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UZUN süredir mülteci kampında kalıyoruz . 

Çifte tel örgü ile çevrilmiş açık cezaevi gibi bir 
yer. Etrafta Almanca uyanlar, Alman bayrağı 
ve Alman görevliler. içeride üçüncü dünya ül
kelerinden gelmiş mülteciler. Her dil konuşu
luyor. Her dilden şarkılar söyleniyor. Her dil
den acılar ve hasretler var. Burada ortak tek 
şey var, o da mültecilik. Görevli polis memuru 
kampın geniş meydanında volta atan mülteci
leri göstererek tek tek saymaya başladı: 

- Bak bu tıraşil olanı görüyor musun? O 
iran'da belediye başkanıymış. Şu uzun saçlı 
elleri yüzüklü kolyeli olan var ya, şu entel kılık
lı olan, o tiyatro sanatçısıymış. Sıska tipSiz var 
ya ona bak tahmin edemezsin. -Bu adam Er
meni ve 11 senedir Türldye'deymiş, tir sürü 
fabrika filan kurup batı rm ış ... 

Her gün birilerinden bahseden görevli her 
anlatımının sonunda bir şeyi hatırlatıyor: 

- Bazılannın ne iş yaptıklann ı henüz bile-

Mülteci ve 
ila 

miyoruz, çoğu açıklamıyor. Yalan söylüyor. Ara
larında başbakan bile olabilir. Ama ne faı1< eder 
ki, yemek için sıraya dizildiklerinde bakiyorum 
durumlarına, acıyorum. Diyorum ki yahu padişah 
olsan kaç y~ar! Hepiniz burada mültecisiniz. 
Tek ünvan MUL-TE-Cl . Gerisi hava civa. 

Bir türlü bitiremediğimiz MÜLTECi adlı film 
çekiminin setindeylz. Aslında mülteci kampı
nın Almanya'da olması gerekiyordu. Ama Al
manya kamplarda çekim yapmamıza izin ver
mediği için bizde Kıı1<1areli'nde eskiden kulla
nılan bir kampı Almanya'ymış gibi düzenleye
rek çekimleri sürdürüyoruz. Ortada ilginç bir 
ironi var. Türkiye'de yasaklara, izinsizliklere 
alışığız ama batıdan yasaklan yiyince olay il-
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ginç bir hal alıyor. Aslında biz de filmde tam 
bunu anlatıyoruz. Batı emperyalizminin de
mokrasisini inceliyoruz. Yoksul dünyanın kay
naklarını taşıyarak yarattıkları zenginlik şatola
rının kapısına yoksul bıraktıklarından biri da
yanınca onlan nasıl karşıladıklarını , onlara 
hangi demokrasiyi uyguladıklarını anlatıyoruz. 

Oilan filmdeki en küçük oyuncu. O da bi
zimle mülteci gibi gidip geliyor kampa. Filmin 

bir sahnesinde, oyuncularla gerçek mültecile
ri bir araya toplayıp , doğaçlama yapmaların ı 

istiyorum. 
Filmin ana karekteri Şivan'ın yanına otu

rup içlerindeklni döküyor herl<es. Sıra Oilan'a 
geliyor. 

"DIIan sen de oraya otur ve Içindeldleri 
anlat" dedim. 

Uzun süre oturdu. Ağzından tek bir kelime 
çıkmadı. Kameranın arkasında sabırla bekle
dim. Son anda konuştu. 

-Abi sen merak etme ben babama söy
ledim. Size daha çok yemek verecekler. Bir 
de, size bağırmayacaklar. Çocuğu olanların da 
kendi ülkelerine gitmelerine izin verecekler. 
Valiahil Babam söz verdi. Kimseye söyleme 
dedi ama ben sana söylüyorum. 

Dilan kamp görevlilerinden birinin kızıydı. 

Bu dramı mültecilere demokrasi dersi veren
lerden daha iyi anladığı ortadaydı. ~ 
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AZMI Kınk'ın sindire sindire çıktı
ğı oyunculuk basamaklannın bir 

l tanığı olarak söyleyebilirim ki; o 
bizi başanlanyla daha çok şaşırta-

cak. Kuru ve sıska bedeni beyaz per
dede bu denli devleşen oyuncu sanınm 
pele yoktur, varsa da henüz t:anımadık. 
Hikayesi, kahramanı bu kez erkek olan 
Kiil.kedisi masalını andınyor; Diyarba
kır'ın Hazro ilçesinin bir köyünde başla
yıp, Avrupa sinemasının kalbi Cannes'da 
kı.rmızı haWar üzerinde, ışıklar altında 
yürüyen bir Kürt gencinin hikıiyesi bu ... 

197 6 yılında şimdiki adıyla Gözebaşı 
/ Lasrain köyünde doğdum. Dokuz kar
deşiz, beşi erkek dördü kız ... Doğduğum 
ev, dedelerimio eviymiş; içinde amcalar, 
halalar, gelinlerio olduğu çok büyük bir 
ev ... Annem Nesi me, ailesinde Mirlcrin, 
ağaların bulunduğu ova köylerinden bir 
ailenin kızıynuş. Babam Abdurralıim, an
nemi görüp aşık olmuş sonra da istetip 
evlenmiş. Annem iki günlük bir at yolcu
luğundan sonra eve gelin gelmiş. 

Babası Nazmi'nin ismini köyün yolla
oru açan bir greyder şofôründen almışnr. 
Onun da adı Nazmi'dir ve o sadece dev
letin bir memuru değildir ... O aynı za
manda şefkatini hiçbir zaman gösterme
yen devlet babanın, kırık kalpler diyannın 
tebaasına gösterdiği yüzüdür ... Bir bakı
ma ulaşılmayandır, korkulandır ... 

Babam hayvan ticareti yapıyordu. 
Topraklarımızda da tütün ekiyorduk. 
Köyümüz dağlık olduğu için teke, oğlak 
yetiştirmeye rnüsaitti . Babam da aldığı en 
az iki yüz teke ve beş-on büyük baş hay
vanı besler daha sonra Diyarbakır'a götü
rür satardı. 

ADAM OlACAK ÇOCUK. .. 
İşte Nazmi Kınk'ın her kırsal kesim 

çocuğunun üstüne düşen ağır sorumlu-

"Güneşe YolçuJuk", 

luktan payını aldığı zamanlar ... Kimi za
man tek başına kimi zaman babasıyla ge
çim kaynaklan hayvanlanna çobanlık 
yaptığı dönemlerde henüz altı yaşında
dır. Annesinin kucağından çıkar çıkmaz 
dağlann kucağında bulur kendisini? 

Bizim oranın çocuklan hayata çok er
ken başlıyor. Hiç unutmam; yalan köyün 
büyüklerinden birisi erkek çocuklarm ku
laklanna bakıp ilerde 'adam' olup olma
yacağını söylerdi. O, köye gelcliğinde ai
leler çocuklarmı yanına getirir ve 'bak ba
kalım benim oğlum adam olacak mı' di
ye ciddi cidcli göstereliklerini hanrlıyo
rum. Köyde iktidar, erkek çocuğu çok 
olanındı. Yani ekonomik iş gücüne en 
çok kim sahipse onun sözü geçerdi. Ba
bam da, ben ayaklanır ayaklanmaz bana 
bir görev vermiş, hayvanlarm başına gön
dermiş. Verilen görevi tam yapmanın 
karşılığı ise takdirdi. 

Nazmi'nin annesi oğlunu tatlı uyku
sundan uyandırmanın vicdani ağırlığını, 
yolda giderken yesin diye ekmeğe sürdü
ğü kaymakla hafifletmeye çalışır. Çocuk
lannı aile büyüklerinin yanında öpüp ok
şamanın ayıp sayıldığı bu coğrafyada 
Nazmi'nin babası da sevgisini farklı yol
larla gösterir ... 

Hayvanianna ne kadar iyi balayorsan, 
ne kadar atiksen, ne kadar iş bitiriciysen, 
kurnazsan o kadar çok seviliyorsun ora
da. Şehirdekinin aksine çocuklara orada 
'çabucak büyüsün, hayvaniann başına 
gitsin, onlan iyi otlatsın, şişmanlatsın ve 
gü7,el paraya satayım' diye bakar. Gün
düzleri keçilerimize ben bakardım, ak
şamları babama teslim ederdim. Kimi ge
celer ben de babamla dağda kalırdım. 
Ateş yakar; stranlar söyler ya da farklı ses
ler çıkarır; kurda, dağa kaçmış malıkum
lara, talebe dedikleri halk arasındaki Si)ra-

ı 999 yılında Berlin Film Festiva
linde "Biue Angel" ve "Peace" ödülleri

ni almıştı. Festival dönüşü İstanbul'da he
nüz kıyafetlerimi bile çıkarmadan gözaltına 
alınmıştım. Bunları yaşamak gerekmiyor 
ama belki de bana avantaj sağladı. Ya

şadı ki arım bana hayata karşı bir 
duruş kazandırdı. 

si örgüt militaniarına karşı korkmadığı-· 
mızı belli ederdik. Gizlenmek ya da ses 
çıkarmamak başına gelecek herhangi bir 
kötü olaya davetiye çıkarmak demekti. 

Köyün bir okulu vardı ama ya1nızça 
köylünün düğünlerine ev sahipliği yapa
biliyordu. Çünkü bu okul öğretmenine 
kavuşmak için daha çok gün sayacaktı. 
Nazmi okula ancak ailesi Diyarbalor'a 
göç ettiğinde gidebilecektir. İlk yerleştik
leri mahalle ise Diyarbakır'ın sürekli göç 
alan mahallesi Fiskaya'dır. 

Diyarbakır'a ilk gelişim değildi ama 
çok zorlandığıını hatırlıyorum . Okulda
kilerin, mahalleli çocuklann bana gundi 
(köylü) demelerine çok içerleniyordunı. 
Ben de onlar gibi Türkçe konuşmak, on
lar gibi giyinmek istiyordum. Yavaş yavaş 
kendi kültürümden uzaklaşıyordum. 
Harçtığıını ayakkabı boyacılığı yaparak, 
sigara, tütün, çiklet satarak çıkarmaya ça
lışır; kazaf)dığım parayla da sinemaya gi
derdim. Ama üç arkadaşın toplam harçlı
ğına ancak bir bilet alabilir, kapıdaki bi
letçiye bizi içeri alması için yalvanrdık. 
Babanı hayvancılığı bir süre Diyarba
kır'da da devam ettircli. Bir süre sonra 
hayvanlarmı satıp bir kahve açtı. Artık 
okuldan artan zamanlarda kahvede baba
ma yarduncı oluyordum. O zamanki vi-

deo furyasına biz de katılnuş, kahveye bir 
televizyon ve video almıştık. Çalınmasın 

·diye bazı geceler kahvedc yattım. 

İLKAŞK 
Nazmi bir Diyarbakır delik:anlısıdır 

ama Diyarbakır'ın qınk (sokak kültürü) 
kültüründen fazla etkilenmemiştir. Öyle 
ki, qınk.lar platonik aşk mevzulanyla sine
lerine jilet çekerken, Nazmi aşkını sınıfi
nın önünde yüksek sesle söyler. 

İlkokul sıralanndayken Fatma admda 
bir kıza işık olıımştum. Aynı sınıfta ve 
aynı mahalledendik. Evlerini görebilece
ğim kadar yüksek bir dama çıkar, kapı 
önüne çıkmasını bek.lerdim. Ona aşkınu 
defterinin arasına koyduğum bir mektup
la ilan etmiş, okulun duvarlarına da ismi
ni yazmıştım. Fatma'ya bizim sınıftan bi
risinin daha ilgisi vardı. O kişinin b~ni 
tehdit ettiğini duyan ilkokul öğretmenim 
İbrahim Hatun bir gün beni ve Fatma'yı 
tahtaya kaldırarak şunu sormuştu: "Naz
mi, Fatma'yı seviyor musun?" Benim 

( 
"evet" yaıunmdan sonra bu kez fat-
ma'ya sormuş, o da olumlu yanu- vermiş
ti. Yani anlayacağmız öğrennenim üçün
cü şahsa 'aradan çekil' mesajı vermişti. 

80'lerin sonunda gençliğe adımını 
atar. 80'ler bütün Türkiye için, 90'lann 
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soldan sa~: Nazmi, anne Nesi
me, kardeşleri Serdar, Hülya, 
Cengiz ve babası Abdurrahlm. 9 

yaşındayken, Diyarbakır. Organize işler filmi kamera arkası ... 

Cannes'e iki defa gitti, birinde KOçük Özgürlük filmi 
için (yukarıda>, diğerinde Ise yönetmen H iner Salem'in 
Sıfır Kilometre fllml için ... Yayın danı~anımız Muh
sin Kızılkaya lle Cannes Festlvall'nde ... 

Nazml Kınk, H iner Salem ve 
Belçim Bilgin Erdo~an Cannes'de .. 

başı ise Kürtler için sı.kınnlı geçmektedir. Halepçe kat- SiNEMAYA YOLCULUK 

liamı yaşanmış ve sonrasında Kuzey Irak'tan gelen peş- Yeşilçam'ın Kürt gerçeğine enstantane düzeyinde 

mergeler Nazmi'nin duygu dünyasını altüst etmiştir. O yaklaşımının yerini bağımsız yönetmenlerin f.utiı bakış 

artık her açıdan bir çatışmanın ortasındadır... açılan almaya başlayacağı bir dönem de gelmiştir. Bu 

Ortaokul yıllannda Kızıltepe'deydim . Babam posta- yönetmenlerden birinin oyuncu arayışı sonucunda yolu 

nede çalışmaya başlamış, tayini de Kızıltepe'ye çıkmıştı. MKM'ye düşecektir. Yeşim Ustaoğlu sahnede doğaçla

Okulda folklor çalışmalanna başlamıştım. Bu sayede ma yapan bu tiyatro grubundan iyi bir iş çıkaracağını 

kültürümle hanşık bir döneme girmişti.m. Kızıltepe'de, düşünerek yeni filmi için tekiifte bulunur. Nazmi Kınk 

Diyarbakır'da olaylar kızışmıştı. Liseyi Diyarbakır'da da!ıa sonra fizerinde çok t:artışıl.acak ve takdir görecek 

okudum. Okullar adeta cezaevi haline gelmişti. Her gün "Güneşe Yolculuk" ile sinemaya girer. 

yeni olaylarla, yeni öli.imlerle karşılaşıyorduk . Bir gün Kamcra önüne geçişim "İsmail Beşikçi Belgeseli" ile 

önümde yürüyen iki öğrencinin öldürülüşüne tanık ol- olmuştu ama Güneşe Yolculuk benim şimdiye kadar oy

dum. Gözaltılar başlamıştı. Okuldan aldığım cezalar ne- nadığım yedi filminiçinde en sevdiğim filmdir. Çok sa-

ticesinde okulumu değiştirmek wrunda kalmıştım. mimi bir iş yaptık, yönetmenimiz de bizimle çok ilgile-

SAHNENİN SİHRİNE KA.Pll..IR. niyordu. Film, 1999 yılında Berlin Film Festivali'nde 

Sinemaya ilgili her geçen gün artmıştır. Bir gün bir "Biue Angel" ve "Peace" ödüllerini almıştı. Berlin dö

yerde bir ışık beider ... Nıhayeti.nde 1993 yılında Diyar- nüşü İstanbul'da henüz kıyafetlerimi bile çıkarmadan 

bakır'da bir şubesi açılan Mezopotamya Kültür Merke- gözaltına alınmıştım. Bunlan yaşamak gerekmiyor ama 

zi'nde (MKM) tiyatro kurslanna yazılır. Belediye Şehir belki de bana avantaj sağladı. Çünkü yaşadıklanını oy

Tıyatrosu oyunculanndan dersler alır. İlk oyunu "Birina nadım. Yaşadıklanm bana hayata karşı bir duruş kazan

Dilemen" (Yürek Yarası) adlı oyundur. Bu oyunla bera- dırdı. Olanlar beni caydırmadı aksine daha da tetikledi . 

her ilk tumesine çıkar. Yolda yapılan koritrollerden do- Onlar bana 'pis' dedikçe ben kendimi daha çok sevdim. 

layı oyunda kullandıklan tahta si.lah1an İst:anbul'a getir- Nazmi Kınk'ın daha sonra oynadığı Kazım Öz'ün 
"Fo~P', Yük:sel Yavuz'un "Kii....;;ı,.. Özgur·· lük", Hi-

rnek risklidir ama o tiyatro aşbna iki günlük tren yolcu- ~vb'... .,. ..... 

luğnna bile katlanır. ner Saleem'in "Sıfir Kilometre" filmlerinin hepsi de be-

Lisc'de kimi siyasi arkadaşlan.m "tiyatroyu ne yapa- ğenilen, ödüller alan filmler olur oldu. Almanya'daki 
göçmenleri anlatan "Küçük Özgürlük" filmi Cannes 

caksın? Folklorla, tiyatroyla yürümez bu işler" diyerek Film Festivali'nde ....n-.. ..;ıdigı.nv· de Nazmi de ilk kez 
beni vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Ailem de sıcak bakrnı- &"'" ........ 

yordu tiyatroya. MKM'deki dengeler de bazen bozulu- Cannes'a ayak basıyordu. · · 
yordu. Ama ben bu işe samimi yakl;ı.şıyordum . Tiyatro- Filmimiz yanşma dışı bölümete gösterildiğinden kır

yu da, kurumu da seviyordum. Kimsenin işine kanşma- mızı halıda yürüyenleri seyretmekle yctinmişti.k. O za

dan sadeec kendi işimi yapıyordum . Polislerden süreidi man "Bir gün ° kırmızı halıda yürürnem gerekiyor" de

tehditler alıyorduk. MKM'yi kapatmarnızı istiyorlardı. mişti.m. İki yıl sonra o kırmızı halıda yürüdüm. 

Am.a ben inatla oranın kapanmamasına çalışıyordum. Hiner Saleem'in yönettiği, Nazmi Kırık'ın ve Belçim 

Nitekim bir süre sonra l995'in Kasım ayında bir Bilgin'in rol aldığı "Sıfir Kilometre" Avrupa basınında 

'-omplo sonn.cu MKM ~ı.Mft•~-ft·ft tüm.. ü ~~ı .. ~~ alı- özd ilgi ~rmüş, film hakkında yazılan!an, Nazmi'nin 
a~ "' ~llJ.LU &v ...... uua kırmızı halıyı eğilip öptüğü .karcl.er süslemişti.. Onu b1.1 
nır; işb:ncder, 7 ay süren tutukluluk sonrası heraat ge-

lir. Gelir ama bu beraat:, birçok yanm:=:__ıkadartwı::ıJ.Jeıh:u:~w~ı...mn~la~ndıranıt:J.eıaıv:veııı.· ~Eı ~~m~~ eS::! 
oınsıaır ... ..ı'\rtıİ: bır kültür mer- ~~--;~ ~A;~ ~ydı. ~~ .... 

kezleri yoktur. NUmi Kınk tiyatroya devam edebilmek Orada dünya sinemasına )'Ön veren isimlerle birlikte 
için İstanbul'un yolunu tutar. 

Okulu bitirip, konservaruar okumayı düşünmedim. 

Amacım Kürt tiyatrosu yapmaktı. MKM'ye gelen tiyat

ro hocalanyla biz daha renkli ve çeşitli oyunlar ortaya çı

karabiliyorduk. İlk başlarda propagandist tiyatro yaptık 
ama sonra yavaş yavaş, basamak basamak bu işi öğren

dik. Tiyatro ta.Qhini tanımaya çalışırken seyirlik oyunla

ra takıldı.k ve onlart şahneye uyarladık. Dünya tiyatrosu

nu öğrcniyorduk ama bii Hamlet'1 oynayabilecek yeter

lilikte olmadık hiçbir zaman. Her şeyden önce maddi 

sorunlan vardı Kürt tiyatrosunun ki hala var. Neyse ki 
Kürt tiyatrosunun oluşumu için çaba gösteren birkaç 

topluluk var. MKM tiyatronun yanı sıra Seyr-i Mesel ti

yatrosu da öne çıkanlardarı ... 
reyhanalaççicek 
reyhaudcekOesuet dergisl.com 

olmak çok güzeld.i. Hayranı olduğum yönetmen Emir 

Kusturica da jürideydi. Bir partide bana sarılıp oyuncu

luğum için beni tebrik ettiğinde çok mutlu olmuşnım. 

Ve diğerleri; Sclma Hayek, Fatih Akın, İspanyol oyuncu 

Javicr Bardem, Nobel edebiyat ödüllü Toni Morrison, 

Hong Konglu yönetmen John Woo, Hindi oyuncu 

Nandita Das ile Fransız yönetmenler Agnes Varda ve 

Benoit Jacquot jürideydiler. Ben En İyi Erkek Oyuncu 

dalında adaydım. 

BYE BYE HAPPYNESS 
Kürt tiyatrosunu gerçekleştirmek üzere çıktığı yolda 

Türkiye sinemasmda bir Kürt oyuncu olarak tanınmaya 

başlar. Bu arada gözünü açtığı kurumun yöneticileriyle 

yaşadığı bazı fikir aynlıklan, o kıırumdan aynlma nedeni 

olur. Bir grup arkadaşıyJa birlikte MKM'den ayrılarak 

Seyr-i Mesel adını verdikleri tiyatro kurarlar. Bu arada 

oyunculukta yakaladığı performans, bir başka yönetme

nin, Yılmaz Erdoğan'ın dikkatini çeker! 

Yılmaz Erdoğan "Organize İşler"i çekerken bir gün 
karavanda "Güneşe Yolculuk" filminin cd'sini seyretmiş. 

Sonra da beni çağırdı, konuştuk ve ekibc dahil oldum. 

Oynadığım sahneler beğenilmişti. "Bacımsın", "Bye bye 

happyness" ceplikleri ise akılda kalıcıydı. 
MKM'den sonra BKM bu kez onun konservatuan 

olur. Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın yanı sıra ora

daki hocalardan aldığı derslerle eğitimini devam ettirir. 
Geçen yıl yine bir Hiner Saleem filminde oynar. İsmi 
Dol (Dawl) olan bu film, üç ayn ülkede yaşayan Kürt 
halkının hikiyesini birbiriyle kesişen üç hikiyeyie anlan

yor. Tamamlanmış halini göremcdiği bu filmini seyrede

ceği günü iple çekiyor. Bu yaz Tarsus'da 40 derece gü

neş alnnda çekilen Sım Süreyya Önder'in "Beynelmilel" 
filmi ise 29 Aralık.'t2 scyirc:.i karşısına çıkacak. Bütün bu 

yoğunluğun arasında bir de yönetmenli.ğe ısı.nma turlan 
içinde şu sıralar. Geçen yıl çekimleri için koştıırduğu kı

sa filmi "Kiınlik"i yurtdışı festiv:illere gönderme tdaşı. 

içinde şimdilerde. Bu ilk yönetmenlik denemesi Kanal
t:iiıt tarafindan düzenlenen "Hayat: Kısa" Kısa Film Ya-
nemaa•ndo .!nö~I... ;;d,ill • .,d;.;ld; .,~---ı...-. 

-~ ..... -- - ... --IW.&w...a."" ~-~-- "*"vv .cu.ıe....AJ.ya 

Film Festivali'nde de yanşan film, .kimliksiz bir Kürt gen-

cinin başından geçaılerini konu ediniyor. 
Film setinde çalıştığımda "hadi rolüro bitti gideyim" 

demiyorum. Baştan sona neler yapıldığı beni çok ilgilen

d.iriyor. Teknik altyapıının şekillenmesiyle birlikte "ben 

de kendi filmimi çekmeliyim" dedim ve çektim. Bir uzun 

metraj çckmem içinse yapmam gereken o kadar çok şey 

var ki, hele öğrencceklerim hiç bitmez ... Daha çok film

de oynamalıyım, daha çok kısa film çekmeliyim, daha 

çok ödül almalıyım ve iki kez gittiğim Cannes Film Fes

tivali'nden bu kez Alnn Palmiye ilc dönmeliyim . .. 

Sözlerini böyle bitiriyor N azmi Kınk: ... HenÜZ bir te

menniden ibaret olan hedefi, belki de yabnda bir iddia
ya dönüşecek. Hik:iyesine babldığında iııe iddiayı kazan
ması. hiç de uzak gözükmüyor. Ne diyelim, bck:li.yoruz 

N azmi Kınk ... "Bekkiyoruz benim babam." 
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G iivercinler 

STa.a. dünyanın en yoğun nüfuslu on 
şehrinden biri; Pelcin ve Karaçi ile aynı kul
varda. Bunun bir şöhret konusu olduğunu 

söyleyebiliriz, ama ne yazık ki övünülecek 
bir şöhret. değil, çünkü nüfusu yoğun olan bu 

şehirler, cazibeleriyle kendilerine çektikleri insanla
rın altmda eziliyorlar. 

Bu şehirde doğan ve yaşaı:nlarıru yine bu şehir 
de sürdürenler yabancılara Istanbul'u anlatırken 
nostaljiyle geçmişe dalıp, eskiden İstanbul daha 
küçüktü ve insanlar da sanki d~ha nazikti diyorlar. 
Taksi şoförlerinin şimdilerde Istanbul'a dair ver
dikleri en sık hükmün "çok kalabalık" olmasının 
sebebini anlamak zor değil. 

Sohbet ilerlerse, gen~lde bu sözü söyleyen 
taksi şoförünün de aslen Istanbullu olmadığı or
taya çıkıyor. Çoğunlukla Anadolu'daki küçük bir 
~öyden gelip buraya yerleşmişle~. Aslına bakılırsa, 
Istanbul'un büyük bir kesimi Istanbul dışından 
göç edenlerden oluşuyor ve onlar için geldikleri 
yerle şu anda yaşadıkları yer arasındaki fark olduk
ça belirgin. 

Londra, Paris ya da New York gibi diğer met
ropollere oranla Istanbul, şehir merkezine yakın 
büyük parklar açısından pek de zengin sayılmaz. 
Aramda duygusal bir bağu1 oluştuğu tek şehir, ama 
bir eksikliği varsa o da yeşilliğin azlığı (tabi
i kaliteli ve uygun fiyatlı bi ra sıkıntısını saymazsak!) 

Yayıldığı alanın büyüklüğü bile kendinizi bir 
çıkmazda gibi hissetmenize yol açıyor. Öyle ki, 
meyhanelerdeki sohbetlerde ve h~tta Türk pop 
müziğindeki şarkı sözlerinde dalti Istanbul'un in
sanı kendi içine hapsettiği ve oradan kaçılamayaca
ğı söyleniyor. 

Dolayısıyla İstanbul'da yaşamak istiyorsanız, şe
hirle anlaşabilmenin bir yolunu bulmak durun1Un
dasınız. Bazılan için vapurda bir bardak demli çay 
yudumlarken Boğaz'a bakmak yeterli. BazLiarı ise 
kendilerini günlük hayatın rutinlerinin dışına çıka
ran müziğe , sinemaya, şüre, rakıya ya da ne varsa 
ona bağlanıyor. 

,. Ancak bütün bu kaçış yöntemlerinden bir tane
sini İstanbul'la her zaman özdeşlcştiririm. Bazı 
hafta sonlan evimin terasına çıkıp kitap okurum. 
Kitap sıkıcı olmaya başladığındaysa onu bir tarafa 
bırakıp Fatih semtinin üzerini kaplayan binlerce ça
tıyı seyrederim. ~ierastaki bu ayiakiık zamaniarım
da, binaların üst katlarındaki balkonlarda tıpkı be
nim gibi ama güvercinleriyle birlikte adamlar görü
yorum; kimileri yakın kimileriyse epey uzakta. Bal
koniarına yerleştirdikleri kafeslerin tellerini açarak 
güvercinlerini salıyorlar. 

Birbirlerine yakın mesafeden uçan kuşlar, gök
yüzünün turistleri olarak enerjik ama amaçsızca ha
vada daireler çiziyorlar. Fakat beni biiyükyen şey 
kuşlardan çok onlan hiç kıpırdamadan seyreden bu 
adan1lar. O kıymetli dakikalarda sanki adamlar da 
kuşlanyla birlikte bu yeni keşfedilen özgürlüğü ta· 
dıp şehrin üstünde uçuy~rlar. Bu insanları ve gü
vercinlerirıi seyrederken Istanbul bütün zarafeci ve 
zayıflığıyla bir metafora dönüşüyor. Tıpkı Cons
tantine Kavafis'in bir şürinde olduğu gibi: 

üyor. 
Başka diyarlara, başka denizlere giderim, dedin. 
Bımdan daha iyi bir kent vardır bir yerde nasıl olsa. 
Sanki bir hü).:üınle yazgılanmtş bir çabam; 
ve yüreğim sanki bir ceset gibi gömülmiiş oraya. 
Daha ne kadar çün1yiip yıkılacak böyle aklım? 
Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam burada 
gördüğüm kara yıkınolandır lıayatımın yalmzca 
yıllar yılı yıktığım ve heder ettiğim hayatımın. 
Yeni ülkc:ler bulamayacaksın, bulamayacaksın 
yeni deniz/er. 
Hep peşinde, izieyecek durmadan seni kent. 
Dolaşacaksm aynı sokaklarda. 
Ve ayıu malıa/Jede yaşlanacaksın ve burada, bu aynı 
evde ağaracak ak/aşacak saçların. 
Hep aynı kente varacaksm. 
Bir başka kent bekleme sakın, ne bir gemi var, 
ne de bir yol sana. 
Nasıl heder ettiysen lıayatını bu köşecikte, 
yıkon onu, işte yok ettin onu tüm yeryüzünde. 

Bütün kasvetine ve karamsarlığına rağmen Ka
vafis'in şiirinde bir gerçek var. Bir yerden ne kadar 
1 - -- 1 .. ;,. ................ . .. ,..l .ı;o. - ..... ,.. __....; ,..; __ , ;,... ,.,,,g .... ~.1" ................ ... .. ~-.. ~T"'ı 
K.d.\-llld.l\. Ji)L\ .. ~\,.." U\,;; l)""\-l1Ui'1Jlnr.. V\.. ClllUJ,C\I.Ur':L.\Lı _,Uı_up 

gid!Jor; aynı insan olarak kalıyomz . 
Işte bundan dolayı, bu eski şehrin çanlannda 

güvercin besleyen o adamların sanatçılıklarına ve 
hayal güçlerine hayrarılık duyuyonım. Güvercin 
besleyenler hem anlık kaçışlardaki keyfi hem de uç
manın özgürlüğünü biliyorlar, ama aynı zamanda 
kuşlannın ayru kafese eninde sonunda geri dönece
ğini de biliyorlar. 

Not: Constantine P. Kavafis eski bir Konstauti
nopolisli. Çocukluğunun bir kısmuu İngiltere'de, 
geri kalan yaşamınm büyük bir bölümünü ise İs
kenderiye'de geçirmiş. 1882 ve 1885 yıllan arasın
da 3 yıl İstanbul'da yaşamış. Modern şiirin en 
önemli şairlerinden biri olarak tanınan Kavafis, 
Kent şürini 1910 yılında yazmış.m--

milattan sonra 

tanıdık sabaha uyan ı rsınız tartışma

sız neşeli 

başka bir şeyden bahsetmiyorum işte 

bir his selamlar sizi kapıyı hissiyata 

açar kolayca 

onu diyorum 

yürürken yürüdüğünüz aklınıza gelir 

-daha önce de olmuştu-

bunlar eşsiz durumlar diye ben de 

h atı rlatıyo rum 

eski zamanlar mı dediniz şimdi gene 

eskidi yeni 

böyle söylüyorum 

beni herkesten başka sevdiniz başka 

başkayız biz hepimiz 

biliyorum biliyorum 
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OR80IDEII en mutsuz günle
rirnde kendime hep derdim 
ki: "Çok uzaklarda, o arabala

nn bile su perileri gibi sessizce 
geçtiği geniş caddelerin ötesinde, 

geceleri cırcır böceklerinin bile ötme
diği bu yankısız boşluğun ötesinde, 
dibinde keşfedilmemiş canlılarm yaşa
dığı sonsuz okyanusun ötesinde doğ
duğuııı o şehir var. Ve o şehri yıllarca 
o kadar hayal ettim ki, bir gün döndü
ğümde bile hep bir rüyadaymışım gibi 
yaşayacağım onu." . 

Evime yeni döndüm. Içim içime 
sığınıyor. Uzun yıllardır gökyüzünde 
kanat çırpan ~aybolmuş, yorgun bir 
kuş gibiyim. Istanbul'un nefeslerinin 
sıcaklığında üşümüş kanatlannu din
lendiriyorum. 

Dalga dalga akan kalabalıklara ka
nşıyorum. Kara kaşlı, kara gözlü, kara 
mantolu Türk erkekleri var her yerde. 
Erkek nüfus bu kadar fazla nuydı gi
derken. Kadınları arıyorum. Mütevazı 

adımlarla turluyorlar yolları. Çoğu 
birbirine benziyor. Yeni metropollü 
genç Türk kadınları, çoğunun sarıya 
boyannuş şaçlan . Ne yaparlar, neyle il
gilcnirler? 

Herkeste bir tüketme hastalığı. Sta
tü ve karlyer ışıldıyar gözlerinde. Kadı
köy- Beşiktaş vapurunda asılnuş surat
lar. Karşı koltukta genç, metroseksüel 
görünürnlü bir adam. Aniden Brezilya 
dizilerinden firlanuş bir ses tonuyla 
"Senden nefret ediyorum" diyen bir 
cümle çıkıyor ağzından . Cep tclefo
nuyla konuştuğunu fark edip irkiliyo 
rum. O kadar monoton bir ses tonuyla 
söylüyor ki, sanki biraz fazla hazırlan
nuş rolüne, uzun zaman kafasında söy 
!emiş sanki bu repliği sevgilisine. 

"Mesajım.ı aldın mı?" diye tıslıyor 

dişlerinin arasından. Sesi alçalıp, yok 
oluyor, tam yumuşayacakken, yükseli
yor "Sen ne biçim konuşuyorsun lan?" 
diye bağınyor. Benim gözürn dalgakı
ranın üstünde kümclenmiş karakuşlar
da. Karakuşlarla martılann çığlıklan 
arasında kayboldu adanun replikleri. 
Bir başka kadın "Benimle bir daha 
böyle konuşma. Bak kapatıcam bir da
ha arama diyorum sana" diye haykırı
yor. Taksim'de bıçkın bir delikaniJ da 
sevgilisinin elinden cep telefonunu 
kapnuş, "Ulan sen benim kız arkadaşı
ma nasıl mesaj atarsın lan?" diye bağı
nyor. Yanındaki güzel kız, ürkek, eği
yor başıru. Bu şehirde insanlar sürekli 
tehdit mi ediyorlar birbirlerini? 

Bir akşam bir barda uyuklayan 
seny..bi-r-adam görmüştüm. "Uyumak 
için çok ~bir yeı seçmişsin kendi
ne" deıniştim . "Uyo.muyonım, replik
leri dinliyorum" demişti. Ucuz tele
vizyon dizilerinde kameraınarılık yapı

yormuş. Yıllarca rcplikleri dinieye din
Ieye gerççk haya\taki konuşmaları da 
televizyon dizilerinden ayırt edemedi-
ğini söylemtşıi. . 

Kala.öaltkdlı: o gece, hep birlikte Be
şiktaş't'\ g~~in doğuşunu izlemeye 
gitnıiştik. Iskelenin karşısında oturup, 
günün ilk genusini beklemiştik. Sohbe
timiz öyle koyulaşnuştı ki ilk gemiyi ka
çırnuştık, sonra ikincisini, ü5üncüsünü 

• 
anb· 1 

r li 

derken, öğlen olmuştu ve o bomboş 
Beşiktaş vapur sirenleıi, marn çığlıkları, 
klaksonlar, işlerine koşuşturan insania
nn mırıldanmalanyla her ı:amanki kao
tik haline geri dönmüştü. Saa~~rdir 

. konuşmaktan kısılmışn sesirniz. 9ğle
den sonra ayrıldık Beşiktaş'tan. Istan
bul'un tehditkar replikleri arasında 
kaybolduk, gittik. 

Kül renkli bulutların arasında mar
tılar bir görünüp, bir kayboluyor. Bu 
şehi rdeki yalnızlık çok başka. Benim 
geldiğim yerin yalnızlığına benzemi
yor hiç. 

Yeni ev arkadaşım, eski dostum 
Özgür aradı. Çantası çalınmış. Güpe
gündüz, Özgür evde uyurken. Yeni 
evimizin kira kontratı da içindeydi. 
Şimdi bir adam aradı. "Çantanızı Zin
cirlikuyu'da bulduk, gelin alın" dedi . 
Anncannem gözlüklerinin üstünden 
kaşlarını kaldırdı, en iyi bildiği repliği 
tekrarladı. "Körolasacılar. Aman kı
zım dikkat et. İçkine ilaç koyup böb
reklerini çalıyorlarmış. Siz çakallar sof
rasında lruzuculdar." "Biz de o göz 
var ını anneannecim?" "Kimin dostun 
kimin düşmanın olduğunu anlamak 
kolay mı kızım, kuzu postu giymiş ça
kallar sarmış ortalığı." 

Çocuklar bile. Çocuklar bile ne ko
lay yalan söylüyor bu şehirde. "Aondır 
ken{iini. Neden sokakta çalışıyorsun di
ye sorariarsa kendi isteğirole de." Emi
nönü'nde melek yüzlü bir kız yaklaşı
yor yanıma. 

Hilal, ismi gibi aydınlattı ruh hali
mi. "Ben kendi isteğirole çalışıyorum 

sokakta" diyor, Unesco'nun reklamla
rından firlamış gibi. 

Dilenciler, güvercin yemi sancılan, 
piyangocular gülümsüyor. Hilal bas-. 
tonla dolaşıyor masadan masaya. Di
yarbakırlı babası da sakatnuş. Polio ge
çirmiş çocukken. "İrsiymiş" diyor. 
Takdiri tck dersic kaçırmış. 

İstanbul sokaklannda bir kaç saat 
içinde ne çok kavgaya rastlıyorum. Kıs
nrılnuşlar, nslıyorlar bir anda. Çay bah
çesindeki adam garsona kızgın. Yanın
daki kız arkadaşına serde erkeklik oldu
ğunu göstermek için horozlanıyor. Bir 
anda otuz adamı buluveriyor karşısın
da. Çaresiz "Alayınızı s .... m" diye hav
lıyor sinsice kalabalıklaşan çakallar sü
rüsüne. Kuyruğunu bacaklarının arası
na sıkıştırnuş sefil bir köpek yavrusu gi
bi uzaklaşıyor bir yandan da. 

Eminönü'nden Harem'e geçiyo
rum. Harem'de bin bir erkek sesi bağı
nyor. Zonguldak, Diyarbakır, Adıya
man, Bursa, Haklcl.r.i. Milli piyango-

muz var, simit var sirnit ucuz! Kazakla
nmız var! Her renkten kazaklarınuz! 

Sakız satan küçücük kızlar sanyor 
etrafimı. "Şu adam var ya, kazak~ şu 
gariban haline bakma, on katlı binası 
var Üsküdar'da". Pişkin pişkin gülürn
süyor kazakçı adam. Dükkarunı omuz
larında taşıyor, kat kat proleter kazakla
nru. On kazaklı adam, on katlı apart
manı gibi. 

Sirnitlerini kat kat dikmiş diğer 

adamla sohbet ediyor. Bir aile gibiler. 
Arızalı aile. Sokak bilemiş hepsini, uya
nıklar, hesaplılar, ku.rnazlar. Safiıkiarını 
anyorum, nerede saflıklan. Her şeye ve 
herkese rağmen hep bir ağızdan katık
sı zca güldüklerinde görüyorum saflık
lan nı . Bir tiyatro kumpanyası gibiler. 
Kahkahalan tek bir kahkaha oluyor, şe
hir anonslarının tok seslerine kanşıp 

kayboluyorlar. .. 
Harem'den Usküdar'a kadar yürü

yorum. Güneş n~r gibi kızarmış mina
rekrin ardında. Deniz gene külieıuniş. 
Yük gemileri geçiyor telaşla, artlannda 
köpükler. Dalgalarında karabataklar gi
bi sallanan şirin balıkçı sandalları. Sa
hilde renk renk balonlar dizilmiş. 

Balonlara ateş açıyorum, tek bir ba· 
!ona bile isabet edemiyorum. Ne zoı 
işmiş bu , özellikle de yük gemileri sa· 
vurunca balonları sağa sola. Güneş h~ 
battı, ha batacak. Üsküdar yolunda pa· 
muk helvası satan çocuklar. Kız kulesi· 
ni ilk kez bu kadar yakından görüyo· 
rum. Demek gitmek gerekmiş ço~ 
uzaklara, çok uzun süre, dönüp de de· 
ğerini bilmek için bir gün her şeyin. 

Üsküdar'a vardığımda inmişti ka· 
ranlık. Yıllardır görmediğim dostlar: 
rastlıyorum iskelede. Bir an yalıuz kal· 
san da er ya da geç diger göçmen kuş 
lar buluyor seni. Kanlıyorsun kafilene 
Bir süreliğine de olsa. 

Köprü altında balık ziyafetine gidi 
yoruz. Ben İst;u:ıbul'a karşı dans ediY.o 
rum. Yalnızca Istanöul'un bildiği, Is 
tanbul'un sakladığı sırlanm için. Sezeı 
Aksu çalıyor. Geçmiş en açıldardan ko 
pup 'şi mdi'nin kıyılarına vuruyor. Esk 
dost yakın zamanda kaybettiği babasın 
haorlıyor birden. Şarap bir yükscltiı 
bir alçaltır ya insanı, hep birlikte kapılı 
yoruz dalgaya, hep birlikte alçalıyoru, 
yükseldiğimiz yerden. Hep birlikte ağ 
lıyoruz. Hamsi yiyoruz bir yandan. 

Salata ekşi mi ekşi. Taze mi taZCI 
Ağlarken başka oluy'!r tadı hamsinin 
Çıldınyor martılar. Ozgür çantasıyi 
birlikte kira kontratınuza kavuşuyoı 
Yeni evimizi, yuvamızı kutluyoruz he 
birlikte. ffil" 
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Isimsiz bir aşi< şiiri 
Senden her ayrıldığımda 

Çılgınca dalgalanan bir insan denizinde 

Annesini yitiren bir çocuğun 

Ürkek hüznü çöker yüzüme. 

Seninle her karşılaştığımda 

Sabah kırağısıyla yıkanan çiçeklerin 

Cemresi vurur gözlerime. 

