farkh bir havaya 
bürünür: Iki aşiret arası kan 
davası konuşulacaksa başka 
olur belki de kan bedeli olarak 
karşılıkh kız alınıp verilecek; 
kız kaçırma konuşulacaksa baş
ka olur bu kez ya kaçırılaıı kıza 
karşılık kız alınır yada next 
( başhk parası) alınır, hırsızhk 
yapanlar konuşulacaksa başka, 
düğün yapılacaksa başka bir 
havası vardır. Ama herhangi 
bir konunun konuşulmadığı 
sohbet maksatlı toplaruldığın
da bambaşka bir havaya bürü
nür. Ağa kimisine şakalar ya
par, geçmişteki hatalanna takı
lır bundan cesaret alanlar ağa
nın bu söylediklerine bin ka
tarlar sohbet koyulaşır gider 
herkesin keyfi yerindedir. 

Birde sıtta..;, dinleme anları 
vardır. Bu zamanlarda 
dengbejler devreye girer ... 
Dengbejler önce bir hikaye ve
ya tarihsel bir olayı anlatırlar, 
sonra da dillere destan bir sev
claya doğru götürürler bütün 
dinleyenleri... ®" 

Mutlu son yol<tur 
Unutulmuş bir yabancıyım buralarda 
Sen sen ol mülteci yanıma vurma ASYA 
Konuşamam artık o katmerli hüzünlerden 
Haritaların bile bilmediği yerlerdenim 
Kaydım silineli çok oldu gönüllerden 

Yanlış· adreslerde bir başıma zorluktum 
Kaçıp durdukça o aşklar için beddua oldum 
Ben yoktum belki siluetim dünden çoktu 
Aç bi ilaç günlere çattım 1 yağmalandım 1 ağiadım 
Şimdi üzdüğüm kadınlar için günahkarım 

istedim ki istilası kolay harabelerde 
Ruhumu şehvetli kılıçlardan koruyayım 
O şehirlerin gözyaşları bendim aslında 
Ki dalgınlığımı dökerken sarı boyalı evlere 
Saksı çiçekleri solardı pencerelerde 

Kapıların ardına sığınan korkularımla 

Çırılçıplak yüzleşrnek istedim sokaklarda 
Ustüme şerler bulaştı 1 üstüme iblisler 
Belki ışıklı düşler uçuracaktım yanına 
Gölgemedüşen umutlar kırılmasaydı eğer 

O Hala koyu bir karanlığım uykusuz odalarda 
Aklımı zorladım 1 acı çektim 1 zehir içti m 
Çoktandır iki elim iki yakarnda durur 
O tenha yıldızlara daha yakın olmak için 
İçimde binlerce uçurtmanın renkleri vurulur 

Parmak izlerimi kazıdım cümle tetiklerden 
Katiimden muafım ve bütün cinayetlerden 
Peki neden her yerde mezarını bulunur 
Söylemesi zor biliyorum inanması fazla zor ama 
O maktullerin hepsi uzaktan yakınım olur 

Ey debdebeli yaşam hoyrat maceramartık durul 
H atalarımın akranıydım suçlarımın olgun yaşı 
Oysa şiirler kadar önemsizdi varoluşum 
Gecikmiş ve utangaç bir şefkattim oğluma 
En son babamın sesinden de kovuldum 

Şimdi bu zamanda 1 yani bağrımın hazanında 
Gazel döker yorgunluğum rüzgar kurutur 
Derken geçer yıllar her film kopmuş olur 
Bildik bir hikayenin tekrarıdır bu ASYA 
'M u t 1 u s o n' yoktur hayatta 
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Kemal Varol'a ödül 
Türkiye'den şa
irler ile 12 ülke
den dünya şiiri
nin önde gelen 
14 şairini buluş
turan "1. Ulus
lararası Beyoğlu 
Şiir Festivali", 
Tophane-i Ami
re Binaları'nda 

yapıldı. Tarih ve 
Toplum Bilimleri Enstitüsü Derne
ği'nce düzenlenen, Beyoğlu Belediye
si, Dedeman Otelleri ve Şölen Çikola
ta tarafindan desteklenen festival kap
sammda verilen Sevda Engin Şiir Ödü
lü'nü, Diyarbakırlı şairimiz, köyüroü
zün öğretmeni Kemal Varol aldı. Ke
mal Varol'un "Kin Divarıı" adlı Aves
ta yayınlarından çıkan kitabı, ödüle de
ğer bulundu. 

F. Hepçilingir'e ödül 
Y azarlarımızdan 
Feyza Hepçilin
girler, Ümrani
ye Belediyesi ta
rafindan ilk kez 
düzenlenen 
Tantavi !.Açık
hava Kitaplığı 
kapsamında ve
rilen "Türkçe 

.. Sevgisi ve Eme-
ği Odillü"ne değer görüldü. 30 Ha
ziran 2006'da Swiss Otel'de düzenle
nen törende ödülünü alan Fcyza 
Hepçilingirler'in aynı organizasyon 
kapsamında aşağıdaki tarihlerde imza 
günü bulunuyor: 
Tantavi I. Açıkhava Kitaplığı Etkinliği 
~antavi I. Açıkhava Kitaplığı İmza 
Ümraniye-Tantavi Parkı 28 Temmuz 
2006 Cuma 14:00 

Ece Temelkuran'a ödül 
ECE TEMELKURAN'A ÖDÜL 
Gazeteci yazar Ece Temelkuran'ın 
Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sin
yorita kitabı, dünyaca ünlü "Lettre 
Vlysses Gazetecilik ve Röportaj 
Odülü"ne aday gösterildi. Ece Te
melkuran, Biz Burada Devrim Ya
pıyoruz Sinyorita kitabı ile daha 

önce de İstan
bul Tabib Odası 
tarafindan "Se
vinç Özgüner 
İnsan Haklan ve 
Demokrasi 
ÖdüJü"nü ka
zanmıştı. 

Gönül dağında bir garip 
İş Bankası Kültür Ya
yınları Nehi r Söyleşiler 
dizisi bu kez Neşet Er
taş Kitabı ile okuyucula
rına sesleniyor. Haşim 

Akman, Ertaş'ın 50 yıl
lık sanat yolculuğuna 
ışık tutmak için soruyor, 
Neşet Ertaş anlatıyor ... 
Kitabın ekinde Neşet 

Ertaş'ın "Gönül Dağı" isimli CD'si veriliyor. 
Ayrıca Neşet Ertaş'ın ifadesiyle "kendi okuyu
şuna ilk kez bu ölçüde (yüzde 85 oranında)" 
yaklaşacak şekilde notaya alınan dört türküsü
nün notası da kitapta yer alıyor. Aklımıza, di
linıize ve gönlümüze takılan; kimindir, ne za
man yakılmıştır diye düşünmeden çaldığımız, 
söylediğimiz, mırıldandığımız türkülerin kay
nağı Neşet Ertaş, gönülden gönüle akan bir 
sevgi bağının kapılarını aralıyor. Şimdiyi, tam 
şu anda Içinde bulunduğumuz ruh halini anla
tan türküler kadar, çok uzak geçmişleri n, artık 
çoktan geri lerde bıraktığımızı zannettiğimiz 

başka hayatların, başka toprakların sesini ha
valandırarak bize getiren türkülere de ses ve
r.,_ Neşet Ertaş ... 
Gönül Dağında Bir Garip 
Neşet Ertaş Kitabı 