Seni tam bulduğum anda yitirmenin korkusu 

Tam yitirdiğim anda bulmanın sevinci, 

Seni treni kalkan bir yolcunu telaşı, 

Seni ilk öyküsünü bitiren 

genç bir yazarın hevesi 

Seni kayaları parçalayarak akan 

bir ırmağın deliliği, 

Seni güneşin tembel bakışları altında 

Uzanan başakların dinginliği, 

Seni bayramlık için para biriktiren 

Küçük bir çırağın sabırsızlığı, 

Seni bilmem hangi zalim kurşunun 

Kırdığı kanadına söz geçiremeyen 

Göçmen kuşun çaresizliği, 

Seni zorlu yıllardan sonra karşılaşan 

Kavga arkadaşlarının neşesiyle, 

Batarak kirpikierime kadar gümüşten denizlere 

Vur emriyle aranan bir kaçakmışsın gibi 

Taşırım can evimin en saklı yerinde ... 
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Tantmstz özlem 
sunulmuş kadehlerde içilen 
içimsiz içkiler kadar buruk buğulu ... 
ve en inaçsız kalpler kadar çaresiz. 
kısık, kırık, kaygılı ... 

normsuz, imzasız, vahşi. .. 
tüm,parça, çeyrek, yarım ... 
ve belkide tanımsız ... buğuk!! 

bu ne kayıtsız bir özlem? 
bu ne tam 
bu ne yarım 
bu ne eksik ... 

hayır hayır bu bir sanrı deği l 

bir yanılgı değil 

bu bir gerçek 
bir katıksı z özlem .... 

26.10.2006 

/ .----nahatl<aya · 

Sesler 
Kart-kurt sesleri çıkaran 
karl ı yollarda yürüdüm 
patikalı sözde- özde Kürt kasabalarında ... 
Belliydi kurşunun adresi 
gerek olmad ı ğı zamanlarda sormazd ı belki . 
Yüreğimdeki mayın tarlasına 

bi lerek veya bilmeyerek girmişti ay, 
paramparça olmuştu bedeni. 
Ağ i arnıştı güneş 

yastaydı yıldızlar. 

Lakin bir daha doğmamıştı ay geceye . 
Kart-kurt sesleri çıkaran 
karlı yollarda yürüdüm 
patikalı sözde- özde Kürt kasabalarında ... 

Cebimde sonsuzluğun-umutsuzluğun resmi, 
dilimde kart-kurt sesinden türeyen Kürt sesi. 
Zorunlu olarak beyazı oyoayan zenci 
karakteriyi m 
Güney Afrika tiyatrosunda .. _ 
Kaç kez beyazı oynamaktan vazgeçtim. 
Gizli saklı kul isierin esmer başoyuncusuyum. 
Kart-kurt sesleri çıkaran 
karlı yollarda yürüdüm 
patikalı sözde- özde Kürt kasabaları nda_ . . 

Bir kibrit çöpünün "yanmış siyah 
ucuyla yakılan uzay boşluğunun 
kuytusunda unutulmuş asi 
bir ejderhanın bakışıyla, 
zavallı dünyanın acınası varlıklarına 

bakıyorum tebessüm le ... 
intihar kokusu titrek netesimde 
ve ölümün absürd, uyumsuz, saçma, 
gereksiz ve gerçeküstücü tadı 
Kürt dil alfabesinde 
sondan ikinci harfinde varlık sebebim. 

Kart-kurt sesleri çıkaran 
karlı yollarda yürüdüm 
patikalı sözde- özde Kürt kasabalarında ... 

Nusaybin'den 
Dara'ya! 

Nusaybin benim için o y1llar çocuk 
hayal dünyamda bir giz ülkesiydi. Babam 

"kör boğaz nafaka uğruna" oralara 
taşm1yordu ya! Vardi bir hikmeti. 

IYLE bir geçmişe dönüp 
bakıyornın da! 
Nusaybin ve hinteriandı 

kadar Diyarbckirlc ruhu 
buluşan az şehi r vardır diye

sim geliyor. Babam kaçakçıydı. 

Kaçakçı dedimse, öyle şimdilerin 
her kaçakçı adı geçtiğinde bil
cümle kötü işlerinden saymayın 
babamın işini. Suriye'de topla
nan Avrupa'run az giyilmiş ya da 
hiç kullanılmarnış giyim eşyalan

nı sınınn bu yakasına geçirip bil
cümle bölge coğrafYasına satan 
bir sektör vardı eskiden. Epeyce 
yıllar önce. Babam da o tür ka
çakçılardandı. Ben yapnğı i~in 

son demlerine yetiştim. Çocuk
tum. Ve hep "Nisebln" adı ge
çerdi konuşmalannda. Nusaybin 
benim için o yıllar çocuk hayal 
dünyamda bir giz ülkesiydi. Ba
bam "kör boğaz nafaka uğruna" 
oralara taşınıyorrlu ya! Vardı bir 
hikmeti. Yani ezcümle anlayaca
ğınız daha N usaybin'le tanışma
dan çok ekmeğini yemişliğinıiz 
vardır. 

Sonra tarihin bir dönemine 
tanıklık eden Nusaybin Oku 
lu'nu inceledim. Mor Yakub IG
lisesindeki Süryani felsefesinin 
şagirtlerinin izinden yürümek 
üzere Nusaybin sokaklannı ar
şınladJm. 

Yıllar sonra tari h le tanışnm. 
Çağdan çağa hükmetmiş Dara ile, 
banlıların Darius dediği şahsiyerle 
tanışnm. Dara adı bende hep bir 
efsane gibi çağnşım yaratmışn. 

Hatta bir def.ısında Dara'nın ban
ya sefer düzenlerken, Çanakkale 
Boğazını geçtiği esnada azgın 

dalgaların askerlerini yutmasına 

tahammül edemeyerek, orman
lardan sedir ağaçlan kesip iple 
bağlayarak ve de gererek "Nasıl 

benim askerlerimi öldürürsün" 
diyerek sulandövdüğünü de oku
muş ya da duymuşnınt. 

Yelhasılı kclarn Dara'dan et
kilenmiştim. Karar vermişrim. 

Daha gençlik yıllanmda. ilerde 
evlenir de bir oğul sahibi olur
sam adını tereddütsüz Dara ko
yacaknm. Öyle de oldu. İlk oğ
lum ana ralınıine düşüp cinsiye
ti belli olduğunda, daha doğma
dan evvel adı konulmuştu: Dara 
olacaktı. Dara bugün 12 yaşın 
da. Ama henüz Daca şehrini 

görmedi. 
Sonra, Almanya'nın Köln 

şehrinden bir Profesör geldi be
nim şehriıne yıllar ö nce. Adı 
Profesör Hellenkemper idi. 
l967'de ilk defa bölgeye gel
mişti. Kendi tabiriyle Amida'yı 
(Diyarbekiri), Mcyafacqin'i (Sil
van'ı) ve Dara'yı geznıişti. Yıllar 
son~ 2000 yılında yeniden gel
miş ve aynı şehirleri bir daha 
geznıişti. Profesör üç şehirde de 
Roma izlerini tarihi surlan göz
lüyor, anyordu sanki. Konuşma
lannda da bunu hiss'ettiriyordu. 

O güne kadar Nusaybin'i 
görmüştüm de Dara ile henüz 
tanışmarnışnm. 

Hep ertelenmişti Dara ile 
buluşmam. Nedense, · insan 
uzaktaki merak edilen mekanlar
la daha bir ilgili olur da! Yakı: 
ıundakilere karşı "bakar kör" 
o lur. Nasıl olsa elimizin alnnda
dır. Her zaman gidilebilir, der. 
O ertelenmiş her zamanlar da 
bir türlü gelmez. Sonrası gecik
nıiş hüzünlere sebep olur. 

Dara ile ilk kez tanışınam 

birkaç yıl önce Mardin'de dü
zenlenen insan hakları konferan
sının yoğun programının içinde 
düzenlenen yarım günlük bir 

gezi ilc mümkün olmuştu. 

Programı ve rehberliği kadim 
dostum Nusaybin Belediye Baş
kanı sevgili Doktor Mehmet 
Tanhan yapm ıştJ. Onun gözüyle 
gezmiştim Daca 'yı. 

Mardin'den çıkıp kısa bir 
yolculuktan sonra düze inmiştik. 

Dara sapağına sapnğırnızda 

ilk sürpriz hemen dikkarimi çek
nıişti . Binler yıllık Dara şehrinin 
adı Oğuz olarak tabdası ile kar
şırnızdaydJ. Sonra girmiştim Da
ra'ya. Bir sonbahar günüydü. 
Yazdan kalma tatlı bir sıcaklıkla 

serinlik arası bir güzel mevsim 
yaşanıyordu Dara'da. 

Eski zamanların yitik ruhları

nın izi, ard1mda gibiydi Dara'da. 
Dareli çocukların ellerindeki sik
kelcri satma sesleri olmasaydı 

Daca'da zaman yolculuğuna çı k

mış eski bir hemşehri sayacaktJm 
kendimi. 

Sadece bir gözünün yansı 

ayakta kalmış ve benim şehrim 
Diyarbekirin ongözlü köprüsü 
ile ayru zamanlarda, milartan 
sonra 512'dc yapılmış Dara 
köprüsünün yıkık gözünün fo
toğrafina girdim. Evleri, çacşıyı, 
su deposunu ve su kemerlerini, 
kiliseyi gezdim. Tarihi şehrin et
rafında olması gereken dört ki
lometrelik sucların kalıntılarını 

dolaşum. 
Dara'nın delisi ile fotoğraf 

karesi ne girdim. 
Ve sonra aynidım Daca'dan, 

kendime sordum bir başkasına 
değil. 

Dara, tarihi ile kimliği ile 
Dara o larak nu ka lmalı, Oğuz 

mu olmalı? 
Gerisi zamana, mekana, kim

liğe ve tarihe karşı sorumluluğu 
olanlara kalmış ... ID" 
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HMET Kaya, "Başı m Belada" 
adıru verdiği albümünü piyasa
ya sürdüğü günlerde, üzerine 

gelen medya mensupianna şöyle 
bir açıklama yapmıştı: "Bu ülkede 

adam olaniann başı beladadır hep." 
Şüphesiz ciddi bir iş yapan, milyon

ları bulan bir dinleyici kitlesine sahip, 
ciddi bir sanatçıydı Ahmet Kaya ... Ama 
ciddi olduğu kadar da hayatla ve haya
tın içinde yer alan her şeyle dalga geçe
cek kadar da gayri ciddiydi. 

Ahmet Kaya'nın "Bu ülkede adam 
olanların başı beladadır hep" sözleri iş
te bu nedenle hem ciddiye alınması ge
reken sözlerdir, hem de alınmaması ge
reken ... 

Adam olmanın kriteri evrensel insa
ni değerlerden geçiyorsa eğer ve bu ül-

Bu ülkede adam 
olaniann bap beladadir 

kede bu değerler çerçevesinde söyledi
ğiniz her söz, yazdığınız her yazı, koy
duğunuz her tavırdan dolayı başınız 
belaya giriyorsa, bu sözler ciddiye alın
ması gereken sözlerdir ... 

Eğer siz bir starsanız ve medya ola
rak karşınızdaki muhataplann alıştk ol
duğu star prototipinin dışındaysanız; 
size sürekli tahrik edici saçma sapan so
rular soruluyorsa, o zaman Ahmet Ka-

ya'nın bu sözleri, ciddiye alınmaması 
gereken sözlerdir. .. Çünkü Ahmet Ka

, ya yine medya ile dalgasım geçmiştir. 
Kuşkusuz bütün bunlann dışında 

bu sözleri çok az kişi Ahmet Kaya ka
dar içten ve yaşayarak söylemiştir. Ah
met Kaya'yı ayrıcalıklı kılan bir yönde 
budur. 

O yaşadığı zaman diliminde sürekli 
olarak halkın yücelttiklerini yok edebil
me güçlerini test eden çevrelerle savaş 
halinde oldu. İşte en çok da bu yüz
den, o çevreler güçlerini bir de Ahmet 
Kaya üzerinde denedilcr. 

Onu linç edip, Paris'te sürgünde öl
dürmek istediler. Ama gelin görün ki 
bu sefer öyle olmadı. Sistemin resmi ve 
sivil odaklarınca unutturulmaya, yok 
sayılmaya mahkum edilen; sistemin 
şöyle veya böyle yok ettiğini, unuttur
duğunu sandığı Ahmet Kaya halkının 
ortak bilinçaltının derinliklerinden çı
kıp tekrar tekrar geri döndü. 

O her bilinçaltı figürü gibi ortaya 

_Paris üşüyordu ... Mezarlığın girişinde bizi önce Yıl
maz Güney karşılıyordu . Çelik mezar 
anıtın üzeri her zaman ki gibi çiçekler
le doluydu. Bazı çiçekler saksılannda 
devamlı açarken, kasımpatılar, güller, 
karanfiller çeşit çeşit çiçekler arasında 
yarım kalnuş hasretlerle bizi karşılıyor- · DSLAK parke taşların üzerine ba

kır rengi yapraklar düşerken 
Paris üşüyordu. Kasım ayının 

on altısıydı, hafiften yağmur çi
seliyordu. Avukat arkadaşlar ve Pa

ris Kürt Enstitüsü çalışanları ile birlikte 
ellerimizde kocaman çiçekle önce taksi 
kovalıyoruz,- bulamayınca en garantili 
yol olan merroyu scçiyoruz, Peree Le 
Chaise istasyonunda durup iniyoruz. 
Mezarlığa gitmeden önce, yanındaki 
mekanda, Ahmet Kaya'nın eşi ve kızıy

·la buluşacağız. 
Öylesine genç yaşta, sürgünde ve 

ansızın girmişti ki kimse inanamıyordu. 
Ortalıkta bir efsane dolaşıyordu, "yaşı
yor" diye. Paris Ahmet Kaya Kültür 
Merkezi'nde siyah deri ceketi, tütünü, 
sazı, sevdiği eşyaları öylece duruyordu, 
sanki ansızın geri dönecekmiş gibi. 

Sürgün gecelerinin dayanılmaz has
retlerinde ülkenden uzak yaşıyorsan ve 
serde duygusallık varsa, isyanlardaysan, 
bir mızrap , bir saz, biraz memleket 
hasreti , birkaç dost, şarap ağrıyan dişi
nizin acısını dindirebilir mi? 

Hasretliğin, sürgünlüğün, haksızlı
ğın acısını dindirebilecek etkili ilaçlann 
para etmediği isyan akşamlarında yaşa
nanlar bir film şeridi gibi gözler önün
den geçer. 1999 yılının bir şubat akşa
mı üstelik yılın sanatçısı ödülünü aldığı 
özel bir günde, " ... yeni albümümde 
Kürtçe bir şarkı okuyup klip çekeceğinl 
bunu yayıniayacak yürekli insanlar ol-

duğunu biliyorum" demesiyle başlayan 
saldmlar, gözaltılar, DGM'ler, haksız
lıklar, yargısız inf.ızlar sonucu sürgünü 
yaşadığında, tüm kültürlerin, tüm ses
leiin, tüm renklerin özgürce dans etti
ği ilk özgür yurttaş beyannamesinin 
okunduğu dünyanın en şuh, en güzel 
şehri Paris'e bile sığamamıştı. 

Ahmet Kaya sürgüne bilet kestiğinde 
sanki yarısını İstanbul'da bırakmıştı. Bu 
şehir Ahmet' in yüreğinde, Beyoğlu 'nun 
arka sokaklarıyla, bağazın salaş balık lo
kantalarıyla, hayranlanyla bir cv gibiydi. 
Şarkıların besteleri, şiirlerin kaynağı, mü
ziğinin protest başkaldıcısı hep bu hak
sızlıkların yaşandığı şehirdi. lstanbul'u 
dolu dolu yaşayacağı ve en güzel şarkıla
rını bestclcyeceği en verimli günlerinde 
dallarından kopardılar. Onu susturmanın 
yolunu cezalar ve hapislerde bulmuşlar
dı , medya Kürtçe şarkı söyleyeceğim de
diği için korkunç bir yargısız bir infaz 
kampanyası başlatmıştı. 

du çirkin kral... · 
Parke taşları yokuş yukarı çıkarken 

sessizce gelenlerin buluştuğu mermer 
aıut mezarında işlemeli hasret desenle
rinde İstanbul bir Galata kulesi ile tas
vir edilmişti. Di
zcleri, özlemle
ri, sevdası öyle 
söze sığacak gi
bi değildi. Gül
terin tüm renk
leri, çiçeklerin 
en güzelleri 
içinde çok sev
diği kızı , eşi ar
kadaşları, dost
ları son derece 
mütevazı bir an
ma için bir ara
daydı. Bir ka-

AUiet ı. sirgüne 
bilet kesllğlllde sanki 
ymsuu istıllbal' da 
blnba!Jb. Paris'e 

gittiği .çakb, 
Blftllelıetiıae son 

bakişl ... 

çıkacağı günü beklemedi, her seferinde 
daha da etkili bir şekilde, "kafalarına 
vura vura" açığa çıktı. 

İşte şimdi bir kez daha, bu sefer ya
nına sistemin sürgünde yok olmaya 
mahkum etmek istediği bir Kürt şairi ; 
Orhan Kotan'ı da alarak geri geldi Ah
met Kaya. 

Hani hep diyorduk ya; "Keşke bize 
uzun uzun bir şür kaseti bıraksaydın be 
Ahmet abi, senden güzel kim okuyabi
lir ki bizim şürlcrirnizi?" Ahmet abi 
duydu sesimizi ve tam 70 dakikalık, 
bitmek tükerımek bilmeyen bir şür ka
setiyle geri geldi ... 

Işte ESMER'in ikinci yılının bu son 
sayısında, Ahmet Kaya'mn, inadına her 
seferinde daha güçlü çıkan sesine bir 
kez daha kulak verelim istedik. Bunw1 
yam sıra yanında getirdiği şaire, sür
günde yaralı bir yürekle bu dünyadan 
ayrılan bir duygu adarnma da selam 
vermeye niyetlendik. 

Dosyamızda Gülten Kaya ve Ayşe 
Önal'ın, Ahmet Kaya - Orhan Kotan 
buluşması üzerine yazılarını; kızımız, 
gözümüz, prensesimiz Mdis Kaya'nın 
ilk kez babasını anlattığı söyleşini; Or
han Kotan portresini, Kotan'ın şiirle
rinden oluşan Ahmet Kaya albümü ve
silesiyle hatırlamak istediğimiz Şeyh 
Ubeydullah Nehri'yi ve Ahmet Kaya 
üzerine makaleleri okuyacaksınız ... ID" 

mera çekim yapıyordu, önce eşi Türk
çe birkaç söz söyledi, sonra Kendal Nc
zan Fransızca konuşmuştu. Bana sıra 
gelince Kürtçe konuşarak özlemlerini 
anlattım. Çürıkü Kürtçe bir şarkı oku
yacağım dediği için sürgünlerde yaşa
mını yitirmişti. 

Ahmet Kaya bir sonbal1ar günü Pa
ris akşamlarında, ıslak yağmurlu bir 
günde, siyah deri ceketi, sakalı, sazı ile 
gülümsüyor. Tıpkı kartpostallarda ol
duğu gibi hep genç; hep isyanlarda! ID" 
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HMET Kava ve Orhan Kotan buluş
m,ı~ının- ba~ tanığıdır Gülten K.ı
ya ... Teybirnizi açtık ve bu çok 
önemli buluşmanın Ilikiyesini 

dinledik kendisinden ... 
Ahmet Kaya ile Orhan Kotan ilk ne za

man buluştular ve tanışnlar? 
Ahmet Kava ,-c Orhan Kotan 1997 

yılında ilk ku h ,{nbul'da bır araya geldiler. 
Daha öncesinde birbirlerini gıyaben tanı 

yorlardı ve telefon görüşmeleri oluyordu 
ama fiilen kuc.ıklaşmaları daha sonradır. 

Daha önce Ahmet Kaya Orhan Kotan'ı 
ve şiirlerini biliyor muydu? 

- Sanınm ben Orhan Kotan şiirleriyle 
ı 9 yaşımdayken taru~tım. O şiirleri bırkaç 
arkadaş ortak seviyor ve kendi .ıramızda bir 
birimize okuyorduk. ı 980 askeri darbesi 
sonrasında. politik tutuklu olarak ceza<',·me 
girdiğimdc bu şiirlerin çoğunu ezbere bili 
vordum ve hatta cezae\i içi arkadaşlarla ya
zışmalanmıtd.ı da, unutmamak için aklı
mızcia kalan bölümleri birbirimize yazıyor 
ve birleştirmeye, şiirin bütiinüne ulaşınaya 
çalışıyorduk. Çünkü her şey gibi şiir de ya 
sakn. Dışarı çıkıp Ahmet'le tanıştığımda, 
onun şüri ne kadar se,·d iğini ve ne kadar ye
tenekli bir besteci olduğunu gördüğümde 
önce 'Şafak Türküsü'nü bestelemesini iste
miştim. A~lında aynı şairleri, aynı şiirleri 
sevdiğimizi anladığımcia ve ona Orhan Ko
tan'dan söz ettiğimde onu hiç tammarlığını 
gördüm. Tabii çok istedim o şiirleri Ah 
met'le paylaşmayı ve/fakat tüm ararnalan
ma rağmen (ki sahaf dükkaniarı dahil) kita
bı bulamadım. Bendeki ise çoktan 12 Ey· 
lül'ün gazabına uğramıştı. Hiç unutmam, 
ciddi olarak ü~.ü lmüştüm Ahmet'e o şiirleri 
veremediğim için. Uzun aramalardan sonra 
aklıma o sıralarda Cağaloğlu'ndaki en bü
yük kitap dağıtımcısı , ne yazık ki artık ara
mızda olmayan dostum ve koğuş arkadaşım 
Ayşe Nur Zarakolu geldi ( Ragıp Zarako 
lu'nun eşi). Ayşe epey bir aramadan sonra 
bir evin kütüphanesinde bu kitabı buldu 
ğunu ama sadece fotokopi alabileceğimizi 
söylediğinde çok sevinmiş \'C Orhan Ko
tan'ı Ahmet'e bu fotokopilerle tanıtmıştım. 
YaruJmamıştım çünkü Ahmet'te bu ajitatif 
ve militan ruhlu şiirleri okur okumaz bc
nimşemişti. 

Dk bestelediği şiir hangisiyd.i? ·Şürferi 

nasıl b~uyordu? . 
- Ilk şiiri "Iyimser Bir Gül/Kod Adı 

Bahtiyar" albümünde : Kardelenler' isimli 
parçada okudu. Orhan Kotan şiirini biraz 
Ahmed Arif şii rı tadında bulurdu Ahmet ve 
her ikisi içinde lıep ya11klaııdığı şu ·olurdu; 
"Ah keşke yüzlerce şiir daha yazsalardı, on
larca kitapları daha olsaydı". Orhan Ko 
tan'ın ~iirleriııde Ahmed Arifnailliğinin ya
nı sıra biraz daha ~ert ve mılitan bir ruh ol
duğunu düşünürdü. Dalıa sonraki Jlbünıle 
rinde de bu ~iirlere yei verdi. 

Kitaptan oluşan bir albüm yapma fikri 
ne zaman doğdu? 

-Tüm kitabı tek bir ~tüdvo Jlbümiın 
de değerlendirmek fikrini o~a açtığınıdJ 
bunun ne kadar zorlu ve belki de hiç de
nennıemiş bir çaJ~ma olacağım biliyordum 
ve Ahmet'te (yapmayı çok istemesine rağ
men) bunu bilirordu. Dola)ısıyla işim zor 
du. O arada ESMER okurlarıyla mutlaka 
paylaşm,ık i~tcöiğim bir anekdot anlatmak 
istiyonım. Bu şiirlerin tümü okunmadan 
önce sevgili Orhan Kotan bi r ara Türki
ye'ye geldi, gclebildi. Bizim evde bir araya 
gelip kucaklaşnk, uzun ca sohbet ettik ama 
benim asli derdim başkaydı. Biz albümlere 
koysak da kitap piyasada yoktu vt kitabın 
yeni basımlal1fl.ln yapılm:)Sını çok istiyor 
dum. Bu fikri Ahmet de çok benimsedi ve 
biz dostlarımız araştırmacı yazar Erdoğan 
Aydın (ki tüm şürleri.ni ezberG __ bilen istisna 
bir insandır) ve gazeteci Ayşe O na.l ile (Or
han Kotan'ın kadim dostu), bu kitabı yeni
den yayımiatarak Orhan Abi 'ye bir sürpriz 
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''Gözlerim bin yaş1nda, 
sen yol<sun diye!'' 

yapma kararı al~_. Yıne ortak bir yayıncı 
dostum ur. Sevgilı Ozcan Sapan da kolumu
za girdi sağolsun. 1998 yılında kitap yeni
dc;n basıldı. Bu yeniden basım sürecinde, 
bir yandan Sevgili Ayşe ilc bunun Orhan 
Abi'ye nasıl bir sürpriz olacağını düşünerek 
heyecanla.J?l)'Or, kitap baskıdan çı kar çıkmaz 

kolileyip Im:ç'e göndermeyi düşünüyor, 
diğer yandan Ahmet'le de, o sıralar çıkaca 
gı Ege Akdeniz turnesinde kitaptan söz 
ederek, bu şiirlerin daha çok insana ulaşma
sının planlarını yapıyonız. O ;\rada Orhan 
Abi'nin sağlığı giderek kötüye gidiyor ama 
Ayşe'ye telefon açıp "siz iki sevgili kadın bir 
şeyler planlıyor ve benden gizliyorsunuz gi
bi hissediyorum" divor. Kitabın baskıdan 
çıktığı ~nün akşamında Ayşe ile bir davet
te ertesi gü n bir araya geleceğimizi, kitapla
rı pakctleyip postaya vereceğimizi konuşu 
yoruz. O sırada Ayşe'nin cep telefonunun 
üzerine ~arap dökülüyor ve teleton iptal 
oluyor. Erte~i gün Ayşe'nin telefonda ağla
yan sesi; "Gültenciğim sana gelmemin bir 
anlamı kalmadı, Orhan'ı kaybetmişiz!" di 
yordu. Ben anlamıyor, idrak etmeye çalışı 
yorum ama Ayşe devam ediyor; "Seninle' 
Orhan'ı konuştuğumuz sıralar Mehtap 
(eşi) O'nu kaybettiğimizi söylemek için be
ni anyor ve telefonum iptal olduğu için ula
şamıyormuş." Sonuç olarak u7un sürgün 
yıllan ve üretimden kopması sürecinde bel
ki ona da iyi gelecek olan tüm çabamız ya
rım, hevesimiz ve heyecarumız kursağımız 
da kalıyor. 

Bu şürler hangi zaman diliminde okun
du? Okunduğu dönemde neden yayınlan
ınachl 

- Bu şii rler benim açımdan tüm za
manlara ait şii rler. Okunduğu sıralar asli he
defimiz bir stüdyo albümü yapınaktı elbet
te ama bu ülke muhalif ö mürleri kısalttığı 

için bunu Ahmet'le birlikte gönlümüze gö 
re yapamadık. Bu bumlduğu her defasında 

Ahmet'in önünde devasa bir tarihsel 
gerçek ve bir halkm yok sayalan dili 

ve kültürü varken ve kendisine 
bunca hak etmediği baksiZlık 

yaşabhyorken zaten onu zlndre de 
wrsaydmız, bir biçimde o 

zinciri koparırdı. 

yaşasam da, onu sevenlere bir sözüm vardı 
ve geride kalan her şe)•i onlarla paylaşacak
tım. Şiirler ilk okunduğu halleriyle kalmıştı 
ve ne yazık ki ne Orhan Kotan'a kitabının 
yeni baskısını görmek, ne de Ahmet'e bu 
albümü sun.mak nasip olmadı. Zorlu teknik 
süreçler sonrasında Ahmet Kaya sevenlçriy
le paytaşsam da, içimdeki tadı hep acı! Şim
di düşündüğümde ise, iyi ki bir akşamüze
ri, Ahmet'in yeşil erik tabağını stüdyonun 
içine taşıyıp, ona biraz da emrivakiyle bu şi . 
irieri okurmuşum diyorum. Başka türlü bu 
iki değerli Kürt sanatçının üretimlerindeki 
uyumunu nasıl geleceğe taşırdık ki? 

Orhan Kotan'ın sürgün olmasıyla ilgili 
neler düşünüyordu Ahmet Kaya? 

- Bu bir yandan bir kan uyuşması gi
biyken, diğer yandan da Ahmet'in beni h.ep 
şaşırtan ve hayran bırakan o inanılmaz ön
görüsü ve hassasiyeti sanırım ... Çünkü Or
han Abi'ye gece stüdyodan telefon açıp şar
kıları dinlettiğimit:de müthiş sarsılıyor, 
"Gülten'ciğim şimdi ben kendimi bu ıssız 
Stockholm sokaklarına daatamam ki" de
mesi Ahmet'in içini parçalıyordu. Tuhafur, 
yıllarca bu sürgün duygusunun Ahmet'i ne 
kadar etkilerliğine tanık oldum hep. Daha 
sürgün olma duygusunu hiç yaşamadan bir 
sürgün şarkısı yapması nasıl açıklanabilir ki? 
Omınla ilgili 'keşke'lerim çok fazla ama en 
hayıflandığıın ve bana hep o yarım kalmış 
lık duygusunu yaşatan şeylerden biri sine
maya olan tutkusu. Kurguladığı bir senaryo 
vardı ve hikaye A'nıpa'dakı sürgüı~ve mül~ 
tccılcrle ilgiliydi. Filrnin adı MULTECI 
(R.EFUGEE) olacaktı. Bir çeşit algı açıklığı 
- seçiciliği, emp.ıti; öngörü ne dersek diye
lim, bu· biçimde hep Alırnet'in içinde, kıyı 
~ında bir duyguydu sürgün olma duygmu. 
AHupa turnelerinde mültccilerle, politik 
sürgün olan arkadaşlarla uzun saatler birlik
tc olur, onlan anlamaya çalışır, anladıkça da 
acı duyardı. Bir insanın onu var eden top 
raklarda olamanıası, yurduna olan sevgisini 
yaşayamaması ve en temel insani hakkının 
elinden alınması, yasaklanması çok koyu bir 
duygu çünkü. Beter bir çaresizlik çözüm
süzlük bu ... 

Kaderinin Orhan Kotan 'bi sürgünde 
son bulmasını nasıl değerlenJkyorsunuz? 

-Muhalif olmak bizim ki benzeri ülke
lerde gerçekten cesaret gerektirir. Bulun
duklan alanlarda misyonlarının farkında 

olan, hayata, tarihe ve insanlığa karşı so
nımluluk duyanlar, devrimci ruh halini iç
selleştirerek, hayatı mutlaka geliştirme, ile
riye doğru taşıma ve dönüştürme duygu
suyla yaşayan insanJar ayru zaman da çok ta 
zeki ve öngörü sahibidirler. Yakın tarihe ait 
o kadar çok valizi hazır yaşayan insan hika
yeleri var ki ülkemizde. Ne demek valizi ha-

zır yaşamak? Ya hapishaneye ya sürgüne ha
zır yaşamak demek ... 83 yıllık Cumhuriyet, 
en önemli unsurunu, demokrasiyi doğru ve 
sağlıklı anlamda yapılandırmadığı sürece de 
bu böyle olacak. Ahmet Kaya'ya da bu çer
çevede bakmak gerekir. Yani, ya yalanın ya 
da gerçeğin tarihine tanıklık etmekle yü
kümlüdür sanatçılar. Ahmet tercihini ce~ur
ca yaptı! Bu tercihin bu ülkedeki bedelini 
elbette biliyordu. Buna rağmen yalancı bir 
tarihin parçası olmamayı seçti. Tüm bunla
rı ajite bir ruhla değil, sebep-sonuç diyalek
tiği kurarak ve kendi tanıklığ!ma dayanarak 
söylüyonım. "Esmer"ler, "Oteki" sayılan
lar, "Tutunamayanlar", inançlan ve ütop
yalan uğruna canı yakılanlar, tüm "ALı.nJık
lar", yok edilenler ve yok sayılanlara rağ
men nasıl uyumlu ve huzur içinde olunabi
lir ki? Ahmet'in önünde devasa bir tarihsel 
gerçek ve bir halkın yok sayılan dili ve kül
tüiii varken ve kendisine bunca hak etme
diği haksız lık yaşatıhyorken zaten onu zin
cire de vursaydıruz, bir biçimde o zinciri 
kopanrdı. Yoksa hayanru anJamlandıramaz
dı ki ... Çünkü onun algısına göre (ki doğ
rudur) bu bir varoluş biçimidir! Tasarlan
maz, kurgulanmaz, içseldir! 

Orhan Kotan'ı erken kaybetmeseydik, 
beraber başka ç.alı.şmalar yapacaklar mıydı? 

- Konuya dönecek olursak, hem Or
han Kotan, hem Ahmet Kaya aram ı zda ol
salardı, eminim Kürt halkıru.n bu iki üret
ken sanatçısı bize daha çoook ürün sunar
lardı. Nitekim Orhan Kotan'ın (yayımlan
mış - yayımlanmamış) başka şiirleri de var
dı. Hatta ben şöyle düşlı'iyorum; Sevgili 
Abim Yusuf Hayaloğlu'yla birlikte (ki onun 
bu şiirieric tanışıklığı da oldukça eskidir) 
yeni ve bambaşka bir dönemin iiretimleriy
lc tanıklığını )'apabilselerdi keşke ... Ne ya 
zık ki "farkıııdalık", "akıl", "naiflik" gibi, 
ınsanı insan yapan unsurlar bır araya geldi
ğınde ömürler kı salıyor- kı~altılıyor i~tc ... 

Bu ç.alı.şmayı Ahmet Kaya diskografisin
de nereye koymalıyız? 

- Yine de bu çalışma her şeye rağmen 
içimdeki huzuru artırıyor. Hem yok ~.ıyılaıı 
bu ıki değerli kan kardeşliğinin üretim or
taklığıru hayata ~unduğunı ıçin, hem de 
AJımet Kaya discografisinde bir ilke aracılık 
cttığim için. Esmer okurlan bilirler, geçen 
yıl bu zamanlar da hissettiğim başka bir ek
siklik duygusundan yola çıkarak yeni ve 
dopdolu bir türkü albüı~ü ekiemiştim di~
cografiye; KAL51N BENIM DAVA.\1/DI
VA~A KALSlN. Eşi, yol arkada~ı, yapınıcı 
sı vb. sıfatiarın ötesinde ben de bir Ahmet 
Kaya dinleyicisiyim ve onun hem türkü, 
hem şiir okuyuşunun bendeki etkileri çok 
farklıdır. Keşkeler çok fazla elbette haya· 
tımda ama bunlardan bazılarını söyleme· 
den geçemeyeceğim; örneğin keşke o ba~ 
başa ya da dostlarımızla oturduğumu~ 

uzun sohberlerin görün tü ya da ses kayıtla
n o labils·eydi, bunları yayımlayabilseydim 

ve keşke Ahmet'in nasıl alaturkadan ragge· 
ye, türküden doğaçlamaya bir tezzet skala
sında dotaştığını paylaşabilseydim? Arnı 

üzerimize çöken öyle bir sonbahar var ki 
.Kasım'a gücenmemek mümkün değil artık 
Ben .Kasım'a küsüm artık. .-~ 
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RHAN Katan 1944 yılında Malaz
girt'te, yoksul ve fa~at arkasın 
da, "Kürtçü-komürust" damga

sım taşıyan bir memur ailesinin 
ikinci çocuğu olarak gözlerini dün

yaya açtı. İlk ve Orta öğrenimini memle
ketinde tan1amlayan Katan, üniversite 
eğitimine, Ankara'da Dil-Tarih ve Ede
biyat Fakültesi'nde başladı .. . 68 gençlik 
harekerinin içinde aktif görev alan Orhan 
Katan, bu nedenle Üniversite'den ayrıl 
mak zorunda kaldı ... Zaten onun kalbi 
memlcketi için atıyordu. Ve nihayetinde 
oraya döndü ve Malazgirt' e yerleşti ... 
Daha 24 yaşındayken, halkının tarihini 
dcstanlaştırdı ... 

Siyasi çevrelerle ilişkileri gelişti. Dö
nemin önemli hareketlerinden olan Dr. 
Şıvan hareketi içinde görev aldı, bölge 
sekreterliğine kadar yükseldi ve nihaye
tinqe Dr. Şıvan'u:ı, ölümünden sonra, 
Parti adına yetki)ilerden biri haline geldi. 

74 sonrası ise Devrimci Doğu Kültür 
Ocaklan döneminde "Ocak Komünü" 
olarak adlandırılan ve Seyrantepe Cezae
vi'nden yeni çıkan ekibin yanında yerini 
aldı ve bu arkadaşlarıyla birlikte Kürtlerin 
ilk kültür merkezlerinden olan KOMAL 
yayınevini kurdu ve yönetti. Onlarca tari
hi belgenin su yüzüne çıkmasına vesile 
oldu. 

1976'da memleket topraklannda ses 
getiren Rizgari dergisinin yazı kurulunda 
görev aldı, dergideki yazılannda imza 

EÇEN hafta hastanede diyaliz al
tında baygın uyurken, aniden bir 
sesle uyandım. Ses çok sıcak ve ta
nıdık bir ses idi. .. Gözlerimi açtım. 

Bu ses, yanımdaki yataktan geliyor
du. Sesin sahibi, benim kendini tanıyamadı
ğımı anlayınca: "Oğlum, nihayet yatakları 

mız yanınana düştü", dedi. Bu ses otuz yıl
lık dostum, kardeşim ve sevgi li hocam Or
han Kotan'n sesiydi... Orhan erimişti . Çıplak 
bacakları simsiyah, iğne iplikti. "Orhaaan" 
diye bağırdım. "Baba, iki gözüm, Orhan ... 
Şu anda kendimi seninle, çok mutlu, çok 
güçlü hissediyorum. Birlikte ölüme direne
ceğiz." O, sözümü yarıda kesti. "Bana kır
gın olduğunu biliyorum. Sana şunu söyle
mek istiyorum: Arkadaşlık tek düze dikensiz 
bir gül bahçesi değildir. Bunun içinde, dost
luk var, dayanışma var, kavga ve küskün ol
makta var ... ", dedi ve uyudu. O an kendisine 
sarılmak, öpmek istiyordum ... Ama ne yazık 
ki kolumdaki hafin ve o kadar da kocaman 
diyaliz iğneleri bana bu zevki tattırmadı... 

Üç gün sonra, beni diyaliz eden hemşi
re, bana acı haberi verdi ve dedi ki: "Orhan, 
senden hatıralmak için gelmişti buraya. O, 
seni çok seviyordu ... " 

Yüreksiz Azrail, bir gün senin de sıran 
gelir. Ölüm, anan öle .. . Orhan'ımı aldın ben
den ... 

Sözümü uzatmak istemiyorum. Şimdi 
hep birlikte, Orhan Kotan'ı 3 Mart ı 979 yı
l ında bana Ankara'dan yolladığı mektubu 
okuyalım. Hiç bir kalem Orhan'ı bu denli di
le getiremez. Rahat uyu Orhan ... Kavganı 
yanına geleceğim güne kadar devam ettire
ceğim ... 

"İki gözüm kardeşim Mahmut Baksi. .. 
Mektubunu aldım. Ne desem? 
Beni fevka lade heyecanlandıran, sevin

diren bir çalışma çizgisidir bu. Bizim, ağzıy

la gülüp, beyniyle sornurtan "aydınlarım ı z", 

BİR TEORİSYEN, BİR ŞAİR: 

Orhan Kotan 

kullarımadı. Aynı Y1l Ankara DGM tara
findan tutuklandı ve 8 ay Merkez Kapalı 
Cezaevinde kaldı. 

80 darbesi ile birlikte kendisi için en 
acı Y1liar olan sürgün Y1lian başladı. İs
veç'e çıkmak zorunda kaldı . Her ne ka
dar sürgünü, "Gri göklerde bin yıllık ke-

der ve ecncbi sokaklarda yalruzlık.:." ola
rak ifade ediyorsa da, yaşamaktan yılına
dı. Yurtdışında da kültürel faaliyetlerini 
sürdürdü, önce "Denge Komal" olarak 
bilinen yaY1nı çıkarttı ardında da "Yekiti" 
dergisini organize etti ... 

Bütün bu yayınlarda kendi in1zasını 

biç kullanmadı. İlk kez Avrupa'da yayın 
lanan önemli yayınlardan biri olan "Kur
dist<ın PRESS"in redaktörlüğü sı rasında 
ilk imzasıyla yazılar yazmaya başbdı. 
1991 Y1ltnda örgütsel ilişkilerden çekile
rek, bir Kürt aydını olarak tck başına yo
lunu yürümeye karar verdi. 

Gözaltılar, tutuklamalar ve sürgün 
onu Y1ldırnıamıştı ama vücudu dayana 
mamışu. Bir ameliyat geçirmişti. Ikinci 
böbrek ameliyatından sonra, doktorlan 
kesin İstirahat öneriyorlardı. Kotan bu 
öneriye şiinyle cevap veriyordu: " .. . dağ 
başlannda yiğit bir mavzerdir türkülcrim, 
İşte kalın surlan apoletli in1parator saray
lardan, İşte pulanta ı şıklı camlardan elle
rime düşen bcrckct, ürkcr mi boynum 
darağacından, Canlar heyy, Hey benim 
Ull1Udumun açılmış mor nıencvşclcri ... " 

Yıllar süren sürgün hayatından sonra 
nihayet İstanbul'a döndü. Ve "Realite 
PRESS" isimli gazetenin çıkmasına ön
cü1ük etti. 

Ardından üç şiir kitabı, sayısız maka
le, araştırma ve inceleme bırakarak, 9 
Temmuz 1998 tarihinde; Karolinska has
tanesinin ıssız odalarının birinde, hayata 
veda etti. 

Bir politik teorisyen, bir şair ve bir 
mücadele adamı olarak '70 soruası ku
şaklar üzerinde derin izler bıraktı. Kamu
oyunda ise Şair-Yazar- Gazeteci kimliğiy
le tanmdı. Bchram Çupin ve N.Bora im
zalannı kullandı. tn" 

, MAHMUT BAI<Sİ ORHAN KOTAN'I YAZARSA ... 

Sevgili Orhan Kotan seni de yitirdim 

nedense, makro politik tartışmalardan fırsat 
ve zaman bulup, bll tür çalışmalara giremi
yorlar ... Ya da girmiyorlar. Kuskusuz, bu bi
raz da modalar, salgınlar içinde eriyip neyin 
gerekli, neyin zorunlu olduğunu saptayama
manın bir ürünüdür. Ulusal hareketin aynı 
zamanda bir kültür direnmesi olduğu düşü
nülürse- ki öyledir- kültürel direnmenin te
mel kaynaklarını, araçlarını, organlarını ya
ratmanın vazgeçilmez bir görev olduğu da 
rahatça anlaşılabilir. Bu bağlamda, biz he
nüz üstlendiğimiz görevi yerli yerine oturt
ma düzeyinde oldukça beceriksiz olduğumu

zu açı k yüreklilikle ortaya koymak zorunda
yız. Bir yanıyla nispeten başardığımız gö
revler, bir diğer yanı ile henüz emekleme ev
resinde bile değildir. Çabam ı z, bu eksik ka
lan yani, ülkemizin kültür hazinelerini, tari
hin ve ezen ulusun gaspından, tahribatların
dan kurtarmaya yöneliktir ... Yeteneklerimiz 
ve imkanlarımız oranında bunu başarmaya 
gayret ediyoruz. 

Komal, ülkemizin siyasal tarihini bilim
sel bir düzeyde değerlendirrneğe imkan sağ
layacak kaynakları Türkçe ile yayınlama dü
zeyini daha bir süre devam ettirecek. Esas 
görev ise, kaynakları aktarmak yanında, ta
rihi yeniden yazmak, siyasal tarihi materya
list ölçütler içinde değerlendirmek, kötü
rümleştirilen bir tarihsel süreci gerçek de
ğerleri ve gelişim süreci içinde tartışabil 
mektir. En az bunun kadar önemli bir diğer 
öğe, anadili asimilasyon cenderesinden kur
tarmak, yazı dilini ge liştirmek ve kültür 
ürünlerini gün ışığına çıkarabilmektir. Yu
karıda değindiğim gibi, bu düzeyde henüz 
emekleme devresinde bile değiliz. Biliyor
sun, ülkemizdeki zulüm öylesine vahşidir ki, 
direnmenin destanı süslenmeye vakit bula
mamıştır, bulamıyor ... Açık, yalın ve çıplak

tır. Bundandır ki, sanatçılarımızı ağı r görev
ler bekliyor. Sanatçı larımız, mızmızlıktan, 
hep hep tepelerde ve başka yerlerde dolaş
maktan vazgeçerek, ayaklarını bizim top
raklarımıza basan, bizim insanlarımızı an
latan, bizim kü ltürümüzdeki demokratik ve 
sosyal zenginlikleri dünya kültür hazinesine 
katan çalışmalar yapmak zorundadır. Senin, 
kendi imkanların içindeki çal ı şmalarını işte 
bu düzeyde, saygın bir çalışma olarak değer
lendiriyorum. 

Bizim, bu kitapları basma durumumuza 
gelince, programımız bu düzeydedir. Bunun 
şartların ı haz ırlamaya uğraşıyoruz. Senin 
ürünlerini basmak azla bir zorluk getirmez. 
Her zaman basılabilir. Ama asıl önemli 

olan, bu düzeyi sürekli kılabilmektir. Belirli 
bir yayın programını hayata geçirebilmektir. 
Bu bağlamda, şu sıra özellikle ihtiyaç duy
duğumuz şey, kültür zenginliklerimizi topla
mak, değerlendirmek, yazı diline geçirmek, 
anadi lde ürün veren sanatçıların eserlerini 
arşivlemek ve yayına hazırlamaktır. Dolayı 

sıyla, ürün vererek, bun ları zenginleştirerek, 
kültür direnmesine yapabileceğin en önemli 
katkıyı sağlayacağını umuyorum. Bunların 
yayın süreci, genel yayın programımızın bir 
bölümünde, - çocuklarımız- için mutlaka de
ğerlendirilir. Bunun için özel olarak mali 
maddi yardım yapmak gerekli değil. Fazla 
kişisel bir düzey olur bu. Ama yayın progra
mın tümü için dayanışma, anavatandan kilo
metrelerce uzaktan gelen çalışmalar gerçek
ten çok sevindirici bir çal ışmanın haberci
si ... Bu çizgiyi geliştirmek; derinleştlrmek, 
zenginleştirrnek gerek. Bunları halkımıza, 
dünya halklarına duyurmak gerek. Türküle
rimizi, destanlarımız stranlarımızla bera
ber, bütünsellik içinde ve de sürekliliği sağ
layacak araç ve organları sağlayarak, yara
tarak başarmak gerek. 

Görevlerimiz ağır, şartlarımız çetin ... 
Nedir ki, boydan boya bir ömür vermeye de
ğer. Bunu başaracağtmıza da inanıyorum. 

Haberleşmeyi sürdür, ürünlerini iletirsen 
çok sevinirim. 

Cümle dostlara selam. 
Orhan. 
3/MarVl 979/Ankara 
İmza". IY" 
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Sürgünde öldürdüğümüz çocul< 
i) ÜRKIYE'NiN ne yazık ki on bin 

lcrcc cd~dına.malolan bir d~
mını, humanıst şarkılara do

nüştüren o koca çocuk 16 Ka 
sım itibariyle 6 yıldır aramı7da 

yok. Dramatik ölümünün ardından biz 
geride kalanlar, bir bütün olarak Türki
yeiller olarak aslında hepimizin kaderi
ni doğrudan belirleyen , belirlemeye 
devam eden bir şeyleri ne kadar düşün

dük acaba? .. 
Ne olmuştu da Türkiye'de kasetleri 

l ,5 milyonu aşan devasa sayılarda tüke
tilen bu sanatçı da 'vatan hainleri' ker
vanına kanlıvermişti? Nasıl bir siyasal 
atmosferdir ki, böylesi devasa sayıda 

yurttaşm sevgilisi olmuş bir sanatçının 
sesi bir anda kesilebilmişti? Bu kadar 
çok sevenirün sesi nasıl biranda bağula
bilmiş ve yalıuz karşıtlarının sesi duyu
labilir olmuştu? 

Bu noktada bir bütün olarak egemen 
siyaset tarzıyla karşı karşıyayız. 

Ahmet Kaya'nın müziği, her şeyin 
dibe vurduğu 12 Eylül sonrasının ilk 
güçlü itiraz seslerinden biri oldu ve bu 
niteliğini ölcne kadar koruyarak taşıdı. 
Mevcut kocaman haksızlığı içine sindi
remeyen ve bu protestosunu şarkılany

la milyonlarm yüreğine taşıyan bir in
san olarak yaşadı Ahmet Kaya. 

Dizginsiz, kuralsız, içinden geldiği gi
bi yaşadı hep. Çok yakınmda olmayanla
rın asla fark edemeyecekleri bir para
doksla naif bir çocuk olarak; her çeweye 
girebiten sosyal yarıtnın için~<: içe kapalı 
çocuk yürekli bir adam olarak ... 

Çok uzun yıllardır dı§ında yaşasa da, 
hep varoşların tepkilerini yansıtn; b\lllU 
sanki hep varoşlarda yaşamaya d~vam 
etmenin doğallığında yapn. Arabeskin 
kenannda dolaşn, ama ondan hep ayrı 
kalan düzeyini hiç kaybetmedi. Sonra
dan pek çok sanatçının kendilerini ta

nımlamalarını sağlayan bir kulvarın 
Türkiye'deki yaraneısı olarak bir feno
men oldu Ahmet Kaya. 

Devrimci sembolleri okudu şarkıla
rında, yüz binlerimizin yüreğini titret
ti. Kah ağlayarak yansım bu duyguları

nı, kah baş kaldırarak, kah aşkla ... Ama 
ağladığı şarkılannda bile, umut aşılama 
telaşında oldu. Pir Sultan Abdal gele
neğinin şarkıcısı olarak hep mazlum ve 
inatçı insanların,_ mazlum ve inatçı me
kanların şarkıcısı oldu, kah Diyarbakır, 
kah ölüm orucu ,birbiri peşi sıra boğa
zınuzı sıkan dramların şarkılarını yapn. 
Metris'te annderimizin yanı başınday

dı ve tabii başı sı\<ışan dostlarının. Ve 
dahası değişik ömekleriınizlc "bizim" 
hikayemizi anlattı şarkılarında: "Bu 
yolda dönenler oldu 1 Mum gibi sö
nenler oldu 1 Yar göğsüne baş koyma
dan 1 Vurulup düşenler oldu ... " 

Güzel şürler okudu ve üstelik çok 
ama çok güzel okudu. Ahmet Arifi, 
Orhan Kotan'ı ondan dinleyenlere bu
nu anlatmak gerekmiyor. Özellikle Or-

han Kotan'ın, "Gu.rurla Bakıyorum 
Dünyaya"daki o güzelim şiirleri. seçi
miyle Ahmet Kaya, hem çoğu sosyalis
tin haksız bir yüzeysellikle küçümseru
ği duygu dünyasını yansıtn bize, hem 
de yüzbinlercemizin, "Birer birer biner 
biner ölürüz 1 Yana yana döne döne 
geliriz 1 Biz dostu da düşmanı da bili
riz 1 Vurulup düşenler darda kalma
sın" diye uzayıp giden o olağanüstü 
destanıyla tanışmasını sağladı. 

Ahmet Kaya'run bu dramatik ölümü
nün ardından, biz solcular da bir şeyle
ri yeniden düşünmek wrundayız. 

"Bizim" örgütsel sanatçımız olması

nı, "bizim" konserierimize para alma-
. dan kanlrnasını, "bizim" gibi yaşaması
nı, "bize" ters gelen sözler okumama
sını istedik ve bu beklentilerimizin dışı
na çtkuğı oranda onu suçlayıp dışladtk. 
Onun sanatçı ve birey olarak kendi 
standartlarını kendisinin oluşturma 

bakkmı hazmetmedik. Oysa Onun, 
hem her sanatçı gibi kendine özgü ay
nksı nitelikleri ve özgürlükleriyle oluş
tuğunu ve dar anlamda "bizden" değil, 
bizi de vareden çelişki ve duyarlılıklar
dan beslendiğini unuttuk; dolayısıyla 

"bize" bağımlı kılmaya hakkımız olma
dığını an1a bizim de_ dalili olduğumuz 
dünyanın bir parçası olduğu gerçeği 

ışığında, onun özgünlüğü ve özgürlü
ğüne saygıyla yaklaşmarnız gerektiğini 
un uttuk. 

Ahmet Kaya'ya ilişkin çoğumuzun 

sergilediği tutum, kadirşinaslıktan 

uzaktı. O bizimle bire bir aynı olma
yanı 'düzenin yedeği' olarak yargıla

mak aymazlığmuza ayna oldu. Oysa 
hem yaşam fclsefemizin hem de içinde 
bulunduğumuz koşulların gereği ola
rak, böylesi bir sevgisizlik ve tekdüze
likten en uzak olması gerekenler biz
dik. Onu yakından tanıyanlar, olağa 

nüstü genişlikteki bir halk kesiminde 
idol olmasına rağmen, sol kadroların 
çoğunluğunca sergilenen dışlayıcı ve 
küçümseyici tavırdan çok etkilendiği

ni, en çok da onlar tarafindan anlaşıl-

mayı ve sevilmeyi istediğini iyi bilir. 
Bu anlamda bir kesim dışında sola kır
gm gitti Ahmet Kaya. 

Kendi özel tarihimdt;n de eklemeli
yim ki, Mctris'te armelerimizlc dayanı
şan, Cumartesi Annelerin~. sahiplenen, 
televizyon kameralar~a ODP'yi des
teklediğini söyleyen, IHD'yi .~avunan, 
'95 seçimlerinde Emek Banş Ozgürlük 
Bloku'nu destekleme ricarnı kırmayıp 
benle Antep'e, Mersin'e gelip Teslim 
Töre'ye, Akın Birdal'a ve diğer adayla
ra destek için kürsüye çıkıp konuşan, 
ÖDP'nin Fenerbahçe Şenliği'ne deste
ğini veren, özetle en geniş anlamda 
bizden biriydi. Dahası, bayannın bir 
döneminde profesyonel devrimcilik 
yapmış pek çok insandan daha uzun 
soluklu olduğunu ispatlamış kimliğiyle 
de anılmayı hak ediyor Ahmet Kaya. 

Ve işte salt bu kişisel anılarımı çerçe
vesinde bile, onu sahiplenme konusun
daki vefasızlığımızın bizi düşündürme

si ve yüreğimizi incitmesi gerektiğini 
dü~ünüyorum. 

Olümündcn önceki son konuşmamız
da, biz dostlanna karşı haklı bir kırgınlık 
içindeydi... Onu aramıyor oluşumuza 

karşı, sürgünde yaşamanın nasıl bir şey 
. olduğunu bilemediğimizi anlatan kardeş 
· sesiyle; ezmeden, sevgiyle konuşuyordu: 

"Siirgünde ·insan nasıl iyi olur" -diyor
du- Koşsam gideceğim bir yer yok, has
talansam derdimi aniatacağım bir dilim 
yok, ölmeye kalksam burada ölürüm, be
ni kaç gün sonra bulurlar ... Bu dert öyle 
bir dert ki anlatmak mümkün değiL Na
zım Hikmet'i şimdi daha çok anlıyor ve 
seviyorum. Ama mutlaka geleceğim 
mutlaka" diyordu. 

Oysa kim bilebilirdi ki, artık hiç gcle
meyeceğini ... dahası kalleş bir Paris sa
bahında, güne uyanmasıyla kalbinin 
d uru vereceğini ... 

Her şey başka olabilirdi kuşkusuz; 
an1a ne yazık ki bizi kuşatan siyasal at
mosfer buna izin verecek olgunluktan 
çok uzakn. 43 yaşmdaydı ve muhalifle
rini elimine eden bu atmosferin kur-

"Sürgünde insan nasil iyi olur? 
Koşsam gideceğim bir yer yok, 

hastalansam derdimi aniatacağim 
bir dilim yok. Bu dert öyle bir dert 

ki anlabnak mümkün değil." 

banlan arasına katılmışn. 
Egemeniere rağmen Kürtçe Türkü 

söyleme ilanı nın, veya soğuk savaş dö
neminde komünizmi savunn;.ı.anın, ve
ya Kore Savaşına asker göndermeye 
karşı barıştan yana olmanın veya bu
günlerde yaygın örneklerini gördüğü

müz gibi rejime inat etmenin pekala 
bir linç nedeni haline gelebildiği bir 
rejimde yaşıyoruz. Muhaliflerini sev
meyen, geriJim zamanlarında ise onla
rı 'vatan hainliğiylc' yargılayan bir si
yaset geleneği nde ... 

Cezayir savaşı sırasında devletin 'mil
li' politikasına karşı çıkan]. P. Sartre'ı 
cezalandırmaya kalkanları, "Sartre 
Fransa'dır" diyerek engelleyen Cum
hurbaşkanı De Gaulle'ü yok bu reji
min; "Fikirlerinize kanlrnıyorum, ama 
onlan savunabilme hakkınız için canınu 
vermeye hazının" (Voltaire) diyen de
mokratik bir aydınlanması da. 

Sürgünden, eziyetten geçmeyen mu
halif bırakmayan, muhalif aydın ve sa
natçılannı 'düşman' görüp cezalandı
ran siyaset geleneğinin bir karabasan 
gibi ülkemizin üzerine çöktüğü koşul

larda yaşıyoruz. Binbir türlü ince yön
temle egemen aygıuİı yanına geçmek, 
itiraz edilen günler adına pişmanlık ge· 
tirmek, itirafçılık, döneklik bir değer 
haline getirilmeye çalışılıyor. Pişman 

ettirilip özür diletilemeyenlere ise sür
günler, cezaevleri ve ölümler biçiliyor. 

Muhaliflere bedel ödettirilip terörize 
edildiği bu geleneğin, Namtk Kemal'e. 
Mustafa Suphi'ye, Sabahattin AJi'ye. 
Nazım Hikmet'e, Hikmet Kıvılcırn

lı'ya, Orhan Kemal'e, Kemal Tahir'e, 
Balaban'a, Kerim Korcan'a, Behice Bo· 
ran'a, Pertev Naili Boratav'a, Abidiıı 
Dino'ya, Vedat Türkali'ye, Mehmeı 
Ali Aybar'a, Aziz Nesin'e, Doğan Avcı· 
oğlu'na, Server Tanilli'ye, Yılmaz Gü· 
ney'e, Vedat Aydın'a, Yaşar Kemal'e 
Musa Anter'e, Akın Birdal'a ve bu ül· 
kenin daha binlerce yüzakına ölümler· 
den ölüm beğendiren, demokrasi dina· 
miklerine kan kusturan, tahammü 
edemeyen bu siyaset geleneğinin sor 
kurbaruydı Ahmet Kaya. 
Şimdi Yılmaz Güney'in yaıu başınru 

yatarken, Nazım Hikmet'in kaderi ve 
sözleriyle ortaklaşan A11met Kaya(lar 
'vatan haini' olarak kalmaya devan1 et 
tikçe Türkiye'nin demokratikleşmes 
de laf-ı güzaf olarak kalmaya devan 
edecektir. IY" 1 

[ erdoğanaydin ] 
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IZIM Tahran'da yaşıyor. Geçen 
hafta kederli bir sesle aradı be
ni. 'Ahmet ağabeyi çok özlü

yorum ve işin garibi her geçen 
gün bumumu sızlatacak kadar çok 

özlüyonım. Bu ürkütücü ıssız şehirde, 
onun özlemine sığınıyonım.' 

Telefonu kapattım. Uzak, karanlık 
bir şehirde bir genç insanı çoktan kay
bettiği sanatçısını özleten sihir neydi? 
Neden özgürlük ve aydınlığı aradığın
da Ahmet Kaya'yı özlüyordu. 

Bu soru beni ardında zahmetli mu
zaffer bir yolculuğu taşıyan geçmişin 
tüllerini açmaya götürdü. Ahmet'e da
ir. Ahmet'le buluşan şairi Orhan Ko
tan'a dair ne varsa tazeledim yeniden .. 
Onları kendi köklerinden koparıp bil
medikleri ıssız şehirlerin yabancı top
raklarına mahkum eden cüce devierin 
pus~ları da hatıralarımın içindeydi. 

Isa çarmıha geriJetikten sonra, ha
varisi St Peter, Roma'ya gider. İmpa
rator Neron tarafından Roma'nın Va
tikan tepesinde işkence ile ters olarak 
çarmıha geri terek öldürülür ve Vari
kan tepesine gömülür. Hıristiyanlığı 
sonsuza kadar yok etmek isteyen İm
paratorun cinayeti, düşündüğünün 
tam aksine Hıristiyanlığı iki bin yı ldır 
değil Roma'nın dünyanın kutsal mer
kezi yapnuştır. 

Haksız ölümler her zaman katille
rini yenerler. Uslanmasak da tarihin 
verdiği evrensel ders bu .. Şarkılar da 
öyledir. Daima .zamanı ve gardiyanla
rını yenerler. Yenmescler yasaklanmış 
bunca sayısız şarkı surlarını aşıp ayak
ta kalabilir miydi? Bakmayın bunları 
yazdığıma .. Hepsini bildiğinizden ha
berdarım. Ben sadece kendimle dert
leşiyorum .. 

Yüzyıllar önceydi. Başkent'in ha
vası kirli, karanlık sokaklannda birbiri
mizle fisıldaşarak, siyah Sümerbarık is
karpinli ayakları koliayarak devrim düş
lerdik. ( ki onlar sivil polisti ve devlet 
devrim yapmak isteyenleri takip ettirir
ken tanınmayacakları bir ayakkabıyı bi
le veremeyecek kadar yoksuldu) Dev
rim çocııkça bir yanılma ile özgürlük, 
adalet, eşit firsatlar, kar yolları kapadı
ğında hastaların doktora uJaşabilmesi, 
kolayca muz, kolayca pirzola, kolayca 
kitap alabilmekti. O sıralarda öfkenin 
ve şiddetin bizi ri.iyalarımız yerine lci
buslara sürüldeyeceğini bilmiyorduk. 

Ufak tefek kumral biri SBF'ye kom
şu kahvede devrimden başka şeyler 
söylerdi bize. Bilmediğimiz bir dilden 
şiirler söyler, şiirlerini doğulularm di-

A m 

linden (Kürtçeden ) söylediğinden söz 
eder şaşırtırdı bizi. O uzak, o dağlarla 
çevrili kimsenin gitmek istemediği 
mahrum toprakları anlatırdı. Bizim için 
oralarda.yaşayanlar esmer, simsiyalı bı
yıklı ürkütücü insanlardı. Bize on ları 
anlatan şair ise kumral munis biriydi. 
Orhan Kotan ... Bir gün ansızın ufak 
tefek adam kayboldu. Kürtçe şiirler 
söylemekten cezaevinde oldu!;,>cınu an
cak kendim de cezaevine girince öğ
rendim. Yıllar üstümüzden t.ırpanla 
geçti ve biz gençliklerimiz.i ta~ avlular
da, soğuk ranzal:ırda yitirdik. Yitirdiği
mizi bilmiyorduk o sıralarda. Geleceğe 
öldürücü mirasını taşıdığımız• da .. Ki 
şiscl t:ırililerimizi gömdük oralara .. 

Ama birbirimizi hiç umıtmadık. 
Gönüllerimiz hayatın bizi savurduğu 
yollarda birbirimizi haberdar edecek 
kadar vefakirdı. 

Bir gün kuzeyin en uzak ülkesin
den, aramızdan akan bütün zamanlar
da hiç yitirmediğim sağduyulu şair sez
gili dostumdan bir telefon geldi. 'Ah
met diye bir çocuk var, tanıyor musun 
Ayşe? Ya kansını! O olağanüstü Gül
ten'i .. Çok aklı başında insanlar onlar. 
Tanımıyorsan, git mutlaka tamş. De ki, 
ben Orhan Kotan'm dosnıyum. Seni 
bağırlanna basacaklardır.' 

Ahmet diye çocuğu, bütün Türkiye 
tanıyordu, ben de taıuyordum kuşku
suz. Sesi hayatı bile şaşırtmış, özgür
lükten, adaletten, eşit firsatlardan, kar
la kaplı dağlardan, haksızlıklardan, ko
nuşabilme, yaşayabilme, şarkı söyleye
bilme haklarımızdan şarkılar söylemeyi 
öğretmişti bize.. Kişisel tarihlerim.izi, 
gömdüğümüz soğuk kuyuılardan çı-

diye bir çoCIJI< 

karrruş, yaşamaya eklemişti. Kaybettiği
mizi sandığımız gençliklerimizi bize 
geri vermişti .. 

Sevince, adalete, özgürlüğe, mutlu
luğa, briilmeye düşman olanlar bile ta 
nıyordu onu ve şaşılası bir tuhaflıkla 
onlar bile Ahmet diye bir çocuğun şar
kılarını söylüyorlardı. 

Nasıl tanımazdım adı Alunet olan 
mucizeyi.. Elbette taruyordum. Or
han'ın uyarısı her zamanki gibi doğru 
bir rota verdi bana. Gülten 'i böylece 
kazandım. Gülten böylece Orhan'ın 
şiirlerini kiraplara döktü.. 'Gururla 
Bakıyerum Dünya'ya.' Ama her se
vinç içinde kederini de saklar ya. Or
han l998'in on Temmuz'unda kitabı
nı göremeden ayrıldı dünyadan .. Öy
lece şaşakaldık, elimizde sürgün şairin 
Çivi Yazıları'ndan basılmış kitabı.. 
Bütün coğrafyalarda gözyaşlan tercü
mansızdır. 

Bir gece Gülten aradı beni. Ahmet 
stüdyoya girmiş, şairinin bütün şürleri-

ni zapt edilemeyen bir firrına ile oku
muştu. 'Bunu kaçırmamalısın,' demiş
ti. Ne yazık ki kaçırdım. Ahmet Nordik 
adalarına sürgün Orhan Ko tan 'ın şiir
lerini, özlediği toprağında sesine dök 
müştü. Eksiksiz .. Muzaffer .. Bir nevi 
sürgünü yurda dönüşe çevirmişti. O sı
ralarda bilemezdi, az ötede içinden 
mavisi alınmış yeni bir vatan arandığını 
ona .. O sıralarda bilcmczdi çeyrek kal
dığını sürgünde ölüm yoluna .. Hiç bi
rimiz bilemezdik .. Bilseydik .. 

Yinede çok hayıflanmamıştım .. 
Stüdyodan kaldırırnlara yayıldığında 
herkesle birlikte tadına varacaktım na
sılsa.. Stüdyodan kaldırırnlara ulaşa
madı Orhan'm Ahmet sesine yazılmış 
şiirleri .. 

Zaman bir gece yarısını çoktan 
geçtiğinde yağmurlarla çıktı sürgünü
ne Ahmet, onu besleyen, onu sanatçı, 
onu isyankir, onu şarkılada yaşatan 
toprağmı öpemedcn. Kocaman bir ço
cuktu o sıralarda .. Çocukluğu alındı 
elinden. Fıkraları, şakaları, dostları, 
dostlukları .. Ne varsa onu Ahmet Ka
ya olarak üreten ... 

Her sürgün, kalbini ağrıtan zanlan
lara dayanmak için kendini kandırır .. 
'Ne önemi var' deyip geçiştir.ir, ne öne
mi var gözyaşlarımızm nerede aktığı
nm. Ne önemi var nerede tuzlandığı 
yaral:ınmızın .. 'Nereye gidersem gide
yim gökyüzü benimdir,' der. 

Mavisi alınmış gökyüzünün sahibi 
olamaz oysa. Usulca gölgelenmeye 
başlar şarkılar .. UsuJca tükenıneye baş
lar sevinç.. Anlamazlıktan gelir önce 
sürgün. Anladığında ise artık ayrılmak 
üzeredir aramızdan .. Böylece şairinden 
28 ay sonra'da Ahmet ayrıldı yanımız
d.ın. Gülten'i ve Melis'i yanındaydı hiç 
değilse diye avunmak istedik ama ol
madı. Sevinçlerimiz hep kınk kaldı. 

Zaman iyi gelir bütün yaralara .. Sa
dece biri kalır sonsuza dek ... Şarkılan bı
çaklanmış şair yaralan .. Şairinin şarkıla
nyla buluşunca sesi bütün hüzünlerirnizi 
yeniyer şimdi .. Zaten öyle değil miydi? 
Daima katillerini yener şarkılar .. ~ 

Umudun ve Dostluğun Sesi 
~ , ~DYO S~S Mersin'de FM 99.8 'de 
/ ~ Internette Tüm Dünya'da 

WW.,w.merslnradyoses.com info@mersinradyoses.com 

"Ya Sessizsiniz ~ 237 81 69(TEt) 
Ya Ses Sizsiniz" ı-ı237 81 70(FAX) 
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., HER her gördüğünüzde Ah
met Kaya'yı tam karşınızda gö
rürsünüz. Gülüınscyerek size 

babyordur. Sevinç, hüzün .k.an
şunı bir duyguyla dayanarnayıp 

başka tarafa bakarsınız hep o anlarda ... 
İşte bu yüzden şimdiye kadar hiç 

oturup konuşmadık Melis'le babasını, 
kendisini... Ne kamuoyu için ne de 
kendimiz için ... 

Belki de bu yüzden söyleşimizi de 
yazılı yapttk onunla! Şimdi biz de sizin
le beraber okuyacağız. 

Ahmet Kaya'nın biricik kızı, Melis'i 
babasını ilk kez ESMER'e anlatıyor. 

Bize babanı anlatır mısın? Nasıl bir ba
baydı? 

-Aslında bu, cevabı yıllara sığma
yacak bir soru , ben anlatmaya çalıştık 
ça kelimeler anlamlarını yitirirdi sanı
rım omın ruhunun güı:elliği karşısın
da. Tanımlamaya çalışırken en doğru 
sıfatın "gü1.el" kelimesi olduğuna ka
rar verdim ama o bile ı:ayıfkalıyor ga
liba. Masal gibi bir babaydı. Etrafıma 
baktığımda babalarından nefret eden 
çocuklar görürdüm küçükken, sonra 
kendi babama bakardım ve normal 
olanın hangisi olduğuna karar vere
mezdim. İnanılmaz bir sabrı olduğu
nu düşünürdüm hep. Asla hesap sor
maz ve yargılamazdı. Gülünce küçük 
yıldızlar pariardı gözlerinin içinde ve 
anıçlan hep sıcaktı. Benim için babam 
Peter Pan'in gerçek dünyadaki yansı
masıydı, en doğru tanım bu galiba. 
Çok özel bir adamdı. 

Onunla en çok ne yapmayı severdin? 
- Onunla uyumak hayatıının en 

büyük kcyfiydi. Anlatacak onlarca hika
yesi, masalı olurdu her gece. Bıkn'ıadan 
usanmadan, ben uyuyana kadar anlatır
dı. Sonra o da uyuya kalırdı. Ben oku
l~ hiç sevmeyen bir çocuktum. Babam 
sabahları uyanır dışarı bakardı,· çok 
yağmur varsa, yanıma gelip "Uyu kı
zım, bugün okula ginniyorsun" derdi. 
Çok cvhamlıydı. Markete sakız afmaya 
inmek istediğimi söylediğimde yakın 

korumaları çağırıp onlarla yollardı. Bel
ki de bu yüzden, hiç bilmem ben sokak 
oyunlarını. Korku filmi izlemeyi çok 
severdik. Dışarıdan fılm sann alıp, evde 
oturur izlcrdik. Arnk hiçbir korku fil
minden korkmuyorum. İstanbul'da 
pek tirsat bulamıyorduk alışveriş için, 
beraber bir mağazaya giriyorduk mese
la, o bana "lO dakikan var, ne istiyor
san al, hızla çılqyorq.z sonra" diyordu. 
Ş.lk.a oyuncakkul s:itiillaJırdı. Maskclere 
bayılırdı özellikle, takıp insanları kor
ktıtarak eğlenii~. Köpekleri çok se\'e
riz ikimiz de. Isbnbul'daki evimizde 
(iki kangal, pir de Terrier cinsi) üç kö
peğimiz vardı.! Paris'e gittikten sonra 
dayanarnayıp bir tape daha almıştı, bir 
İngiliz bulldoguydu. Kuşları da vardı 
Paris'te; Mem ve Zin. St. Michel'de 
evcil hayYan mağazalarını gezerdik. Pa
ris'teki evde play station oynardık bera
ber saatlerce başından kalkmadan. 
Kendisi oyunu kaybetmek 4zere oldu-

Gülünce l<üçül< y1ld1zlar 
pariardi gözlerinin içinde 

. . . 

ğunda, benim kazanınama firsat ver
meden baştan başlatırdı üstelik bu du
rumda herhangi bir haksızlık söz konu
su olmadığma beni ikna ederdi. Dis
neyland'e gidiyorduk hemen hemen 
her hafta sonu, o beni bahane ediyor-~ 
du gerçi. 

Çok özel bir ilişkiniz olduğu kesin ... 
Biraz daha açarsan, babanla nasıl bir 
diyalogun vardı mesela? 

- Sürekli çok komik bir kız oldu
ğumu söylüyordu çünkü beraber çok 
eğleniyorduk. Etraftaki muhtelif kişile
re, eşyalara gizli gizli isimler takar, hiç 
kimseye söylcmez ve kahkahalarla gü
lerdik. En son tatilimizde, arabada gi
derken Besame Mucho'yu mırıldanma-

Fransa'ya gittikten sonra, 
bir kere ona çok kazmaştam.-

13 yaşmdaydam o zaman 
ve televizyonda şu 

saçma sapan haberlerden 
birini izllyorduk babamla 
ilgili. Onu özlüyordum, 
üzü~tü ve kazgmhk 

biraradayda ve bunun tek 
nedeni ondan uzakta olmak 

zorunda barakalmamda. 
Telefon açtam ona ve 

kendimi tutamayap ağlamaya 
başladam, babam benden özür 
diledi. Açaklamaya, anlatmaya 

çalışmada, yalmzca ayn 
kahşamazdan dolaya 

özür diledl. 

ya başladı, ispanyolca olduğu için bü
yük bir kısmını uydurarak söylüyordu 
tabii. Ben de dah<!- önce hiç duymarruş
tım o şarkt}'l. "Baba öyle şarkı mı olur 
ya? Sen kendin mi uydurdun bunu!" 
dedim, o da bana "Kızım nasıl bilmez
sin, bu çok meşhur" dedi. Ben inanma
dım çünkü öyle komik söylüyordu ki, 
onu da kendi uydurduğu şarkılardan 
biri zannettim, çünkü inanılmaz do
ğaçlamalar yapardı. Sonra ilk benzin is
tasyonunda durup bana Cesaria Eva
ra'nın cdsini gösterdi; Besame Mucho. 
O gün bugündür, babamla bizim şar
kımızdır Besame Mucho. Babam ne 
yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin ka
yıtsız koşulsuz doğru olacağına inanı

yordum, hila da inanıyorum ve şartlar 
ne olursa o lsun bu değişmeyecek. 
Fransa'ya gittikten sonra, bir kere ona 
çok kızmıştım. 13 yaşındaydım o za-

man ve televizyoncia şu saçma sapan 
haberlerden birini izliyorduk babamla 
ilgili. Onu çok özlüyordum, üzüntü ve 
kızgınlık biraradaydı ve bunun tek ne
deni ondan uzakta olmak zorunda bı
rakılmamdı. Şimdi çok iyi hatırlamıyo
rum ararken ne hissettiğimi ama tele
fon açtım ona ve kendimi tutama}'IP 
ağlamaya başladım, babam benden 
özür dilcdi. Açıklamaya, anlatmaya ça
lışmadı, yalnızca ayrı kalışımızdan do
layı özür diledi. İşte bu yü1.den ya da 
bunun .gibi milyonlarca küçük sebep 
yüzünden babamın bu hayattaki varo
luşu benim Tanrı'ya olan inancımdır. 

Ona nasıl hitap ede~din? O sana nasıl 
hitap ederdi? 

- Ben ona yalnızca 'baba' diye 
seslenirdim ama onun bana taknğı 
isimleri saysam bu sayfaya sığmaz bel
ki. Yine de birkaç tane örnek vermek 
gerekirse; Tatlıcanım, patlıcanım, şa
hane kokularım, tomurcuk, nona .. Bir 
de 'kızım' tabii. 

Babanın sana dair d~leri nelerdi? Nasıl 
bir kız yetiştirmek istiyordu? 

-Bir zor soru daha. Fransa'ya yer
leştikteıı sonra, benim eğitimime orada 
devam etmemi istediğini söyledi. Orta 
2. sınıftaydım o zaman. ller şey çok 
bclirsizdi. Ben tasarım okumak istiyor 
dum ve o da destekliyordu. Paris'in bu 
işin merkezi olduğunu anlatıyordu ba
na. Kendisinin artık dönemeyeceğini 
bildiği için sanırım , bizim onun yanın
da kalman1ızı istiyordu. Bana bir kere, 
hayatta ne yaparsam yapayım, bir ömür 
boyu arkamda, yanımda ve hatta gere
kirse önümde olacağını söyledi. Bu 

devam• sayfa 16'da ... 
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sayfa 15'in devami ... 
~······································ 
yüzden benim içim çok rahat. Onu 
kaybettikten sonra sinemaa olmaya 
karar verdim ve bu alanda eğitim gö
rüyorum. Babamın en büyük hayaliy
di bir film çekebilmek. Şu an benim
le gurur duyar mıydı bilmiyorum 
ama bir gün onun·gurur duyacağı bir 
şeyler yapabilirsem beni beslemiş 
olan yine kendi içimde taşıdığım, 
onun kızı olmanın verdiği gurur ve 
onur olacaktır. 

Ahmet Kaya'nın kızı olarak, bu ülke
ye onun anlatamadığı, bu ülkenin 
anlamadığı, çok kültürlülüğe, çok 
renklili~e ilişkin ne söylemek istersiru 

-Içindeki sevgi gözbebeklerin
den taşan bir adamdı babam. Herke
si, her şeyi çok sevdi. Kurbanlık loo
yun alır kesmeye kıyamaz, arka bah
çede beslerdi. Karakola, eve giren 
hırsızı teşhis etmeye gittiklerinde, 
birçok yüzü benzetmesine rağmen 
hiçbirinin ismini söylememiş mesela. 
Bu yaşanılanların hiçbirini hakketme
di, yalnız bırakıldı, haksızlığa uğradı 
gibi bilinen söylemlerin dışında, as
lında bu ülkeye dair çok büyük ha
yalleri vardı. Nereden geldiğini iyi bi
len ve bu bilinçte üreten bir adamdı 
bence. Aidiyetini reddetse, kendin
den önce şarkılaona yalan söylemiş 
o lurdu. Yapılabilecek en doğru hare
keti yapu ve yaşananlar da tesadüf 
değildi. Kim olsa böyle inciten bir 
haksızlığa seyirci kalamazdı, benim 
babam asla kalamazdı. İnsanlar bu
gün kendi anadillerinde canlı yayında 
şarkılar türküler okuyup ekran başın
daki izleyiciyi tabiri caizse hop otur
rup hop kaldırabiJiyorsa, filmlerde 
Kürtçe şarkılar kullanılıp bu şarkılar 
mp3 sitelerinde milyonlarca hit alı
yorsa, benim babam çok sevdiği ül
kesi için bir şeyler yapabilmiş demek
tir. Şarkılar kimseyi incitmezdi ki. 
Eminim bulunduğu yerden gözleri
nin içi pınl pınl gülümsüyordur, 
kimseye de kızgın olduğunu sanmı
yorum. Kendi adıma, "Türkiye 
Türklcrindir" düsturunu benimse
memiş, Türkiye hepimizin diyen ve 
'öteki' olmaktan çok memnun olan 
biriyim. Bu görüşü benimseyenlerin, 
yakın tarihi okumaktan ya usanıp ya 
da hiç zahmet etmeyen, dün)revi 
zevklerle haşır neşir o lan kesim oldu
ğunu düşünüyorum. O vakti okuma
ya verselerdi, ben de, bana son dere
ce ürkütücü gelen milliyetçi ideoloji 
ler hakkında böyle şahane teoriler 
üretemezdiın, teşekkür ediyorum . 
Babaannem, babam ve benim için, 
"Sizin içinizdeki Kürt kanı sürekli 
kaynıyor" der, aileden başka kimse 
için de söylemez aynı şeyi. Aslında 
bizim içimizde Türk, Ermeni, Asuri, 
Laz, Çerkez, Rum, Alevi , Süryani, 
Tatar, Gürcü, Yezidi ve Çingene ka
nı da kaynıyor aynı oranda. ~ 

D}
IIIAI Katan'ın en çok bilinen şiir kitabı •Gururla Bakıyonım 
Dünyaya• KürUerin Osmanlı'dan bugüne yaşadıklarını anla
tan şiirsel bir destan niteliğindedir ... Katan'ın şı. 'ir1erine konu 

ettiği tarihi şahsiyetlerden biri de Şeyh Ubeydullah Nehri'dir. 
Işte bu vesileyle istedik di, Şeyh Ubeydullah Nehri ile ilgili bir 

bellek tazelernesi yapalım. 
Şeyh U beydullah Nehri, Şeyh Abdulkadir Geylani'nin 1 l. 

torun u Şeyh Talıa'nın oğludur. 19. yüzyılın ikinci yansından 
sonra Naleşibendi tarikatıımı başı olarak Kürtler arasında 
önemli bir otoriteye sahip idi. Şeyh Ubeydullah'ın ailesinin 
otoritesi, özellikle babası Şeyh Taha döneminde ·Nakşibendi
liğin geniş bir bölgede Kürtler ve Türkler arasında yaygın ka
bul gören bir pozisyona gelmesiyle sağlanmışn. Yaşadığı coğ
rafYa, aldığı eğitim ve ilişki halinde bulunduğu devletlerin 
farklılığından dolayı Kürtçe, Arapça, Farsça ve Osmanlıca dil
lerini biliyordu. Daha çok Kürtçe konuşurdu. Menkıbeler 
yazdığı söylenir. Adil ve mütevazı yaşam tarzından dolayı 
toplumdan büyük saygı görürdü. Aynca günde yüzden f.ızla 
kişiyi kabul edip sorunlarını çözmeye çalışırdı. 

Şeyh Taha, kısa zamanda Musul'dan Van'a kadar bölge 
nin önde gelen dini lideri olarak anılır. Şeyh Ubeydullah, ba
basından kendisine miras kalan dini saygınlığı daha da güç
lendirecek ve kısa bir sürede büyük bir coğrafyaya nüfuz 
eder. Kürtlerin en büyük dini lideri olur. Bu dini otoritesinin 
yanında Şeyh UbcyduUah'la birlikte siyasi ve ekonomik yön 
den de önemli bir otorite haline gelen aile, tüm Kürtler üze
rinde etkili hale gelir. Kürt bölgelerinde ticaretin gelişmesin
den, anarşi ve huzursuzluğun ortadan kaldınlınasından yana 
olan Şeyh'in, yoUann güvenliğini sağlama çabası ve ülkedeki 
soygun ve anarşiye karşı keskin bir mücadelesi söz konu
sudur. Bu da onun bulunduğu bölgede, ticaretin gelişmesini 
ve halkın kendisine olan güvenini sağlar. 

O dönemde Rus-Osmanlı savaşı sonunda Osmanlı, siyasi 
ve ekonomik olarak bir bunalım sürecindedir ve hızlı bir şe
kilde çöküşe doğru gidiyordur. Savaş, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun bir çok bölgelerinin ekonomik durumu üzerinde yı
kıcı bir etkide bulunmuştur. Savaştan dolayı boşalan hazine
yi doldurmak için devlet, vergileri annnna yoluna gider. Ver
gilerin toplanması, Osmanlı tahsildarlan ve fcodallc:rin wrla
n ve keyfi iradeleriyle sağlanır. Oranı yülcsek vergilerin ağırlı
ğı altında ezilen Kürt ve Ermeni köylülc:ri, c:.konomik olarak 
zayıf ve dirençsiz bir hale gelirler. 

Açlık ve yoksulluk yaşayan Kürtlerin durumu karşısında 
Şeyh, İran devletiyle dalayb yollardan verginin hafiflerilmesi 
için görüşür ve talepleri reddedilir. Osmanlı sarayına da elçi
lerini yollayarak Kürtlerin üzerindeki zalimcc baskının soo 
bulmasını talep eder ancak sonuç alamaz. Bunun üzerine 
hükmü altında bulunan Kürtler'c, devlete vergi vermeyip di
renmelcrini emreder. Durumu öğrenmek için gelen iktidar 
güçlerine bu emrin nedenlerinden bahsederken, hükümet ta
rafindan istenen vergilerin büyük boyutlarda ve her türlü 
adalet anlayışından yoksun olduğunu açıklar. 

Bu dönemde, Osmanlı ve İran boyunduruğuna karşı yü
riitülen ıniicadelder, yeni ve daha örgütlü bir aşamaya gir
mektedir. Yaşadığı dönemin Kürt halkı üzerindeki etkisini 
düşünerek Kürtler için bir çıkış yolu düşünrnek kendisinin 
Kürt halkı üzerindeki otoritesinin bir gereğidir. Savaş sonra
sı Şeyh Ubcydullah, Osmanlı ve İran'a karşı ayaklaıunanın ör· 
gütlenmesi için daha aktif çalışmalara başlar. Kürtler'in ba
ğımsızlığım isteyen Şeyh, siyasi otorit~ini Kürtlerin yaşamak
ta olduğu bölgelere yaymaya çalışır. Rıı durumdan haberdar 
olan Osmanlı idaresi, gecikmeden Van müftüsünü Şeyh 
Ubeydullah ile görüşmeye gönderir. Ancak bir haftadan faz· 
la süren görü~meler, beklenen sonucu vermez. 

Şeyh Ubeydullah, Kürt halkının içinde bulunduğu ağır 
durumu düşünerek Osmanlı ve İran'ın Kürtleri yönetmeye 
hiçbir haklannın olmadığını savumır. Bu düşüncesini ideali7e 
ederek bağtmsız bir Kürdistan kurulmasınm zorunluluğuna 
inanır. Bu inancından aldığı cesaretle silahlı ayaklanmaya çağ
nda bulunan Şeyh Ubeydullalı, bütün Kürt liderleri tarafi.n 
dan tam destek gösterildiği taktirde, ayaklanmanın başanya 
ulaşacağından emin olduğunu belirtir. 