Söyleşi : Haşim Akman 
Kitapla Birlikte: NeşetErtaş 
Gönül Dağı Albümü 

Buz üstünde yürür gibi 
fMI'I!II:IIAN Everest Yayınları, usta-

M{/fTvtıi~Hvtio/rq/11 mız, dergimizin şairle-
..,_,. rinden Ahmet Erhan'a, 

şiirde 30 yıl hediyesi ha
zırladı geçen ay. Bir şa
ire verilebilecek en gü
zel hediyeydi bu. Usta 
şairimizin seçme şiirle-

~ rinden oluşan, tam 420 
sayfalık, "Buz Üstünde 

Yürür Gibi" isimli kitap, bir şiir kitabından 
çok, bir ansiklopedi gibi duruyor. Eylül ayında, 
İstanbul'da dostları ve şiirseverlerle, şiirde 30 
yılını kutlayacak Ahmet Erhan'ı biz de şimdi
den tebrik ediyor ve sizleri şiirinden bir mıs
rayla baş başa bırakıyoruz : 

Bedenini bir dünya haritası gibi dizierime 1 Se
rip de yollar aradım yürümek için 
lçime çekmek için hava, koklamak için çiçek 1 
Ve bir kadın, yaşamı benimle bölüşecek 
Sevdl?jim şeyleri sevecek, bir incir ağacından 1 
Damlayan süt dolarken memelerine 
Buz üstünde yürür gibi 
Ahmet Erhan 
Everest Yayınları 

Marx 'ın Sosyolojisi 
"H içbir düşünce sistemi 
ne kadar parlak bir bey
nin ürünü olursa olsun, 
kişisel araç ve icallarla 
yaratılmamıştır. Herkes 
kendi ça?jının ürünüdür. 
Ve yine herkes çağını 

aşacak kavram ve ku
ralları bi le ancak o ça
?jın kazanımları içinde 

oluşturur ve geliştirir. Sözlerin büküldüğü an
lar vardır ... Kendi çağının ötesinde bütün geç
mişe ve geleceğe ilişkin söyledikleriyle heretik 
bir söylemin dolaysız temsilcisidir... Marx, 
kapkara sakalı ve boncuk gözleriyle tarihe der
kenar olma talihsizliğine düşmüş yığınla unu
tulmuşun arasından günümüze ve sonrasına 

damgaını vurmuş önemli bir kimllktlr. Moder
ni, oportünisti, yen isi, post'u, batısı, doğusu yı
ğınla versiyonu arasında Marksizm yaratıcısı
nın ışıltılı aklını yansıtmaya devam etmekte
dir." Gurvitch, erken dönem yazıları üstüne 
yaptığı çalışmada Marx'a 'sosyologlar prensi' 
ünvanını verir ve sosyolojik araştırmaların, 
onun saptadığı sorunlar doğrultusunda yönlen
ınesi gerektiğinin altın ı ısrarla çizer. 
Marx 'ın Sosyolojisi 
T.B. Bottomore ve Maximiilen Rubel 
Çeviren: Zuhal Bilgin 1 Chivi Yazıları Yayın. 

Katille Bulu~ma 
Bir efsane gibi anlatı

l ır ya, terzinin söküğü
nü dikememesi. .. İşte 
bizimki de o hesap. 
Derginin yazar- çizer -
çalı~anlarının eserle
riyle ilgili haberleri 

Ersın Kal~.an hep en son biz veriyo
n.ız. Hürriyet gazete
sindeki başarı larıyla 

tanıdığınız Ersin Kal-
kan, henüz yazarımız değil ama en yakın ar
kada~ımız . Geçenlerde, bir kitap yazdı. Ki
tap, 20 Eylüll992'de Diyarbakır'da öldürü
len Musa Anter' in kızı Rahşan Anter Yoroz-
1~ ile cinayetin faili olan PKK itirafçısı ve 
JITEM mensubu Abdülkadir Aygan'ın bira
raya gelmeleri ekseninde, Türkiye'nin doğu
sunda son 25 yılda yaşanan hukuk dı~ı olay
ları gözler önüne seriyor. Üzerinde çalıştığı 
bir projeyi kitaba çevirdi, desek daha doğn.ı 
olur. Bütün bu olanların baştan sona tanı
ğıydık, ama nedense ne biz kitabı tanıtma 
gereği duyduk, ne Ersin Kalkan bize kitabı 
göndemıe gereği duydu. Sonunda da olan ol
du ve bir savcı kitap hakkında toplatma ka
rarı verdi. Kitapçılardan toplatılmamı~, 
unutulmu~ nüshalardan bulursanız, kaçır
mayın deriz. 
Kati lle Buluşma 
Ersin Kalkan 
Güncel Yayıncılık 

Seyf-ul M il u k il Melke 
Xatıin 

Seyf-ul Miluk il Melke 
Xatiln, klasik Kürt ede
biyatının en önemli ama 
şimdiye kadar tanınma
mı~ şairlerinden Siyah
poş'un dokunaklı ve sa
de bir dille yazdığı ese
ri. 3000'e yakın beyit
ten ve ondan fazla ga
zelden oluşan eser, kla-

sik bir Kürt aşk efsanesini konu alıyor. Ese
rin dilinden de anlaşılacağı gibi Siyahpoş 
kendinden önceki Kürt ediplerinden Melaye 
Ciziri ve Mela Hisene Bateyi'nin yolunda 
ilerlemiş, bununla beraber Kürtçe'nin Kur
manci ile Soranice lehçelerini çok güzel bir 
şekilde yoğumıakla birlikte, bu eserinde 
Kürtçe dışında Farsça, Arapça ve Türkçe'yi 
de iyi kullanmış. Eseri yayına hazırlayan ya
yınevinin farklı nüshaları karşılaştırıp, ge
rekli yerlerde beyltieri notlandımıası ve ese
rin müelliflnin hayatı ile yaşadığı devre ve 
edebi kişiliğ i hakkında bilgiler vemıesi bu 
kitabı daha da zenginleştimıiş. Ayrıca eserin 
sonuna eklenen sözlük de klasik ~iirin derya
larına dalmak isteyen günümüz okuyucuları
na kolaylık sağlamak bakımından önemli. 
Seyf-ul Miluk il Melke Xatiln 
Siyahpoş 
NObihar Yayınları ., .. , 
~ ............... .ı ... , ...... 
... , .. ~ • .. •• ı 

........ 