1880 yılı Temmuz ayı sonunda, Şcmdinan'da Kürt lider
lerinin toplannsı başlar. Toplantının esas amacını Şeyh Ubcy
dullah, Kürt aşiretleri arasında birlik kurulması ve ayaklanma 
için hazırlık yapılması olarak belirler. Toplann oldukça ateşli 

U beydullah 
Nehri 

[ . . mehmetzahlr ] 

geçer ve Kürtler arasındaki çıkar farklılığını ortaya koyar. An
cak Şeyh Ubeydullah, Kürtler açısından bu tavrın ileride za
rar verici sonuçlanna değinerek, bu duruma sert tepki göster
ir. Toplanoya katılanlara '"Amansaz Osmanh'ya daha &zla 
sabrcdaneyiz, oolann boyundmuğunda bldığamrz yaa! 
Kurtulmamız lazun!" diye seslenir. Kürtler'in düşmanlan ara
sında, Osmanlı hükümetinin yaw sıra, Şah yönetimini de 
gösterir ve şöyle dcr: "Bu iki hükiimct, bizim gdifimimi:u: 
engd olan sülükleıdir." 

Bu toplanndan sonra Şeyh Ubeydullah, "'Kcodi iç sonm
Janmızı kendimiz ba1leaıd, kendi soçlularuDıD a:zalmdu
mada bizzat cgemcn ve b:ağımpz olmak, böUin diğa' millct
lerio sahip olduklan haklara aynı fC:kilde sahip olmak istiyo
ruz" diyerek toplantıya katılanlardan destek bulunca İran'ın 
içinde: bulunduğu koşullan da dc:ğc:riendiren:k güçlerini ön
ce İran üzerine harekete geçirir. Ekim ayı ortalanna kadar 
Kürtler, bir çok şehri de geçirir, Kürt hıvvc:deri Tebriz' e ya
naşlr. 

Bu durumdan endişe duyan Osmanlı, Kürtlerle Ermeni
leri karşı karşıya getirmenin hesaplarını yapar ve Osmanlı Sul
tanı'nın, Şeyh ül-İslanı'ının "cihad ve Allah yohınıda cmıc:oi 
ve gayri nrii$1imlcrin bdi hc:laldır" şcklindc:.ki fetvaianna kar
Şl, Şeyh Ubeydullah Nehri ise, daha vicdanlı ve komşuluk iliş
kilerine yakışır bir biçimde "Günahsız insanlan dini inançlan 
yOzüııdc:n btktmc:ııiıı hiçbir yade izni ve desturu olmadığı" 
fetvasını verir. Aynca Kürtlerin, komşulan Ermenileri he.r za 
man kolladığı yolundaki beyanlan ve İstanbul'dan kaçarken 
Van'da bir Ermeni manastınnda misafir edilmesi de: bu yak 
laşı~ göstemıcktedir. 

Iran hükümeti Kürt hareketini basnnnak amaoyla, olası 
bütün tedbirleri atır: Şah'm emri üzerine İran Ordusundan 
bir grup, Tebriz'den harekete geçer. Diğer bir grup ise Avru
palı subaylarla birlikte, Tahran'dan harekete geçer. Kasım 
ayında, ayaklanmaalar Osmanlı sınırına çekilmek zorunda 
kalır. Şeyh U beydullah ve Seyyit Abdulkadir'in Osmanlı sını
ona geri çekilmelerinden sonra İran'daki çoğu Kürt aşiret rei
si, Şah'a bağlılıklarını beyan etmek zorunda kalırlar. 

Osmanlı da, Kürtler'e karşı sert tedbirler almaya başlar. 
Şeyh Ubeydullah'a ültimatom vererek, derhal Sultan'ın söz
cüleri ilc görüşmesini ister. Aynı anda Hakkari'ye yeni askeri 
birlikler yığmaya başlar. İlkbahar'ın sonlannda, Saray'ın bas
kılan alnnda olan Şeyh Ubeydullalı, Sultan'ın yanına gitmeyi 
kabul etmek wrunda kalır. Askeri önlemler eşliğinde Şeyh, İs
tanbul'a gönderilerek orada tutuklanır. Ancak Osmanlı-İran 
boyunduruğuna son vererek, bağırnstz bir Kürt devleti kurma 
görüşünden va7geçmeyen Şeyh, gizli bir şekilde oglu Scyyid 
Abdulkadir ilc ilişkiye geçerek tutulduğu yerden kaçar. 

Osmanlı hükümeti tekrar yakaladığı Şeyh ve oğlwm önce 
Musul'a daha sonra, Mekke'ye sürer. Bir müddet sonra 
Kabe'de tavaf esnasında iki rekat namaz kılarkcn sccdcde ve
tat eder. Cennet-i Mualla mezarlığına defuedilir. Böylece 
Kürt tarihinin ilk büyük ulusal ayaklanması. ve bağımsızlık 
mücadele:.i Şeyh Ubcydullah'ın sürgün edilmesinden sonra 
sonuçsuz kalır. 

*Prof. Celile (',djj'io ~ıııso Şeyh Ubeydullah Nehri Kürt ayaldan· 
ması" adlı, Pcri Yayınlan urafind:ın yayınlanan eserden ya.r:ırlanılmıştır. 
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lllAll Güler on iki kardeşten biriydi. 
Belediye memuru bir babanın ve ev 

hanımı bir annenin dördüncü çocu-

ğuydu. Etrafı yeşil ağaçlarla çevrili 

bir köyde doğup büyüdüğü için hep ye

şil e sevdalandı. Dallarında yeşil cennetler 

barındı ran kavaklar ekti her köşesine ömrü

nün. Acıyla yoğurduğu gencecik yaşına rağ

men nice badireler atlattı, nice gurbet gece

lerinde memleketine şarkılar söyledi. Gün 

geldi yı rttı üzerine yapışan gurbet yorgunlu

ğunu ve Kürt-Der' i kurdu Ankara'nın göbe

ğ ine. Demokrasi, insan hakları ve kardeşlik 

için yaşadı hep. 
Başkale'den Ankara'ya uzanan bir geç

mişin ve Ankara'da şeki llenmeye başlayan 

bir geleceğin izine düştüm yağmurlu bir gün

de ve size kavgayı sevmeyen ama hep kavga 

etmek zorunda kalan birinin hayatla müca

delesini getirdim. Jşıklarınızı yakıp da kulak 

verin hikayesine. 

Kiirt-Der gibi bir yapıyı kurma fikri ner

den çıktı? 
- Halkımızın dili gün geçtikçe yok 

oluyordu, geçmişlerinden kopuyorlardı. 

Birçoğu asimile olmuştu. Bir de farklı siya

si görüşlerin kendi içlerindeki çatışma orta

mı bizi rahatsız ediyordu. Kültürel ve tarih

sel boyuttarla ilgilenen bir oluşunun olma

masını büyük bir eksiklik olarak görüyor

duk hep. Bu eksiklik birçok muhabbetin 

ana konusunu oluşturuyordu. Biz on do

kuz arka·daş bir araya geldik ve bu eksikliği 

bir şekilde gidermenin yollarını aradık. Ni

hayetinde Kürtler kendi dillerini ve tarihle

rini öğreneınedikleri sürece verilen bütün 

mücadeleler boşuna gideceğini dile getire

rek 07.07.2004 tarihinde on dokuz arka

daşın girişimiyle Ankara'da Kürt-Dcr'i kur

duk. Ben hem Kürt-Der'in kurucularından 

biriyim hem de ilk başkanıyım . · 

Peki, kuruluş amaana ulaştı ını demek? 

Daha doğrusu kuruluş amaana yönelik fa
aliyetler içinde mi? 

- Yıllarca inkar edilen dilimizi, talihi

mizi ve kültürünü kendimize ortak değe.rlcr 

olarak belirlcdik. Ve bütün Kürtleri olabildi

ğince bu değerler çerçevesinde bir araya ge-

Devletin nezdindel<i resmi l<ürt 

rirmeye çalıştık. Yani kısacası Kürdi bir du

ruşla bir araya gelmekti amacımız ve bunu 

tahminlerimizin ötesinde bir oranla gerçek

leşrirdiğimizi düşünüyoruz. Tabi bunda 

Kürt-Der'in siyasal yapılar arasında sergile

diği objektiftutumun çok büyük etkisi oldu. 
Kürt-Dcr siyasetin neresinde duruyor? 

Hangi yönü ağır basan bir kuruluş? 
- Kürt-Der siyasi bir oluşum değil tabi. 

Ama siyasetin dışında bir kuruluş da değil. 
Kürt-Dcr bir taraftır ama halkımız içinde 

değil halkımıza yapılan şiddete, haksızlığa ve 

zulümlere karşı halkımızdan yana taraftır. 

Kürtler ilc ilgili her alanda çalışmalar yap

mak ve Kürtlerin her türlü sorunlannı katc

gorize ederek onlara çözümler üretmeye ça

lışmak temel prcnsibimiz. Mesela Anka
ra'dan örnek verecek olursak, Ankara hasta

nelerin yoğun olduğu bir il ve Kürt bölgele

rinden çok zor durumda olan insanlanmız 

geliyor. Parklarda yaoyorlar, kan bulamıyor

lar ve bir sürü sorun ... Bu alanda ciddi çalış

malanmız oldu ve bu güne kadar diyebiliriz 

ki lOOO'e yakın insarumıza kan bulduk. Ge

rekirse bannma yeri temin etmeye çalıştık 

onlara. Elimizden gelen imkanlar doğrultu

sunda maddi destek de sağladık. Bunu biz 

ciddi bir görev olarak bcnimsiyoruz ve bu 

iradeyle işleri yürütmeye çalışıyoruz. 

Demek nasıl ayakta duruyor? Mali işleri 
hangi yollardan hallediliyor? 
~ Kürt-Der bağıştarla ayakta duran bir 

kurum. Tabi bütün bağışlanmız ve aidadan

mız makbuz karşılığı alınıyor. Yani halkın 

gönüllü bir şekilde yaptığı katkılarla ayakta 

duruyor dernek. Her hangi bir kurumdan ve 

yahut bir resmi yerden destck alamıyoruz 

maalesef. Kendi çabalanmızı ve kendi im

lcinlarımızı zorlayarak ve halkın bize verdiği 

destckle yürütmeye çalışıyorvz işleri. Yaptı

ğımız çalışmalar konusunda şunu da belirt

mcliyim ki özellikle dil konusunda büyük bir 

ilerleme kaydetmiş durumdaytı. 72 öğrenci 
geçen yıl mezun ettik. GMK Bulvan'ndaki 

binarnııda sürekli olarak dersleri m izi veriyo

ruz. Bu yıl Kürt-Der'e ilaveten bir Kürt Kü

tüphanesi de oluşturmayı düşünüyoruz. 
Kilit Kütüphanesi sadeec Kürtçe escde

rin yer alacağı bir mck.io mı yoba gend ola

rak bütün dünya eserlerine açık bir kütüpha.
ne mi olacak? 

- Kütüphane düşüncesi üzerine birçok 

görüşme yaptık. Halkımız ve siyasetçilerimi

zin de nabzını tutmar.a çalıştık. Onlann gö

rüşlerine başvurduk. Ozellikle Ortadoğu'da

ki bütün Kürtlerin önde gelenleriyle görüş

tük diyebilirim. Maalesef bu güne kadar bu 

tür bir çalışma hayata geçirilmiş değil ve in

şaJlah biz b~u gerçckleştireceğiz. Dünyada 

Kürtlerle ilgili yazılan çizilen ne varsa hepsi

ni bir araya getirerek Kürtlerle ilgili bir arşiv 

kurmak niyetindeyiz. 
Bunu nasıl gerçckleştirmeyi düşünüyor

sunuz? Çünkü söylcdikl.erinize bakılırsa bu 

uluslar arası bir çalışma olacak ve bunu ger
çckleştirebilınek için çok geniş bir iletişim 

ağına ihtiyaanız olacak. .. 
- Bu zorluğun bilincinde)riz. Sadece 

Kürtlerin kendi çalışmalanyla başarahileceği 

.bir olay değil bu. Çok kapsamlı, çok geniş 
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Alacakaranlıktaki Ülke (şür), Akdeniz Lirilderi (şür), Yaşamın Ufuk Çizgisi (şiir), Ateşi Çalınayı Deneyenler İçin {şür), 
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bir çalışma ama dünyaya yayılmış Kürtlerle 

sağlam bir iletişim kurulabilirse bunun ilk 

ayağı olabilir. Ama bunun yanı sıra dünya

nın çeşitli yerlerinde bulunan örgüderle, ku

rumlarla işbirliği içinde olmale gerekecek. 

Bu konuda ciddi görüşmeler yaptık ve ciddi 

destekler alacağımıza da inanıyoruz. Tabi bu 

ancak beş sene içinde hayata geçirilebilecck 

bir proje. Belki tam olarak amacına da ulaş

mayacak ama belli bir noktaya gelebilecek 

bir proj.e. Belli zaman gerektiren bir uğraş 

bu iş. ünümüze koyduğumuz hedef en az 

beş yıl içerisinde bunu belirli bir noktaya ge

tirmektir. 
Yıllardır Ankara'da yaşıyorsunuz ve siya

seti yakından gözlemlerne şansına sahipsi
niz. Tırnak içinde Ankara'da lGider ve Kürt 

Siyaseti denince bfanızda. nasıl bir manzara 

oluşuyor? 

- Ankara bence Kürtler açısmdan farklı 

bir ayncalığı ol:ı.n ve zenginlik taşıyan yapıya 

sahip bir ilirniz. Çünkü Ankara'ya 400 yıl 

öncesine dayanan bir Kürt göçü var. Anka

ra'ya bağlı 92'ye yakın Kürt köyü vardır. 

Özellikle Polatlı, Haymana ve Gölbaşı'nın 
ctrafinda yoğun olarak buralann yerleşik ha

yatına geçmiş Kürtler vardır. Ve son dönem

lerde köyleri yakılan, evleri yıkılan ve savaş

tan kaçarak gelen birçok Kürt var. Bu bağ

lamda Ankara'da azımsanmayacak bir Kürt 

nüfusun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Nasıl bir Kürt nüfusu var peki? 
-Yani ben Ankara'yı o konuda Mer

sin'c, İzmir'e \'eya İstanbul'a göre Kürtlerin 

biraz daha şanslı olduğu bir il o larak görü 

yorum. Ankara bürokrasinin yoğun olduğu 

bir şehir. Ankara'ya gelen Kürtlerin çoğu ka

mu kesiminde çalışanlar. Bu anlamda 400 yıl 

önce gelen Kürtler de ekonomik olarak ger

çekten rahat durumdalar. O dönemde çoğu 

na iyi araziler verildi . Çeşidi ayncalıklara ta

bi tutulduJar. Ama yakın tarihte göç etmiş 

özellikle Hakkari'den gelen bir kesim var ki 

halleri içler acısı. Kağıt ve çöp toplayarak ya

şamlannı idame etmeye çalışıyorlar. ID'-

[ senetertuş ] . 
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ONEL Edebiyat Ödülü, yazarın 
evrensel ölçekte onurlandı rıl
masıdır. futbol, kas gücünün 

koşusu, ayakla topun kıvrılması 
ve vu.ruş ... Halter de, pazu kasları

ıun, belirlenmiş kuraHar içinde, ağırlık 
kaldırma yarışıdır ... 

Orhan Pamuk, 1901 yılından beri 
verilmekte olan Nobel ödülünü, TC sı
nırlarından içeriye sokan ilk yazar oldu. 
"Godum mu adamı oturtururo lan" 
jargonunun hayli alk.ış topladığı, ço
cukların "büyüyünce ne olacaksın?" 
sorusuna verdiği "çetemi kuracağım" 
cevabının medyada yayınlandığı bir 
düzlemde, şaşırtıcı olmamakla birlikte, 
görüldü ve ya~andı ki, beyinsel yaratıcı
lığın , kaı. gücü başansı karşısındaki de 
ğeri, TC'de geniş kesimlerde hiç heye
can yaratmayacak dü1eydeydi. Dahası, 
bir yazann onurlandırılması, "aydın ta
baka" denilen bir kesim, gururu kırıl
mış, onuru 1edelenmiş gibi oluyor ve 
küfiir, hakaret, yalan salvoları}'la karşı 
saldırıya geçiyorlardı. 

"Futbol milli takımı". gol atınca, 
halterci ağırlık kaldırınada birincı olun 
ca, pehlivan rakibini sırt üstü devirip 
göğsüne oturunca, kalabalıklar, "fetih
çilerin" gönül koyup, gö;r,lcr dikti ği 
Kerkük "zapt-u pay u mal" edilmiş gi 
bi şahlanıyor, zafere ha~ret mh, önle
nemeyen bir yük..,elişlc kahbından çıkı
yor, sevinç galeyam olup taşıyordu. 

Kışın, iki parmak kar yağınca, "re
korlar serisinden", binlerce köyün sesi 
kısılıyor, alemle irtibatı, ilişkisi kesili
yor, terk edilmişlik içinde malısur kalı
yordu, ama bu hal ile vaziyet milli 
duygulara vız geliyor, tırıs gidiyordu. 

Medeni dünyanın trenlcrinin, saat
te 400 kilometre hıza akması, onların 
kinin, eski "dehalarından" birinin 
"tren rayları zararlıdır, çünkü düşman 
o raylan n üstünden sınırlan aşıp gelir", 
bir diğerinin "trenin geliştirilmesi Ko
münistliktir" teorisine bağlılık babın 
dan, kömürlü motor çağından kalma 
raylar üstünde, un_gır nungır sallarup 
yükünü çalkalayarak, otlaya poflaya 
ilerlemesi de, "çağun ufuklannı aşıp 
son hızla ilerliyoruz, Allahın izniyle" 
di}'e bağıranlardan, kimsenin umunın
da değildi . 

Fakat, komşu ülkeden "apartılan" 
halterci, demir yığınını başııun üstüne 
kaldırınca, "medeniyet ufkunda yeni 
bir delik açıldı" kabuli.iyle, "Türlcün 
yenilm ez gücü dünyaya ispat edilmiş" 
oluyordu. Ağırlık kaldırma hadisesi, 
"milli gurur günü" ilan ediliyor, hal-

Nobelle gelen milli yas 

tercinin şerefıne, günümüz dün) asına 
eşine, benzerine Suriye, İran gibi re
jimlerinde rastlanan, "devlet büyükle
rini şereflendirme merasimi" düzenle
niyor, gösterinin yürü)'iiş kolunda, 
Başbakan en başta yürüyor, tören son
rasında da halkın ödediği 'ergi ler, çil 
çi! altın olarak kaslı güçlü koliara dola
ruyor, ek arınağan tertibinden araba 
nın anahtarı, evlerin tapuları cebine 
konuyordu. 

Evrensel gelişmişlik kalitesinden 95 
basamak altta bir hayat yaşayan, hasta
larına doktor, hastane yatağı, açın~ ek
mek, çocuğuna oku l, kendisine çalışa
cak iş bulamayan gariban, "milli futbol 
takımı" maç kazanınca, bütün dert ve 
kasvetini unutuyor, kendini Romalı, 
futbolcuları da, zaferden za1ere koşan 
Sezar'ın ordusu sanıyordu. O ke}if ve 
ınutlulukla kendi kendine galeyana ge
liyor, "yaradana sığı.nıp" elde bayrak, 
hançereden taşan "sesim.izi duy, gücü
müzü gör Avrupa ve Amerika" bağıru
sıyla, yerinden firlıyordu. 

Sokaklarda, cadde "e meydanları 
dolduran insanı nehirlerine, göl, de
nizlerine kanlıyor, her yanından )iik
sclen "ne mutlu türküm diyene" seda
larını tekrarlıyor, "bir Türk dünyaya 
bedeldir"' naralan ata ata, "tüüü.rrküü
üm" diye başlayan, "Türkün güneşiyle 
dünya ufku ağardı/Türk olmasa tari
he yazılacak ne vardı ... " sözleriyle de
vam eden "Onuncu yıl Marşı"nı söy
lüyordu . 

Marş ve nara sesleri bırlcşe, büyüye 
dağı, taşı, sokakları , baştanbaşa bütün 
şehirleri sarıyor, oradan taşıp uzayarak, 
"yavru vatan Kıbns ve dışı temsilcililde-

re" de ulaşıyor, tabii ki, asıl hedef, kor 
kutmak istedikleri tckmil düşmanın ku
lağını da dolduruyordu. 

Ve seksenlik bilge Çetin Altan, evi
nin balkonundan, "derin büyiik
ler"den emir alınca galeyana gelen, bu 
kez emir dışına çıkarak galeyan duru
muna geçmiş, kalabalıkları seyrediyor, 
kendisini terk etmeyen çocukça gü
lümsemeyle, hasret çekercesine, "bun
lar Nobelden habersiz geldiler ve öyle 
gidecek" diyordu. Se\ inç galeyancıla
rından bazıları, "Türkün silah tutkusu" 
aşkına, belden tabanca, kılıftan rompa
lı nitck sıyınp sağa, sola ateş ediyor, ha 
babam kurşun yağdırıyor, se,·incin coş 
kulu şaşkınlığında, hedefine mukayyet 
olamayanların kurşunu, camdan bakan 
çocuğu, mutfaktaçorba kaynatan kadı 
nı buluyor, Çetin Altan ertesi günkü 
yazısında, t\obel özlemlerini yana itip, 
Ustüne "faili meçhul" etiketi iliştirilen 
caniara yanan yazısını yazıyordu. 

Derken 12 Ekim 2006 tarihinde, 
Çetin Altan'ın muradı geliyor, İsveç 
Akademisi 1\irk de\ !eti tarilli boyunca, 
yazariara çektirilen acıların öcünü alır
casına, onları onurlandırırcasına, Or
han Pamuk'a Nobel Edebiyat Ödülü 
\erildiğini açıklıyordu ... 

Ama, o da ne? Buıları, onuru bal
yozlanıp kmlmış, darmadağın edilmiş 
gibı olmuştu. "Godum mu otu.rtu.rum 
lan" kültürü, bu kez tersinden giderek 
galeyanlanmıştı. Ba.t.ı kalemler, Orhan 
Pamuk, "beyinin yarancılığıyla, .kasla
nn acı .kuvvet imajunıza gölge düşür
müş" gibi, "ah ulan ah" çekişleriyle ha 
yıflanıyor, sızlanıyor, ırkçı gökleri ma
tem, vas bulutları sarıyor, mai:emcilcr, 
kendisine harçlık ,·eren kaynanası öl 
müşlerin şaşkın dumşuyla, "bu da ne 
lan?" diye nıırıldanıyorlardı. 

"Ban zulmü" ve de "Türk düşman
lığı"nın bu son hamlesi karşısında, ön
cc sağa, sorıra sola kafa sallayan, bütün 
çabalarına rağmen şaşkınlıklarını ken.ı
ra koyamayanlar, sokağa firlayıp, "yer 
yüzündeki bütün türk düşmanlannı" 
kahredip, "Tür.kten başka türk dostu 
yoktur" diye bağırnuyor, ama köşele
rinde, Orhan Pamuk'a ana avrat değil 
se bile, hakaret, aşağılama, iftira yağ
dırmalarta dümdüz gidiyor, bu uf,rultu 
.ırasında, Çetin Altan'ın se\ inci de yeri
ne ulaşamıyor, eriyıp gidiyordu. 

Orhan Pamuk'u düclloya davet 
edip, "erkeksen karşuna çık" yerine, bi
ri "önce Türk olduğunu söyle lan! " di
ye bağırıyor, cevap kendi kafadanndan 
geliyordu: "Türk olması için Tür.küm 
demesi gerekiyor!" Asıl kökü, kökeni
nin ne olduğu bilenenierden biri de, 

kimsecik " Pomak:" demediği halde, 
ırkçı h ğın "asil kan" yarışında birinciliğe 
koşarcasına, kendini ortaya atıyor, pay 
çıkanyor, "kimlik lclğıdımda Türk ol
duğwn yazılı" diyo~, beriki hızıru ala
mıyor, "ahlaksız" diye küfrediyordu, 
Orhan Patnuk'a ... 

Görgüsüz, terbiye dışı ( haklı ola
rak, görgüsüzün terbiyesi olur mu di 
yeceksiniz ), ayıp lı su larda, ahlak dışı 
firtınalar koparılırken·, Orhan Pamuk 
yun dı~ındaydı. Adiiye çıkışında, ara
banın içinde, "Galeyancı görevliler" 
tarafindan sarıldığında, yanındaki dos
tuna, "galiba, sürgün yolu göründü" 
demişti. 

O <U1 kararuu vermiş olmalı ki , bir 
süre sonra, sessiz, sedasız }·urt dışına 
çıknuş ve Amerika'da Nobel armağanı 
aldığını öğrenmiş, normalde, her insan 
bekleyen sevincini de, hüznünü de il
kin ailesi, yakınları, yurduyla paylaştığı 
halde o, bundan yoksıııı kalmış dön
menıiş, ilk basın toplantısını orada yap
mıştı . Bu satırların yazıldığı 15 gün 
sonra da, "can güvenliğinden emin ol
madığından mı" bilinme.t., dönüp dön
meyeccği hala belirsizdi. 

Bir haltcrciye gösterilen ilginin mil
yondan biri bile esirgendi, Orhan Pa
muk'taıı. Çünkü rejime muhalefet et
me "suçu" işlemişti, o. "Bir milyon Er
meni, 30 bin Kürt öldürüldü" demek, 
bir kitabında, Atatürk heykellerine kuş 
ların konup pislcdiğini yazmak "so
mut" suçları olarak öne sürülüyor, suç 
lanıvordu. 

Bulunduldan yerde uyuya kalmış, 
horoldamaya devanı etmiş, dünya gi.)r
memişlcr, Nobel ödülünün c.:üktatör ve 
diktatörlük şakşakçısı, ırkçı rejim mu
hafızı kalemiere verilmediğinden ha
bersi.L.di. 

, Nobel'in verildiği 1901 'den beri, 
insanlığın evrenscl sesi olan den·işler, 
zulme karşı duranlar, mükafatlanıyor 
du. John Steinbeck, William raulkner, 
Amerikan sisteminde ezilenlerin hika
yesini yazdılar. Boris Pasternal< Rus iç 
savaşını ... Fransa'dan Sartr (Sartr, ödü
lü alınayı reddetti) ve Camus Ceza 
yir'in ulusal savaşında, Cezayir halkının 
sesi oldular. Ödül açıklandığı gün, 
kendini bilen ve Fransız olduğundan 
emin kimse çıkıp, bu yüzden, kökün
den kopmuş devşirınenin, kendini bir 
yerlere yarnama edasıyla , "ben Fransı
~ ya sen?" demedi. 

Iki yazar ödülü, ırkçı kanla lekelen
mek istenmedi. 1991 yılnun mükatat 
lananı , Nacline Gordimer beyaz terıli 
bir Güney Afrikalıydı. Beyaz adanun 
ırkçı darbeleri arasında ezilen siyahların 
iniltilcriııi kelimelcre döken ... Güney 
Afrikalı ırkçı yönetim bile ödi.Uü aldığı 
zaman onu, "ajan, vatan haini" diye 
aşağılaınadı. 

Ne yapalım ki, herkes kendisi, re
jimlerin aydın ve entelekti.ielleri de, re
jime yakışaıı derekededir. .. g.. . 
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OBEL Edebiyat Ödülü'nün açık
lanmasından iki gün sonra De 
mirtaş Ceyhun önderliğinde 80 

kadar isim bir basın açıklaması 

yaptı, 'Orhan Pamuk'a ödül verilme

diği, ücret ödendiği' vurgulandı; açıkla

mada 'Nobel Edebiyat Ödülü, emperya

list sömürü düzeninin devamlılığıru sağla

yan bir araç' olarak tarumlandı ve 'bu 

ödül, postmodern edebiyatın modern 

edebiyata saJdınsı'dır denildi. 
Bu yaklaşım, Nobel'e açılan çok yeni 

bir pencere değil. Yakın tarihimize şöyle 

bir baktığımızda, soğuk savaş döneminde 

Nobel'in, kapitalist dünyanın bir parçası 

olduğu ve dünyadaki siyasal hareketlilikle 

bir paralellik içerdiği görülüyor. Yukanda

ki tespit, bu paralellilde uyuşur mu; bunu 

konuşmamız lazım. Öncelikle şunu söyle

mek lazım: Ben şahsen değil Nobel'i, hiç

bir ödülü sevrniyorum. Sadece sanat, ede

biyat anlamında söylemiyorum; bütün 

ödül mekanizmaianna karşı çıkıyorum. 

Sadece sanatııı herhangi bir alanında uğ

raş vermeye başlayan insanların ödüllendi

rilmesini anlayabiliyorum. Çünkü anıaç 

birkaç kişiyi dalla yukanya alabilmek; bu 

anlamda bu tip ödüllerio işlevselliği oldu

ğu da bir gerçek. Fakat bir ava gibi ödü

lün peşine düşüp, o ödülü avlamak için ne 

gerekiyorsa yapanlan pek sevemedim. Bu

nu belki bir ekonomist yapabilir, ama sa

natçıların yapması doğru değil. Evet, 80 

imzalı metinde aslında kulağa hoş gelen 

şeyler de var, aslında konuşulması, üzerin

de tartışılması gereken doğrular .da var; 

ama bu doğrular bir imza kampanyasına 

dönüşüp bizim mahallenin çocuklarından 

birini günah keçisi gibi kuleden atma yan

lışlığına da götürdü bizi, buna katılmıyo

rum. 
Bildiri metninde Demirtaş Ceyhun, 

'postmod::m edebiyatın modern edebiya

ta saldırısı' derken isim de sayıyor: 'Nazım 

Hikmet, Sabahattin Ali, Kemal Tahir'krin 

okuyucularından koparılmastdır bu olay' 

diyor ... 
Buna katılmak mümkün değil. Orta

dan kaldıramazlar; çünkü bugün o metin

de adı geçen yazariann yarınlarda da hay

ranlık uyandıracağından hiçbirimizin şüp

hesi yok. Bunlar kimseyi yok edemez. Biz 

SUNAYAKIN NOBEL'İ ANLATlYOR: 

Pamuk'u hem söylediklerinden dolayi hem de 
siylemediklerinden dolayi eleştiriyoruz 

Nazım'ları, Kemal Tahir'leri niye aruyo

ruz; ortaya koydukları sanat eserlerinden 

dolayı değil mi! Öyle kolay mı? Onlar te

lefon defterindeki herhangi isinıler değil

lerdi ki, numaralar değişince onlar da 

kalksın gitsin. Onların romanlan var, şiir

leri \·ar. Üstelik burada şöyle bir hata yapı
yoruz aslında: Orhan Pamuk'tın Nobcl'i 

aldığı süreçte ödül avcılığı yapıp yapmadı

ğını tarnşabiliriz. Ama bunları yaparken 

de Pamuk'tın eserlerini o başlık altında da 

dcğerlendiremeyiz; çünkü ortada bir ya

zarın emeği var, hayatı var, gecesini gün

düzüne katarak okuduğu, çalıştığı metin

ler var ve bunlar çok güzel metinler. Gü

zel olup olmadıklarını da tartışabiliriz; fa

kat bu gibi pek çok temanın iç içe girdiği 

konuları tck bir metinle imza kampanyası

na dönüştürup algılatmaya çalışmak doğ

ru değil. Nobel'den dolayı bir rahatsızlık 

var, evet benim de var; . .t)ma sloganist me

tinlerle tartışılamaz bu. 
Özellilde 'Ermeni meselesi'nden dola

yı çok yüklenildi Pamuk'a; edebiyatçı kişi

liği ve kitaplaruun edebi niteliği hiç konu

şulmadı. 
Tamam, lierkes konuşsun ama konu

şanların kaçta kaçı edebiyata vakıf, kaçta 

kaçı değil. Ben ştınu söylüyor ve soruyo
rum: Orhan Pamuk, Nobel aldı, tamam; 

gazetelerin kapağında ve 'IV'de birinci 

haber olarak verildi; doğru mu değ!! mi! 

Bu ülkede, Orhan Kemal Edebiyat Odülü 

ya da Ceyhan Atuf Kansu Şiir Odülü ne

den birinci sayfadan verilmedi bugüne 

dek! Niçin ayru heyecan ve iştahla haber 

yapılmadı! Orhan Pamuk'u Türklüğe ha

karetten yargıladık. Peki, o az önce andı

ğım iki ödülü ve daha nicelerini, Türk 

edebiyatçılan olduğu için mi hiç hatırla

ıruyoruz! Hangisi burada Türklüğe haka

ret; soruyorum size! Önce bu çelişkiyi or-

taya koyalım. Herkes önce kendi hatasını 

görsün. Ortaya Nobel meselesi atıldı ve 

kedinin fareyle aynaması gibi herkes 

Önunla oynamaya çalışıyor; önce herkes 

özeleştirisini Y.~psm. Hiç kimse çıkıp No
bel Edebiyat Odülü için 'anıa Sunay Akın 

o ödül çok ünlü' demesin, işte en büyük 

hakaret bu olur. Kendi edebiyat dünyası

na sırtını çevirmiş bir medya, birdenbire 

tutup Orhan Pamuk adına laf etmeye baş

lıyor. O kalemlerden kaçı, kitap okuma 

konusunda bu kadar geri kalmış, bu kadar 

karanlığa gömülmüş bir ülkeyi aydıntat

maya aracı olur diye kendi edebiyatçılan

mız adına konulan ödülleri duyuralım, ta

nıtalım kaygısı taşıdı ki; özeleştirilerini 

yaptılar mı? Bu bir. Öncelikle olaya bir 

golle başlayalım ki, oyuna da galip başla

yalım. Edebiyattan konuşuyoruz. Çünkü. 

Orhan Pamuk bir yazar. Çünkü herkes 

söz söyleyebilir, ama biz burada ev sahibi

yiz ve maç benim sahamda, yani edebiyat 

sahasında, bunu kimse değiştircmez. Or

han Pamuk'un Nobel'i aldığını duydu

ğum zaman ne hissettinı biliyor musunuz? 

Bütün okuyan, duyarlı insanlar gibi buruk 

bir sevinç duydum. Bu ülkenin, nasıl em

peryalistler tarafından dünyanın bütün pis 

işlerinin fatura edilmek istenildiğini bilen, 

bu globalizasyon denilen oyunu gören bi

risi olarak buruk bir sevinç duydum. Bu

cuk da olsa, duyduğum sevinç dalla 

önemli; olayın öncelikle bu tarafına bak

malıyım, yani güzel tarafina. Pamuk'un 

Nobcl'i aldığım duyar duymaz şunu yap

tım: Kütüphanemde bir rafi boşalttım, 

Nobel'i kazanmış ne kadar isim varsa bu

lup kitaplannı dizdim ve aralarına da bir 

Orhan Pamuk kitabı koydum, kütüpha

nem adına, kitap adına bundan büyük 

mutluluk duydum. Öte yandan, okuyan 

her insan, Pamuk'un kitaplarıyla söylem-

lerinin hiçbir şekilde örtüşmediğini görü

yor. Çünkü Pamuk, bütün bu komılan 

kaleme alan, btınun sinyallerini veren ya

zılar ya da kitaplar yazınadı ki ... Orhan 

Pamuk Ermeni meselesi ya da Kürtlerle il

gili düşünce öne sürmedi, slogan attı. No

bel'in izini sürerken bunlan yapmak zo

rundaydı. 
Bir de işin şu tarafı var. Orhan Pa

muk'u hem söyle.diklerinden ötürü eleşti

riyoruz, hem de söylemediklerinden ötü

rü cleştiriyoruz; bence bu insan haklarına 

uygun bir nıtum değil ... Orhan Panmk 

dünya meselelerine ve insana duyarlı birisi 

ama sosyal sonunlutuğu yüksek bir yazar 

değil ki , sevincirnin burukluğu işte oradan 

geliyor. Her kitabını aldım okudum, 

onun serüvenini, kendini geliştirdiğini, 

sürekli bir arayış içinde olduğunu gördünı 

ve hoşuma gitti. Fakat söylediği sözlerle, 

az önce vurguladığım bu çelişkilerle, geli

nen yer çok sağlıksız. @" 

sunayakin 

-- . ---
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BAKlN ARKADAllAR BU SON AÇIK/.NrWtl. BUNDAN BÜt'I.E 
ÇE!iKO NE BE? SIBI ABUKWIMAR DUY,/Yi,. NEY,II EFE"': 
YADIGM EJDE/i, NA/lll DIBE/i ÇE/iKO TÜ/iK siNEMM/NIN IYI 
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KÜ/lflEfiDE ÇE!iKUI,UIDA, BU YÜZDEN FlciJIWiUKfAN 
YlllflP TARIHIN ESAS ÇOCUÖU 0/.ltiAK ISTEYEN ÇEliKOLM IlK 
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ÇERKOLAR 
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YI BIR rock konserinden eve 
dönüyormuş gibi hissediyo
rum, oysa az önce Viyanalı 

kollektif "Gditin"in (Gelatin) 
performans/sunumlanndan çıktırn. 

Aslında onlara geçen gece Borga 
Kantürk'ün (seni de karnuya açık 

alanda böyle afişe ederim) bağışladı

ğı "self-orgy" konseptini önermeli
yirn. Ama karar verdik, içerken iş 

konuşmak yok. Son dönem bazı iş
lerini kah çizerek kah salonun kısıtlı 
imkaruanyla (ama ölesiye bir azimle) 
göstererek anlatan grup, 4 kişiden 

oluşuyor: Ali Janka, Wolfgang 
Gantner, Tobias Urban ve Florian 
Reiter. (Ali, bizim Ali'lerden değil, 
isim öyle.) 1978 yılında bir yaz 
kampında tanışan Gelirin, eleştir

menlerin tabiriyle "izleyicinin katılı- · 
mıyla tamamlanan ve yeni .levk ihti
malleri peşinde koşan fiziksel eylem
ler" gerçekleştiriyor. Ben Flash 
Art'a yazanlardan olsam, "contem
porary-punk" derdim... 70'1er (ka
dın sanatçıların çıkışıyla şekillenen, 

feminist söylemi güçlü) performans 
sanatına geç bir cevap olarak (mı?) 
çıktıklan sorusuna, "eleştirmenler 

çok tembeL." diye cevap veriyor. 
(Tabii bütün grup tek bir viicuttan 
oluşmuyor, mesela bu sorulara 
Wolfgang daha çok geriliyor!) 

Viyana performans geleneğinin 

radikalizmine indie-rock gruplarına 
özgü bir doğaçlama-rahatlık katan 
grup, şimdiye kadar Dünya Ticaret 
Merkezi'nde (ll Eylül'den önce) -
kendi kurdukları el yapımı- balkon
dan dışan sarkmak; izleyiciyi (şişman 
insanları yağiayıp birbirine b:ığlaya

rak inşa ettikleri) etten bir kulenin 
içinden geçirmek; vücut geliştirme 
şampiyonlarından asansör yaparak 
izleyiciyi metrelerce yükseğe çıkar

mak gibi hayal etmesi güç bir çok 
"performatif" aksiyon gerçekleştir

miş... Sunumlanndaki derna larda 
da, o işleri nasıl gerçekleştirdiklerini 

az çok hayal edebiliyorsunuz. Aslın
da Gelitin 'in işlerini, bize Michael 
Haneke filmlerinden tanıdık gelen 
bir Avusturya burjuvazi eleştirisi 

olarak da almak mümkün. Kurallar 
ve statükoyla örülü, modern sonrası 
(Viyana dekorwıda) köklü Avrupa 
ahlakını zevk ve irrasyonclite bom
bardımanıyla soymak, yıkmak, devir
mek ... Giderek sanallaşan, dokun
mayan-merak etmeyen-saçmalama
yan ve düzleşen bir izleyici profiline 
suni teneffüs yapmak! Paul 
McCarthy, Spencer Tunick ve hatta 
Beatles kanşımı bir durum ... 

Ama toplumsaifbireysel ilişkiler
de ve yapılarda yaşanan söz konusu 
değişim (bizim gibi geçiş süreci de
mokrasilerde başka nedenlerden do
layı henüz net gözlcmlenemese de) 
sadece Amerika'da ve Avnıpa'da ya
şanan bir süreç değil. Son dönemde 
dünyada sağ parti iktidariannlll (en 

Sağlaşan -sanallaşan
slğlaşan bir dünya 

adnanytldiZ 
flllulıllllıi•OI ·-

son İsveç'te, 10 senelik sosyal de
mokrat iktidardan sonra sağ koalis
yon iş başında) giderek güçlendiğini, 
muhafazakir bir rüzgirın dünyayı 

kapladığını biliyoruz. Bunun 80'ler
deki Reagan dönemiyle başlayan sağ 
dalgadan farkını aşırı milliyetçi-faşist 
eğilim haricinde henüz çok net oku
yamıyoruz. Diğer yandan sanatta de
kadans ve radikalizmin sınırları 

"avangardın sonu" tezleriyle sürekli 
yeniden çizilmeye çalışılsa da, şu bir 
gerçek ki; var olan dinmlikleri yerin
den oynatmak için Gelitin gibi çıkış
lar bize neşe-güç-enerji veriyor. Yani 
Barbara Straisand'ın çağdaşının Sex 
Pistols olması gibi bir durum. 

Dünyada sağ siyasetlerin yükselişi
nin 80'lerdekinden farklı bir yanı var. 
Giderek globalleşen ve sanallaşan bir 
dünyada, engellenemez bilgi kaynak
ları ve geçişken kültürler ... Zira mu
hafazakirlık(lar) da biçim değiştiri

yor. Sağ siyasetlerin yaıu sıra, dünya
da son dönemde yükselen bir başka 
değer de sanal gerçeklik (tartışması). 

Genellersek, sağlaşan-sanallaşan bir 
dünya var karşınuzda. Giderek sanal 
kamusal alan, sanal hayat, sanal kişilik 
gibi yeni kavramlar ortaya çıkmaya 
başladı . Hatta Microsoft'un patronu 
Bill Gates'in tahona en güçlü aday 
Second Life' in ( tanrısı ) kurucusu 
Philip Rosedale gibi görünüyor. "Se
cond Life" ise, kendinize istediğiniz 
bedeni, karakteri, kişiliği ... seçip için
de yaşaya bileceğiniz 3D (üç boyutlu ) 
bir toplum. Şimdilerde sanal demok
rasi tartışmasıyla, Second Life yaşa

yanlan yönctinl biçimlerini tartışıyor. 
"Second Life" aslında "wiki" dediği

miz açık bilgi kaynakları kategorisine 
giriyor, bu tür datalarda kullanıcılar 
istediği değişikleri yaparak, istedikleri 
katılun biçimiyle var oluyor. Ansiklo
pedisi de olan, "Wıki" hadisesi sanal 
gerçeklik ve yenidünya düzeninde 
bilgi akışı/kontrolü tartışmaları açı

sından çok önemli. Bilginin iktidarı 

üzerine düşünen Michael Foucault, 
yaşasaydı bunu yeni bir demokratik
leşme olasılığı olarak yonırnlayabilirdi 
ya da denetinlin tersten kendini üret
mesi olarak ... 

Güncel sanattan Simon Goldin ve 

Jakob Senneby ise kurduklan işbirliği 
"G+S" ile benzer sorular formüle 
ediyor. Sanal toplumda politikacılar 
gerekli mi? Profesyonel uzmaniaşma 
gerekli mi? "Second Life" kullanıeıla
nru/yaşayanlannı dahil ettikleri işler
le ve açık bir bilgi tabanı olarak tasar

lanan "Flack Attack" projeleriyle so
rulan alandaki tartışmalara eklemleni
yor. Son projeleri "sanal arzunun 
nesneleri" için fikir olarak kaynağı 
"Second Life"ta olan bazı eşyalan 

gerçek hayatta ürettiler. Yani aslında 
kaynağı sanal gerçeklik olan bazı ob
jcler gerçek hayatta (olmayan asılla
nndan) kopyalandı. Türkiye'de ise 
"ekşisözlük", hem bir "wiki" örneği, 
hem de giderek muhaf.ızakirlaşan, iç 
denetimi artoran bir grup olarak 
dünyanın değişen dengelerine yapısal 
olarak cevap veren, içine kapalı top
lum örneğini çok iyi yansıtıyor. Sanal 
şiddetin, terörün ve kü.frün adresi 
olarak. ( Kişisel deneyimle sabittir. ) 

Türkiye'de ise, izleyiciyi içine ala
rak inter aktif tasarlanan işler tamam 
da, özellikle profesyonel olarak he
nüz bu konularda çalışan bir sanatçı
dan söz etmek zor olsa da, güncel sa
nat tartışmalannın bir çoğu izleyici
nin gözü önünde değil, uzakta blog
lar üzerinden dönüyor. "Blog" kul
lanıcılan ve okuyucular arasındaki 

tartışmalarla, galerileri müzeler ve 
kültür merkezlerindeki (gülümseyen, 
pozitif ifadeli) sunumlann, maskeli 
açılışiann arasında dağlar var .. . Sağla
şan-sanallaşan dünyanın üzerine bir 
başka örnek de sinemadan. İçinde 
rnilenyum kültü "Matrix" serisinin 
yaratıcısı Warchowski kardeşlerin de 
parmağı olan, 2006 yapınu "V for 
Vendetta" sağ iktidarlar ve sanal ger
çekliğin bir ikili olarak başrolde oldu
ğu, dünyaıun kontrol ve kapalı sis
tcmler üzerine kurulu bir denetim 
toplumu haline gelişi söylemi üzeri
ne kumlu bir filmdi. Ve filmden bir 
cümleyle, _yazı biter; "fikirler ölmez, 
çünkü fikirler kurşun geçirmez." 

www.goldinscnncby.com 
www.gclitin.nct 
www .objcctsofvinualdcsirc.com 
benim b!Ôgum: www.thı:fiamingoandthc 
boy.blo~t.com 

Matematik 
Dünyası 

Matematiği herkesin 
anlayabileceği dilde sunan dergi 

M 
atematiğin en temel ve en soyut 
kavranılannı ta en başından ele alıp 
herkesin anlayabileceği bir dilde 

sunuyonız. Üstelik bunu yüzeysel kalarak 
değil, tam tersine matematiğin en derinine 
inerek ve tarihi ve yaratılış süreciyle birlikte 
sunuyoruz. 

ÖSS ve müfredat hiç mi hiç umurwnuzda 
değil. Ama dünya çapındaki profesyonel 

matematikçiterin gerçek ve soyut matematiği 
wnurumuzda.. 

Amacımız eı.berletınek deği~ düşündürınek. 
Amaaınız soru çözmek değil, soru sormak. 
Matematiği sevdinııek gibi özel bir amaç da 

gütmüyonız ama galiba istemeden 
sevdiriyoruı. 

112 sayfa, 3 aylık dergi, Fiyan 5 m. 
Abonelik 16 YTL 

Internet sitesi: 
www.matematikdunyasi.org 
Gtııd Yayın Yönetmeni: AliNesin 
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Yorgunluk hissi 
Bütün gün haytalık etseniz de fayda etmez. 

Yorgun dönersiniz yine de ev • Ne yordu sizi 
böyle? O his. Evet, o his. 

ECE sis çökmüş olabilir. Yat-
madan önce pencereden bakoğınızda uzak bina
Lan göremeyebilirsiniz. Sabah uyand.ığınızda sis 

kalkmıştır. Güneş açmıştır. Ama his aynı his işte. 
Kahve güzel kokmuştur. Sigara duman duman. 

Tellendirirsiniz. Sonra yine yudumlarsınız kahveniz
den. Yudum yudum. Ama durum değişmez. Suçlusu
nuz. Her şeyden önce suçluluk hissi içinizde. Sizin içi
nizde. Suçluluk bir histir her şeyden önce . 

Gazeteler gelmiş. Kapıda. Alır okursunuz. Nedense 
acele edersiniz. Oysa hiç de aceleniz yok. Vaktiniz çok. 
Bir kahve, bir kahve daha. Sigaralar art arda. Ama ne
dense acele içersiniz. Nereye gideceksiniz? Halbuki. 

Şarkılan kıskanırsınız. Bestecilerine gıpta edersiniz 
dinlediğiniz şarkılann. Sevdiğiniz şarkılann. Başlar ve 
birazdan biter her şarkı çünkü. Mınidanarak bir şarkıyı 
sonuna kadar ancak bir gecede yerlere saçılmış kağıtla
n toplarsınız. 

Canınız sokağa çıkmak istemez. Canınız sokağa 
çıkmak isterse de kendinize kızar, en hafifinden ayıplar
sınız. Ama yine de çıkarsınız sokağa. Çıkamazsınız ama 
içinizdeki bir yerden. 

Orada olduğunuzu, orada kaldığınızı, kalmak iste
diğinizi anlayan arkadaşlarınız sizi rahatsız etmez olur 
bir süre sonra. Sokakta da yalnız, evde de yalıuzsırnz
dır. 

Sevgilileriniz terk eder sizi. Sevgiliniz. Anlar sizin 
tatminsizliğinizi. Anlar onun kollanndayken de hissiniz 
aynı his. Siz tatminsizsiniz. Bundan böyle. 

Şöyle uzansaruz bile sırn.ruz ağnyınca kanepeye, 

Siverekli Şeyho 

koklasan, Rahman'ların Şeyho 
dağ rüzgarı kokardı 

öpsen kıl'dı Şeyho, koklasan dumandı ... 
bilmezdi, şalvarının renginin neden değiştiğini 
ve kentte duvar yazılarının neden eksildiğini 

Siverek ovasına akşam inerdi 
şeyho, avluda tütün sarardı geceleri. 
sorsam birilerine: "Şeyho ne bilir?" derdi; 
oysa o, bildiği kadar 
ve bildiği gibi yaşardı 
ilkmayıs sabahlarının güzelliğini, 
bozkırı, yağmuru ve nal seslerini ... 

hala çınlar kulaklarımda bir buruk ezgi 
öksüzlüğümdü kuşatılmış Siverek geceleri... 

,......., • 111r: Yaı.az Odallalt 
1 ....... 

masa lambanızın ışığında yakalanan bir firarisinizdir siz. 
Hemen yakalanan. Kaytaramazsırnz bir yere. O lamba 
yandıkça. • 

O lambanın düğmesine basarken kapamak için ken
di kendinizin de muhbiri olursunuz ama. Kendi kendi
nizin polisi. Bütün zillerine basarsınız kaçtığınız, sak
landığınız yerlerin. Alarm verirsiniz. Biteviye çalarken 
sirenler içinizde, polis sirenleri, mesai başlangıcı siren
leri uyku da tutmaz tabii sizi bir türlü. Bir türlü çalmaz 
paydos zili. Susmaz sirenler. Takip sürer, iş sürer. 

Bütün gün haytalık etseniz de fayda etmez. Yorgun 
dönersiniz yine de eve. Ne yordu sizi böyle? O his. 
Evet, o his. 

Bütün gün evden çıkmasanız da ertesi gün, dinle
nemczsiniz. 

Bütün gün evde yapacak bir şeyler bulursunuz, eğer 
olur ya, öğleye kadar uyuyup da dinlendiyseniz. 

Ama bütün gün hiçbir şey yapmamış gibi gelir size 
yine de akşarnın karanlığı. Karanlık inince. Sa.nki asıl 
yapmanız gerekeni yapmamış da kendinizi oyalamak 
için birçok şey yapmışsırnz gibi gelir size. Oysa ne ka
dar güzeldir saatlerce kitap okumak. En güzeli budur 
mesela. Daha ne isteriz ki? 
' Ama isteriz işte. 

Uykumuz gelmesin, kapıya kimse gelmesin, telefon 
çalmasın. Bütün gece uyanık ve yalnız kalalım. Ama ka
lamayız. 

Onlar artık buradadırlar çünkü. Kahramanlar. 
Artık yatakçıyızdır suçlara, ihanetlere, sevişmelere. 
Yataklar sereriz. Fark etmez. Hepsine sereriz. Yurt-

severlere, hainlere, kara scvdalılara, evlilere, bekarlara. 
Sivillere, askerlere, polislere. 

Mağdurl.ar da zalimler de hoş gelir sefa getirir artık. 
Dinleriz, fikrirnizi de söyleriz. 
Seyrederiz ama olayiann akışını. Olaylar yataklar 

açarak akar önümüzden. Olayiann yataklan dağılır ve 
kesişir sürekli. 

Silahlar patlar, işıklar kendilerini köprülerden atar, 
yangınlar çıkarken art arda biz oturur örgü öreriz. 

Bir türlü bitmez işimiz. Kalkıp müdahale etmeyiz 
olanlara. Olaylara. Bir türlü bitmez işimiz çünkü. 

İşimize öyle yoğunuzdur ki, sevişınderin inleınele
ri bile tahrik etmez bizi. 

Ölümleri.n yasını uıtmayız biz. Hemen işirnize dö-
neriz. 

İş bitmez bir türlü. 
Günler, aylar, yıllar geçer. 
Ama his o his işte. 
Hepsinden daha suçlu, hepsinden daha cesur, hep

sinden daha korkak, hepsinden daha şehvetli. Ama 
hepsinden daha meşgul ve elbette hepsinden daha yor
gun. 

Hepsi yoluna giderken biz hep işe gideriz. İşirnize 
gideriz. İşte kalınz. İçimizde o hisle kalınz. İçimizde 
bir yerde o his kalır. 

O his kalır. 
işini tamamlamadan paydos yapmış emekçinin, işi

ne yabancılaşmarnış işçinin hissi. 
Evet. Yeni bir roman yazmaya başladım çünkü. li" 
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GElERAL Electric! Gündem gazete
sindeki köşesinde her gün güncel 
mevzulara ilişk in kısa maceralarıyla 

yıllard ı r hayatımızın içinde ... Eşi , kö
peği ve apartma n kapıcısıyla yaşadı~ları, 

memleketteki her şeyin özeti gibi. .. Hali l Ince
su'nun yıllardır çizdiği General Electric ile ar

kadaşımız Rewhat konuştu! 

Sayı n General, öncelikle şunu sonnak Isti-
yorum, neden General Electric? 

Senin adı n ne bakiim? 
Rewhat! Neden sordunuz? 
Neden Rewhat? 
Annem koymuş! Ayrıca ne güzel isim! Ya 

size neden General Electric diyorlar? 
Bunu açı klayamamı 

Devlet sırrı mı? 
Derin bir mevzu! 
Peki, bu soruyu geçiyorum o zaman ! 
Marş marş. 

Alienize gelmek Istiyorum. Siz, eşiniz ve 
köpeğlniz Tomy'den oluşan üç kişi lik bir aile
niz var! Çocuğunuz neden yok? 

Önceli kle biz bir çekirdek aile deği li z. 
Edirne'den Ardahan'a hepimiz bi r ulus olarak 
tek aileyiz! Yıkılmaz, bölünmez, tek bir ai le
yiz! Çocuğumunolmadığı da doğru değil ! Bü
t ün vatan evlatları benim çocuğum! Bu Rew
hat ismi Kürtçe değ il di mi? 

Üzgünlım ama Kiirtçe ... 
Biz im kapı cıyla bir akrabalığın var mı? 
Hayır, tanımıyorum kendisini ... Sizin aile-

nin bir parçası, o kadarını biliyorum! 
Kürt köken li bir Türk olarak ai lenin bir 

parçası sayabi liriz! 
Ben ailenin dışındayım değil mi? 
Niye? Sen Kuzey I rak l ı mısın? 

Hayır. 
Nerelisin çabuk söyle! 
Tuncelil iyim! 
Biz başta demedik mi Edirne' den Arda

tıan'a. 
Ben de o yiizden sordum zaten. Arda

han'dan sonra gelir ya Tunceli! Onu dışarıda 
bırakmıştınız! 

O zaman Edi rne'den Tuncel i?ye kadar di

yorum. 
Yenge hanımla aranız nasıl? Çok an laşa

mıyorsunuz galiba! 
Yenge hanım konusuna şimd i girmeyelimi 
Peki o zaman Tomy'ye gelmek Istiyorum. 

Nedir zavallı köpeğin sizden çektiği? Neden 
kötii davranıyorsunuz ona bu kadar? 

Bu kadar memleket meselesi dururken bu 
sorulacak soru mu? 

Ama soruları ben sorarım, siz cevap verin 

sadece! 
Sen askerlik yaptın mı bakiyim! 
Hayır henüz yapmadım, tecilim var! 
İ yi bu söylediğini askere geldiğinde bana 

bir hatırlat! 
Kapıcı ile diyaloglarınız da çok kötii ! 

Tomy gibi davranıyorsunuz ona dal Hani aile
nin Kurt kökenli Tiirk bir ferdiydi o da? 

Aile içi bir mesele o! 
Ama o zaman aile içi şiddeti mi konuşa

lım? 
Nerden çıktı şimdi şiddet! 
Peki giincel meselelere gelmek istiyorum! 

Kapıcının konuşmasına, giyimi ne, okuduğu ga
zeteye, her şeyine mudahale ediyorsunuz ! 
Korktuğunuz bir şey mi var? 

Kap ıcının kendisine zarar vermesinden 

korkuyorum! 
Niye ki? Kapıcı geri zekal ı mı? 

Esteğfurullah, sensin geri zekalı! 

Esteğfurullah! 
Ben bu tavrımla kapıcının makus talihini 

değiştiriyorum. Bölücü, yı kıc ı, hain siyasetin 
kurbanı olmasın ı engellemeye çal ışıyorum. 

Ne miibarek bir zatmışsınız siz meğer! 
Sütun iilkeyi diişünmek zorundasınız, çok zor 

General Electric ESMER'e konuştu: 

bir iş olmalı bu? 
Evet, bunu farkettiğ in 

için sana bir aferin! 
Peki, bu emekli gene

raller hakkında ne diişii
niiyorsunuz? Hergiin ma
gazin programiarına ko
nuk oluyorlar? 

Yiyorsa, onlara sorl 
Yemiyor! 
Kes o zaman ! 
Peki! 
Aferin! 
Tomy'yi aslında Iste

miyorsunuz da, eşiniz yQ
zünden tutuyorsunuz gali-
ba evde! Doğru mu bu? 

Yok asl ında ben Tomy'yi çok sever im! 
Ama hergiin tekmelediğjnizi göriiyoruz! 
Bu onun iyiliği için! Geriye dönüp baktığı-

nızda tam tersi, Tomy'ye hayvan üstü bir değer 
verdiğimi görebi lirsiniz ! Mesela zamanında 

iomy ile postaUarımı parlattığım için eleştiri i 
dim i Oy~, bu Tomy'ye sadece ısı rmaya yara
yan bir hayvan olan Tomy itine, ikinci bir iş lev 

kazandırmak içindi! 
Ama ondan her zaman Tomy iti diye söz 

ediyorsunuz! Bir de adı niye Tomy, bir Tiirkçe 
Isim veremediniz mi? 

Şanlı Türk ismi köpeğe veri l ir mi? 
Karabaş olabi lirdi mesela adı l 
Sen kimsin, benim köpeğimin adını niye 

tartışıyorsun? 
Ama efendim, ben karikat üristlm ve işim 

soru sormak! 
Sadece soru sor o zaman! 
Tehdit mi ediyorsunuz beni? 
Sen ne biçim gazetecisin? Ken~ine dikkat 

et dedim diye istensen beni Avrupa Insan Hak
ları Mahkemesi'ne şi kayet et! 

Bir de bu konu vardı sormak istediğim. 

Avrupa Birliği'ne karşısınız, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'ni Ise hiç sevmiyorsunuz! 

Neden? 
Doğrudur ! 
Peki neden? 
Yarın Türk mahkemeleri bir yazı ndan do

l ayı sana dava açsa, sev_inir misin? Sevinmez
sin! Niye sevinmezsin? I şte o n~denden do l ayı 

ben de sevmlyorum Avrupa Insan H ak ları 

Mahkemesi'ni! Bak ortak bir noktamız oldu! 
Ama ben hiçbir mahkemenin bana dava 

açmasına sevlnmem! 
Bak ikinci bir ortak nokta! 
Ama siz AB'yi de sevmiyorsunuz! 
Sevmiyor değilim ama siz aşıksınız! Aşı k! 
Ama burdamevzubahis olan biz deği l, siz-

siniz! Söyleşimiz sizinle! Sizin niçin sevmedi
ğinlz önemli, bizim Aşık olmamız değil! 

Siz biz yok, bu vatanın bütün evlatları 

Türktür! 
Peki! O zaman başka konuya geçiyorum! 

Sizi hiç görevde gönnedik, hep evin içindesi
niz! Emekli mi oldunuz yoksa? 

Bir asker asla emekli olmaz! 
Ama siz oldunuz! Değil mi? 
Merak etme, sadece soru sor sen! 
Ama zaten soru soruyorum! Kamuoyu me

rak ediyor, benim görevim kamuyu aydınlat

mak! 

Kısaca şöyle söyleyeyim, bu kamuoyunun 
hain kısmındaki kesim beni öyle görüyor ol
mak isteyebi li r ! Ne evdeyim, ne kışlada! Se
venlerin kalbindeyimi Vatansever kalplerde 
bir asker asla emekli olmaz! 

Bir de her giin siyasetle ilgi l i görOşlerinizi 

okuyoruz! Asker siyasete karışmalı mı? 
Karıştığımız halde bi r ders almıyorsunuz! 

Bu cevap tamamdır aniayanal 
Neyse, geçelim bu soruyu! 

sin! 
Geçel im değil, geçebilir miyim, diyecek-

Peki, geçiyorum o zaman! 
Geçeceksini 
Kurt meselesi hakkında ne düşüniiyorsu-

nuz? 
Ne meselesi? 
Şark meselesi! 
Şark sözcüğü bana hep, tokattak i ş ırrak 

efektini hat ı rlat ıyor ! 
Son olarak şunu sonnak istiyorum, siz 

hem vatan mil let diyorsunuz, hem de bölücü 
bir gazetedesinizi Bu nasıl oluyor? 

Vatan bir bütündür, bölünemez! 9" 

HALiL INCESU KiMDIR? 

1969 yı l ında Malatya'da doğdu! 

Doğduktan kısa bir süre sonra çizmeye 
başladı. 80 yılında İstanbu l 'a taş ı ndı. 
Profesyonel çizgi hayatına, Gırg ı r dergi
siyle başladı. Gırgı r, Çarşaf, Fı rt, D ıgıl 

gibi dönemin önemli mizah dergi lerinde 
çizdi. Günaydın, Sabah ve Hürriyet gaze
telerinde çalıştı! 92 yı l ında Türkiye'de 
çıkmış ilk Kürt mizah dergisi olan Tew
lo'yu kurdu. Aynı zamanda bir ESMER 
çizer i olan İncesu, halen Gündem gazete
sinde de günlük olarak General Electric 

b~ndını çiziyor ! 
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OIAKTA, okulda, işyerinde, kahve
de ... Gazetelerde, tclevizyonlarda, 
radyolarda, internet de... Günlük 

muhabbetlerde... Dikkat ediyor 
musunuz, bu aralar çok f.ızla milliyet

çilik var. Türkler, biz/onlar, Türk düşman
lan, Türklüğe hakaret ... Laiklik ve Atatürk 
konusundaki tartışmalara da bakın, oralarda 
da ko)ru, yoğun bir milliyetçilik rüzgan esi
yor. Aydınlar arasında da mevcut milliyetçi
liğin yapısal mı yoksa konjonktürel mi oldu
ğu yolunda bir tartışma sürüyor. Bir başka 
deyişle bu milliyetçilik kalıcı mı geçici mi? 
Akut mu kronik mi? 

Önce yaygın birkaç yanlış algılama üze
rinde durmak gerek: 

Deniyor ki, milliyetçilik, kendi milletini 
diğer milletlerden üstün tutrnaknr. Hayu, 
milliyetçilik sadece bir kıyaslama sonucu de
ğil. 'Bir Türk dünyaya bedeldir', deyişini 
Birleşmiş Milletlerin her yıl yayınladığı in
sani Gelişmişlik raporu zaten ha bire tekzip 
ediyor. Zengin yeraltı ve yer üstü kaynakla
n özellikle önemli bir in~ gücü olmasına 
rağmen, Türkiye, yaklaşık 200 devlet ara
sında birçok alanda son 50 devlet arasında 
yer alıyor. 

Deniyor ki, Atatürk nıilliyctçiliği ırkçı 
bir milliyetçilik değildir. Bu da pek doğru 
değil. Çünkü milliyetçiliğin temelini, özünü 
oluşturan ayrımcılığın ne temelde oluştu-

Astronot Armstrong'la 
rulduğu çok da önemli değ!. 'Ne mutlu 
Türkürn diyene!' ya da 'Vatandaş Türkçe 
konuş' gibi deyişler ve bu stratejilerin vakti 
zamanındaki ve bugünkü uygulamalanna 
baktığımızda, aynca Türk milliyetçilerinin 
Kürt ve Ermeni konulanndaki tutumlarını 
gözden gcçirdiğiınizdc, anlıyoruz ki, milli
yetçilik yine de ırksal bir ternde dayanıyor. 

Kahcı/Geçici tartışınasına bir gönder· 
me: Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta ol
duğu bir dönemde, üstelik bizzat kendisi
nin yönlendirdiği teorik çalışmalarda, 'Gü
neş Dil Teorisi' ve 'Türk Tarih Tezi' adlı 
doğrudan ırkçı teorilerin resmi devlet poli
tikası olarak uygulanmış olduğunu da unut
~ayalım. Günlük yaşamda sık sık söylenen 
lstiklal Marşı'nda da ırkçı tonlann bulun
ması rahatsız edici değil mi? 

Milliyetçiliğin herhalde en olumsuz yön
lerinden biri şiddet içermesi ise, bir başka 
önemli sakatlığı da tüm tahlillerde sadece ve 
genel olarak milliyet perspektifini benimsc
mesi. İşte bu nedenle de sorunlara 'Türk
ler/ Avrupalılar', ya da 'Türkler/Kiirtler', 
'TürklerjEmıeniler' ... vs ... gözüyle bakılıyor. 
Oysaki ne Türkler, ne Avnıpalılar, ne Kürtler 
ne de Ermeniler yekparc yani homojen, birle
şik, bölünnıez-bozulmaz bir nüfus toplulu
ğu, bir kitle ... Sosyal, siyasal, ideolojik, kültü
rel olay ve gelişmeleri sadece milliyet açısın
dan irdclcdiğinizde, olay ve gelişmelerin, 

ekonomik, ideolojik, sınıfsal yönlerini gör
mezden gelince, olayın gerçekliğini de pas 
geçmek kolay oluyor. 

İnsaniann bir millete, bir milliyere men
sup olnıalan, söz konusu kişilerin emek ya 
da " kişisel tercihleriyle gerçekleşmiş bir se
çim değil . Türk, Kürt, Ermeni, Amerikalı ya 
da Fransız olmak bizim irademiz diliilinde 
bir şey değil. Bu nedenle de herhangi bir 
millete mensup olmak ne gurur ne de utanç 
kaynağı. Mühim olan, milletin ya da milli
yerin değil, insan olarak ne düşündüğün ve 

Ben niye Kürdüm? Ya da 
ben niye Türküm diye dü
şündüğünüz oldu mb biç? 

ne yaptığın. 
Güncel siyasal gelişmelere baktığımızda 

da vahim bir durum var. Sadece iki örnek: 
Hürriyet gazetesi özellikle de Genel Yayın 
Yönetmeni Ertuğrul Özkök, MHP'yi bir 
süredir övüyor, olumlu buluyor. CHP lide
ri Deniz Baykal'ın son MHP Kongresinden 
sonra MHPperver cemaatine karıhııası şaşır
tıcı olmasa gerek. 

Sonuç olarak Türkiye toplumuna bir 
kuş bakışı, milliyetçiliğin, öylece salt marji
nal siyasi partilerde ya da küçük toplumsal 
kesimlerde etkili olmadığını gösteriyor. 
Milliyetçilik genel bir toplumsal, kitlesel bir 
ideoloji, bir ruh haline dönüşüyor. Asker
lerden lümpenlere, küçük ve orta burjuvazi
den köylülere hatta ideolojik yalpalanıalan
nı aşamayan İslamcı kesimlerde de milliyet
çilik, neredeyse olmazsa olmaz bir alarnet-i 
farika haline geliyor. Kimileri , Türkiye'nin 
21. yüzyılın başında 1930'1ann Alnıanya'sı

nı yaşadığını savunuyor. 
Aslında bu milliyetçiliği iyi tahlil etmek 

gerek. Tanı! Bora, Kemal Can ve Murat 
Belge'nin çalışmalan bu konuda önemli 
ipuçlan veriyor. İşin kuşkusuz tarihi boyutu 
da var. Üç kıtaya egemen bir imparatorluk
tan sadece 83 yıl önce -ki bir toplum açısın
dan 83 yılkısa bir süredir daracık bir yarı
madaya sıkışmak, doğal olarak çeşitli poli
tik, psikolojik ve hatta patolojik tezahiirlere 
yol açıyor. Geçmişle yüzlcşcmcycn, kendi 
tarihini sindiremeyen, ötekini tarumadı

ğı/bilmediği gibi tanımak/öğrenmek/bil
mek de istemeyen bir aydın kalabalığının da 
bu milliyctçiliğc sözümona rasyonel bir kılıf 

e le Cizr v· 
bulmaya çalıştığı bir başka gerçek. 

Atatürk'li eleştirdiği için üniversiteden 
uzaklaşnrılmaya çalışılan, hakkında soruş
turma açılan profcsörlcrin yaşadığı bir ülke
de yaşıyoruz. 

Kuşkusuz yükselen Tlirk milliyetçiliğini 
salt iç dinamiklerle açıklamak yetersiz kalır. 
AB'nin Türkiye'nin yönelik ikircikli ve ki
birli tutumu, başta ABD olmak üzere özel
likle 1 l Eylül sonrasında Barı dünyasındaki 

Doğu ve İslamiyet düşmanlığı, Irak savaşı 
ve yarattığı yeni ortam, Kün milliyetçiliği
nin Amerikanca ve nispeten yüksek sesle 
sahneye çıkma girişimleri de Türk milliyet
çiliğini bazen doğrudan bazen dolaylı ola
rak besleyen faktörler. 

90'1ı yıliann başında Cizre'de kentin ön
de gelen yöneticilerinden biri, bir keresinde 
büyük bir memnuniyetle bana bir tarihi bilgi 
vermişti: 'Hocam biliyor musun, Amerikalı 
astronot N cil Arrnstrong aya giderken bizim 
Melle Cizrevi'nin astronomi kitabını yanında 
götürmüş'. Ciddi ve gurur! u idi. Kuşkuyla 
yüzüne baktım. Hafif sınttım. O da karşılık 
verdi. Sonra 'Aman bu bilgiyi öyle gelişigü
zel her yerde söyleme, sonuç pek hayulı ol
mayabilir' dediğimi hanrlıyorum. Folklorik 
gibi görünse de, bu Amıstrong/Cizrcvi ikili
sinin birlikteliğinin kökünde de - ki tama
men bir şehir efsanesidir.- milliyetçilik bulu
nuyor. Zararsız hatta nıizah dolu olsa da, sı
lcışrmşlığın, tecridin, baskının hastalıklı bir 
tepkisi bu geçmişten medet uman yaklaşım. 
Kent jandanna, konrra baskısı altında ayrıca 
da yoksulluktan inim inim inlerken, neredey
se bir teselli arnıağartı gibi Ciaevi'nin kitabı 
aya çıkanlıyor. 

Unutmayalım ki, Kürt milliyetçiliğinin 
özellilde güneyde, üstelik de Anıerikan bay
rağı altında bu kadar masum olmayan teza 
hürleri var. 

Türk milliyetçiliğinin panzehiri Kürt ya 
da Ermeni milliyctçil iği değil. ID--

Önce aşk vardt. Ve aşk yaşaftJdt, umuttu. Deli tayla olan. a 
dağa ... Konocak bir yürek arordt, bir serçe gibi titrek ve n ann ... Kanafla 
çrrpt1ğmda, Mezopotamya'nm bu·münbit topraklannda vda türkiii • 
söylenirdi, dilden dile... Sonra bir ·gün ... Aşk öldü. Kıziann p mr: t o 
türküsü ağ ıto Cl öndü. BERDEL, bin yı tl ardır bitmeyen o ag nn ra dır · t 
O küçücük bir ktzdır :asim da. Ama hayalleri yoktur, sevm ol 
yoktur. Çünkü o kan bedelidir. O namus bedelidtr~ O b 
h tıüz aşkı tanımadan kaderine hükmedilen bir lwrbiindir. 
-günaha karştlık 70_yaşmdakl bir ded ye "eş" olarak en 
çocuğunun ad1dm Babasının tecavüztine · cıtJıfl 

kocasma "kan dökülmesin diye" sunulan 12 a~nda 

Bu topraklarda şuana kadar binterce genr kızın ya 
''B rd 1'! aynı acmm hamuroyla yogrulan bir yara 1 vu"ırpa 

boyutlarryla ele almd1. . 
Müslüm Yücel'in kaleminden Berdettin tarihi öketı , w 
kiiltürıl rdekifdrklıyansımalan y laçtıgıdram ar .... SERDEL 
olması gerekenden çok daha fazlasim bu acabıiuz. .. 

KESIT YAYlNLARI: Molla Fenari Sokak. inel Han. No: 3 Kat: 2/ Cağaloğlu /IST. 
Tel: O 212 526 52 43 - O 212 526 85 50 1 Faks: O 212 526 85 52 
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l<ürtlerde trajedinin bir diğer ad1 "AŞI< ÖYKÜ LERİ" ne bir örnek: [ r~~~~~~~ ] 

ŞK ÖYKÜLERİ; Kürt öykü literatüründe, özellikle 
de sözlü Kürt edebiyatında önemli bir yer teşkil 
eder. Yazılı belgelerin yok denecek kadar az olduğu 

Kürt toplumunda, müthiş derecede gelişmiş olan 
sözlü edebiyat, bizlere çok büyük 'aşk'lar sunmuştur. 

Mem İle Zin, Meyrema Fileh İle Eliy~ Qolaxasl, Derw~ş~ Ev
di İle Edill~, Heso İle Naz~, Xece İle Siyabend gibi onlarca 
ölümsüz aşk, özellikle "dengbej" ve "goyende"ler sayesinde 
günümüze ulaşmışnr. "Söz ve Kclamın Cambazlan" olarak da 
tabir edilen söze konu olan ustalar, "aşk''ı daha bir güzellol
mışlar. Bir deng~j, dile getirdiği lolam veya strarunda bahset· 
tiği aşkı o kadar mükemmel dile getirir ki, dinleyici adeta ken
dinden geçer. Kürtlerde en güzel kadınlar ve kızlar dengbejle
rin dile getirdiği aşk kılarolannda boy gösterir adeta. 
~ öyküleri özellikle Kürtlerde trajik sontarla noktala

nır. Öykü sonunda birbirine kavuşan sevgihler hemen he
men yok gibidir. Yıllarca birbirlerinin hasretiyle yanıp tutu
şan sevgililere, onlarca kötü şahsiyet engel olma gayreti içe
risindedir bu öykülerde. Çoğu zaman "nefes alıp verme" 
gibi bir anda iki eanm peş peşe ebediyete göçüp gittikleri
ne tanık olduğumuz kılamlara, ezgilere kulak kabartnğımız 
anlar olmuştur. Yaralannı kun bağlamış sevgilisi kollannda 
can veren genç kadın, Allah'a yakanp; "Ya Rebl, can~ min 
jl bistinc! .. " (Rabbim benim de canıını al!) yakanşı, çoğu 
zaman bu öykülerde dinlcyiciyi, -yazılmışsa eğer- okuyucu
yu amiyane tabir ilc beyninden vurur! Sevdiğine kavuşama
yan "hüsnü cemali" ay gibi olaı1 kadınlar, ölüm şerbeti iç
mezse eğer; genelde miskin, göbekli, çirkin ve babası /de
desi yaşındaki adamlara yar olmaya zorlanır, yar olur ... 

Y'me bu öykülerde sevdiği kıza kavuşma uğruna, kızını 
vermemek için saY1sız isteğe ve şarra başvuran babaya yedi yıl; 
yedi yıl bittikten sonra bir yedi yıl daha ırgatlık, çobanlık, sı
ğırtmaçlık yapan delikanlılara, "ciwanmert"lere rastlanz. 

Dileıseniz bu öykülerden birine birlikte göz atalrm ve na
sıl bir trajediyle son bulduğuna beraber tanık olalım: 

Gene Xelil İle Ed ille: Genç Xelil, Diyarbekir Paşası'mn yc
ğenidir. Diyarbekir'de ikamet eder. Günün birinde Osmanlı 
Devleti çevresiyle harbe girmekaran alır. Savaş hazırlıklannın 
sürdüğü günlerin birinde Osmanlı Padişahı rüyasında yedi 
şehrin fethinin Gene Xelil isminde bir gencin omuzlarmda ol· 
duğunu görür. Tez elden vezir ve danışmanlanru toplayan pa· 
dişah gördüğü rüyayı anlatır ve derhal gördüğü rüyaıun yo
rumlanmasını buyurur. Vezirlerden biri kısa bir araşnrmadan 
sonra, gerçekten de Diyarbekir ilinde Gene Xelil isminde biri
sinin yaşadığını padişaha bildirir. Bunun üzerine padişahın 
emri üzerine vezirlerden birisi Diyarbekir'e gönderilir. 'Sora 
sora Bağdat bulunur' misali yaşadığı ev tespit edilir. Yaşlı bir 
kadın evin önünü temizlcmekteair. Selaınla~ma ve mcraendan 
sonra yaşlı k.ıdın veziri içeri buyur eder. Kısa bir süre sonra 
Gene Xclil ile vezir ar.ısında şu diyalog geçer: 

- Başım gözüın üstüne gelıni~sin vezirim! Sebebi ziyareti
nizin sebebi hayır mıdır? 

- De\'let savaş hazırlığı yapar. Bugün yarın harbe girecek. 
Gel gör kipadişah efendimiz yedi şehrin fethinin senin tarafin 
dan olacağını rüyasında görmüştür Seni almaya gelmişim ... 

· Sen devletin vezirisin öyle mi? 
·Evet öyle! 
- Bugün devletin birçok yetkisi de elindedir ... 
· Evet, o da doğru ... 
- Öyleyse sana bir işim düşmüştür, eğer yerine getirirscn 

seninle istediğin yere gclirim. Yok, eğer yerine getirme:ıscn, 
padişah dahi gelse hiçbir yere ginncm! 

• Buyur seni dinliyorum, neymiş isteğin? 
: Arncam bu şehrin paşasıdır. Bir kızı var, ismi EdulC'dir. 

Gönlü m ondadır. Onunda gönlü bendedir. Fakat arncam kızı· 
ıu bana vermez. Eğer EdulC'yi babasından bana istersen ben 
de seninle gelirim ve orduda savaşının ... 

Uzun sözıin kısası, fazla uzatınayalım. Vezirin devreye gir
mesiyle, aynı gece paşa kızına telli duvak giydirir. Bir imam \C 

iki feqi (falcı) getirtir, Allall 'ın emri ve peygamberin kavliyle kı 
zı Edille'yi yeğeni Gene Xelil'e nik.ahlar. Baba önde, vezir ve 
Gene Xelil arkada kızını damat evine kadar götürür. 

Gene Xelil, Vezirdcn 3 gün mühlet ister, yeni evlidir ve 
sevdası Edille ile baş başa kalmak ister. 3 günün sonunda, 3 
günlük damat Gene Xelil harbin yolunu tutar.. . · 
. Savaş bitmiştir ... Gene Xelil önderliğinde 7 şehir fethedil 
miştir. 7 Şehrin fethini sembolize eden arına göğsünün üzeri
ne iliştirilmiştir. Yenen ile yenilen yerlerine-yurtlanna dön-

Xelil ile Edôli 

müşrür. Savaş meydanı erleri, evlerindedir artık. Lakin içlerin
de biri, 7 şehrin fatibi Gene Xelil yoktur. Edille perişandır. 
Konu komşu, dost, akraba yol gözleyen EduiC'ye amcaoğlu 
Gene Xelil'i sorarlar. Son kafile görünmüştür. Sefere gidenle· 
rin son atlılandır. Edill~ bir çırpıda yanlarındadır. 3 günlük 
kocasını sorar sefercilere ve aralannda şu diyalog geçer: 

De werlle le, werlle 1e nemaye 
Bdtile dibe; seferçino we kurame min G!ne Xelil nediye. 
Seferçi ne dibejin Bdtile kori nemaye li dinyaye, 
Ka beje kurarn ere bi çi terz1 ye. 
Dibe: Kıırame min siware hepse boz i deqdeq1 ye, 
Qeınçiyeki zMn e li deste wi ye, 
Fetha heft bajaran li ser mile wi ye. 
Seferç!: ne dibejin: Bdtile kori nemaye li dinyaye, 
Betara çave te rijiyaye, 

~ Ew zilame tu dibeji; 
Heft bajaran fetih kiriye, 
Dewiete n1şaneke li mile wi xistiye, 
Eşekili can ft bedene wi peyda bftye, 
Maye li Heke, li Hekaye, li Beyte li Beyttilaye, 
Qonaxa b"ıst ü çar sactan li biniya Şama Şerif wirverir ve 

ma ye ... 
Kiinçesini verdiğimiz metinde, kısaca özetlersek, Edille 

kocası Gene Xelil'i sorar. Seferciler, kendisinin nasıl yapıda bi 
ri olduğunu sorarlar. Bunun üzerine Ed ille, onun boz· benek
Li bir süvari oldu{:,rı.ınu, gün1üş bir kamçı sahibi olduğunu ve 
yedi ~ehrin fatibi olarak da bir nişan sahibi olduğunu belirtir. 
Bunun üzerine sefereiler, bahsedilen kişinin Gene Xclil oldu
ğunu furk edip, EdOIC'ye biraz da veryansın ederek, bahsedi
len kişinin, 24 saat mesafede, Şam-ı Şerifkentinin 4 saat uza
ğında bir yerde olduğunu ve ölümcül bir hastalıktm mustarip 
olduğunu belirtirler ... 

Dem durup oyalanma demi değildir amk Edule için. Sa
vaşta büyük zaferler elde etmiş, 7 şehir fethetmiş amcasının 
oğlu, sevdası ve 3 günlük kocası dennam olmayan bir .hasta! ı· 
ğa yenik düŞmüştür ... 

Diyarbekir şehrinde yaşın olan 40 genç kızı toplar Edill~. 
Her birini kara giysi, kara kalkan ve kara kılıçtarla donanr, 40 
kara ata bindirir. Hiçbirinin kalmaınışor erkeklerden f.ırkı . La
kin erkek gibi kuşanmışlardır. Kadın ordusuna komutan olur 
ve terk-i diyar eylerler. Günlerce yolculuktan sonra Şam şehri· 
nin yakınlarında bir yerde, her biri erkek kılığına girmiş kadın 
askerleriyle konaklarlar. Ertesi gün, küçe küçe, konak konak 

gezerler Şam şehrini ve çevresini. Günbaomı vaktidir. Evinin 
önünde diz çöküp abdest alan yaşlı adama seslenir: 

- Amca misafir kabul eder misin? 
· Baş göz üstüne, misafir Allah misafiridir! Lakin gel gör 

ki seni banndırmaktan korkanm! 
· HaY1rdır, neden? 
- Bir hasta var evimde, hastalığı çok kötüöür. Sen güzel bir 

delikanlısın, çok da ona benzersin. Şemaliniz birdir. Korkum 
odur ki hastalığı sana da bulaşır! 

Edule yaşlı adaına: 
-Amca eğer beni konaklarsan se\~nirim . Allah katında has

talıktan çok ne var? Evimde otursam da, isterse eğer Allah has
talığı bana da nasip eder ... 

- BuY11f gel o zamm, evim tann misafirlerinindir oğul... 
Anndan iner Edille, direk eve dalar. Gene Xelil kendinde 

değildir. İnlemektedir. Başucuna ilişir Edule. Hemencecik ta
nır Gene Xelll'i. Lakin Gene XeW tanımaz erkek kılığına bü
rünmüş Edille'yi. Kısa bir selamiaşmadan sonra konuşurlar: 

- Pismam (Amcaoğlu) nasılsın? 
- Sağolasın, Allah senden razı olsun. Neredensin? 
Tanınmamak için başka bir yer söyler: 
- Siirt'liyim ben ... 
- Başun üstüne. Hoş gelınişsin. Memleket kokusu gelir 

şimdi senden! Memleketimizden ne haber? Bana geldiğin yer
lerden bir şeyler anlatabilir misin, kılaın bilir misin mesela? 
Hastalığım ilerlemiş. Bugün yann gidiciyim ben. Belki söyle
yeceklerinle biraz olsun unutturur hastalığı ... 

· O zaman dinle sana bir lolam söyleyeyim. 
Edtile, seferciler ile arasında geçen diyalogun geçtiği kı

lamdan bir bölüm seslenditir etkileyici sesiyle. Ama daha fazla 
üzülmemesi için, hastalık bölümünden bahsetmez. 

Kılamdan sonra Gene Xelil derin bir "ah" çeker ... Ve so· 
rar: 

· Allah senden razı olsun, söyle bana kin1den öğrendin bu 
kılamı? 

· Bilmiyorum kirnin söylediğini. Ben dengbCj de değilim. 
Lakin sabahtan akşama kadar memleketimizin bütün çoban ve 
sığırtmaçlan bu lolamı söyleyip durur ... 

Gene Xelil adeta yakararak: 
- Pismam, Allah tuttuğunu alnn etsin. Ben gidiciyim, öle

ceğim! Bu nişanımı sana vereceğim. Seni ve tonmunun toru
nunu dahi besieyecek bir nişandır bu. Devlet vermiştir, değer
lidir ... Yeter ki buna beıtzer bir kılarn daha söyle bana. 

Edftte: 
- Nişarun senindir, sma Layıktır. Allah şifa gönderir inşal

lah. Dinle bak bu kılamın devaını var ben sana söyleyeyim ... · 
Edıile başlar, kılamm devaını dile getirir. Bu kıtaında rüya

sında gördüğü Gene Xel1l'i annesine yorumlattığı bölümü di
le getirir ... 