Ankara'nın Doğusunda
ki Türkiye 
Sevan ve Müjde Nişan
yan'ın en yeni gezi kita-

- bı Doğu ve Güneydoğu 
Türkiye'yi gezecekler 
için eşsiz bir rehber. 
Kapadokya'dan başla
yarak Çukurova, Hatay, 
Urfa, Mardin, Diyarba
kır, Hakkarı, Van, 
Kars, Artvin, Tunceli ve 

Erzun.ım'u kapsıyor. Bilinen yerlerin yanısı
ra, daha önce adı duyulmamış çok sayıda il
ginç yeri içeriyor. Bölgenin tarihine ve top
lumsal yapısına ilişkin bilinmeyen konulara 
da değiniyor. Güzel resimleri var. Nerede 
yemek yenir, nerede kal ınır, nasıl gidilir gibi 
pratik detaylar da eksik değil. 
Ankara'nın Doğusundaki Türkiye 
Müjde Nişanyan, Sevan Nişanyan 

Mağden'den Politik 
Yazılar 

Perlhan Mağden'in 

yeni kitabı Politik Ya
zılar, Merkez Kitaplar 
tarafından yayımlan

dı. Mağden kitabını 

şöyle özeti iyor. "S ı k 
sık şunu belirtmeye 
çalıştım: Tahtalara 
vumıamız gerektiğini , 
BU KOŞULLARLA, 

bu umutsuZ/geleceksiz/vaatsiz şartlarla 
olağanüstü iyi dayanabildiğimizi düşün
mekteyim. Ama o denli yaymaya, hayra 
yomıaya, sabra muktediriz ki; bir şeylerin 
değişmesi, değişebilmesi için de (Hemen! 
Şimdi!) kıçımızı kaldıramadığımız, elimizi 
taşı r) altına sokamadığımız, örgütlenemedi
ğimiz malum. Nasıl her şer'de bir hayır ya
tıyor; bizim bu sonsuz istiap hadlerimiz de: 
bir şeyleri deği~tirme, haklarımızı talep 
edebilme, mücadele verebilme kapasiteleri
mizin nasıl da ufacık tefecik, namevcut, 
adeta yok gibi olmasına neden oluyor. Ta
hammül seviyelerimizin yüksekliği, taham
mül etmemiz gereken boktan koşulların de
vamını temin etmekte esasında. Buyn.ın 

gübreye. Vicdanla, bellekle, hak-hukukla 
muhasebesini yapan; tahakkümle, tecritle 
savaşıp geriye iti lenin, gömıezden geline
nin, susturulmaya çai ışılanın, hakkına sa
hip çıkılmayanın sesi olan; düne değil her 
güne ait eskimeyen yazı lar. Politik Yazı
lar, zayıflayan toplumsal belleğe rağmen 
her zaman hatırlamak ve hatırlatmak 
için." Pol itik Yazılar 1 P. Mağden 1 Mer
kez Kitaplar 

Sayın Derya Sayın 
Yeni kuşak mizah us
talarından Derya Sa
yın'ın ilk karikatürle
r!, efsanevi mizahçı 
Oğuz Aral yönetimin
deki Gırgır dergisinde 
yayımlandı. Gırgır, Li· 
mon, Leman, Hıbır, 

Pişmişkelle ve Ex
press gibi dergilerde 
çalışt ı. Yaşamdan il

ginç anlar yakalayarak, mizahına yansıt
masıyla tanınıyor. Daha önce kimsenin dik
katini çekmeyen günlük yaşam ayrıntıları 
Derya Sayın karikatürlerinin ana unsurları
dır. Komik bir şölen yaşamak isteyenlere ... 
Sayın Derya Sayın 
DeryaSayın 

+ 1 Kitap Yayınları 

Avesta'dan Şahmaran 
serisi 
Avesta Yayınevi, Kürt 
kadın şairlerinin 5 ki
tabını Şahmaran seri-
si ismi altında yayınla
dı. Seride, şairler Ke
jal Ahmed, Jila Hu
seyni, Axin Welat, Gu
lizer ve Fatma Sav
cı'nın şiirleri bulunu
yor. Avesta Yayınevi 

uzun süren sessizliğinden sonra birkaç 
Kürtçe kitabı birlikte çıkardı . Şahmaran 

serisi adında bir seri yayın iayan Avesta, 5 
Kürt şairin eserterini okuyucuya ulaştırdı. 
Şahmaran serisinde eserleri yayınlanan şa
irferden Kejal Ahmed Güney Kürtlerinden, 
Jila Huseyni Doğu Kürtler inden, Axin We
lat Güneybatı Kürtlerinden ve Fatma Savcı 
ile Gulizer'ln ise Kuzey Kürtlerinden olma
sı seriye daha bir renk katmış. Şairler, 
farklı pencerelerden bakıp, şiir içinde bir 
zenginliği de gözler önünü seriyor. Kürtle
rin yaşadığı dört parçadan birer şairin eser
lerinin olması Şahmaran serisini daha da 
güzelleştirmiş. 

Şahmaran Şiir Serisi 1 Avesta Yayın ları 
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TARA JAFF 
İSTANBUL'A GELİYOR 

Kürt arpist Tara Jaff, Temmuz sonu 
gibi İstanbul'da olacakmış. 

Londra'da yaşayan sanatçı, psikoloji 
eğitiminin ardından ıo yıl boyunca İş 

i ngilizeesi Danışmanlığı yapmış ve 
dört yıl önce kendini tamamen 

müziğe adamıştı. Bir buçuk yıl önce 
bitirdiği ve Kom Müzik'ten bu 

aybaşında çıkaracağı albümünün 
ardından yeni bir çalışma için 

stüdyoya girecek Jaff, arkadaşı 
Kaywan Shushmeyi ile yeni bir albüm 

yapıyormuş. Arpist, yakında 
Londra'da yeni bir eserine klip 

çekecekmiş. 

BEKEN KLİBİYLE 
AGLATACAK 

Rojhan Beken yeni albümü 'Evlna 
Azadi'nin ilk klibini "Bigri 

Diyarbekir" şarkısına çekiyormuş. 
Senaryosunu yazdığı klibinin 

yönetmenliğini de üstlenen müzisyen, 
Diyarbakır sokaklarında 

görüntüiediği ilk sahnelerinin çekimi 
için Sur Belediyesi'nin desteğini 

almış. l985'1i yıllarda Diyarbakır'da 
duvara yazı yazarak aynadıkları 

özgürlük oyunun kabusla 
sonuçlanmasını konu edinen klibin 
diğer sahneleri fa rklı şehirlerde 

tamamlanacakmış. 

KAWA GÖNÜLLERİ 
FETHEHTTİ 

İki yıl aradan sonra " Ez O Tu" i le 
sevenlerine merhaba diyen Kawa 12 
parçadan oluşan albümüyle oldukça 

beğeni Imiş. "H us na" isi ml i 
parçasında Beşer Şahin'in de ses 
desteğ ini alan müzisyeni yoğun bir 
konser trafiği bekliyormuş. "Hurca 
Tari" ve " Husna" isimli eserlerine 

klip çekeceğini belirten Kawa, 
görüntülü müziği sevmiş olacak ki 
albümde birkaç parçaya daha klip 

çekmeyi düşünüyormuş. 