Kılarnı dinleyen Gene Xciii'in başı ya.~tıkran düşer. Kalbi 
luzla atar, kendinden geçer. Edille iki eliyle kendine vurur: 

- O kadar yol geldim. Kendimi ona tanıramadım ... 
Ve ağlayarak kılaının devamını getirir ... Kılarn biter, bakar 

ki fayda yok, kalkar abdest alır, 2 rekSt sünnet namazı kılar. 
Elini Tarın'ya açar, yalvanr, yakanr. Hikmet bu ya, o esnada 
Gene Xelil gözlerini açar; biraz kendine gelir. Edıilc kendisin.i 
tanıtır ve der: 

· Kalk burası yerimiz yurdumuz değil ... 
Gene Xelil ile Edille kalkar, askerlerin yanına varLrlar. Uy

kudaki askerleri uyandınr. Gene Xelil gördükleri karşısında 
hoşnut değildir. Edule'ye veryansın eder: 

- Edu1e, sen kadınsın! Bu kadar asker arasında ne işin var? 
Edlıl~: 
· Hepsi kızdır, benim gibi ... 
Yola ko}rulurlar. Günlerce at koştururlar, kimi zaman çadır 

kurup dinlenirler. Diyarbekir'e yaklaşmışlardır artık. Şexaru lr
mağı kıyısında Gene Xelll'in isteği ve nükseden hastalığı karşı· 
sında konaklarlar. Encsi sabah yola koyulup var olan kısa me
safeyi de kat edip Diyarbekir'e varacaklardır. 

Bdtile ve Gene Xelil çadırianna çekilirler. Gecenin bir ya· 
nsıdır. Edıile bir ara elini Gene Xelil'in göğsüne götürür. Ter
lemiştir, soğuk. bir terdir bu. Gene Xelil, EduiC'nin sıcak kol
larında can vermiştir ... 

Ed ılle: 
"B~ pişd kurame :xwe Gene Xelil, nemlni.ın dilo li din

yaye!" (Amcaoğlumdan sonra bende kalmam gayri, bu dünya
da!) diyerek, Gene Xelil'in cansız bedeni yanında kendini kes 
kin kılıcın üstüne atarak yaşamına son verir ... ~ 
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EllEr Ağar'ın, PKK ile il
gili açıklamalannın, son 
iki aydır, Türk siyasal ha-
yatında önemli etkiler ya

rattığı görülmektedir. Bu 
açıklamalar, medyada, basında, 
yoğun bir şekilde işlenen, konu
şulan, yazılan bir konu olmuştur. 
Mehmet Ağar'ın PKK ile ilgili 
açıklamalan, "dağda silahla dola
şacaklanna avaya inip siyaset yap
sınlar" şeklinde dile getirilmekte
dir. Bu açıklamalar, şu veya bu şe
kilde, "PKK'ye af' olarak, Kürt
lerle banş sağlanması olarak, ban
şın kazanılması yolunda bir adım 
olarak algılanmıştır. 

Türk siyasal hayatında, Kürt 
hareketi nezdinde Mehmet 
Ağar'ın bu açıklamalarının değeri 
nedir? Bununla ilgili. olarak bazı 
düşüncelerimi belirtmek istiyo
rum. Mehmet Ağar, Doğru Yol 
Partisi'nin genel başkanıdır. Bu 
açıklamalan şüphesiz, Doğru Yol 
Partisi Genel Başkanı olarak yap
maktadır. Ama şu sorular önemli 
sorular olmalıdır: Mehmet Ağar 
bu açıklamalan yaparken, parti 
yönetimiyle, örneğin, Doğru Yol 
Partisi Merkez Yönetim Kuru- . 
lu 'yla bu konuyu tartışmış mıdır? 
Partinin yetkili kurullannın bu 
konuda bir karan var mıdır? Dik
kat edilirse bu tür açıklamalar, 
Doğru Yol Partisi'nde, sadece 
Mehmet Ağar tarafindan yapıl
maktadır. Partinin yetkili kurulla
nndan, karar organlanndan söz 
edilmemektedir. TBMM'de, 
Doğru Yol Partisi'ne bağlı millet
vekilleri de vardır. Onların bu ko
nuda bir açıklamaları yoktur. 
Bundan daha önemli bir konu şu
dur: Bu açıklamalar, Kürt soru
nunun algılanınasında, sorunun 
çözümünde, şu veya bu şekilde 
bir tutum almaktır. En azından 
sorunun varlığı kabul edilmekte
dir. ·o zaman, Mehmet Ağar'ın, 
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 
olarak, bu tutumunu, bu düşün
celerini, parti programına yansınp 
yansıtmayacağı önemli olmakta
dır. Örneğin, Doğru Yol Parti
si'nin programında, Kürt sorunu
nun algılanması ve çözümü doğ
rultusunda bazı değişiklikler yapı
lacak mıdır? Kürtçe yayın, Kürtçe 
eğitim gibi konularda, parti prog
ramına bazı maddeler kanacak 
mıdır? Mehmet Ağar, örneğin, 

Mehmet Ağar 
ve Kiii11er 

buna benzer konulan düşün
müş müdür? Eğer bu tür ku

rumsal değişiklikler söz konusu 
değilse, bu açıklamalar, Doğru 
Yol Partisi'nin yetkili karar organ
lannın karan gereği açıklanmıyor
sa, sırf Mehmet Ağar'ın kendi ki
şisel teşebbüsü ise, ciddi bir giri
şim olarak değerlendirilemez. Bu 
açıklamalar, Doğru Yol Parti
si'nin genel başkanı olarak yapılı
yor olsa bile ... 

Demokratik Toplum Partisi, 
Kürtler arasında etkin bir siyasal 
partidir. Bölgede en etkin siyasal 
partinin, Kürt halk yığınlanyla or
ganik bağlar kurabilmiş partinin 
DTP olduğu da bilinmektedir. 
Kadınlan, gençleri siyasete katabil
miş bir partidir. Kadıniann siyase
te katılabiimiş olması, şüphesiz 
herhangi bir toplumsal hareketin, 
toplumsal muhalefetin içeriği ko
nusunda önemli bir kriterdir. 
DTP'nin, Halkın Emek Partisi 
(HEP), Demokrasi Partisi (DEP), 
Özgürlük ve Demokrasi Partisi 
(ÖZDEP), Demokratik Halk Par
tisi (DEHAP) olarak belirtebile
ceğimiz bir geçmişi de vardır. 
Anayasa Mahkemesi tarafindan ka
patılan bir partinin yerine çok kısa 
bir zamanda bir yenisinin kurula
bilmesi Kürt toplumundaki dina
miği ve beklentileri de göstermek
tedir. Fakat DTP Türk siyasal ha
yatında dışlanan bir partidir. Daha 
öncekiler de dışlanan partilerdi. 
Türk siyasal partileri, bunların çok 
büyük bir kısmı, DTP'ye, yoğun 
bir kibirle bakmakta, daha doğru 
su, bu kibirle DTP'yi dışlamakta
dır. Örneğin, bayram ziyaretlerin
de, Türk siyasal partileri, DTP'yi 
programiarına almamakta, 
DTP' den yapılacak ziyaretiere kar
şı da, kapılarını kapatmaya çalış
maktadırlar. Türk siyasal partileri
nin kibiri, onların, DTP ilc ilişkiler 
kurmalarına engel olmaktadır. Bu
nun kof bir kibir, boş bir kibir ol
duğu açıktır. Bu kibir, Kasım ayı 
başlannda, yaşanan sel felaketinde 
de kendini gösterdi. Sel afeti, Di
yarbakır, Batınan, Şırnak, Mardin , 
Hakkan gibi yörelerde, 44'e ula
şan can kaybına ve çok ağır maddi 
hasara neden olduğu halde, Hü
kümet, Kızılay, mağdurlann acısı
nı yanştıran bir tutum içinde ol
madı. Başbakan, felaketin abarnl
dığını söyledi. Sel felaketinin orta
ya çıkardığı sonuçlardan DTP'li 
belediyeler sorumlu nıtuldu. 

Bu sürecin, Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı Mehmet Ağar'ı il
gilendiren yönü şudur: PKK'yle 
ilgili olarak, "dağda si1ah1a dola
şacaklanna ovada siyaset yapsın
lar" önerisi yapan Mehmet Ağar, 
örneğin, bu konularda, DTP ile 
görüşebilecek midir? Bu konular
da DTP ile fikir alışverişinde bu
lunabilecek midir? Veya şöyle sor
mak daha doğru olabilir: Bu 
açıklamalan yapan Mehmet Ağar, 
DTP ile neden görüşmemiştir? 
Eğer Mehmet Ağar, DTP ile böy
le bir görüşme yapamıyorsa, bu 
görüşmelerden kaçınıyorsa, açık
lamalannın, önerilerinin ciddi bir 
değeri olmaz. 

Bunun dışında Kürtlerin tem
sili de çok önemli bir konudur. % 
lO gibi çok yüksek bir baraj var
dır. Bu kadar yüksek baraj, de
mokratik hiçbir ülkede görülme
mektedir. Bunun, Kürtlerin siya
sal temsilini engellemek için bi
linçli bir şekilde getirildiği ve kalı 

cılaşnnlmaya çalışıldığı da bilini
yor. Bu adaletsiz tutum, örneğin 
Diyarbakır gibi bir yörede, % 
60'ın üzerinde oy alan bu partiyi 
temsilcisiz bırakmakta, ama % 4, 
%5 bile oy alamayan bir Türk si
yasal partisi, TBMM'ye milletve· 
kili gönderebilmektedir. Bu ko
şullar altında, böyle bir barajı çok 
çok aşağıya indirmek için müca
dele yürütmek demokratik bir 
muhalefetin önemli bir görevi ol
malıdır. "Dağdan insinler, siyaset 
yapsınlar" diyen Mehmet 
Ağar'ın, seçim barajı konusunda 
bir şey söylememesi dikkate değer 
bir konudur. 

Burada, atianmaması gereken 
bir durum daha vardır. Görüşme 

söz konusu olduğu zaman, DTP 
şöyle diyebilir: "Ağar, 'derin dev
let benim' diyor. 'Bin operasyon 
yaptık' diyor. Bunların hepsinin 
Kürt halkına karşı yapıldığı açık
ur. Mehmet Ağar'la ancak, bu 
konularda özeleştiri yaptığı za
man konuşabiliriz, görüşebiliriz. 
Mehmet Ağar, böyle bir özeleşti
riye hazır mıdır?" 

Mehmet Ağar'ın açıklamalan 
konusunda kısaca şu söylenebilir: 
Bu tür açıklamalar, öneriler, an· 
cak, siyasal partilerde kurumsal 
değişikliklerle paralel bir şekilde 
yapıldığında anlamlı olur. Partile
rin karar organlarının karan ola
rak yapıldığı zaman değerli ve de
ğiştirici olur, etkili olur. I.Y'-

•• 

Olümdür hep 
su san 
Yırtıp at göndermediğim mektupları 

ber:ıi yarı yolda bırakma 

kusursuz cürümler işledim 

cümlenin peşinde ... 

sanki Tanrı oyun oynuyor 

affet beni 

sana dönüyorum! 

Her şey bir rüzgara bakıyor 

hatıralarımı gasp ediyor 

ölüm renginde adamlar 

beni sars, belki ö lmemişimdir ... 

sanki Tanrı oyun oynuyor 

affet beni 

sana dönüyorum! 

Ne çiçekleri sulamak geliyor .i çimden 

ne de komşuyla sohbet etmek, 

'şık' bir kelime arıyorum tavan arasında 

eskicin in geçmesini beklerken ... 

sanki Tanrı oyun oynuyor 

affet beni 

sana dönüyorum ! 

Beni teselli et bu karan lı k ve ıslak şehirde 

beni çöz ölü bir dil gibi 

acelen mi var ölmek için demiştin 

beni sev sondan bir önce .. . 

sanki Tanrı oyun oynuyor 

affet beni 

sana dönüyorum! 
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arşıhksız hiçbir şey yok, bu çok bilindik bir şey ve bir o kadar da unutu
an ... Akılla kalbin buluştuğu yerde nasıl hırsa dönüştürür kendini insan? 
uhunda beyaz bir gül olmalı ... Modem insanın yalnızlığı kıyılarımı kirletti 

••1 çıkmıştır, yok ederek kendini. Şimdi sanhp yatacağım uykusuzlu
ğa, yerle göğün arasında bir yerde ... zama n 1 Gelmediği sürece hiç gitmedim ona gül ... Yalnızlığın yolu üs-

benim. . . Sen le ne zaman tanıştık gülüm? Paylaşmak boşluğun kendisini yeni
den yaratmaya çalıştığı şey ... Dışıma çıkbğımda her adımla ezilen güneşe dokunarak gittim ve 
sen gülüm bütün ruhunu saran bu acının öfkesiyle bağırıp durdun ... 

Her şey kahraman yapmaya yorar kendini. .. Ve düşünmenin kutsal geleneklerin en kor1<ulu 
rüyası olduğunu söyledi, gövdesine yaslandığım ağaç. Olmek üzere yapılan itiraflar en sade anı
dır ya soluk almanın; Işte ben yaptım, suçlu benim diye aklar kendini zaman ... 

Artık ne söylerseniz söyleyin, ben bırakbm yağmuru kendimden der bulut! işte sönmüş ya
nardağ küllerinin içine söz olup bırakbm der zamanı. Oyunlar terletemiyorsa insanı , akıl yoldan 

- Hey bak.sana, bugün çok 
mutluyum. 

- N'oldu, neyin var, seni 
böyle neşeli görmeyeli uzun za
man oldu, hayırdır. 

- Hani sana bahsetmiştim 
ya, altı aydır her gün telefonda 
konuştuğum bir kız vardı . İşte o 
gelecek. H iç görmeden Iki Insan 
birbirini ancak bu kadar sever, 
bizim i lişkimiz böyle bir ilişki, 
acayip düzeyli bir il işki, bir san
t im dikeylik yok. 

- Sahi mi, çok sevindim 
senin adına, ama sen bu kızı gerçekten hiç 
görmedin mi? 

- Hayı r görmedim. Sesine inandım. 
Ama biz aylardı r konuşuyoruz. Çok iyi biri, 
alkol-sigara kuilanmıyor. Yurtdışındaydı, yeni 
döndü, bana geleceği günü sabırsızlıkla bekli
yorum. 

- Sen manyak mısın? Nası l yani, hiç 
görmediğin biri için amma telaş l ısın. Çok mu 
inandın. Yani ya tersi olursa? 

- Olmaz. Tersi olması için yalan söyle
miş olmam gereki r. Ben hiç yalan söyleme
dim. Huzur ve mutluluk istiyorum. Çok yakın
da birlikte olmaya başlayacağız. Ve birlikte 
yaşayacağız. 

- Hiç görmediğin biriyle mi? 
- Evet, hiç görmediğim biriyle ... 
- Sen ç ı ldı rmışsın. Kaç yıldır dostuz, 

buna izin veremem. Bence bir kez daha dü
şün. 

- Hep iyi şeyler konuştuk. Görüntü 
önemli değil, görünüşe aldanmamak lazım. 
Önemli olan ruh güzelliği. Bizim Için önemli 
şeyler bunlar oldu ... Geçim sıkıntısı hep ola
cak zaten dedik. Onu kabullenmiş iki kişiyiz. 
Zengin olma hayailerimizi çöp kutusuna attı k. 
Biz çok Iyi anlaşıyoruz. 

- Çok şaşırtıyorsu n beni .. . 
- Hadi bana gel de taparlayalım şu evi, 

belki yarın geleblllr, kim bil ir. Bana öyle söy
ledi, her an geleblllrmiş ... 

- Peki, ben nerde ka lacağım? 
- Sen mi, burada !<alacaksın tabii, seni 

sokağa atmarndan mı korkuyorsun, yapmam 
bunu. İkiiyi insan birlikte olup seni sokağa mı 
bırakacağız. Sen ne şerefsiz birisin. Böyle bir 
şey nasıl aklına gelir. Bunu bana nasıl yapar
sın. Yazıklar olsun sana ... Gitmek Istiyorsun 
öyle mi? 

- Ne! Yanlış anladın ... 
- Sus kon~ ... Seni buradan kovacak 

kadar olmadık biz, bunu da mı anlamadın. 
Yarın kız gelecek ve sen burada kalacalcsın, 
tamam mı? Korkmana gerek yok. Biz yalnız
lıldarımızı ve acılarımızı buluşturmak Için bir 
araya geliyoruz, senin gibi zavallı birini soka
ğa atmak Için de§il. 

-Ya ben şimdi ne dedim ki sana? 
- Ne dedinse dedin, her ~ birden bire 

oldu. Bahardı, yalnızlıktan Lqüyordum. Beni 
Ilk kez aradı, sesi titrlyordu ••. Benimle konuş
~u Için pnslı olduOunu s6yledl. O sırada da 
ben, soOanit yumurtayı oca§a koymuş kanştı-

Misafir 

rıyordum ... Şimdi aniadın mı neden kızdığı
mı ... 

- Anlamadım. İnan ki anlamadım. Çok 
önemli biri mi o senin için? 

- Yine yanlış cümle kuruyorsun, bu na
sıl bir soru? Ne kadar güzel bir duygu bu, bl
liyor musun? Sen bunun anlamını hala kavra
yamadın, bu gidişle de kavrayamayacaksın. 

- Yeter ama sana geldim diye bana ezi
yet etmeye kalkma. Ben sadece seni duşünü
yordum. 

- Hadi toplayalım şu evi, bu k ı z öyle bil
diOin kız lardan değil, geldim der geleceğim 
demez. Öyle biri o. Hayır sözcüğünü altı ayda 
sadece iki kez kullandı, o da şöyle oldu, " Be
ni sevmiyarsun değil ml?" dedim. O da, " Ha
yır" dedi Iki kez arka arkaya, yani şöyle, 
"Hayı r, hayır, seni seviyorum." O kadar. 

- Tamam, ben bir şeyler hazırlayayım. 
Karnı aç olabilir. 

- Sen onun kamına karışma, o öyle biri 
deği l. Üç gün aç gezse bile açlıOa katlanacak 
kadar kuwetli biri. 

- Ben ne dersem karşı çıkıyorsun sen 
de ... Ne dedim ki ben? Kötü bir şey mi söyle
dim? 

- Yanında pısırık biri olsaydım daha mı 
iyi olacaktı . Ben anarşist ve devrlmclyim. Mu
halif bir ruhumunolduğunu bunca yıldır anla
mamışsın, yazıklar olsun sana ... Madem öyle, 
evi sen temizle, ben bulaşıkları yıkaman Için 
sana hazırlayayım. 

Çocuğu da çok kırdım galiba. Kız gelecek 
diye garip duygular içindeyim. Hiç görmedi
ğin biriyle birlikte yaşamaya karar vermek 
çok tuhaf bir durum. Telefonla konuşmaları
mızı görünüşümüz ne kadar karşılayacak. Bu 
kızın kurduğu cümleler kendine ai tse eğer hiç
bir sorun çıkmaz. 

- Sakar, temizlik nasıl gidiyor? 

Bana sürpriz yapabi lir, bunu hep söyleyip 
duruyordu. Her konuda hazı rlık yapmal ıyım. 
Bir süre arkadaşımla birlikte yaşayacağımızı 
söylemiştim. Aylard ı r sıcak yaz akşam larını 
kendimle boğuşarak geçirdiğim gecelerde ko
nuşabi leceğim biri vardı ... O belki de bi raz-- . 

tünde karşılaştığım herkese, en içll tohumlarını savurdum ruhu
mun, tekrar karşılaşınz diye ... ÜZülmeiden yorulmuş biri değilim, vardır bir doku
nan herkesin yarasına .. . kıyı kabukla sarmak, kurtarmaz halinden memnun ka
lanları ... 

Sevgili gülüm, biliyorsun solar yapraklar dalında ağacın, yeniden doğurmak 
için geleceğini. 

Sen yann gel gör bak o zaman gökyüzünü, hele bir gel uğultulann şarkılara ye
nildiğini kulaklaonla gör! 

dan burada olacak. Ne zaman kalp krizi geçi
yor gibi olsam, onun uzaklardan gelen sesiyle 
gevşeyip kendime geldim. Te lefon çalıyor, ke
sin odur ... 

- Hey, alo, sensin demek, sakın bana 
geldim deme. 

- Geldim bile, otogardayım, beni alma
ya gelir misin, bavullarım var. 

- Üstünde ne var? 
- Elbise var, siyah pantolon, kırmızı 

gömlek. 
- Bende de siyah yağmurluk, saçlarımda 

beyaz tüyler var. 
- Sakar, kız geldi, ben gidiyorum. 
- Tamam dostum, sen gelene kadar ben 

her şeyi hazırlarım. Sonra da giderim. 

Biraz hızlı hareket etmeliyim. Saç baş da
ğınık, tıraş da olamadım. Yabani gibiyim. Biz 
ruhumuzu birbirimizle buluşturmuş iki deli
yiz. Görünüşümüzün bizi ayırması çok zor. 
Dur ilacımı alayım. Şu metro kabusunun mut
lu günümde beni alaşağı etmesine izin verme
meliyim. Neydi üstünde beyaz bir ... Yok kır
mızıydı. işte geldim, bu olmalı, bana gülüyor. 

- Ha, merhaba ... 

Ne yapsam, boynuna mı sarılsam? Benim 
için buralara kadar geldi. Çok soğuk biriyim, 
keşke sarılsaydım. Dudaklarından öpseydim. 
Hayal kırıkl ığ ı yaşadı ... Üstüme başıma bakı
yor. Kesin beni beğenmedi. Birlikte yaşamaya 
geldi ama hiç öyle gözükmüyor. Akl ından ne
ler geçiriyor. 

- Çok acele çıktım, seni bekletmek Iste
medim. Benim evde banyom var ... Biraz yor
gun gibisin sanki ... 

- Bi lmem, hiç yorgun deği l im. Ben yo
ru lmam, otobüsler yollar beni yoramaz ... 

- Neden yorgun değilsin, yoldan geldin! 
- Sakallarımı kesmedim, kızmadın değil 

mi? 
- ! .. 

Hani birlikte yaşayacaktık, aşıktı bana. 
Vay be, şu duruma bak, tıkandık kaldık, nut
kum tutuldu, hiç espri de akl ıma gelmiyor. 

- Hah, Işte ev bul Temiz değil ml? İşte 
böyle bir r:v. Seninle şu pencereden konuşu
yordum. Sana çay yapayım. 

- Yok yok, çayı ben yapayım. İyi çay ya
parım ben. Annem öğretmişti bana. 

- Peki, tamam, iyi yap öyleyse. 

' Bu kız ne yapmaya çal ışıyor anlayama-
d ım, hemen daha oturmadan çayı ben yapaca
ğım diye tutturdu. Bir tuhaf. Benim -sakar ar
kadaşım da çekip gitmiş, o olsaydı belki an
lardı ... Sanki bi razdan gidecekmiş gibi ko
nuştu. Kocaman bavulu var. Burada benimle 
yaşamaya geldi, sonra vazgeçti gibi. .. Ya be
ni deli zannediyor, ya da kendisini ... 

- Tamam, çayı koydum. Af edersin be
nim telefon um çalıyor, izninle ... Dinliyerum 
abi. Hemen mi gelmem gerekiyor, biraz kal
sam olmaz mı? Mahkemeye mi? Tamam he
men geliyorum. Çok sağo l. Sen olmasan ne 
yapardım. Biraz öteye gider misin? Sana de
medim abi, yanımdakine dedim. Kız arkada
şımdayım ya ... Ona dedim. Geliyorum, hı hı ... 

- Gidiyormuşsun gibiydi konuşman ... 
- Evet, gitmem lazım. Kendimi mahke-

meye vereceğim de ... 
- Kalsaydın, yani birlikte yaşaya ... 
- Bavulum nerdeydi benim. Ha şurada. 

Beni geçirebi lir misin? Taksiye bindirsen ye
ter ... 

- Bi r gece de mi kalmayacaksın yani ... 
İyi tamam, geçireyim bari. 

Gitti ... Altı aydır her gün konuştuğum in
san bu olabilir mi? Ama o. Sesi de o. Yerine 
başkasın ı göndermiş olmasın. Ama kimliğine 
baktım oydu. Bana ~ay da yaptı ... Çayı bari 
içeyim. Hım, güzel yapmış ... Kapı çal ınıyor, 
vazgeçti galiba, geri döndü .. . 

- Bana bak sen balkondan aşağıya nasıl 
çay dökersin. 

- Ben ml? Ne çayı? 

- Demliğin içindeki çayı ... Bütün beyaz 
çamaşırlar çay lekesi oldu ... 

- Ben yapmadım. Ben kaç yıldır burada
yım, sigara izmaritlnl bile atmadım. 

- Çeki l, atanı bulurlarsa dövecekler. 

Ne çayı, balkondan çay dökülür mü, kim 
yapar ki bunu? Çamaşırlar ... Bir bakayım ... 
Gerçekten öyle, inanamıyorum, kız dökmüş. 
Bütün yukardan aşağı çamaşırlar gitmiş. Bu
nu nasıl yapar, anlamıyorum, nasıl bir iş. Yi
ne kapı çal ıyor ... 

- Bak kardeşim. Balkondan çay dök
müşsün, bu senin gibi bir adama yakışıyar 
mu? Bütün çamaşırlar leke olmuş ... Kendim
den utandım sen koskoca bir adamsın. 

- Haklısın ama ben dökmedim. Ben de 
çok şaşkınım, bana gelerı bir arkadaşım dök
tü ... 

- Şu yanında kalan çocuk mu, onu gö
rürlerse dövecekler, herkes çok öfkeli. 

- Yok yok, o değil, bir bayandı, gitti. . 
Kovdum onu, be§enmedim ... Bana göre "' 
di. Beni kandırdı ... Şeytan görsO,. 
Beni oyaladı, en son kötülüai ·· 
beni rezll etti ... Haklı!<•' 

-Böyle bir' 
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I<ÜRT MÜZİI< I<ONFERANSI'NA DOGRU (3) [ serdargüven ] 

UIYLE doğru i lişki kuramadığı için asıl zeminine onır
mamış, belki de alıcı veya muhatabı fazla kınlgan ya da 
saldırgan olduğu için tahammül gösterilememiş, siya

sal yelpazedeki bulanıklığın bir tesiri olarak kendisine 
hiçbir zaman sıra gelmemiş bir kurum olarak eleştiri, 

Kürtler arasında en ihmal edilmiş alanlardan biri olarak durur. 
Yüzlerce şair ve yazan na, onca müzisyenine ve kocaman sektörü
ne, son yı U arda giderek artan filmlerine rağmen bu alanların hiç
birinde bir eleştinnene rastlanmaması doğrusu ilginç bir durum. 
Tıpkı bu yazının sahibi gibi, herhangi bir konuda söz almaya ça
lışan kimi "adaylar da" maalesef o alarun chil kişileri değiller. 
Bö}~e olunca da, eleştiri, konuya m uhatap olmayan kişiler arasın
da kendine bir varlık alaru bulmaya çalışıyor. Ya, bir şair çıkıp 
müzik adına söz almaya başlıyor, ya da asıl görevi politika olan 
bir kişi sanat ve sanatçıyla ilgili direktifler vermeye kalkabiliyor. 
Hülasa, konunun asıl muhataplan sorunlarına ilgi göstermedik
çe, kendi alanlannın başkalan tarafindan ihlal edilmesi de kaçını ! 
maz hale geliyor. 

Örneğin, son yıllarda sayılan çok sevindirici bir şekilde git
tikçe artan Kürt şair ve yazariarına rağmen hal3. bir edebiyat 
eleştirmenine rastlayarnıyoruz. Kısıtlı iınk3.nlarla çıkan dergi
lerde zaman zaman yayımlanan yazılarsa maalesef daha çok ta
nıtma odaklı yazılar . Kuşkusuz, bu durumun Kürtlerin üzerin
de hareket ettiği entelektücl bağlarola da ilgisi var. Kendi üze
rine kapanmış, kendi dışındaki her türlü soruna kayıtsız, dün
yayı mutlak bir biçimde sadece kendisinden geçerek anlayan 
bir bağlamdan söz ediyorum. Bu denli yoğun bir politik at
mosferin olduğu dönemlerden geçildiğinde, başka türlüsünü 
tahayyül etmenin imkansızlığı üzerinde de durulacakor elbet; 
ancak aksini iddia etmek de mümkündür. Tam da, sürekli ola
rak bir "geçiş dönemi" söylemi üzerinde ısrarla d urulduğu için 
bu "geçiş dönemi" bir türlü geçmiyor olamaz mı acaba? Bu
gün Kürtlerin ihtiyaç duyması gereken konu, politikadan sana
ta varana değin, bütün çabalannı yeniden ve en başından eleş
tirel bir analize tabi tutmaktır. Bunun için de, bu alanlardaki 
muhataplann söz alması gerekınekte. 

Panel ve söyleşileri bir sohbet havasına büründürmeden,. 

Ele1tiri geleneği 
gazete yazılaoru bir bildiri manoğıyla kaleme almadan, her 
türlü organizasyonu bir nümayiş yerine çevirmeden, eleştirel 
bir bağlarnda ele almak gerekiyor. Yakııılarda izleme olanağı 
bulduğumuz Diyarbakır Edebiyat günlerinde, Ruken Şengül 
ve Ramazan Alan'ın sıınduğu bildirileri saymazsak, katılımcı
ların çoğunun ele aldıklan konunun çok dışında, hatta uzun 
uzun hatıralarını anlattıklarına bile şahit olduk. Örneğin, bir 
paneldeki kimi konuşmacılar, kişisel beğenilerini, yazann ken 
disiyle yaşadıklan ortak anları, hatta yazarla beraber yaptıklan 
geLileri bile aniatma ihtiyacı duydular. Anlatmaya çalışılan şu: 
Eleştiriden anladığımız bu olmasa gerek. 

Aslında bu durum sadece bu panele özgü değil. Kürtler 
arasında "ben dili" hala çok yaygın bir söylem. Her parmak, 
söı almak için değil, kendini işaret etmek havaya kalkıyor san
ki. (Görüş ifade eden "ben" değil, görüşünü açıklayan olarak 
"ben" sorunwıdan söz ediyorum). Herkes öncelilde kendisin
çien söz ederek başlıyor konuşmasına. Herkes çoğu kez üze
rinde konuştuğu veya yazdığı meseleden ziyade, meselenin 
kendi entelektüel donarumıyla ilgili olan kısmıyla değil, kendi 
haoralanyla ilgili olan kısmına eğilmeyi uygun buluyor. Bu 
tercih boşuna değil ve maales_ef konunun asıl m uhataplan da 
çoğu kez dinleyici olarak oturuyor bu panellerde. 

Söylemek istediğim şu: Yan na yüzlerce şair ve yazardan sa
dece bir kaçı kalacak ve herkesin "olması" mümkün değil ne 
yazık ki . Kürt şairleri, yazarlan, müzisyen ve sinemacılan, ken
di alanlarını başkalanna terk etmemeliler. Öyleyse, Kürt şair ve 
yazarlan bir an önce eleştiri disiplinin taşıdığı önemi fark et
mek zorunda. Bunu da başlı başına bir konu olarak ele alma
lan gerekiyor. Çürıkü ne yazık ki, Tanzimat ilc Cumhuriyet'in 
kuruluşundaki dönemde birçok Türk yazarda göriilen sıkınn 
Kürtlerde de görülüyor. Şiirden romana, öyküden tiyatroya, 

müzikten sinemaya varana değin hemen hemen her alanda var 
olmak istiyor bu yazarlar. Bu da, bir dağınıklığı, hiçbir alanda 
yeterinc~ 9lgunlaşarnarna sorununu doğunıyor. Hal böyle 
olunca, başlı başına bir disiplin olarak eleştiriden söz edilemez 
hale geliyor. 

Bu bağlamda, Aralık ayında Diyarbakır'da yapılacak olan 
Kürt Müzik Konferansı'nın iyi bir programa sahip olduğunu 
kaydermemiz gerekiyor. Birkaç sayı boyunca öngördüğürnüz 
tehlikelerin nispeten haklı çıkmadığıru görmek sevindirici bir 
durum. Bu konferansta, "Sözlü Gelenek ve Kilrt Müziği", 
"Geleneksel Müziğe Modem Yaklaşımlar", "Kilrt Müziğinin 
Sektörel Sorunlan, Endüstrileşme Çabalan, Müzisyenlerin ve 
Prodüktörlerin Mesleki Sorunlan", "Bugünden Yanna Killtür 
Politihl.an: Kürt Müziğinin Sorunlannın Çözümünde Gelişti
rilebilecek Projeler" gibi konular konuşulacak. Yenilernek !a
zını: Bu başlıklann konuşulacak olması sevindirici bir durum. 
Ancak, asıl tehlikeyi yeniden hatırlatmamız gerekiyor. Bu kon
ferallS "gelenek" meselesine takılmadan, geleneğe var olan 
kıymeti biçip asıl bugün yapılan Kürt müziği üzerine odaklaş
mak wrunda. Kurumlarını, medyasını , üzerinde hareket et
meye çalıştığı endüstriyi tartışmak, hem de kıyasıya eleştirrnek 

zonında. Özellikle Kürt edebiyannda bir imicin olarak öne çı
kan diasporanın nasıl olup da Kürt müziğinde bir tıkanmanın 
müsebbibi olduğu konusu üzerinde özenle durulınalı kanım
ca. Aksi durumda, npkı Diyarbakır Ede.bi)r.lt Gürıleri'nde ol
duğu gibi, elimizde bir avuç kum bulacağız. Bunun için de 
tüm Kürt müzisyenlerinin, davedi olsun olmasın, bu konfe
ransa müdahil olması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. 

Geçcıı Ayın Notlm: . 
1. Siya Şevc grubunun "D ilkeri" ve "I.ice" adlı prkılanna kul.ak 

vermenizi tavsiye ederim. 
2. Burlwı .Berken, bir köşede sessiz ve sedasız bir şekilde iyi mü

ziklcr yapıyor. "Min Go" şarkısı buna iyi bir örnek. Bcrken'in "far ıi 
Evin" albümünc dikkarl 

3. Mctin·Kcmal Kahraman'ın yeni albümü "Çcvcrc Hezaru"yu 
dinlemenizi dilı:n·m. Kürt müziğinc bir şaheser dalıa cklcııdi. 

4. Kan davalannm trajik bir 6mcği vı: ilginç bir tartışma için lüt
fen II'WW. /cvimgonullu. com adresini ziyaret ediniz. /il> 

YILLARDIR MÜZİI<AL ARAYlŞI SÜRDÜREN MEHMET ATLI: [ lsmailadem ] 
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SOl zamanlarda Kürt müziği için gele
nek meselesi tartışılmaya başlandı. Siz 
bu konuda neler söylcyecebiniz? 

Kürt müziğinde ise geleneğe yapı
lan vurguyu bir özgüven ihtiyacına 
bağlamak da mümkün, kolaycılığa 
yormak da. Yıllarca yok sayılmış bir 
kültür ister istemez kendini ispat kay
gısına girebiliyor. Fakat bu durumu da 
abartmamak gerek. Sürekli bir savun
ma psikolojisi ile "Güçlü, kadim bir 
geleneğimiz var" vurgusu bir nokta
dan sonra sanatçıları bir atalete itmiş 
gibi görünüyor. Bu iddia yanlış oldu
ğundan değil, bu ispat çabası gereksiz 
olduğundan geleneğe ilişkin çalışmala
n artık müzikologlara bırakmanın da
ha doğru olduğunu düşünüyorum . 
Çünkü bu tip çalışmalar gerçekten 
akademik bir titizlik gerektiriyor ve 
geçmişte benim de bu titizliği göstere
mediğim oldu. 

ledir ama Kürt müziğinin bugünü pek 
konuşulmuyor sanki. Bir eleştiri eksik
liğinden söz edebilir miyiz? 

lem kurucularına bırakmak ve evet, 
güncel sorunlarunıza bakmak zorun
dayız. Müzisyenlik gibi hayatla canlı 
bağları olan bir alanda yenilikçiliği ve 
geçmişle kurulan zengin ilişkileri 

önemsiyorum. Geleneksel mirası hoy
ratça tüketen kolayalığı değil. Tüm 
bunlar eleştiri disiplininin c:lc: alabile
ceği geniş tartışma olanaklan açıyor 
önümüze. Kürtlerde hala bir müzik 
yayıncılığının olmayışı, müzik eleştir
meninin bulurunayışı, elinde saz şarkı 
söyleyen insan sayısına oranla müzik 
üzerine düşünen ve yazan bu kadar az 
sayıda insanın oluşu, sözlü kültür ala
nından bir türlü yazının dünyasına ge
çemeyişimizle de: ilgili, diye düşünü
yorum. Bir de şunu unutmamalı : he
nüz müzisyenleri ya da yazarlan besle
yecek bir sanat piyasası dahi oluşma
mışken eleştirmenlik kurumunun var 
olabileceği koşullar neredeyse yok. Bu 
koşulların oluşması sanatın pratik ve 
teorik bilgi alanlarında uğraşmayı pro
fesyonel iş olarak seçmeyi ve böyle ge
çine bilecek bir piyasayı gereksiniyor. 

- Modern bir sanatçı gelenekle 
türlü biçimlerde ilişki kurabilir: Yü
celtrnektc:n reddetmeye kadar varabi
len geniş bir skala içinde. Ben bu ko
nuda genel geçer ya da herkese tavsi
ye edebileeeğim bir formülasyona sa
hip olmadığım gibi bunu doğru da 
\ulınuyorum. Şüphesiz gelenek, son-
~ bir kaynak. Ona bu sonsuzluğu 
~eden eldeki malzemenin niceliği 

sadece -ki bu nicelik, araştırma
çalışmalarıyla kümülatif olarak 

, büsbütün vakıf olmayı uz
. bile güçleştirmc:kte- aynı 

· kuşakların geliştireceği 
biçimleridir geleneği 

Yani geçmişi değişti
geçmişe bakışınızı 
Asıl dinamik bence 

Gerek sanatçılar, gerd:ııe de abde
.misymlcr ve arattımıaalar, Kürt mü
ziğinin güçlü bir geleneğe dayandığını 
ileri Ji1rmckttdirler. lWfbısuz bu böy-

-Eleştiri eksikliği çok açık. Eleşti
ri her şeyden önce modem bir tavır ve 
modern dünyaya özgü bir kategori. 
Pek çok alanda olduğu gibi eleştiri ala
nında da yeni yeni bir kültürün oluş-

. maya başladığını söyleyebilirim. Bu 
eksiklik bizim tarihsel gecikmişliğimiz
le, Ortadoğulu kimliğiın.izlc mutlaka 
ilgili. Tanpınar'ın sözleriyle söylersem; 
nasıl bir geleneğimiz olduğundan çok 
bizim gelenekle nasıl bir ilişki kurdu
ğumuz önemli. ilişkiyi önemseyen bir 
bakış, daha dinamik bir kavrayış ve tar
tışma alanı açacaktır önümüze. Yoksa 
geçmişi dondurup hayranlıkla izleriz. 

Öte yandan bir ulus inşa etme 
problemi olan her topluluk güçJü bir 
geçmiş ve gelenek iddiasını canlı tut
mak zorunda. Fakat bunu resmi söy-
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Yavaş yavaş bu koşullara ya,kl.aştığumzı 
seziyorum. Şu da var: Geçmiş herkese 
eşit uzaklıkta ve değeri konusunda her
kes mutabık. Bugünü tartışmaya başla
mak, taraf olmak demek. Bw1dan kaçı
nıyoruz sanki. 

Aralık ayında Diyarbakır'da 
MKM'nin düzenleyeceği bir konferans
ta Kürt müziğinin hem geçmişini hem 
de güncel sorunlarını tartışacağız. Ora
da bu konular da gündeme gelecek; ko
nunun ilgilileri çözüm perspektifleri ge
liştirirken biz de dinleyicimizi ve kamu
oyunu sorunlannuz hakkında uyarma 
imkanını bulacağız. Konferanstan, yara
tacağı ortamdan müziğimiz adına ümit
livirn. 

· Kürtçe müzikte, geleneksel müzik
ten rock müzik formuna kadar devam 
eden bir arayış süreci yaşandı. Bugün 
ise, müzik endüstrisinin dayannalann
dan mıdır, yoksa başka sorunlardan mı
dır, nedenini tam olarak kesti.remiyo
rum, ama giderek şarkı formuna hap
solm~, giderek aynılaşm.ış bir tıkanma
nui yaşandığını söyleyebilir miyiz? 

- Endüstri her yerde bir baskı ara
cı. Bızdeki sorw1, daha çok, endüstrinin 
henüz bir proto-endüstri hatta pseudo
endüstri oluşu. Daha çok siyasal alanın 
piyasa üzerindeki baskısı söz konusu. 
Siyasal alanın çok belirgin, düşünülmüş 
tcrcihlen, Kültür Politikalan yok gerçi 
ama piyasayı belirleyen aktörler daha 
çok politik motivasyonlada davramyor
lar diycbilirım . Bizde de değişik formla
rı deneyenler mutlaka vardır. Sorun 
bunlaıın bir ti.irli.i görünürlük kaz.anma
ması. Bize gösterilen hatta pariatılarak 
sunulan ise sizııı bahscrtiğiniz türde. 
Yani aymlaşm ış , belirli tercihler sonu 
Clında seçilmiş bir avuç ınüzisyen. Dü
şünebiliyor musunuz bu kadar geniş bir 
coğrafyaya yayılmı ş bir halkın gençleri 
zengin melezleşmeleri tecrübe etmemiş 
olsun? Elbet yenilikçi arayışlar var ama 
bunlar bir türlü açığa çıkamıyor. 

Kürt kültür kurumlannda ve Kürt 
1V'lerinde bazı sanatçılar gereğinden 
fazla ilgi görürken, bazı sarıatçılar ise 
adeta dışlanmakta gibi. Reyting kaygısı 
gibi bir durum da olmadığına göre bu 
durumu nasıl açıklayabiliriz? 

- Reyting kaygısı var sanki. Ama 
bu müzisycnleri rcyting sağlar dunıma 
getiren şey de bahsettiğiniz ilgi biraz. 
Yani o sunuluyor ve sunulan o şey za
manla istenir oluyor. Sonra dönüp size 
"ama o isteniyor" deniyor. Bir yanılsa
ma ve üzülerek söylüyorum, riyakarlık 
var yani. Ancak şu da var, bu topraklar 
bu müziği üretiyor, benimsiyor. Beğen
sek de bcğenmesek de bu gerçeği ka
bullenmemiz lazım. ~e var ki söz ko
nu~u tercihleri önümüze Sililanların da, 
bu topraklarda sadece sunulan bu mi.i
zik.lerin üretilmediğini görmesi gerekir. 
Kimi sanatçılara ambargo uygulandığı 
şeklinde kötümser bir yaklaşun geliştir
mek istemem. Ama hakkaniyedi dav
ranmak herkesin görevi. 

*Mehmet Atlı ıle Esıner Dergisi için ya
pılan bu söyleşinin tamamına www.yenipers
pektifcoın adresınden u laşılabilir. ffil" 

ELENEKSEL kürt müziğinin 
bir tıkanma yaşayıp yaşa
madığı , bu müziğin, bugün 

hangi kaynaklardan beslendi-
ği, bir ihtiyaca cevap verip ver

mediği, Kürt müzisyenlerin nasıl so
runlar yaşad ığı, Kürt müziğinin bu
gün ne tür yönelimler içinde olduğu, 
bu müziği nasıl bir geleceğin bekledi
ğini son iki sayıdır sizlerle paylaşıyo
ruz. 22- 23 Aralı k'ta Diyarbakır'da 
Kürt Müzik Konferansı yapılaca k. 
Türkiye dışında da birçok ülkeden bi
lim adamları ve müzisyenlerin katı
lacağı bu konferans öncesi, Kürt mü
ziğinin Türkiye serüveni için yıl!ardır 
teknik olarak da çaba veren Nilüfer 
Akbal'a uzattık teybimizi. Akbal biz
lere, hayata, müziğe, sevdaya, gele
ceğe değin açıklamalar da bulundu. 
Hikayesini biraz gerilerden al dık. 

Varto'da elektrik termik santra
linde, elektrikçi olarak çalışan ve 
Varto'yu aydınlatan bir babanın kızı 
olarak dünyaya gelen Akbal, liseden 
sonra müzik sevdasıyla istanbul'a 
geli r. Alibeyköy'e dayısının yan ı na 
gelir. Tek bir oda da sekiz çocuklu 
bir evde yaşamın ı sürdürürken, as
lında şehirden köye indiğini çünkü 
Varto'nun o zamanlar Alibeyköy'den 
daha modern olduğunu söylüyor. Ba 
basını ve ağabeyini aralıklarla kay
beden Akbal, dayısının Vartolu mü
zisyen Hüseyin Aydın'la tanıştırması 
sonucu yo l culuğuna başlar. Yıl 
1987'dir. 

ı987 başlar:ıgıç mıydı sizin için? 
- Evet1 öyle de denebil'r. Hüse 

yin Aydın beni Unkapanı'na götürüp 
bazı sanatçılarla tanıştırdı. Daha 
sonra Taşkın Doğan'dan bağlama ve 
solfej dersleri aldım. Ve o yıl ilk al
bümümü yaptım. Bu albümde daha 
çok alevi deyişieri okudum. Çünkü 
Alevi bir aileden geliyordum ve bu 
türkülerle büyüdüm. 

Ama gerek Kürt kamuoyunda, 
gerekse Türkiye kamuoyunda daha 
çok "Miro" albümüyle tanındınız 
galiba! 

- Evet, ama daha önce Arzuhal 
ve Ben Kad nım albümlerini yaptım. 
Bunlar yurt dışında daha çok satma
sına karşın burada fazla ilgi görme
di. Asıl tanınmam Miro ile oldu. 
Ama bugün düşünüyorum da sanki 
M iro'ya benzer bir albüm daha yap
malıydı m. Haksızlık ettim dinleyici
ye, diye düşünüyorum. 

Alevi deyişieri ve Türkçe türkü
lerden sonra Miro ve Kürtçe bir al
bOm. Nasıl oldu bu geçiş? 

- Aslında AleviJik de Kürt ol
mak da benim her ikryanımdı. Ken
di ana dilimle türkü söylemek bana 
daha yakın geldi. Ama her iki yan ım 
da yıl ların yüküyle çok ağırdı ve acı 
yordu. Aslında babam Erivan radyo
sunu dinlerd'. Ta o zamandan beri 
bir kulak dolgunluğum vardı Kürtçe
ye. Şimdi bile bazı ezgi ler kulağıma 

Sanatç1 da yap1mc1 da 
yenil1ğe aç1l< olmalt 

sinankarahan 

gelince yıllar öncesine giderim. Çün
kü annem, babam herkes Kürtçe ko
nuşurdu. Kına gecelerinde bile Kürt
çe ağıtlar yakan bir aileden geliyo
rum. Aslında ilk böyle keşfettim de
nebilır. Erivan radyosuyla yani. 

Alevi müziği değil de Kürt müzi
ğinde karar kılmanız, bu yanınızın 
ağır bastığını mı gösteriyor? 

Kendi dilimde söyleyememek 
daha çok canımı acıtıyordu. O yüz 
den bunu tercih ettim. Hatta neden 
deyişiere türkülere ara verdin diye 
çok da eleştiriler aldım. Ama bunla
rı yaparken eğitimlerimi hiç aksat
mıyordum. Solfej ve bağlama dersle
rinden sonra, Timur Selçuk Çağdaş 
Müzik Merkezin'de şan eğitimi al
maya başladım. İstanbul Devlet Ope
rası Eğ itmeni Begüm Erdem'den yi
ne özel Şan dersleri aldım. Bu eği
timlerle birlikte batı müziği ile bağ
lamayı bileştirıp, müziğe farklı açı
lımlar sunuyordum. 

Bu arada bir ayağın ız hep yurtdı
şında ... Bu neden? 

- Yurtdışı M i ro albümüyle baş
ladı. Miro'yu yaptığım zamanlarda 
aynı zamanda yurtdışına gidip gel
meye başladım. Yurt dışına çıktığım
da Hüseyin Erdem'le tanışt.m. Ve 
ona eğitim almak istediğimi söyle
dim. Rhenische Musikchule'de mü
zik eğitimi aldım. Çünkü şarkılarımı 
dünyaya dinletmek istedim. Aynı za
man da çok da güzel opera okuyor
dum. Buradaki hocalarım "Sen çok 
güzel operacı olursun" diyorlardı. 
Bu yüzden de yurtdışına açıldım. 

Peki, saraydan kız kaçırmak ile 
MemO-Zin'i nasıl aynı kefede değer
lendirebiliyordunuz? Çelişkiler yaşa
madınız mı? 

- Yaşad ım ta.bi. Birisi batı kül
türü, dığeri ise doğu. Birin de duygu 
hat safhada, acılar yürekten hissedi
liyor ama diğeri farkl ı. 

Müziğinizde çok farklı temalar 
da var. Müzikteld tema ne olmaltdır 
sizce? Ağıtlarla, acılarla yoğrulmuş 
bir Kürt müziği mi, yoksa siyasi te
malar içeren bir müzik ml? 

- Ağıtlarla acıların yoğru lduğu 
stranlar beni daha çok etki l emiştir. 
Mesela Miro'yu dinlerken, Bave 

Seyro'yu, Sosin'ı dinlerken daha çok 
etkilenirim. "Wela te nagrim" şar
kısını dinlerken kim etkilenmez ki" 
Bu stran bugünkü töreye karşı yazıl
mış en güzel strandır mesela. Siya
set ve politika bir gün gelir biter 
ama müzik yüzyılla rd ır devam edi
yor ve edecek. Ben marşvari müziği 
sevmiyorum. 

Aralık ayındaki Kürt Müzik Kon
feransı için neler düşünüyorsunuz? 

-Bu konferansın olabilmes· için 
hepimiz çok emek verdik. Çünkü bir
çok sektörde olduğu gibi Kürt müzik 
sektöründe de bir amatörlük söz ko
nusu. Kürt müzisyenlerin çektiği sı
kıntılar masaya yatırı l malı, Kürt ya
pımcılar sorunlarıyla yüzleşmeli. 
l<ürt dinleyici, gelenekselden moder
ne müziğ i n geçirdiği evreleri, bu ev
relerin tanıklarından ve işlev sahibi 
aktörlerinden dinleyebilmeli. Eğer 
konferans buna hizmet ederse, hede
fini bulmuş olur. Herkes uzun za
mandır hazırlanıyor, ayrıca bu bir 
ilk. Umuyorum ki, istenilen sonuçlar 
alınsın. 

Sizce Kürt müziğinde "usta" di
yebileceğimiz kim var? 

Sadece onun stranlarından bir 
albüm yapmak istediğim birisi var. 
Gözleri görmeyen ve yoksulluk içeri
sinde harnallık yapan birisi. M. Arif 
Cizrawl. O benim için ustad ı r, evet! 

Peki ya edebiyatta kimdir usta? 
- Cegerxwln. 
Şiir? 

Ahmed Arif. 
Sinema? 

Yı lmaz Güney. 

ALBÜMLERi 
Alevi Deyişieri - ı 986 
Arzuhal - ı 987 
Ben Bir Kadınım - 1990 
Newroz 1-2 - ı992 
Miro- 1995 
Rewing(etno caz) - 1998 
Ray'e- 2002 
Şewa - 2005 
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i ÜziNYEfii:ERE sataşma eğili
mim devam ediyor. Bilin
çaltımda yüz binlerce kişi

nin karşısına çıkıp şarkı söyle
mek ve de onlarm bana saldıra

rak öpmeye çalışmalan, bir dublö-
rümün olması, öncelikle onu sahne
ye sürüp nabzı düşürme İsteğim ya
tıyor olabilir. Bu arada bakıyomm 
da bu "olabilirler" kısmı çok uzun. 
Cümleyi bozuyor. O sebepten kesik 
cümlelerle özetleyeyim. Mesela sa
zın yanması ilc sonuçlanan kiplerde 
yumruğumu havaya kaldırarak me
saj verir halde bulmak istiyor olabili
rün kendimi. Veya Newroz alanında 
sahneye çıkıp her ne sebeptendir 
düşünmeden "Agir ketiye dil~ min" 
şarkısını söyleyerek bir nevi yüreği
min ateşi ile Newroz ateşini har
manlama isteğindeyimdir belki. Bi
lemiyorum. Ama bilinç üstüm fena 
halde dalgalı ve de mesaj kutusu ha
line dönmüş beynime "saldır" ko
mutunu verip duruyor. 

Hani ölüme yaklaşmış insanlar 
der yar "hayat film şeridi gibi gözü
mün önünden geçti!" İşte ben de 
müzisyenlere kafayı taktığım için 
müziğe ilgim film şeridi gibi geçiyor 
gözümün önünden. Şivan'ın kaset
lerinin yasaklı olduğu ve de bu se
bepten ya toprağa gömülüp veya su
ya atıldığı zamanlara gittiğimde ba
şımın dik durduğunu hissediyorum 
ve bir ulu elin sırtımı sıvaziadığı 
duygusuyla gevşiyorum. Lakin lise 
sıralarında şu kanşık kaset doldurma 
furyasııun başladığı dönemlere 
uzandığırnda geriliyorum. Sebep 
mi? Bahsettiğim lise, bir kız lisesiy
di. Erkek öğrenci olmadığından 
tüm kızların erkek öğretmeniere 
aşık olduğu ve de kanşık kaset dal
dururken Orhan Gencebay'ı falan 
tercih ettiği dönemde ben ne yap
tım dersiniz? Emekçi'nin "Hamal 
Ali Emmi" parçasının arada iyi d ura
cağını düşündüm. Ve tabi kızlar ku
rulu tarafindan bu garip İsteğim red
dedildi. Hafizalara ise bir anarşistin 
kaza sonucu talebi olmaktan çok, 
köyden gelmiş bir kızın köylücc is
teği olarak geçti. Bozuldum, kızar
dım ama mescle o değil. Mcsclc, ta 
o zamandan başlayıp, şu yaşıma uza
nan mesaj alma sendromum! Neydi 
mesaj: Harnallık yapan Ali Eınmi'yi 
devrimin bir gün mutlaka kurtaraca
ğı... Ve Emekçi "r"lcri bastırarak 
söyledikçe, devrimin daha hızlı ola
cağını zannetmemdi. 

Zaman geçti. Emekçi'nin benze
ri ses Ferhat Tunç yerini aldı benim 
dünyamda. Ve Alevi olmam itibariy
le de Arif Sağ. Seçim dönemlerinde 
bizim o Alevi-Kürt köylerine seçim 
arabalan Ferhat Tunç ve Arif Sağ'ın 
müzilderiy1c girdiler. Annem dahil 
pek çok kadın ekmeklerin arasına 
kavurma koyarak yetişti otobüslere. 
Otobüstekilcr bu seçimi muhakkak 
kazanacağıınızı söyledi. Olmadı. 

Mesaj kutum doldu, 
biraz ki asil< alay1m ... 

Kasetlerde Orhan Gcncebay dinle
yen kızlar, okul sıralaona sabahlan 
başlan dik geldiler. Biz ınııhtarlık 
seçimini bile kazananıazken ... 

Mescle şu ki, hayatımızın fon 
müziği haline gelen mesajlı müzik
ler, yeniklikterin fon müziği olarak 
kalmaya devam etti. Burada müzis
yenin kabalıari yok, başa, mevzu ba
his konu, bir türlü siyasetten kaza
namamaktı . 

Sonrası biraz yüreğimiz rahatla
dı. Zira sol olmasa da Kürtlerin ha
reketlendiği dönemlere uygun ritmi 
yüksek marşlar, dönemierimize 
damgasını vurdu. Mesaj alınaya ihti
yacımız vardı. Aldık, dolduk. 

Şimdi... Geçen seferki yazıda 
küplere değinmiştim. Duramıyo
rwn, ya da Diyarbakırlılann demc
siyle "edemiycm" rahat durayım. 
Zira mesaj kutularumz doldu ve de 
dolduğu yetmiyormuş gibi yeniden 
lise sıralarma dönmem isteniyor. 
Önümde artarda gelen iki şarkı ve 
iki seçenek var. Diyar'ın son albü
münü dinlemişsinizdir sanınm. Biri
si fena halde gaz veriyor ve Kürtler 
adına sesleniyor. "Heger em bite
qtn, nas nakim birayen mirayen nan
kor!" diye başlayıp, "Min nedine 
gotin ulan!" diye bitiyor. Şarkının 
bitmesiyle beraber diğeri başlıyor ve 
"Ölürsem kabrime gelme iste
mem"in girişi kıvamında arabesk bir 

keman sırayı alıyor. Ve ben kendimi 
formarula lise sıralarında buluyo
rum. "Hamal Ali Emmi" ile Orhan 
Gencebay arasında bir yerde, Kürçe! 
Diyar,a bir noktada hak vcrebilirim. 
Lise sıralanndaki Kürt gençler en 
azından karışık kaset doldurma ge
reği duymayacaklar. Görüntü mü? 
O da tamam. Zira Deniz Dernan'ın 
(Diyar'ın eşi) boynuncia poşu üs
tünde yeşil mont ve sanşın saçları ilc 
dağların tepesinde şarkı söyleyişi, ar
kadan Diyar'ın belirmesi ... Bütün 
arayışlan Diyar üzerinden tatmin et
mek mümkün! Eğer liseliyseniz! 

Ve Xelil Xemgin ... 1990'larda 
gençlerin dinleyip gar9-ını alamadı 
ğı Xelil Xemg1n' in bir Ibrahim Tat
lıses duruşu ilc karşımıza çıkması? 
Sayın Xemgin'den aynı tarzla de
vam etmesini beklediğimden değil 
yazdıklarım, ama en azından gazı
mızı almasın ... 

Kürtçe müzik, 1990'lar boyunca 
bir tck işievle sürdü neredeyse. Ve 
hatta Kürtçe bilmeyenler bile kimi 
şarkılarta sürece katıldı ve ortaya 
korkunç lisanlar çıktı. Lakin şu anda 
neredeyse herkeste, bir siyaset sitc
sine girerken güvenliğe kimliğini 
teslirri edip misafir kartını alanların 
ruh hali var. Lakin bu misafirlik bit
miş ve çıkışta misafir kartını iade 
edip, kendi kinıliklcrini almış bulu
nuyorlar. İşi uzatmak mümkün. 
U zatmayalım ... 

Gelelim işin ferahlatall kısımlan
na. Delil DUanar'ın Seraye'si, Roj
da'nın yeni albümü, Metin-Kemal 
Kahraman'ın derlemelerden oluşan 
son albümü, lise forması giyiııınc

den de hayatın devam edeceğini 
gösteriyor. Ha bu arada bir not: Li
sc formasından o kadar nefret edi
yordum ki, lise bitiminde, bizim o 
devrimci arkadaşlar ile bitiriş eylemi 
planlamamızda hayata geçmeyen bir 
öneri olarak durmaktadır benim na
çizane önerim: · Formalan yakalıın! 

BiRGÜn 
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EÇBUa günlük gazetelerin bir
çoğunda küçük bir haber . vardı: 
• Şeyh 5aid'ln tonnı siyaseti bırakı-

yort• 
Çok kimsenin ilgisini çekmeyen bu 

haber, bütün ömrünü aynı uğurda harcayan bir 
insanın mücadelesini bırakması, pes etmesi 
anlamını taşıyordu. 

işte bu yüzden, kimsenin çekmediyse de, 
bizim çekti ve Yalova'daki evinde ziyaret ettik 
A. Melik Fırat'ı ya da halkının ona seslendiği 
şekliyle "Şeyh Melik'i." 

Ömrü boyunca üç ölümcül hastalığı yenen 
Şeyh Melik, uzun ~üredir kemik erimesi hasta
lığıyla boğuşuyor. Işte bu yüzden yorgun bir şe
kilde çıkb karşımıza ve kısa da olsa sorulanmı
ll yanıtladı. 

Siye.. ·i bıraknğınıza dair haberler 
çıktı, doğru mudur? 

- Yaklaşık 30 yıldır, yazılı ve sözlü 
olarak, toplantı ve özel sohbetlerde sa
vunduğum mücadeleyle ilgili düşüncele

rimi durmadan ve bıkmadan dile getiri
yorum. Ama benim bu düşünederim ne
dense bugüne kadar medyanın biç ilgisi
ni çekmedi de, siyaseti bırakoğıma dair 
bir haber, beni de şaşırtacak bir şekilde, 
hepsinin ilgisini çekti! . 

O açıklamayı siz yapmadınız ı:nU 
- Hayır. Sözlerim tamamen çarpıtıl

mış olarak yayınlandı. Ben şunu söyle
mek istedim. 5 yıldır bir partinin kurucu
su ve sözcüsü olarak görev yapıyorum. 
Ben partideki arkadaşianma bundan son
ra artık beni aday göstermemelerini, bir 
üye olarak çalışmalara destek vereceğiiDi 
söyledim. Bütün durum bundan ibaret! 
Kaldı ki bana göre Türkiye'de siyasi parti 
yok zaten. Dolayısıyla bir siyaset yaptığı
mız falan da yok. 
N~ 
- Çünkü tüm partiler aynı şeylere ye

min ederek ortaya çıkıyorlar. Kimisi Müs
lümanlığı, kimisi liberalliği, kimisi Komü
nizrn'i, kimisi Türk milliyetçiliğini savunu
yor gözükse de, özünde hepsi aynıdır 

Sizin itirazı.mz sisteme dair mil 
-Tabi bu sistem totaliter, militer ve 

nasyonalist bir sistem olduğu için, yıllar
dır aynı şeyler tekrarlanıyor. Bu sistemle 
anlaşamadığımız hususlar, evrensel insani 
değerlendir. Bütün insanlık beyaz derse, 
bu sistem kara der. Bu yüzden hep özel 
bir baskı altındayız. Bir de görüşlerimiİı 
ötesinde Şeyh Said'in torunu olduğum 
için baskı görüyorum. 

Sadece bu yüzden mi, düşünceleriniz 
de önemli bir taktör değil mi? 

- Elbette öyle. Ama hem savundu
ğumuz fikirler, hem de aile geçmişi birle
şince yaptıklan baskı katmerli oluyor. 

Peki, bütün bu olanlara, yaşadıldannı
za, geçirdiğiniz badirclere şöyle bir dönüp 
baktığınızda biç "değer miydi acaba'' diye 
kendinize sorduğunuz oluyor mu? · 

- Benim yaşadıklarım, halkımm ya
şadıklan, bu durumun çok dışında. Kürt 
halkının kimliğini, dilini ve inancını ya
saklamışlar, üstelik bunu dile getirmemi
zi de suç sayıyorlar. Bu uğurda yıUannızı 
vermekten başka seçeneğiniz yok zaten. 
O yüzden "değer miydi acaba" noktasın
da değiliz. Evet, yıllardır aynı şeyler tek
rarlandığı için bu gidişattan memnun de-

''Şeyh 
Melil<'' 

Hallum1za yeterince kendimizi 
anlatamad1ğ1m1z için güçsüz 

kaldik. Çünkü kendimizi 
anlatabilecek imkanlanmiZ yoktu. 

Bizi yanhş aktardılar hep. Ama 
yaşadddanmdan ve 

yapbklanmdan dolay1 biçbir 
pişmanlik duymuyorum. 

ğiliz ama bırakıp gidecek de değiliz. 
Ailenizden dolayı böyle bir davanın 

içindesiniz! Zaten seçim şansınız yoktu 
galiba! 

- Bizim ailenin yüz yıllara varan bir 
geçmişi var. Ailenin misyonu siyasi değil 
biç, ilim açısından tarihte önemli yerleri 
var. Medreseler de tasavufla ilgili faaliyet
lerde bulunmuşlar. Mesela Şeyh Said'in 
dedesi Şex Eli Palevi(Septi Hazretleri) 
Nakşibendi tarikatının lideriydi. Şeyh Sa
id'in beşinci dedesi 1639'da 4. Murat ta
rafindan, medrese ve telckderi yakılıp, yı
kılmış ve kadedilmiştir. 1925 hadisesin
den sonra bizim ailenin her şeyi üç defa 
talan edildi. I<aşığı, çatalı, öküzü her ne
yimiz varsa her şeyimiz talan edilmiş. 
Böyle bir aile geçmişinin elbette siyaseten 
de söyleyecek sözü olacaknr. 

Siyasetten men olduğunuz yılbr na
sıldı? Siyaset yaptığınız yıllarla kıyaslaısa
mz, daha mı iyiyd4 daha mı kötü? 

- 1935'te ben 2-3 yaşındayken 
Trakya'da Vıze ilçesinin Sergen Köyünün 
Istıranca ormanlan içinde 13 sene kamp 
hayan yaşadık. Oradaki sürgün hayattınız 
bir hayli zorlu geçti. 1947'de mecburi is
lcln yasası kalktığı için geri döndük mem
lcketimize. Adnan Menderes benim par
lamentoya girmemi istedi. Ben 1957'de 
parlamentoya girdikten iki sene sonra da 
askeri darbe oldu. Yassıada yargılamalan 
ve siyasetten men. 17 yıl boyunca siyaset 
yasaklısı oldum. Ama yine de mücade
lemden taviz vermedim. Çünkü bizim 
yaptığınuz, Türkiye'deki klasik siyaset 
değil, biz kendimizi anlatabilmenin, hak
larınuzı savunabilinenin siyasetini yapma
ya çalışnk hep. Biz bir yandan bu sistem
Ic mücadele ediyor, bir yandan da genç
letimizi oynanan oyunlara karşı uyarmaya 
çalışıyoruz. · Jzdırap ve üzüntüden başka 
bir şey yok. Bizde mezara kadar bun'u an
latmaya çalışacağız. 

Hiç şunu düşünmeye vaktiniz oldu 
mu? "'Siyasete bulaşınasaydım, böyle bir 
davam olmasaydı, ne yapardım diye?" 

- Bizim aile ilim kökenli bir aile. 
Ben de sürgünde olmama rağmen, med
rese eğitimimi tamanıladım, icazet ala
rak mezun oldum. Sürgün hayatınday
ken görevlilerden izin almadan kasahaya 
bile inemezken, aile büyüklerimiz bizi 
birçok konuda eğittiler, Kürt medrese 
kültürünü öğrettiler. Eğer imkanım ol-

saydı, elimde olsaydı ben Felsefe, Din ve 
Dil konuJannda okumak ve çalışmak is
terdim. Çünkü bizim mücadelemiz siya
setin dışında ilmi, sosyal ve ahlaki bir 
mücadeledir. 

Bütün bu mücadeleniz süresince ek
sik blan yanlannız oldu mu? 

- Evet, çok oldu! Her bakımdan 
güçsüzüz. Maddi, teknik ve politik açı
dan güçsüzüz . . Mesela bir parti kurduk, 
şiddete karşı çıkınamıza rağmen haskılara 
maruz kaldık. Halkımıza yeterince kendi
mizi anlatamadığımız için güçsüz kaldık. 
Ama yaşadıklanından ve yaptıklanından 
dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. 
Noksanlıklanm çok olmakla beraber, hiç 
pişman değilim. 

Mücadeleniz konusunda umudu mu
sunuz? 

-Bu bir yük. Ve bu yükü taşımak 
zorunda olduğumuz için, umutsuz ol
ma şansımız yok. Mesela 1996 yılında 
parlamenterlik zırhım kaklında beni tu
tuklayıp Bayrampaşa Cezaevi'ne koydu
lar. Bütün o kargaşa içinde en rahatladı
ğım an cezaevine girdiğim an oldu. 
Çünkü parlamentodayken ne yaparsam, 
yapayım hiçbir gelişme elde edemedik. 
Cezaevine girince artık sırtımdan yük 
kaJkmış gibi oldu. "Sistem elimizi kolu
muzu bağladı, yapacak bir şey yok", de
yince rahatladım biraz. · 

Birçok kişiyle tarihi diyaloglannız ol
du şimdiye kadar! Bunlann içinde hiç 
unutamadığınız var mı? 

-Şimdi ne zaman ben hastaJansam, 
siz gelip söyleşi yapıyorsumız! O yüz
den çok rahat olamıyor. Öncelikle onu 
belirteyim. Celal Bayar'la aramda geçen 
bir diyalog var, onu hiç unutamıyorum. 
Darbeden sonra bir gün evine misafirli
ği gittiğimde bana, "Fırat sana bir sırrı
mı söyleyeceğim ama kimseye söyleme" 
dedi. "Hayır, söylemeyin. Çünkü siz ta
rihi bir kişiliksi niz, sırrınız önemlidir ke
sin, ben dayanarnayıp anlatınm, sözüm
de durmamış olurum, o yüzden söyle
meyin" dedim. Güldü, "Peki o zaman 
ben sırnmı vereyim de, gerisi sana kal
mış, istersen anlatabilirsin" dedi ve baş
ladı anlatmaya. "Ben gençliğiinde Gem
liktc otururken, babam hep namaz kıhp 
Kuran okuyordu. Okuduğu Kuran'ı 
hem aile ölülerine ithaf ediyordu hem 
de kendi ruhuna ithaf ediyordu. Ben de 

bir gün dayanarnayıp sordum, 'Baba sen 
ölülere okuyorsun da kendine neden 
okuyorsun, sen daha yaşıyorsun' dedim . 
Babam ise 'Oğlum ben sana güvenıne
diğim için kendime okuyorum' diye ce
vap verdi. Böyle deyince, benim de gay
ri ihtiyari bir şekilde ağzımdan, "Baba
nız çok büyük zatmış!" cümlesi çıktı, 
bayağı bir bozuldu Bayar. 

Peki, Kürt meselesine ilişkin, Türki
ye'de görüşmediğiniz kimse kalmadı! Ne 
düşünüyor herkes, ne olacak? 

- Ben hem sürgün hayatında hem 
de sonraki memleket hayatımda da hep 
bu meyzuu konuştum, tartıştım, sor
dum. Darbeden sonra hem Menderes, 
hem Bayar, hem Demirel ve hem Erba
kan ·ile konuştum. Hatta Türkeş ile bile 
birkaç kez görüştürn. Bütün siyasi lider
lerle, iş çevreleriyle ve generaUerle göiÜŞ
türn. Hepsinin özel görüşmelerde görü
şü aynıydı. Hepsi çok demokratn. Hatta 
bize karşı darbe yapan Türkeş ile görü
şürken, kendisi de Kürtlerin varlığını ka
bul ettiğini ve sevdiğini söylüyordu. "Be
nim eniştem Vanlı bir Kürt" diyordu. 
Ama resıniyete gelince iş değişiyordu. İş
te bu ikiyüzlülük, iş, siyaset, bürokrasi ve 
askeri çevrelerde olduğu sürece, bu 
memlekette hiçbir sorun çözülemez! 

Peki, hayatınız üzerinde en çok etkisi 
olan kişi kimdir? 

-Ha yanını en çok etkileyen arncam 
Şeyh Ali Rıza Efendi' dir. Benim hocam
dır. Bütün ilimleri bana öğreten odur. 
Sakrat'tan tutun da Farabi, İbni Rüşd 
ve İbni Sina'ya kadar birçok ilim ve fel
sefe insanının görüşlerini bana o öğret
miştir. Çok dolu, çok bilgili, döne~ 
aydın insanlarından biriydi. Onu hiç 
unutamıyorum. 

Bütün bunlan yaşamış biri olarak, ha
yannızın unutamadığınız anı hangisidir? 

- Biz sürgündeyken, aç ve susuz bir 
şekilde ölüme terkedilmiştik. Bazı akra
balanmız ve aile dostlarımız gizlice bize 
yiyecek ulaştırarak yaşamamızı sağlıyor
lardı. Ben ll yaşındaydım. Ama bir süre 
sonra bu yardımlarda kesilmişti. Çünkü 
yardım edenler tespit edilince, çok ağır 
cezalara maruz bırakılıyor, hatta ö.ldürü
lüyorlardı. Bu sefer mecburen aile birey
leri, dışan gidip bir şeyler bulup getiri
yorlardı. Büyükler kamp yerinden ayrılın
ca hemen fark ediliyordu. O yüzden sıra 
bana ve amcaının oğlu Fuat Fırat'a gel
mişti. İkimiz de ll yaşındaydık. Bir gece 
gizlice kamp yerinden kaçtık uzun b_ir yü
rümeden sonra bir otobüs bulup Istan
bul'a ulaşnk, oradan trene bindik, Ela
zığ'a geldik, daha sonra Bingöl'deki ak
rabalarımıza gittik. Orada bir ay saklan
dık. Daha sonra askerler izimizi bulunca, 
bizi takip etmeye başladılar, oradan kaç
tık. Ben Varto'ya kaçnm, Fuat Kiğı'ya 
kaçn ve tekrar bambaşka güzergahlardan 
yakalanmadan kampa döndük. Hayatı
rnın o anını hiçbir zaman unutmayaca
ğım. 

Bütün bunlara rağmen, nasıl ayakta 
durabiliyomınuz? 

- Hz Ali'in güzel bir sözü vardır: 
"Ölümün kalkanı eceldir" diyor. Ben bu 
sözü hep aklımda tutarım. Benim kapım 
ec ele açıktır. ID" 
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11111 dönem, tannlar için tapı
naldar ve ibadet yerleri ınşa ct
mc zamaruydı. Büyük, güzel 

ve ihtişamlı tapınaklan yaratmak 
için Yunan kentleri adeta birbirle 

riyle yarışıyordu. İnşaatı yıllar yılı süren 
yapılar oluyordu. Onlar mermerden, 
kalın ve yüksek sütunlarla hcybetli me
kanlar yapıyor, ardından tapınağın içi
ne tarırılann/tannçalann heykellerini 
yerleştiriyorlardı. 

Akropolis dağına kuruları Parthe
non tapınağı hem antik zamanda Ati
na'yı süslüyordu hem de bugün Ati
na'yı süslemektedir. Akropolis'in en 
büyük tapınağı olan bu yapı aynı za
manda Atina'nın da sembolüdür ve 
Atina tanrıçası Athena için yapılmıştır. 
Athena'nın büyük bir heykcli ise hey
kcltıraş Fidies tarafından yapılmış ve 
Parthenon'a konulmuştur. Bu antik 
dönemden kalan yapının nerdeyse bü
tün sütunlan hala dimdik duruyor. Ati
na'da önce bu yapı insanın gözüne 
çarpmaktadır. 

Atina,ya geldiğim ilk hafta, Akro
polis dağına iki defa tırmandım. O hey
betti yapılan gczdim. Zaten Atina'ya 
gidip de Akropolis'i ziyaret etmemek, 
Hacca gidip de Kabe'yi ziyaret etme
mek gibidir. İnsan Akropolis'in tepe
sinde Atina'nın dört bir yaruru görür. 
Bu inanılmaz bir duygudur. İnsan yük
sektir ve tannlara yaklaşmıştır. 

Dionysos tiyatrosundan Akropo
lis'c doğru yükseliyorum. Dionysos ti
yatrosu M.O 300'lü yıUarda Akropo
lis'in eteklerinde kurulmuş ve bu tiyat
roda Sophokles'in, Euripides'in ve o 

eus'un 
yurduc21 

Bugüne kadar çok ülke 
gezdim. Büyük kenUerde 

çok kald1m. Fakat 
Atina gibi rahat ve kolay 
bir kent bulamadim. 

dönemde yaşayan yazarların oyunlan 
sahnelenmiş. Hala da bu yapıtın birçok 
kalıntısı. durmaktadır. Özellikle tepe
den görünen salınesi ve öndeki koltuk
lar duruyor. Süsleriyle oldukça ilgi çe
ken koltuklan mcrmcrdendir. Ben ön
deki sıraları es geçip en arkadaki sırala
ra yöneliyorum. Orada biraz onırup, 
Antik dönemi düşünmeye çalışıyonım. 
Oyuncuları kafamda carılarıdınyorum 
yeniden. Seyircileri gözümün önüne 
getiriyorum. Büyük bir hayranlık du
yuyorum ve bu hayranlıkla oradan kal
kıp Akropolis'in tepesine çıkıyorum. 
Uzun bir zamarı Akropolis'in tepesin
de kaldıktan sonra, müzeye giriyorum. 
Akropolis'in tepesinde bulunan bu 
müzede birçok Yunan tannsının ve 
Atina kahramanlarının heykeli bulunu
yor. Müzeyi gezdiktcn sorira pazara 
iniyorum. Yani agoraya. Antik dönem
de inşa edilen agora çok iyi tasarlannuş
tı. Burası tartışmanın, fıkir alış verişinin 
ve siyaset yapmanın mekanıydı. Sakra
tes çoğu zaman burada insanlarla tar
tışmıştı. Gidip mcrmer bendierin üze
rine oturuyonım. Hayallere dalıyorum 
yeniden. Antik dönemdtyim. Tartışma 
zamanları birden gözümün önünde 
canlaıuveriyor. Platon'un diyaloglarını, 
Sokrates'in baldıran zehrini içtiği anı 
düşünüyorum. Sonra ordan kalkıp 
Sokrates'in zindaıuna yani mağarasına 

gidiyorum. 
Sokrates politikacı değildi, hiç yaz

ınadı da. rakat çok ıncraklıydı, soru 
yordu. Verilen cevaplardan yeni sorular 
üretiyordu. Soruları yorumluyordu. 
"Nasıl" ve "neden" soruları üzerine 
derin düşüncelere dalıyordu. Ürettiği 
fikirleri yine fikir alanına atıyordu. O fi
kirlerle yeniden tartışı.lıyordu. O sonı
lardan bir sonuç çıkmasını istiyordu. 
Çalışkanlığı ve bilgisiyle etrafinda bir
çok havari ve öğrenci toplarınuştı. Pla
ton da onun öğrencisiydi ve Platon, 
onun Atinalılarla yaptığı diyalogları ve 
fikirlerini yazıya geçirıniştir. "Sokra
tes'in Savunması"nı da yazıya geçiren 
yine odur. Atina yönetimi gün gün 
Sokratcs'in sevenlerinin arttığını ve 
gençlerin onw1 etrafinı sardığını gör
düğünde onu kendileri için bir tehlike 
olarak görmeye başlarlar. O yü.tden 
onu cezalandınrlar. Ya Atina'dan uzak
laşacak ve sürgüne gidecek ya da zehir 
içip hayatına son verecektir. Sokratcs 
Atina'dan uzakla~ıp sürgünde yaşamak 
istfme;,, o yüzden kendine ikinci ceza
yı seçer \ 'C baldıraıı zehrin.i kendi elle
riyle içer. Öğrencisi olan Platon, daha 
sonra edebi bir ustalıkla "Sokrates,in 
Savunması" kitabını yazar. Ve orada 
onun zehri içme anını çok iyi işler. 

Uzun bir zaman Sokrates'in baldı 
ran zehrini içtiği zindanın önünde du
ruyorum. O zamanı hayal ediyorum. 
Sokrates'i kafamqa canlandmyorum. 
Hayalimdc onu harekete geçiriyorum. 
Hüzünleniyorum. 

Oradan aynidıktan soııra ilk defa 
Zeus'un mekanma yöneliyorum. Zeus 
taıırılar tannsı, bulutların ve gökyüzü
nün tannsıydı. Olimpos'un tepesi bü
yük tanrıların mekamydı. Tar.n Zeus, 
karısı Hera, aşk tanrıçası Afrodit ve de
niz tanrısı Poseidon, Olimpos dağının 
tcpcsindeydiler. Bense şimdi Atina'da 
onun tapınağının yanında duruyorunı. 
M.Ö SOO yıllarında yapımuıa başlanan 
tapmak aııcak M.S 132 yılında bitmiş
tir. Tapınak 40x96 metreden ve 105 
sütundan oluşuyordu. Fakat şinıdi ge
riye sadece 15 sütunu kalmış. Kalan 
bütün sütunlara dokunuyorum. 

Sonra kendimi kafc ve restoranların 
olduğu caddeyc atıyorum. Yazlık bir 
kafcde, dışarıda oturuyorum. Soğuk 

bir su ve bir espresso içiyorum Yor 
gunluğumu attıktaıı soııra yine Antik 
dönemin izini sürmeye devam ediyo
rum. Kallimarmaro stadyumu dikkati 
mi çekiyor. Olimpiyat ilk dda bu kent
te ve bu stadyumda yapılmış. Antik 
Yunanlılar bedene çok önem veriyor 
lardı. Vücutlarmı sporla eğitiyorlardı. 
Hatırlıyorum. Benim yurdumda da te
levizyon çıkmadan, köylüler kentleri 
görmeden önce genç köylüler birçok 
alarıda spor yapıyorlardı; cirit atıyor, 
güreş tutuyorlardı. Adına Güç Taşı de
dikleri ağır taşlan uzağa firlatıyorlardı. 
Bunlara benzer birçok hareketli spor 
yapıyorlardı. 

Yunanistan'da İsa'dan önce 776 
yılında, Zeus'un şerefi ve saygınlığı 
için dört yılda bir sporun değişik alan
larında olimpiyatlar düzenlem rdi. 
Olimpiyatların gerçekleştiği dönemde 
savaşlar duruyor ve her ~ehirden spor 
alanında yetenekli olanlar Atina'ya 
akın ediyorlardı. Ödül bir zeytin da
lıydı. Fakat bu büyük bir saygınlık dc
mekti. Olimpiyatlarda başarılı olanlar 
ülkelerinde kahraman gibi karşılanı
yorlardı. Modern olimpiyatlar ise 
1896 yılında, Atina'daki Kallimarma 
ro Stadyumu'nda başladı. En son ge
çen sene oliınpiyatlara ev sahipliği 
yaptı Atina. Şimdi de ellerimi kavuş 
turmu~, bu tarihi stadyuma bakıyo
rum. Sonra oradan yola çıkarak, acele 
etmeden çarşıya doğru yollanıyorum. 

Bugüne kadar çok iilke gezdim. 
Büyük kentlerde çok kaldım. Fakat 
Atina gibi rahat ve kolay bir kent bula 
madım. İnsan yürüyerek bu kentin bü
tün çarşılarını gezebilir. Bütün kent 
saııki Akropolis'in errafina kurulmuş. 
Bazen ah işte bu defa yolumu kaybet
tim, dcdiğimde, hemen sonra bir de 
bakiyorum ki eski yoluma çıkmışıın . O 
yüzden özgürce gcziyorum. Şinıdi ise 
Atina'yı iyice tanıyorum. Daha ikı haf
tam ve görmem gereken çok yer var. 
Fakat acele etmiyonım. 

Akşam bir Yunan restoranına gidi
yorum. Garson kızın yardımıyla ağzına 
kadar dolu restoraııda bir yer bulabili
yorum. Souvlaki, cacık ve bir uzo isti
yorum. Canlı buzukinin eşliğinde ritim 
tutuyor ve anın keyfini çıkanyonım. 

Kürtçeden çeviren: Abidin Panltı 
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Bu bölümde, genel hat:larıyia. şiir ev
reni.nizi. anlamaktan çok, Şems ve Mevla
oa'nın evrenini anlamay.ı dönük bir ça
banın içine gi.receğiz. "Öldürürler 'Enel 
Hak' sözünü/ 'Katli vaciptir diyerek" 
ınısralanyla özedenebilecek kitabınız, 
"Enel Aşk" sözüyle kapanıyor. Bu anla
yışı, günümüzde -ve özellikle de- 'Bir 
Kadının Kaleminden' izlemenin nasıl bir 
önemi bulunuyor sizce? 

Tann sevgisi, Tann korkusuyla ka
nştınlıyor. Tanrı, bizzat sevginin, aşkın 
kendisidir. Bu, bilcliğimiı: manadaki, 
sokaktaki insanların kullandığı aşk söz
cüğü değil. Bu 'bir olma' hili, bu uzun 

ŞEMS: 

Zamanın içinden 
Zaman çıkaran kırmızı ateşin sabrını 

bilmeden 
Neden açsın ki bir diken 
Pür-ü tenin kanında dirilmeden 

demdir. demlenmiştir. gül avucumda 
ölürken ağlamasın. §afaktan geliyorum 

'Bir .K.ıdımn Kaleminden Şems ve Mev:Una' 

HAZlRLAYAN 

ayhansahin 
•ybanuhlnOBÔmynet.com 

Yelda Karataş, geçtiğimiz günlerde, Japonya'da 'haiku' alanında, dünya çapında düzen
lenen ve 'haiku'nun Nobel'i sayılan 10. Mainichi Haiku Yarışması'nda jürinin öndeğer
lendirmesinde 50 bin katılımcı arasından seçilerek, Mainichi Gazetesi'nin yayıniayacağı 
Haiku Antolojisi'ne girmeye hak kazandı. Yine geçtiğimiz haftalarda, şairin Alfa Yayın
ları'ndan, Bir Kadının Kaleminden Şems ve Mevlana adlı şiir kitabı çıktı. Şairle, bu kr-
tabın yazılmaya başlandığı ve ilkin ESMER'de yayımladığı Şems şiirinin Öyküsünü, 

Şems ve Mevlana'nın Evrenini ve Şairin 12'sini konuştuk ... 

* şiirin 12'si (yelda luıratafm imgeleminden 12 sözcük) 

1-Kum taneleri ya da tespih: Sabır. 
2-Ritim: Kalbin yakınlığı ya da uzaklığı. 
3-Zikir: Tekrarın tekrarsızlığı. 
4-Vecd: Yarin kalbi. 
5-Sema 1 Semazen: Nasip. 
6- Şükür 1 Şükretmek: Gök ile denizin mavisi. 
7- Kalp: Bir. 
8- Yokluk ve Hiçlik: Bir. 
9- Işık: Şems. . 
10- Gül: Çok sevdiğim bir türküyle yanıt vereyim buna: "Gül aliriar gül satarlar 1 
Gülden terazi tutarlar 1 Gülü gül ile tartarlar 1 Çarş1 pazan güldür gül. " 
11- Vuslat Hasret 
12- Şeb-i Yeldave Şeb-i Aruz: Tevhid. 

bir yolculuk; bu yol
culuğun kim neresin
dedir, o da bilinmez. 
Bu yolculuğu insanla-

* şairin evreni 
Bu zamana dek bir ka

dının Mevlana ve Şems 
üzerine -ki Şcms üzerine 

rın unutnığtına inanıyorum ben; vah
şet çağında olduğumuza inanıyorum. 