KARAKIŞ ALBÜMÜNÜ 
YENİLEDİ 

Nevzat Karakış daha önce yayıniayıp 
az sayıda çoğaltılan "Bizar" adlı 

albümünü yeniden yayınlamış. 
Müzisyen, annesinin adıyla 

yayınladığı ve onun sevdiği türküleri 
okuduğu çalışmasını Cem Yıldız 

yönetmeni iğinde oluşturmuş. Karakış 
uzun zamandır ertelediği kendi 
bestelerinden oluşan bir albüm 
hazırlığında olduğunu söylerken, 

"Hala türkü söylemek, şiir okumak 
için kendirnce bahaneler buluyorum. 

Bizar'ın yeniden doğmasının da 
sevincini yaşıyorum" diyormuş. 

ESMER FESTİVALLERE 
DOYMUYOR 

Çok ödüllü belgesel filmi "Oyun" ile 
New York'tan da "En İyi Yeni 

Belgesel Yönetmeni" ödülüyle dönen 
Pelin Esmer son olarak Altın 

Koza'da ilk kez verilen "Yılmaz 

Güney Özel Ödülü"ne layık 
görülmüştü. Filmiyle birlikte birçok 
festival dolaşan Pelin Esmer sırada 

Avustralya ve Şili'nin olduğunu 
söylüyor. "Festivallerin şu ara 

yoğunluğu azaldı. Ben de vaktim 
oldukça yeni projem üzerinde 

çalışıyorum" diyen Esmer'in yeni 
filmi kurmaca-belgesel olacakmış. 

LORİ'Yİ MİZGİN 'DEN . . 
DINLEYIN 

l<oma M izgin'den yıllarca "Şev" 
parçasını dinleyenler dillerine 

dolanan bu parçadan sonra artık yeni 
bir albümü hak etmişlerdi. Grup da 

en nihayetinde üçüncü albümleri 
"Hasret"i sevenleriyle buluşturmuş, 

son günlerde MMC'de sıkça 
gösterilen "Lori" isimli parçaya da 

klip çekmişler. Avrupa'da müzik 
çalışmalarını sürdüren grubun 

üyelerinden Yılmaz Erşahin aynı 
zamanda bir akademisyenmiş. 
Erşahin, kültürler arası uyum 
kOnusunda dersler veriyormuş. 

DARINAVRUPA 
TURNESiNE ÇlKlYOR 
Tek parçalık single'ı "Money for 
Nothing"den sonra ç ı kardı ğı ilk 

albümü "The Anthem"le İsveç'te pop 
müzik çevrelerinin dikkatle izlediği 
Kürt genci Darin Zanyar, gençlerin 
ve özellikle kızların en çok dinlediği 
şarkıcı olmuş. Katıld ığı İdol 2004 
popstar yarışmasında ikinci olan 
Darin, daha sonra Sony BMG ile 

sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz kış 

İsveç'in 15 şehrine konser turnesi 
düzenleyen müzisyenin şimdi Avrupa 

turnesine hazırlandığı aldığımız 
duyumlar arasında. 

FOLK-ROCK'TA YENİ 
BİR İSiM 

Tarkan Erkan ilk solo albümünü 
yayınlamadan önce bir dolu iş 
çıkaranlardan. "Aimam Lazım" 

albümünde folk-rock tarzıyla 
okuduğu parçaların birçoğunda kendi 

imzası var. Mezun olduğu Ege 
Üniversitesi S.B.E. Türk Halk 

Oyunları'nda öğretim görevlisi olarak 
çalışan Erkan, Devlet Tiyatroları 

başta olmak üzere birçok 
organizasyonda (THO 

yarışmalarında) müzik direktörlüğü 
yapmış. Geçtiğimiz günlerde albümle 

aynı adı taşıyan klibini Kemal 
Başbuğ'a çektiren müzisyenin 

çalışması Seyhan Müzik-İSA Yapım 
etiketi taşıyor. 
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KOÇ'TAN KULAKLARA 
ŞENLİK ALBÜM 

İlk albümü "Anadolu Yakası" ile 
müzik dünyasına adım atan Cansu 
Koç, 9 şarkının yer aldığı yeni folk 
rock albümü "Yalnızlık Mevsimi/9 

Renk" ile tekrar hayranlarıyla 
buluştu. Koç albümünde, 

Gamzedeyim Deva Bulmam, A Leyli 
Leyli, Şu Dağlar Kömürdendir, 

Taşçiçeğim <İran ezgisi), Güzelliğin 
On Para Etmez gibi eserleri 

seslendirmiş. Kıbrıs halk türküsü 
Feslikan'a klip çekmeyi 

düşündüklerini belirten müzisyen 7 
Temmuz'da Barış Manço Şarkıları 

Anma Etkinliği'nde sahne alacakmış. 

BOL SIHHATLER 
MEHMET ATU 

Mehmet Atlı'nın üzerinden kara 
bulutlar eksik olmuyor. Albümünü 

çıkaracağı firmanın ekonomik 
n~denlerle anlaşmayı askıya alması, 
sağlık sorunlarından dolayı diğer 

çalışmalarına ara vermesinin üstüne 
bir de bizim geçen ay bu sayfalarda 
söz ve müziği kendisine ait "No Çı 
Hala" eserini yanlışlıkla "Patika 
grubunun sevilen şarkısı" olarak 
yazmamız tuz biber olmuş. O 
Esmer'i, biz onu çok severiz. 

Konuştuk, anlaştık. Özür borcumuzu 
ameliyatından hemen sonra bir çay 

borcuyla ödemeye karar verdik. 

MARDiNi ŞAŞIRTA
CAKMIŞ! 

Berdan Mardini, "Senden Çocuğum 
Olsun" adlı albümünden sonra 
altyapılarını hazırladığı yeni bir 
çalışma için stüdyoya girmiş. 

Müzisyen, Eylül gibi çıkarmayı 
planladığı yeni albümünde iki esere 

dikkat çekiyor ve "Annem Kızıyar ve 
Pembe isimli şarkılarım sevenlerimi 
oldukça şaşırtacak" diyormuş. Eylül 
Yapım'ın prodüksiyonunda iki ayrı 

dizide rol al abi leceğini bel i rten 
Mardini'nin birine yanıtı şimdiden 
olumluymuş. Dizinin konusunu sır 

gibi saklayan müzisyeni diğer 
karakterlerinden farklı bir rolde 

izleyecekmişiz. 

KAZlM KOYUNCU 
ANISINA ALBÜM 
Tunay Bozyiğit'in söz ve 

bestelerinden oluşan 
Şahrud&Seyduna üçlemesinin 

3.albümü Seyhan Müzik tarafından 
dinleyicisi ile buluştu. Geçen albümde 

yer alan seslerin daha sonra kendi 
müzikal çizgilerini oluşturduğuna 

tanık olmuştuk. Bunlardan birisi de 
Kazım Koyuncu'ydu. Müzisyen 

Koyuncu'ya ithaf ettiği bu albümünde 
ise Gülay, Nurettin Rençber, 

Birillant, Lal, Fırat Başkale, Arzu 
Görücü ve Ali Nafi le?nin yanı sı ra 

.~üge Sarıkurt, Özge Sarıkurt, Ayşe 
Ozaltın gibi amatör seslerle çalışmış. 

DİLBA ÇOCUGUYLA 
BAŞBAŞA 

Beritan aşiretinin İsveç'te yaşayan 
müzisyen kızı Dilba, evlenip bir de 
çocuk sahibi olunca elini eteğini 

müzikten çekmiş. Dilba'nın müziğe 
dönüp dönmeyeceği de sırrını hala 

koruyormuş. 97 yılında İsveç'in yılın 
en büyük kadın pop-rock sanatçısı 

ödülünü alan müzisyen, bazı Avrupa 
ve dünya listelerinde bir nurnaraya 

kadar çıkmıştı. Stockholm'de 
yaşayan Dilba'yı dört gözle bekleyen 

hayranları, şimdilik Avrupa'da 
ünlenen diğer Kürt pop, rock, hip hop 

müzisyenlerle idare edecekler gibi. 

JÖNTÜRK İDDİAU 
GE LİYOR 

Jöntürk, uzun bir suskunluk 
döneminden sonra; nihayet "Şaman" 

albümünün kayıtlarını bitirdi. 
Atlantis Müzik etiketiyle Temmuz ayı 

içinde yayınlanmaya hazırlanan 
Jöntürk - Şaman albümünde kim ler 

yok ki: Leman Sam, Cemali, 
Bulutsuzluk Özlemi, Pınar Aylin, 
Akrep Nalan, Şair Cezmi Ersöz, 

Barikat grubundan Murat Patken ve 
diğerleri. ı996 yılında kurduğu 

Güneşin Çocukları 1 Barikat grubuyla 
kendini Türkiye'de hiphop kültürünün 

gelişimine adayan Jöntürk, yeni 
albümünde oldukça iddialı. 

SÜRMELİ FlRTlNA 
ÖNCESi SESSiZ 

Usta oyuncu Ali Sürmeli Kürt 
yönetmen Kazım Öz'ün "Fırtına" 

filminde oynayacakmış. Sürmel i'nin 
bir sivil polisi canlandıracağı film, 
ı 990'1arın öğrenci eylemiii i klerini 

konu ediniyor. Yaz çekimlerine kastı 
oturtur oturmaz başlayacak yapım 
ekibi ise ı milyon avro tutan filmin 

bütçesi için hala arayışta. 
Sonbaharda çekimierin devam 

edebilmesini isteyen ve 'ben spansor 
olurum' diyen varsa aranızda Yapım 

ı3''ün kapıları size ardına kadar 
açık, duyurulur ... 

SERHAD RAŞA 
STÜ DYOYA GİRDİ 

Kurduğu gruplar ile uzun yıllar sahne 
ve konser çalışmaları yapan Serhad 
Raşa, nihayet ilk sola albümü için 

stüdyoya girdi. Son olarak 
Rengahenk Türküler adlı kolektif 

albümde iki türkü seslendiren 
müzisyen, okumalarını devam 

ettirdiği albümünü Sel Majör Müzik 
etiketiyle müzikseverlere sunacak. 
Prodüktörlüğünü Selda Bağcan'ın 

yaptığ albümde, çoğunluğu Raşa'nın 
bestelediği eserlerin altısının söz 
yazarı Yusuf Hayaloğlu. Serhad 
Raşa, Munzur Festivali'nde Selda 
Bağcan ile birlikte sahne alacak. 
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JCJ0520061302 
Oeniı 
Ne şansiısı n be Deniz 
7Z'de ipi geçirdiklerinde boynuna 
Gençlin 
lik yüz metreyi sana koşturduklarında da 
Ipi göQüslerken de 

Son yüz ııetreye çok var daha 
Senın kadar şanslı deQil 
Şimdiki gençlik 

Ke şanslısın be Oeıııll 
Diklin bütün kav
Gençtin 
190520061334 

TOPRAl DOKOL 10IIIıB 
bizi kendinize 
sıkt~ınız yerdeyi 

kırmızı gelınlikli b a • 
menniye tetik 
baruta ateş gıbi 
ölüme kardeş olmuş 
birlikteyiz 

gün olur 
her çocııQu ayrı renklere güldürten zaman 
ölülerinııze güldiirtii çocuklarımızı 
leke olur gijQt yapışır ruhlarınıız 
gün olur 
toprak medet diler de 
yaojmayan bir yaQmurda boQulur korkularım ız 

bakın orda beyaz gelinlikli bir hayat 
tam da gerdek evinde 
bakın orda yan yana 
iki damat odası 
iki ananın yaşanı çınlatan zılgıb 
hem halayda var bakın 
mendil nriyor başı çekene 
yaşlı köyün yaşlı aQası 

bizi çıkartın kendinize sıktı~ınız yerden 
sapladıQınız kalbinizden çeki n 
bu mermi şışlı artık 
tokman kurucu_ 

OLON BAKISUN 
Bir ayazın puslu çetesinde 
KoltuQuma oturup 
Çocuklara anlattıQım hikayellldin 

Veyahut şimşeklerio çaktıOı 
Velvele ve zelzelenin eksik olnıa~ı 
Örtük bır şehirdin 

Yollsa dılden dıle dolaşan 
Ve gerçeklik payı h~ olmayan 
Saklı b[ giz11iydin? 

Ya da yokuş aşaojı inen 
Ve istikametini radar çözlerden saklayan 
Olüm treni miydin7 

Hayatısinmeye bırakmış 
Çocuk dallara sahip 
Yaşlı bir çınar mıydın? 

Deniz kenannda birikiiliş 
Hiçbir amacı olmayan 
Cılız w kum tanesi m~din? 

Bakışı ferman 
Bakmayışızindan 

ve o zaman sizi 
ne kulaklarınızı bkadıQınız 
ne de yüzünüzü kapatbQınız 
~rinız turtarabilecıt 

d~arbalekir 

yüreQim sensiz düştü yollira 
sene doksanaHıda 
ateşter ~inde soııbalıafda 

~zlemin kanallı bir kuştu 
korıcırken ülkemin karlı daojlanna 
şiiri gül diye taktım yanaQına 
her acının yürek noktasında 
sabahın ilk ışı~ında 
duyguların tarifsiz hosnutluQunda 
bir şiir düşer içi me seni arayan 

gürültülü daoj yamacında 
ESNER yüzün bııQday tenin 

fikriırıe yol açar 
murat tekin 

esmer gülüşlüm 
Mııi anlamadın ya ona yanarım 
elnfılda pervane gibiydim 
seıı lt(Jet)men lojmanındl 
~ıeıı..-ısıanmışlılı 
li li Nlıııı a lıııU 
- lıelllııracMII piriıci Illi 
llııllı !aa narin, IHi 
te lılla esmer 
lllla ürkek misin? 
ben kaç zamandır uzalti 
sürgünden beter gurbetltlle 
işkencede ışıksıL aşksız. ~ 

sen hala dur durak bilmez 
uzakalra sevdalıysan eQer 
ankara yıldızdayım 
yimıibir yaşındayım 

e~emin tadında 
hayatla inattayım. 
torina 

düşler ve çılgınca sevdalarta 
büyüdüm 
ayrılıklarla lıayııılıklar1a büyüdüm 
özlemle büyüdüm 
emek verdim ekıııek yedim 
bir çok şeyden vazgeçtim 
bir kaç bi~ için 
sandıQınız gibi deQil yani 
aksine 
yaşamayı dayatırken sizlere 

'biraz acemi 
biraz ürkek 
billlÜ yabancısıyım dıyt sızıere 
6yte iirselerneyiıı yilf4inıı 
biriz M 
biriz lıil!lı 
elet lll wnatil 
"""~ Tell9ini .. ,Ofll 

SAIIA IAimlltlll $11101 
Bir hiyil QGzleriıılit llllııdt. 
Yüziillllt wslit Sftiıci. 
Ye seıı ;tt* beııiftı ollyonııl. 

EteQınde bayran bütün rıtlderi, 
Gözlerin kozalaktan çıkan kelebek kadar canlı. 

Ve sen hayatı yakın kılıyorsun. 

Kaç zamandır sana hasretim. 
Avucumda izleri hala ellerinin. 
Sol elimde hafif silik gölgeden izler. 

Senin kokun var başından odama kadar sQkaOın, 

Ismin yakmasın genzimi diye: 
Seni boylu boyunca ~imden anıyorum. 

Seni çı* yakınırndan hatırlıyorum. 

Hatırtamakla kalmıyor. 

Sent 

Seaiıılt.bir daha doOUP. 

Telaşil ıQIIıil"ll·itiJ· 
Gözterinde 
Serperdi sesi a~ilıllııllii; 
Şimdi sen 
Gözyaşlirınla akıyorsun 

YiıeQimin ırınaQına dökülen sevdaya 
ISlAH AlMAZ / 0.6.061006/ KÜTAHYA 

YOKTUN 
Dardaydım 
Içim. kendinden büyük acılar !aşıyordu 
Gün~ Kemrutta şarap muhabbetlerinde 
Yıldızlar kendine şavkıyordu 

YOKTIJK_ 
iırllıiD I'OUT/Ceylaııpuıar/IJRFA 

IlASil AIIWSAN 
8etnbeyiz leniılde dolaştılll 
Y-Sftdiftı 
Mavini 
lçiııacıiNdı 
Bilesiıı 
Hisseltil seni her sokıduQUildi 
SeriRiitilde 
o...-
[e çok da SICJllıtn sevdili 
,.. •ısın dersen 
Asli 
loblıu sevdim 
lslık çalaıiat güle 
ŞtfbliDi sndiııı -·Her· IIToprik 

BlZ HEP ANA KARMINA HASRET KALDIK 
Terk edilmiş bır köyiçiııde. 
Oksüz kalmış çocuk gi b~di yüreQimiz 
Daha başlarken. yaşama küstük 
Çocuk olmadan yetişkin olduk 
Ana sütüne doyamadık. 
Kurşuna doyduk 
Nerede oyununa dalııuş bir çocuk görsek 
Öldüresıye kıskaııdık 

Biı dünyaya hep fazlalık olduk 
Bız kışı süslü pencerelein gerisinde deQil. 
Çok ötesinde yaşadık. 
Yeri g(~Qü örten apak kardan olduQu gıbi. 
Yazın acımasızca yakan güneşten 
AlabildiQıne nefret ettik 

Biı dışımızdaki herkesi düşman bil dik. 
Içimizde yeşerınişse de mgi filizcıklerl 
Ihmal ettik. fark etmeden öldürdül 
Biz hep dünyaya yabancı kaldık. 
Biz hep ana karnına hasret kaldık. 
Ye ölümü dost 
Ye ana karnına benzer diye, 
Mezarları 

Yuvamız bildik. 
(ÇocukluQunu yaşayamamış bütün ınsanljfa , özellikle de 
ateş altında yaşayan doiju çocuklarına_.) 
Yıldız AY 1 Ankara Onv. 

llührü Silinmeyen Tek Sen Kaldın Bilıncirnde 
1. 
hüznün mevsimidir sonbatlar 
topraQı örten san yaprakların kokuları 
bir örnrün yaşadıQı ayrılıkları hatırlatır 
güneşin kollarından kurtulur yeryUzU 
ve ismini bilmed~imiz ç~ekler 
devrıl[ bırer birer 
salar bütün y~illikler gün ortasında 

z. 
sonbaharda sensizlik 
çelik pençeli bir el gibi sıkar yüreQimi 
damla damla soluklaşan bir günün akşamında 
başlar yine.kar!llıksu bir aşkın ölüm töreni 
bu aşk nereye M sevQili 
alevu.ıtı ~ 
.. ~ ıeylilljl(leri 
lıeı ... h Ml Silllyalaştırıyor beni 
.....,. fiiiıiin --..--...... 
Çift ..... ıliietek _ ....,.Oiü 
,.._Mılt~ım acı yaQacak yeryüzüne 
aıı-ııı tibi kaynayan ateş okyanusları 
kuşalacak düşlerimi 

ne evlerin ışıkları yanacak 
ne caddeler aydınlanacak 
ay küsüp gidmk birııımeyen bir ülkeye 
Ye yıldızlar teker teker dökülecek yere 
silinetek gündüzden kalma nesnelerin hükmü 
ne rtııkierini algılayacaQıııı 
ne de duyaca4ım kollularını 
Mehmet Ali Yazıcı 
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&İR KAZA :sot.KICU 
KA V~ TTİ~ iM 

ooooı~ ~i. &u 
KADAR GÜZel. &İR 
oıRGt~tM. 

TURiıaa. 

Gönüllü temsilciler anyoruz .... 
Güzel memleketimizin her yerinden; metropollerden, şehirler

den, kasabalardan, illerden , vilayetlerden, ilçelerden, beldelerden, 
mahallelerden, köylerden, nahiyelerden, narinciyelerden, genelevden, 
yavru vatandan, asıl vatandan, kısacası yurdun dört bir yarundan 
gönüllü temsilciler anyoruz. 

Aranılan V asillar 
Okumuş okumaınış, okuyan okumayan, aç tok, solcu sağcı, Kürt 

T ürk, Alevi Sünni, dinli dinsiz, laz arnavut, çerkes karadağ, doktor, 
mühendis, öğretmen, muhasebeci, mali müşavir, dö nerci, kebapçı, 
bulaşıkçı, komi, garson, imam, müezzin, bekçi, koruma, yakın güven
lik, temizlikçi, çayCl, ofisboy, şebboy, pilot, hostes, yer hostesi, şofcir, 
muavin, lastikçi, motorcu, motor, bilgisayarcı, yıkamacı, yağlamacı, 
lapacı , emekli , dul, yerim, ev kadını, sokak kadını, hayat kadını, iş 
kadını , iş adamı, dert adamı, öğrenci, çalışan, memur ... 

Her yaştan, her cinsten, her milletten, her boydan, her kilodan, 
her meslek gurubundan gönüllü temsilciler anyoruz ... 

ESMER Temsilci Kartı'nı yakasına yapıştıracak, bayi kontrollerine 
çıkıp, gazete satıcılarının yakasına yapışacak, "Ben dergimi istiyorum 
arkadaş, niye yok" diyecek, ya da dergi varsa, "Niye ön tarafta, görii
nca bir yerde değil" diyerek firça kayacak, illa ama illa anza çıkaracak, 
gönüllü temsilciler anyoruz. 

ESMER'in tüm Türkiye'deki gazete ve dergi bayilerinde sağlıklı 
bir şekilde bulunmasında katkılan olacak, ilerde aifedersiniz ama 
kıçının telleri kadayıfa döndüğünde bu macerasını, "2006'lı yıllarda, 
T\irkiye'nin belki de dünyanın en acayip dergisi çıkıyordu, adı 
ESMER'di, ben de vardım kadroda" diyerek torunlarının torunlanna 
anlatacak, yazıyı , çiziyi, şiiri , öyküyü, edebiyatı, kültürü ve sanatı 
seven gönüllü temsilciler anyoruz ... 

Biz ciddiyiz, ciddiyiz ve bekliyoruz, ESMER'le kalın ... 

İrtibat için e-mail: postaCksmerdergisi.com 
İrtibat için mektuf? adresi: · 
ESMER DERGİSI: Mahmutbey Yolu, Meriç Sok, No: 28 1 Kat: S -
Şilinevler 1 Bahçelievler - İSTANBUL 

YOKLAMA DEFtERI 
Ahmet Erhan; - Burada; A. Can Akyol;- Burada; A. Ertan Mısı rlı;

Burada; Abidin Parıltı; - Burada; Ahmet Kahraman; - Dinleniyor; 
Ahmet Tulgar; - Burada; Akif Kurtuluş-Tatilde; Ali Nesin; - Burada; 
Altay Martı- Burada; Aslı Erdoğan-Burada; Ayhan Bozkurt; - izinli; 
Barış Mutlu; - Burada; Berna Şahin-Şansını zorluyor; Beşir Sevim -
izinli; Cenk Gündoğdu; - izinli; Cezmi Ersöz; - Tatilde; Coşkun Aral; 
- Gezide; Cüneyt Özdemir-izinli; Dicle Anter-izinli; Enver Özkahra
man; - izinli; Enver Sezgin; - Burada; Evrim Alataş; - Burada; Ey
lül N. Geroğlu- İzinli; Fazıl Hüsnü Dağlarca; - izinli; Fadıl Öztürk; -
izinli; Ferzende Kaya;- Burada; Feyza Hepçilingirler;- Burada; Gül
cemal Durdu; - izinli; Gülseli İnal; - Burada; Halim Bahadır; -
Tatilde; Hasip Kaplan; - Burada; Haydar Ergülen-Gelecek aya; Hü
seyin Alemdar-Burada; Hüseyin Çelikten; - Gelecek ay; İlyas Orak
izinli; İmam Cici; - Burada; İsmail Beşikçi; - Burada; Kemal Varol; 
- izinli; Küçük İskender-Yakında geliyor; Lale Müldür;- Burada; M. 
Ali İzmir; - izinli; Mehmed Uzun-izinli; Mehmet Esen-izinli; Meh
tap Meral; - izinli; Metin Kaygalak-Yazıyor; Muhammed Çakırai
Tatilte; Muhsin Kızılkaya; - Burada; Murat Muslu-İzinli; Müslim 
Çelik-izinli; Müslüm Yücel-Burada; Neşe Yaşin-Burada; Nihat Ka
ya-Sınavı geçti; Nihat Ziyalan-İzinli; Onur Caymaz-izinli; Osman Ol
muş; - izinli; Orhan Alkaya- izinli; Orhan Pamuk- Dinleniyor; Pelin 
Batu; - Burada; Ragıp Duran; - Burada; Reis Çelik; - Burada; Rey
han Alaç Çiçek; - Burada; Rohat Alakorn-izini sürüyoruz; Safa Fer
sai-İzinli; Salih Bolat; - izinli; Selim Temo-Burada; Selma Ağabe
yoğlu; - izinli; Sunay Akın-Gelecek aya; Şerafetlin Kaya; - Burada; 
Şeyhmus Diken; - Burada; Tacim Çiçek; - izinli; Tayfun Atay; - Bu-
rada; Tim Davis; - Burada; Tuna Kiremitçi; - Burada..; Vecdi Sayar
Gelecek aya; Vedat Özdemiroğlu; - Burada; Vedat Türkal i; - Dinleni
yor; Yaşar Kemal-Burada; Yekta Kı lıç-Kayıp; Yelda Karataş-Bura

da; Yılmaz Erdoğan; - Burada; Yılmaz Odabaşı-Burada; Yusuf Ha
yaloğlu-Gelecek ay dönüyor ... 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
V alla yaz yazar mevsimidir adı 

üstünde. Asıl çizerlerimiz ne yapacak. 
Çiz diye mevsim yok çünkü. Güz var, 
yakın biraz, kış var ... Adam kovduğumuz 
mevsim. Çizerlerimizin işi zor. 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Yazın Esmer ekibi olarak bir tekne 

turuna çıkma planımız var. Bir balıkçı 
teknesi bu. Plan eksiksiz işlerse üç gün 
sonra İtalya'ya sığınma talebinde 
bulunuruz. Artık orada Esmeralda diye 
bir şey yaparız. Özümüzden kopacak 
değiliz. 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Maviyle yeşilin kusursuz bir 

armoniyle buluştuğu bir yere gitmeyi 
düşünüyoruz. Ama her seferinde sarı 
kırmızı yeşil yerlere gidiyoruz. Akrabalar 
orada oluyor genelde. 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Ekip olarak esmer, yakışıklı, 

sempatik gençler olduğumuz için tatil 
beldelerindeki sarışın, cıvır turistlerin 
yoğun ilgisiyle karşılaşacağız. Derginin 
sıkı takipçisiler, imza atmaktan 
imanımızın gevreyeceği muhtemel. 
Allahtan muhteşem vücutlarına 
attırıyorlar imzayı. Keyifli ve bombeli 
oluyor. 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Muz'a bineriz. Kıllı olduğumuz için 

çok yakışıyoruz. 
ESMER bu yaz ne yapacak? 
Laz olanlarımız Karadeniz'e gidecek, 

olmayanlarımızın da Laz olması uzun 
sürmez!.. Uyy! 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Esmer bu yaz gönüller ayaz, falan 

filan! .. 
ESMER bu yaz ne yapacak? 
Esmer bu yaza damgasını vuracak! 

Hatta şimdiden vurdu! Herkes kapkara, 
arnele yanığı olanlar dergiden nasibini 
alamayanlardır. 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Akdeniz akşamları bir başka oluyor 

diye bir söylenti var. Hele bir de 
aylardan temmuz ise ... Bu söylentiler 
ayyuka çıkıyor. 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Ekip olarak yüzmeyi pek bilmiyoruz. 

Bilen de kurbağalama yüzüyor ama 
bildiğin dere kurbağası, yani kimse çok 
açılmıyor. 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Tüple dalabiliriz. Ama bildiğin piknik 

tüpü? Yani kimse çok açılmıyor, maddi 
olarak ... 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
Kürt aydınlarının çıplak denize 

girdiği bir plaj varmış. Oraya gitmeyi 
düşünüyoruz! Ama çıplak girmeyeceğiz, 
daha on fırın ekmek yememiz lazım! 

ESMER bu yaz ne yapacak? 
U lan aslında ekip olarak kimsenin 

kimseyi s.klediği yok. Millet kumsallarda 
gel keyfım gel, ben burada bu yazıyı 
yazıyorum! Size ekip diye sal lıyorum 
ama yanımda sadece Içi geçmiş bir 
karpuz ve bir parça sıcaktan vıcık vıcık 
olmuş peynir var! Onlar da uzun süredir 
dostlar, ben yabancılık çekiyorum! 
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Oyi. zlrave, ziravi 
Zalime kafir bave 
Kar O bare xwe blke 
Buye çax' germavi 
Pişti çave reşbelek 
Ez dikevim taye 
Be te xewa min naye 

Oyi, zirave. ziravi 
Qelev ü şisman nave 
Xwe blke nav ve avi 
Kar O bara xwe bike 
Tama memke te xweş e 
Be te xwa min naye 

Selvi boylum 
Oy zlravl! <Ince belli 

zarif kadın) 
Zalim, gavur 
soyundansın 

Hazırlıklarını yap, 
kaplıca zamanı artık 

O kara gözlerden sonra 
Sıtmaya tutuluyorum 

Sensiz uykular 
haram bana 

Oy ziravi 
Kilolu ve şlşman 

Istemem 
Haydi şu suya dal 

Hazırlıklarını yap artık 
Memelerinin tadı güzel 

Sensiz uykular 
haram bana 

Mlrado, Mlradko ya da Mırade Kine olarak bilinir. 
Kürtlerin en önemli dengbej ve müzisyenlerlndendlr. 
Mıtrıptır CMırtıp olarak da bilinir). Mıtrıp kelimesi 
Arapça kökenlidir ve çalgıcı, müzlsyen anlamına ge
lir; fakat bu kelime Kürtlerde çoğunlukla, Hindistan 
kökenli oldukları ve 3 boy hallnde dünyanın pek çok 
yerine dağıldıkları kabul edilen, Çingene ya da Qereçi 
olarak tabir edilmiş kavmln Dom boyundan oldukları 
söylenen insanlar Için kullanılır. Mirado 1943 yılında 
Kercews'te (Gercüş) doqdu. Kökü Şengal yöresine 
dayanır. 14 yaşına kadar Gera Cahfer yöresinde aile· 
siyle yaşadı. Çocuk yaşlarından Itibaren babası ve 
amcasından rebabı ö(jrenmlş ve onların yanında çı
raklık dönemini bltlrmi,tlr. 14 yaıfından Itibaren çı
raklık dönemi b'lter ve artık bir profesyonel gibi reba
bı çalmaya ve besteter yapmaya başlar. Bir söylenti· 
ye göre Mlrado bir gün amcası Uslv'la bir meclise ko
nuk olmuf. Mecltstekller Usiv'ın müılsyeniiOinl bil· 
mekte ançak yanındaki delikaniıyı tanımamaktadır· 
lar. Çtt.Om kim diye ·sorarlar. O da Mlrado'nun bir 
miztsyen OldutUnU. rebab çahp, klamtar, tawiklar 
sfi.,........ açaldar. Mlraclo da rebabını alir ve &.vf 
seyri klamtnı s6yler. O qOne kadar amcuı Usiv w 
llltlN y6rtelt en Iyi dylemesiM kartın Mlr..to onu 
tiJatancllıt bu ~ e~lr VI qstüta Bavl 
s.vtryle ~ Aıttik o -....-~amıa tlftiiUI'laya 
NJIIHIIr. BU .. .....,.._ sonra Mlr.ado gittikçe önce 
MerdJn .,&'elinde __,fl da bUtOn yarede tanınır. Bir 
sON tonra ktndl stilfnl""OJuJturdu. Daha çok e(otlk 
lllatntW111'8tta. Birçok beste yaptı. Gittikçe her yer
dt HVQ~Yle kartllandı. Onu dinlemeye cıelenler sesini 
kaydetMeye çalı'-ttlar. Her düOüne çaOrıldı. Klamlara 
tMrbsln dlllncleydl. örrırünün son yıllarına doqru Si
jrt'te Bayındırlık Müdürlüğü'nde işçilik yaptı. Dört yıl 
orada yaşadı. 1984 yılının Aralık ayında kalp krizin· 
den öld~ü söylenir. Başka bir söylentlde onun zehir
lenerek öldOrüldüCiüne dalrdlr. Mezarı Slirt'tedlr. Ml· 
rado'nun en büyük özeJIJql sansürsüz olarak oldukça 
erotlk klamtar s&yiemesi ve Içine komedi malzemesi 
katmasıydr. D&JijAde oellne bu ktamı söyleyeblllrdl 
v• •-111r cıenç ıuıa, kimse ona karşı Qelmezdl. Mira· 
do Kürt mOziOincte fl'lenekset müzik lle modern mü· 
zlk :arasmcflld' Upt®ür. Birçok Kürt müzlsyen (CI
wan Heco, Jan Axfn) onun klamlarınt modern bir tMt
leqetirerek siyter. Klemlar• mutlaka rtbabla söyler. 
Aebabın mlrl olarak ... blflnlr. Onlar.ca korsan albümü 
olmasana rağm ve özelllkle Mardin ve yöresinde Ol· 
lMk tnre nerdeyse bütün Kürtler t.rafından bllln· 
meslne , ...... Mlıtado diğer Kürt denobtfle'Jn ına· 
kOl yazQısınr~t ve yoksuHuk Içinde ltmü.ftür. 1

"'"'""·-• 

Zlravi, Keçlki BtMtil !!!f: Ax U HOrf, O.ı-slma 
min, Kini AIQWl bilineA ~dandır. 

desen 
Id. Cl 
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