Biliyorsunuz, Hallac- ı Mansur da kat
iedilenlerin soyundandır; 'Enel Hak' 
dediği zaman, Tanrı'ya 'eş koşnığu' 
söylenmiştir. Oysa Mevlana, Mesne
vi'dc çok güzel açıklıyor Enel Hak sö
zünün hangi anlama gelcliğini. Sonra 
tabü sevgili Yunus Emre de, "Enel Hak 
diye çağuruhan dara gireyim Mevla" 
eliyor. Çünkü Enel Hak demek, ölümü 
hak etmek demek, katiedilmek demek, 
Tanrı'yla arana hiçbir şeyi sokmamak 
demek, o 'birliğin' yolunda var olmak 
demek. Bu da galiba hiçbir çağda çok 
kolay algılanabilinen, hisseelikbilinen 
bir duygu ve var olma biçimi değil. 
Ben bu insaniann kelamlarıyla eylemle
ri arasında sınır koymadıklarını düşü
nüyorum. Kelarnları ne ise eylemleri 
odur, eylemleri ne ise kclarnı o olan in
sanlar; kclarnı da Hak, eylemleri de 
Hak olan insanlar bunlar. ı:-.:e yazık ki 
hiçbir çağda, insan sevgisinin Tanrı 
sevgisi olduğu anlaşılmadı. 

şiir yazan hiç kimse yok
tur- şür yazdığı görülmemiştir. Şcms ve 
Mevlana isimlerini yan yana koyup ya
zan ilk insan mıyun bilmiyorum, ama 
ilk kadın olduğum galiba hele bu ülke
de- kesin; bunun altını çizmek istedim. 
Ve bunu bir ölçüde de bir misyon ola
rak gördüm: bu sevginin, bu anlayışın, 
-özellikle paraya kulluğun, vahşet ateşi
ne kulluğun çok yüksçldiği bir dönem
de- insan nuru ile Tanrı nurunun birlik
teliğinin önemli olduğuna inanıyorum. 

Şems ve Mevtana adlı kitabınızda 
'karamsar' bir söyieyişiniz olduğunu dü
şünüyoru.m; "Zamanı gösteren: İki Ayna 
/ Biri Mevlana'nın a.sl'ı: Şems / Biri 
Cengiz Han'm; Ka.nh Kıha" ... Kaçınıl
maz bir biçimde, her seferinde 'ayna
lar'dan bize yansıyan da Temuçin ve Ka
bil gibilerinin yüzü ve sUreti mi oluyor? 
Çünkü ioanışa göre, Şems ile Habil'in 
hikiyesi aynı trajik sonla no.ktalanıyor. 

Kardeş katli yani. Çünkü birini kat
lermiş olan, kendini katietmiş oluyor. 
Evet, karamsar bir söyleyişiın var. Pro
ınetheus'u da Zeus çarmıha geriyor; 

çünkü ateşi getirmek ceza ilc sonuçla
myor. lşığı taşıyan herkes, ne gariptir 
ki sürü ya da geniş kitleler tarafindan 
cezalandırılıyorlar. Çoğunluk haklı 
oluyor hep; oysa haklı olması gereken 
çoğulluk. Bunun tabii ki sosyo-ekono
mik temelleri var. İnsanoğlu yüzyıllar
dır suuflı toplumlarda yaşıyor, yani kö
lcci toplum, feodal toplum ve ardından 
gelen kapitalist toplum en val1şi bilini 
yaşıyor; bu düı:en, bu yapı değişmcdik
çe, aydınlığı getiren insanlar da ceza
landırılaca.klardır. Çünkü sistem öyle 
bir sistem ki, Tanrı'yla aranıı:daki ilişki
yi bile, onların kuralları belirlesin iste
ııiyor. O saf aynayı kanla kapatıyorlar; 
kan sürülmüş bir aynadan Tann'yı na
sıl görebilirsiniz! mümkün değil ki! 

Kitab!-fi bir yerinde dediğiniz gibi, 
'bir yol var kalbinizle Konya arasında/ 
Şeb-i Yelda'dan, Şeb-i Aruz'a'... Şiir 
anlayışınız ile 'Enel hak' düşüncesi ara
sında herhangi bir etkileşimin varlığın
dan söz edilebilir mi? "Cennet ne za
man bilir misin ey yaradan, / biri sen 
olduğu zaman." mısralan söylediğim 
olguya dayanak oluşnırabilir mi? 

İnsanın yabancılaşmasının artı-de
ğer sömürüsüyle başladığını biliyoruz. 
Çağımızda iki insan arasındaki ilişkinin 
temeli, metanın değişim değerleri üze
rinden tanımlanıyor. Oysa yeryüzün
deki bu kıymetli insanlar, Mevlana gi
bi, Şems gibi yüzünü Hak'ka dönenler, 
iki insan arasındaki ilişkiyi; ben, sen, 
öteki diye ayırmadan kuruyorlar; bu 
ayrımı kullanmadan, bu ayrımı hisset
mcden kuruyorlar. Bir dalın yaprağı ile 
Şems'in kalbinin yaprağı arasında hiç
bir ayrım olduğunu düşünmediğini bi
liyorum ki dünyaya ait olma duygusu 
çok zor kaı:anılan bir duygu. Onun 
için zaten sancılı, yanınaya doğru gi
den bir yolw1 yolcusu oluyorlar. IY'-

ismim yok. kimliğim çok. ben ahenk 

teninde yatan şeb-i yelda'dan geliyorum 

BEN ü~. tane kitap çıkart· 
um: Urperme, Alacay
dınlık ve Enel Aşk ... 

* şiirin öyküsü layamıyorum. Öyle 
gerçeküstü olaylara 

kırılan sırrında hayatın. gözyaşıyım 

ol yare'den 

bir gülün gülüşüne sürgünüm 

yurdum yok. sevdiğimin kalbi 

turnaların eğricesine gidiyorum 

saçlarımda gezinen elinin yorgun şevkinde 
bir gökkuşağı ömrüm. ben aşkın gözlerinde 
büyüyorum 

Kalan benim giden ben 

Çünkü sabahsızdır tüm geceler 

Aşk'ı görmeden 

Enel Aşk kitabıını yazdığım günler
de, Mevlana'yı daha detaylı araştır
maya başlamıştım. O süreçte birden 
bire Şems diye birisiyle karşılaştım; 
kimdir bu Şems,' diye beni bir merak 
aldı. Fakat tam o sırada Beyoğlu'na 
taşındım, yerleştim, İstanbul üzerine 
bir kitap çıkartmak istedim. Önceki 
sene o kitabı bitirmek için yazlığa git
tim: Di.tüstli bilgisayar almışrım; 
onız yıldır dahilo kullanıyorum, o 
yüzden Q klavye ile yazama m, PC'im 
de F klavyedir benim. Bir açtım di
züstü bilgisayarım; Q klavye... Ben 
klavyeye b.ıkıyorum, klavye bana ba
kıyor. Sonra, Q klavye kullanarak, 
oturdum Şems şürini yazdım; ama 
neredeyse F klavyeyi kullandığım hız
da yazdım. Bu durumu çok da açık-

inanan birisi de de
ğilim, ben burçlara bile inanmam. 
fakat bunun bende mantıklı bir kar
şılığı yok; bu olayı açıklayamıyorum. 

Bu kitapta ilk yazdığım şiir, Şems'tir. 
Şems şiiri, zannediyorum yine ilkin 
ESMER'de yayımlandı. Şems şiirini 
yazarken kaf.ımda bir kitap diişiim:e 
si hiç yoktu. Sadece, bendeki Şems'i 
anlatmaya ve ifade etmeye çalıştım; · 
Mevlana'yla dostluklanru algılamaya 
çalıştım, ilişkilerine baktığımda tasav
vufvari bir ba~ açım da yoktu ilkin, 
daha uzaktan bakıyordum. Sonra işin 
rengi değişti, Enel Aşk kitabınun gi
rişinde de Mevlana'nın, "Ey Tebriz/i 
Şcms, dinim aşktır beııim / Seııiıı 
yüzün gördüm görcli" sözü vardır. 
Ben Şems ve Mevlana'yı yazarken 
gerçekten aydınlandım diyebilirim. 

gönül aynam parlaktır 
arsız bakışların saf yüzünde 
hangi yara benden derin. sorsam kadere 
Şems'in ışığında kalbim. kendimi 

özlüyorum 

Neden sevsin ki Tanrı bizi 

Yüreğimiz bir kulunu Tanrı gibi sevmeden. 
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ELKi ben de hala küçük 
bir çocuktum, bilmiyo
rum. Belki de tıpla o ço

cukluk düşlerimdeki gibi 
eğer ona doğru bildiklerimi 

öğretirsem hayat benim b~dik
lerimi okur samyordum. Insan 
birini yürekten severse, insan bi
rini kendisini unuturcasma se
verse, insan bir kalbin temizliği
ne, masumiyetine ve sevgisine 
inanır ve o ruhu kendi ruhuyla 
sarıp sarmalarsa, sevilen kalbin 
çorak toprakları aşk bahçesine 
döner, çocukluğun yaraları sarı
lır, o derin çatlaklar sevgiyle ka
panır sanıyordu m. Evet, evet ... 
Aşk emektir samyordum. 

Birazdan kallap gidecektin. 
Nereye gideceğini biliyordum. 
Sana dur, gitme, demek istiyor
dum. Diyemiyordum. Mis koku
lar sürmüştün, en sevdiğin giysi
lerini giymiştin. Bayramuı ilk gü
nü sabahın erken saatlerinde ev
den firlayıp, yeni aluımış elbisele
rini göstermek için bütün gün 
sokakta dolaşıp duran çocuklu
ğunun yüzündeki o naif gurur 
vardı yüzünde ... Sana kaç za
mandır ilk kez yeni bir takım el
bise ahnıruştı. Yağınur yağıyor
du, ama urourunda bile değildi, 
sen sokakta bir aşağı bir yukarı 
yürüyüp duruyordun. Öyle ma
suınd un ki. . . Sokaktan geçen bir 
araharun sıçrattığı çamurla yeni 
giysilerin kirlendiğinde yüzünde
ki gurur acıya, yenilgiye, utanca 
dönüşecekti. Kendini çırılçıplak 
hissedecektin. 

öyle seviyorduın ki seni, söy
lesene nasıl dur diyebilirdim? 
Tıpkı o giysiler gibi masum ve le
kesizdi duygularım... Sana nasıl 
onlarla yağmurda sokağa çıkma 
diyebilirdim? Nasıl söyleyebilir
dİm duygulanm böyle apaçık, 
böyle gunırla, böyle korkusuzca 
üzerine giyip sokağa çıkarsan, 
onlarla, ne kadar büyüsen de as
lında hiç tanıyamadığın o hayatın 
ortasına böyle cesaretle atılırsan 
kalbinin ansızın lekcleneceğini .. . 
Yüzündeki o masum gururun 
acıya, yenilgiye ve utanca dönü
şebileceğini ... Sana nasıl dur, git
me, diyebilirdim? Gözlerindeki o 
çocuksu sevinç tutuyordu beni·. 
Yeni bir aşkın o taze rüzganyla · 
kalbinde canlanan o kıpırtıları 
içimde kanaya kanaya hissediyor 

Aşk emektir 
sanm1şt1m! 

olmam tutuyordu. Olacaklan gö
rüyordum. Sözlerinin hiçbir fay
dası yoktu. Yanındayım., diybr
dun ... Eve git ve beni bekle, di
yordun ... Birkaç saat sonra gele
ceğim, diyordun ... Oysa ikimiz 
de biliyorduk gittiğin o yerden 
bir dal1a hiç dönemeyeceğini ... 
Dönsen bile artık o gelenin hiçbir 
zaman eski sen olamayacağıııı ... 
Bana bir daha hiç o çok eskiden 
beri tanıdığım yüzünle, o kendi 
gözlerim gibi bildiğim gözl~rin
le, o, kendi sesim gibi duydugum 
sesinle gelemeyeceğini ... 

Hayat büyük akıntılarla, gir
daplada çağıldayan çılgın bir ne
hir gibiydi. Ben o nehrin ortasın
da, avuçlarımı açmış, parmaklan
nun arasındansüzülüp giden su
ları durdurmaya çalışıyordum . 
Sense ellerimi çoktan bırakmış, 
kendini o çılgın nehire kaptırmış 
gidiyordun... Aşkı m ız gidiyor
du ... Hayatın o gürül gürül çağ
layan azgın sularııun aldatıc!. fe
rahlığıyla sarhoş olmuştun. Oyle 
eaşkuluydun ki görmen, anla
man, hesaplayabilmen mümkün 
bile değildi .. . Nehrin suları öyle 
derin, öyle yüksek bir sesle çağıl
diyordu ki çığlıklarımı duyınan 
mümkün bile değildi... Orada, 
yıllardır kimbilir kaçıncı kez 
oturduğumuz o Beyoğlu kahve
sinde, kalbindeki aşkın gözlerin
den sızan masumiyet ışığında gi
derek kaybolan suretirole karşın
da sessizce otururken, bütiin ola
cakları hissedebiliyordum. Hayat 
denilen o deli akınrının suları ya
vaş yavaş o kahveyi dolduruyor, 
ayaklarımı ıslatıyordu. Aşkımızı o 
sulara atacaktın. Ellerimi bıraka
caktın . O sular seni de beni de 
çılgınca sürükleyecek, kalplcrinu
zi bilinmezliğin keskin kayalıkla
rına çarpıp, taruınar edecekti. 

Biliyordum, birazdan kalkıp 
gidecektin. Nereye gideceğini, 
ne yapacağını hissediyordum. 

Öyle bir çaresizlik 
lçlndeydlm ki, o an 

anlad1m, aşk asimda tek 
klşlllktl. Aşk asimda başka 

bir yüreğin 1ş1ğ1yla 
yeşeren, ama o IŞik bir gün 

sönse bile yüreğimize 
tutunarak yaşamaya devam 
eden ölümsüz bir çlçekti. 

Aşk emeği terk ediyordu, görü
yordum. Hayat berum doğru 
bildiklerimi değil~enim~dünya
nun asla algılayamayacağı, şifre
lerini kalbimin asla çözeıneyecği 
bambaşka şeyleri okuyordu. Ha
yat, aşk emek değildir, diyordu. 
Aşk, emeği terk eder ve yazgısı
nın peşine düşer, ~iyordu. Oyle 
çaresizdiın ki.. . Oyle amansız 
bir çaresizlik içindeydiın ki, o a11 

anladım, aşk aslında tek kişilikti. 
Aşk aslında başka bir yüreğin ışı
ğıyla yeşeren, ama o ışık bir gün 
sönse bile yüreğimize sımsıkı 
tutunarak yaşamaya devam eden 
ölümsüz bir çiçekti. Benim çiçe
ğim benim kalbimdeydi. Senin
ki senin kalbinde. O an anladım, 
aşk aslında ölesiye bir yerulgiy
di ... Sen çiçeğinin yüzünü başka 
bir kalbiri ışığına çevirsen bile 
benim çiçeğim sei?:in ışığından 
yüz çevir~mezdi. Oyle çaresiz
dİm ki ... Işte o an anladım, se
nin çaresizliğin senin kalbinde, 
benimki benim kalbimdeydi. Ne 
yapsak da payiaşamazdık onu. 
Tıpkı o bildiğini okuyan hayatın 
karşısındaki yenik çaresizliğimiz 
gibi, tıpkı ışığını görüp de sana 
dur diyemediğim, seni çocuklu
ğunun o geç kalmış rüyasından 
uyandımıaya kıyamadığım yü
zündeki mastırniyet gibi, tıpkı 
bu yitik sevdaının sesini sana 
duyuramayan o deli çığlıkları gi
bi, aşk tek kişilikti ... IID" 

Terzi Hermes 
Hanol< ya da İdris 

-"yüzümdeki örtüyü hiçbir ölümlü kaldıramadı."-* 

(.) 

an' dı · kimsenin aklına dü~ürmediği dü~leri 
ve ölü kuşları yollardan toplayan 
çocuklar büyüyordu ... 

uzayım ız genişierd i 
. aşkların nice aşkların 

kendil iğinden çoğalan ateşiyle ... 
sonrasız sevişen yorgunluk 
taoım aramazdı boşluğuna. 
şekiller çizerdik sulara, 
hiç sonianmayacak bir masalın 
kehanetlere açık kapılarından geçerdik. 

(.) 

toprak örtüydü yalnız, 
gizi dehlizlerine akan 
binlerce öyküyü sakladığ ı ... 

çıldırırdı zaman, ölü hücreler ini 
yan ı ltan devinimiyle 
çağrışımlar, biçimler, düğümler 
yüklerdi tutanına 
ve ince bir dala konardı serçe yüreği, 
gök korsanlarının yer değiştiren 
bütün lük ve hiçliklerinden 
karmaşalar oluşturduğu bahçede 
yollar olurdu hep yürünecek. 

(.) 

an'dı her kent kendi tanrısıyla anılırdı 
en altındaydı dünya kocaman boşluğun 
yüreğinde yaşayariıazd ı kimse ... 

zamanın dışına bırakılmış 
ülkesizlerdik 
ırmağın hangi kıyısında uyusak, 
farklı bir düş bulurdu bizi 
zaferler, yenilgilerden ... 

(.) 

an'dı gece karanlığını da 
söndürürdü üzerimize. 
esrik dudaklarımızda 
yalnız ağaçların, 
hiç bilmed iğimiz şarkılarıyla 
yürürdük, gerçeğin bittiği yerde. 

artık esirgeyen ve bağışlayan 
yollardı 
binlerce yokluğu anlamlandıran ... 
düşsüz ve şimdisiz kaybolduk 
.yüzümüze kapandı kapıları dünyanın. 

(.) 

yine de aklımda tuttum: 
dünyan ın avucunda, 
uçmaya çırpınan 
kuşların öyküsüne ağlardık en çok ... 

*İzis Tapınağı'nda yüzü örtülü heykelin, altında yazılıdır. 
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ÜRT Demokrasi Forumu ve Akade
mik Araştırmalar Derneği, "Kürtler 
Kürt Sorununa Nasıl Bakıyor" baş

lıklı bir toplantı düzenledi. 25 Ka
sım günü gerçekleşen "konferans"a 

dinleyici olarak katıldım. Asimda bu ay yazı 
razmayı düşünmüyordum. Zira ve gerçekten 
de yazacak bir şeyim yoktu. Örselenmişlik, 
duyarlılık, arn gibi acayip temalardan tama
men hissesiz olduğum için kolay yazı konu
su bulamıyorum. Konferansta zikredilen ifa
deler ik son dönemde farklı bir boyut alan 
konudaki düşüncelerimi yazmadan edeme
dim. Buna rağmen şu cümleleri yazarken en
dişeliyim (Aslında "endişe" düşünce demek 
ya, neyse). Çünkü Kün konusu, bütün cüm
lelerin kullamldığı bir konudur. Burada yeni 
bir cümle olmadığına göre, eski cümk leri · 
tekrar etmenin bir anlamı var mı? 

Biliyorum ki düzenleyenler gibi katı

lımcılann da dünyalan, gerçeklik algılan 
farklı . Hatta hitap ettikleri, şu ya da bu şe
kilde etkileelikleri kirlenin kendini kurması 
da farklı; bu yüzden haksızlık, kaba.lık et
mek istemem. Ama ne olursa olsun, bu ya
zıda eski cümleleri tekrar etmeyeceği.m 
için, bu toplantıda, ya da bu toplantıya ge
tiren süreçte kullanılan bazı cümleleri tas
hih denemesinde bulunacağım. Aslında 

tashih girişimi, bütün cümleleri tekrar et
mekten daha tehlikeli bir şeydir. Muhatabı 
yoktur, ya da muhatabı yerleştiği çerçeve 
içinden bakar. Kendi dünyasına o kadar 
gömülmüştür ki, itiraz ettiği cümlelere 
benzemeyen her cümleyi kendi cümleleri
nin benzeri addeder, ya da tam tersi . Bu 
vadide yeni bir şey, farklı bir şey, "ters" bir 
şey söylendiğinde de aym "başvuru siste
mi" tarafindan değerlendirilir. Birkaç yıl
dır şu dergide yazdığım hiçbir yazının bu 
başvuru sistemi üzerinde herhangi bir et
kisi olmadığını biliyorum. Yazılarıının 

(isim verilmeden pek çok yerde cümlcler, 
bilgiler, düşünceler, çıkışlar vasıtasıyla mi
ri malı sayılarak heba edilseler de), gerçek
lik algısına bir etkileri yok. Etki için aynı 
dille mi yazmak lazım? Ama bu yazuun da 
iddiası, "yeni bir dil" olacak. Doğrudan, 
hedefe yönelik bir dil mi kullanmak lazım? 
Ama o zaman da sorunun "sahipleri" işsiz 
kalır. En doğrusu borloslama . dalmaktır. 
Kimsenin duasıyla bir yere gclmcdiğimiz 
gibi, kimsenin bedduasıyla ineceğimiz bir 
yer, makam da yoktur. Müsterihiz. 

2000 yılındaki bir söyleşimde "Kürtle
rin de bir Kürt sorunu vardır" cürrılesirıi 
kullanmıştım. Bugün görüyorum ki, reel 
Kürt sorunu boyudandıkça, Kürtlerin 
Kür:t sorunu da boyudanıyor. Kürtlerin 
Kürt sorunu nedir? Şudur; Kürt kimliğirıin 
oluşumunda (bütün kimlikler gibi Kürt 
kimliği de yaratılan, yani yapay bir kimlik
tir) etkileri olan ideologlar, bu toplumu 
yanlış kurgulamış ve kurmuşlardır. Şu 

cümlclerc bakıp tashih edelim: Değişik 

dönemlerde değişik görüşler ileri sürüise 

TasHih 
Kürt sorunu uzmanhk gerektirmeyen bir 
"meslek" haline gelmiştir. O gün kalemi 

dönmeyen herhangi bir köşe yazan, konu 
sakmtasma birkaç hakaret eşliğinde 

de ( otokton, göç, genişleme vb. ), Kürtle
rin tarihin hiçbir döneminde yayılırncı bir 
politika izlemedikleri söylenir durur. Yan
lış, 1148-1214 yıUarı arasında ayakta kalan 
Goriyan devleti , Bangladeş'e kadarki saha
yı işgal etmiştir. Doğu ve Batı arasındaki 
ilk s.waşlar Medlcrlc gerçekleşmiştir; hatta 
Doğu-Batı çelişkisi üzerine yazan pek çok 
düşünür, ilk çatışma olarak anılan olayı 
gösterir. Kürt sözcüğü ilk kez ll. yüzyılda 
kull:ınılmıştır, deniyor. Hayır, 8. yüzyılda

ki metinlerde de var. Kürtler tarih boyun
ca hep czilmişlcrdir, devlet kuramamışlar
dır, deniyor. Bu da yanl ış, sayısız devlet, 
hükümet, beylik söz konusu. 1169-1867 
yılları arasında, yani 698 yıl ayakta kalan 
Erdelan hükümetinden söz eden yok. 
Kürtler birlikte yaşadıkları topluluklarla 
banş içinde yaşarmşlardır. Ermeni karli
amındaki pay ve Süryani kadiamı unutulu
yor. Kürtlerin Vikinglerle bile savaştıklan 
unutuluyor. Bilinmiyar demek daha doğ
ru olacak, üstelik buradaki tasruhler kolay
ca ulaşılabilecek kaynaklarda vardır. Kürt
lerin sözlü edebiyatı çok gelişmiştir deni
yor. Bunu söylemek, Kürtlerin yazılı ede
biyatını bilmcmek demektir. Daha önce 
öne sürmüştük; devlet, beylik ve sarayların 
ortadan kalkması nedeniyle sözlü edebiyat 
öne çıktı, ama dinleyen kim? Kürt aydım 
diye bir terkib kullanılıyor. Kimdir bu? 
Yüzdelik olarak bakıldığında kahir ekscri
yetiıı siyasetten çıktığı görülür. Evet elbet
te ' ırdük bağlamı siyasete götüren bir 
şey. ma bir partinin il başkanlığını, bir 
kö> azalığını, bir hareketin militanlığını 
yapı .ış olan herkes neden aydın oluyor, 
anla ·ııyorum . Aydın olmanın ölçüdcrin
den .)lan "bilme"nin hangi türüne sahip
ler? Siyasctçi olarak kalsalar olmaz mı? 

Kürt kimliği reaksiyoner bir kimlik ola
rak kurgulanmıştır. ırkçılar şanlı bir tarih rni 
dedi , Kürtler de şansız bir tarih diyecek el
bette. Çok devlet kurmaktan mı söz edildi, 
yaş kunı Mehabad dışında yokuz denir. Ya
ni, kimliğin kuruluşunun parametreleri yan
lış olunca, söylenen şeyler de doğal olarak 
yarılı~ olacaktır. Mazlumlar zalimlerin argü
man!Jrıyla düşünmeye başlarlar; tersinden ya 
da yeniden üreterek. Durum böyle olunca, 
sözü edilen konferansraki tckrarlara, tashibe 
muhtaç cümlelere şaşırmadım. Salonda sabır 
ve tevekkül içinde geçen 8 saatin sonunda 
eve baş ağrısıyla döndüğümde, kendini mağ
duriyct üzerine kurmuş bir kimlik ve zulmün 
doğrudan mağdurlan hakkında düşünmeden 
edemedirn. Aklıma en çok takılan şeylerden 
biri şuydu: Bu bir konferans olmasına rağ
men hiçbir konuşmacı hazırlıklı gelmemişti, 
hiçbirinin elinde bir tebliğ yoktu; bu, herkc
sin ezbcrini pekiştİrmesi demek. 1913'teki 
Hhl toplanusında söylenen şeyler tekrarlan
dı ki sonrası felakettir. Eksik olan, o günün 
hcyccanıydı. Heyecarıla bir iki şey söylemeye 
çalış.ı ıı birkaç gcncc de haddi bildirilince, ez
bcrltTi bir arada görmekten başka bir kazanç 

bu alana girerek gl derebilir. 

elde edemcdik. 
Kürt sorunu uzmanlık gerektirmeyen 

bir "meslek" haline gelmiştir. Son olarak 
jeoloji profesöri.i , vücut şampiyonu Şener 
Üşünıczsoy da değerli fikirlerini kitap ola
rak dekiere etti, bundan komik bir şey ola
bilir mi? O gün kalemi dönmeyen herhan
gi bir köşe yazarı, konu sıkıımsını birkaç 
hakaret eşliğinde bu alana girerek gidere
bilir. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya he
men herkes ve kesimin en önemli meşgu
liyendir bu konu. Bakın bende de yazı ko
nusu yoktu, bu ayı da böyle gcçiştiriyo
rum. Bu bir meslektir, hem resmi anlamda 
(yani lojmanı vardır, kira ve çocuk yardırru 
vardır, ikramiycsi vardır), hem de kanıusal 
alanda (bunun da iç ve dış güçlerle ilişki 
yaratma potansiyeli vardır). 

Konferansta Kürt cenahının hemen 
hemen bütün aktörlerinin ifade ed e gel
elikleri aydın konusu açıldı. Bu aydın mis
tifikasyonu, Kürt siyaset(ler)i gibi kidesel
leşmc durumlannda da kullanılıyorsa, pes 
demekten başka çare yok (Çekmcdim şu 
parantezlerden çektiğim kadar, ama yuka
nda ima edildi; Kürt aydın harckedcri, 
Kürdere en çok kaybettiren harekedcrdir). 
Kastettikleri aydın, büyük ölçüde siyasede
rin yarattıkları kirlenmenin içinden gelen 
aydınlar, yoksa diğerlerini kapılarmdan al
mazlar zaten. Eskiden sadece dergiler var
dı, şimdi internet sayesinde nüfusun yüz
delik diliminde ifade edilebilecek oranda 
bir aydın-yazar kalabalığı söz konusu. Ço
cuğu internetten anlayan bütün eski siya
setçiterin kendi siteleri var, ya da bir sitede 
periyodik olarak yazıyor. Her biri arkasın

da ya da karşısında bir kitle ve güç vchme
diyor. Bütün bu nüfusa, haksızlık ve saygı
sızlık etmekten imtina ederek konuşmacı
ları ve gelmeyen katılımcılan da ekleyip 
şöyle bir soru sormak lazımdı : İçinde ol
duğunuz, kurduğunuz, yönettiğiniz hangi 
yapıda talep ettiğiniz demokrasiyi yerleşik 
kıldınız? Bize nasıl bir siyaset kültürü bı
raktınız? Türk siyaseti güdürnlü de, Kürt 
siyaseli bağımsız mı? Birbirinizle sekterlik, 
radikallik ya da liberallik yarışına girmek
ten başka argünıan ürctcbildiniz mi? 

Hadi Kün siyasetlerinden geçtik, Kürt 
aydınlarının kimlikleri, tarihleriyle bir he
saplaşmaları var mı? Yok, olamaz, zira on
ların da bir Kürt sorunu vardır. En başta 
Kürtçe ·bilmczler. Kürtçe ve Kürt edebiya
tıyla ilişkileri son dc:rece zayıfur. TV'lerc 
çıkıp keskin sözler söylemelerine bakma
yın, pek çoğu susuzluktan ölse, Kurmanci 
ya da Zazakiyle su bile isteyemez. Bir tarih 
ilgileri· yoktur. Yoksul sınıflardan gelen 
yoktur. Gelmiş olsa bile bu meslek para 
kazandıran bir meslek olduğu için kısa sü
rede camel mağazasından bir memur maa
şı değerinde bot filan alırlar; hiçbir ehliyet
leri olmamasına karşın sinemadan origami
ye kadar izinleri olmadan kuş uçamaz. 

Bütün bu olumsuzlukların nedenini 

Kürtlerin Kürt sorununda arıyorum . Hadi 
hcsaplaşalım o zaman. Salonda dinleyiciler 
den biri Ehmedc Xani gibi bir ismin çıkma
sını dilcdi. Ama Ehmede Xani'ylc başlayan 
bir lider sultası ve beklentisi var ki, 300 yılı 
haram etti bize. Sadeec M em ıi Zin'de değil, 
"Kane Padşae Serhedan" şürindc de dirayet
li lider özlemi dile getirilir. Buna Wıda!'nin 
"İro ji Deste Felill" şiiri de, Had Qadire 
Koyi de, dengbej icraları da eklenebilir. Yazı

lı metinlerden gündelik hayata aktanlan bu 
arayış ve özlernin tarihte yaşanan lider sorun
larıyla bir i l işkisi yok mudur? 

Hadi tartışalım: Kürt kimliği Kur
mandar üzerinden tanımlanmıştır. Lorlar 
bu şekilde kaybedilmiş, en büyük Kürt is
yanlarııu yaratan Zazalann da bir kısmı 
kaybedilmiştir. Kürt kimliği Sünnilik üze
rinde kurgulanmışnr, Yarsan (Ehl-i Hakk), 
Alevi, Yezidi, Yahudi unsurlan kaybedil
miştir. Devam; Kasr-ı Şirin Anlaşması, 

Kürtleri bölmüştür deniyor. Ama bu an
laşmanın Kürtlerin tarih sahnesinden ta
mamen kaybolmamasuu sağlayan bir özel
liği de yok mu? Şöyle ki, 1639 yılından 
önce veya sonra, bu coğrafYada yaşayıp 
varlığım bugüne kadar konımuş topluluk 
yoktur. Bölme, Kürtlerin bozkırdan sökün 
edip gelen büyük güçlere karşı varlığını 
sürdürmesinde önemli bir işlev görmüş
tür. Zira stratejik bir önemleri oluşmuştur, 
Fars ya da Osmanlı saraylarıyla siyaset yap
ma imkanı bulmuşlardır. Burada yeni bir 
cümle var; tabii ki bütün eski cümleleri üs
tüne kışkırtan bir cümle olacak, zira ger
çekle bir bağı var, ezber değil, iddia. 

Kürt toplumu da sınıflı bir toplumdur, 
suufsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle de
ğildir. Nasıl Osmanlı padişalıları kendileri
ni Türk saymıyor idiyseler, Kürt sultanla
rın da Kürtlüklc bağları zayıftır. Selahad
din Eyyubi Kudüs'ü alır, ama Tikrit yakın
lanndaki köyünü almaz, oysa devletin sını
rına sadece 15 kilometre uzaklıktadır. İki 
tane cr göndcrsc, köy teslim olacak (Bu 
arada dinleyicilerden biri , Kürdcrin cm
peryalisderce parçalanmasının nedeni ola
rak Selahaddin'in Kudüs'ü almasuu gös
terdi. Buna göre Batılılar bunu gunır me
selesi yapmışlar, onun intikamını işte 

750-800 yıl sonra torunlarından çıkarmış
lar. Tam Aytunç Altındal okuru işte! 
Aman efendim, aksine Avnıpa'daki Aryan 
ırkçılığı, Kürt ve daha çok da Farslan yü
celtmeye dayanır. Buna göre bu iki Aryen 
unsur, Arap ve Müslünıan kıtasında mede
niyet yaratmışlardır. Ernest Rcnan'ın "İs
lamcı.l.ık: ve Bilim" adlı konferansı bu dü
şünce üzerine kuruludur -bunu ilerleyen 
süreçte yazacağım). 

Tashihlcr bir kol uzaklığında, ama dc
ğişmeyip değişim talep edenlerin en büyük 
korkusu, herhalde, kendi kimyalaruu de
ğiştirmek olacaktır. 

Not: selimtemo@hotmail.&om ftklindeki e
mail adresimi~ !ifreleri bRfkaları tarR.ftndan ele 
gefirilmipir. Ilgili herkesin bilgisine. ID" 
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U OLIEDE gerçeğin ylıtü, en iyi 
60'1ı yıllarda ortaya çıkar; mutlu 
kimseler var mı bilinmez, sadece 

görüntü vardır ve bu görüntü rol ica 
bı ayakta kalır. Başkalarının nıutsuzluğu, 

mutlu kimselerin ekmek kapısıdır. Her tarafta 
bir kral, her tarafta bir kr-.ıliçe. 

Metin Oktay kral olurken, ya da cl birliği 
ile gollerinin karşılığı olarak ona krallık verilir
ken, yükselişin altında verilen koltuk değnek
leri çocukluğundan alınır: Metin, mahalle ara
sında lastik top, yırok top ayakkabısı ile yeşil 
salıala.ra geldi. Yapılan övgülere son noktayı 
Yeşilçam koyar; Oktay, dönemin stan Ajda 
Pekkan'la film setinde buluşur. Oktay'ın gel
diği yer sporda aldığı başan değil, çocukluğu 
olur. Milli duygular, Metin'in çocukluğu ile 
birleşir. 

Çocuk yıldızlarda yine bu yıJiarda doğar. 
Film yıldı zı olan çocuklar yeteneksizdir. Ağla 
denildiğinde ağlıyorlar, gül denilince gülü
yorlar, ağlamalan da gülmeleri de hep başka
sına eınanenir; acı , başkasının yerine ağlayıp 
gülrnek değil de nedir? İnsanların duygularını 
okşayan ise bu ağlamasını bilmeyen çocukla
rın ağlaması ve acı çekmesidir; altta yatan, sı
man bir diğer gerçek ise bu çocukların yapı
lan makyaja rağmen yüzlerindeki rahattır, ya
şamalarından gelen sağlıklı görüntüler, şimdi 
rol icabı perişandır. Ayşecik, namı diğer Zey
nep Değirıncncioğlu, dile kolay, otuz beş 
filmde rol alır ve Gülşah Küçük Anne filminin 
bir karesinde çıkmayan göğüsleriyle bebek 
emzirir. Tüketilen bir çocuk, tüketilen bir ço
cukluk; babası , Harndi Değirmencioğlu ak
şam yatıyor, kızı sabahleyin oynuyor. 

Sözü Kötü Çocuk Türk'e getirmeye çalı
şıyorum; sevdiğim, kitaplarını ilgiyle izledi
ğim Metis ya}~nlarından çıkan Nurdan Gürbi
lek'in bu kitabı, Ağlayan Çocuk . Acıların 
Çocuğu başlıklı makalesiyle dikkatimi çeki
yor. Gürbilek, Ayşecik, Ömcrcik, Sezercik ve 
Yumurcak fi lmlerinin "çocuklar tarafindan 
değil, büyükler tarafindan" da scvilmcsini, 
"Tıpkı çocuk kitaplanndaki güleryüzlü sanşın 
çocuklar gibi, npkı bebek maması ya da çocuk 
bezi re.ldamlanna çıkan mavi gözlü tombul 
çocuklar gibi, npkı Yeşilçam'ın temiz yüzlü 
sokak çocuklan Ömercik, Sezercik ya da Yu
murcak gibi, bu yüz de bütün yerimliğine 
ragmen erken yaşta örseJenrniş olmanın yol 
açabileceği her rürlü ruhsal kirlenmeden, 
hınçtan ya da şiddetten ~tır" diyerek 
açıklıyor. 

Fina! ise tıpkı bu filmierin sonu gibi 
"mutlu sonia" bitmiyor; Gürbilek, "Yalnız 
80'Jerin ortaJannda Türkiye'nin kendi Doğu
lu yüzünü, kendi taşrasını, şehirde biriken 
.Kiirtleri, ama aynı zamanda onlann yazgılan
nın alınıp sanlabilir bir şey olduğunu keşfet
mesiyle birlikte, bu kalıbın içine farldı bir içe
rik, yeni bir malzeme sızmaya başladı. Keder
li çocuk giderek daha kara, daha esmer!.. niha
yet daha delikanlı bir çehreye bvuşnı. ümer
cik'in arnk kimseye pek inandına gelmeyen 
sanşın neşesi geride kalmıştı. Yıne de şu hiç 
değişmedi: Aalann çocuğu, borlanmış çocu· 
ğun zafere ulaştığı andan geriye dönilierek 

Milli 
çocul<! 

Suğra yapılan istekler üzerine 
geeelerio ağlama seanslan içJn 
Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor, 

davetler alıyor. Herkesi ağlatan, 
ağladıkça rabatıayan devlet 

büyüklerine balkın kablmasıyla 
yeni "yılclızlar" doğuyor. 

kurulmuş bir hikaye oldu hep. Bize aalann 
çocuğu olarak sunulan, aslında bu çileli kav
ruk. yüzün büyük şehirde başanya ulaşnğı, bir 
aileye değilse de paraya kavuştuğu, kendi Do
ğulu yazgısından 'yırttığı' anda çeki.lıniş fo
toğrafi.ydı. Bu yüzden de bu imge, npkı Tuğ
cu'nwı. romanlannda ya da Yeşilçam filmJe
rinde olduğu gibi, aaya eşlik eden onca 
olumsuzluğu yoksayarak temiz, masum, 
onurlu bir imge olarak kalabildi" dı yere k, eli 
mızc bir mendil veriyor. 

Uzun bir girişten sonra Sokak Çocukla 
rı'na sözü getiriyor Gürbilek, kısaca özetliyor 
olmasına rağmen, uzunca cümleler kuruyor, 
nihavet şunu söylüyor: "Sokak çocuklan ka
muoyunun gündemine, aalann çocuğu İnı
gesinin popülerleştiği yıllarda girmişti. Ama 
bu çocuklarm toplumca paylaşılan bir acının 
temsili, milli bir yokluk duygusunun timsali 
olamayacaklan başından belliydi. Her ne ka
dar kendilerine başlangıçta bir acıma duygu
suyla yaklaşıldıysa da, sokak çocuklan aslında 
başından itibaren aa çelcti.lderi için değil, suç 
işledilderi için; adaletsiz şehrin kurbanı olduk
lan için değil, tersine şehri tehdit ettikleri 
için, kısacası ilk başlarda haber dergilerinde 
anıldıklan adla 'suçlu çocuklar' olduklan için 
gündeme geldiler. Yani bu çocu.ldar başından 
itibaren aalann çocuğunu tanımlayan masu
miyetten, büyük şehirde babasız kalmış olma
lanna rağmen ayakta kalmış olmanın verdiği 
onurdan, gücünü aaya tahammül etmiş ol
maktan alan haysiyetten yoksundular. ( ... ) 
'Aalann çocuğu imgesinin masumiyetiyle so
kak çocuklannın suçluluğu arasındaki örtüş
mezlik, imgeyle gerçeği arasındaki bu karşıt
lık, bize iki şeyi gösteriyor. Birincisi, her rür
den 'aalann çocuğu' aslında bir yalandı." 

Yazıda hayalet gibi gezen, çocuklann ruh
lan üzerinde yeri tam olarak belirlenmeyen, 

belki de nasılsa kimse anlamayacak denilerek 
araya sokuşturulan "milli"den Gürbilek'in 
neyin kastettiği ise anlaşılmıyor: Mesela "Aa
ya taharnmülün karşımıza bir milli değer ola
rak çıknğı."; ıııesal.ı, "maruz bırakıldı.ldan bu 
aşılmaz yoksunluktan milli ve Doğulu bir gu
rur türeuneyi"; me~ela, "daha sonra arabesk 
şarkı ve filmlerde göreceğimiz milli-mdodra
marilc ruhsal malzemenin" ne olduğu; mcse 
la, "milli bir erdeme dönüştürmeye çalışan, 
kendisine sunulan her şeyi bu kalıbın içine 
yerleştirmeye hazır bir toplum"la ne)~ n ifade 
edildiğini anlamak mümkün değildir. Acıya 
talıamül , milli dcğcr'le; yoksunluktan milli bir 
gurur, arabesk filınJerdcn milli-mclodra.marik 
ruhSJ.I malzeme ... Milli'nin kapsama alanına 
giren ise Ayşccik, Ömcrcik, Yumurcak. 

Gürbilek'in tarifettiği ve hangisinin ne an
lama geldiğini bir türlü anlama şansına salıip 
olmadığımız "m.illiliklerin" toplu görüntüsü 
söz konusu edilen minikieric bir ilgisinin olma
dığı açıktır. Her koşulda "millilik yok" oluyor, 
demek, milliliği "çoculdara indirgenen" bir 
masumiyecin öznesi haline getirmek, milli söy
lemi meşru bir zemine çekmek., bu zeminde 
söz söylemek, \eri tabanı olarak karşıt kutba 
sokaklan-sokak çocuklannı yekpare birer özne 
olarak yerleştirmek hiç de masum olmayacak
tır. J.\1illi, bir ~ii re sonra herkesin kendine ait bir 
milli sorumın olması olarak telafuz edilmeye 
ba~landığında güç kendini askerin yüzünden 
başka bir yüzle ifade etmeyecektir, üsreük bu 
asker, çocukların tebesümünden, merrnilerin 
kahkahasım gönneyecek kadar acımasız ola
caknr. Sakız gibi çiğnenmiş, yemek sırasında 
masanın altına yapıştınlmış bir kitlenin çocak
lanndaıı söz ediliyor çünkü; yemekren sonra 
sindirilmiş ve dışarı atılmış bir nesne olarak asi
mile edilmiş bir topluluktan yani. Gürbilek'in 
bütün derdi ise meselenin vicdandan çıkıp , 
cüzdana döndüğü zaman ortaya çıkıyor ve 
açıkça şunu söylüyor: "Sokak çocu.ldan, acının 
kestirme ifadesini bulmakta zorlandığı.mız do
nuk ve ifadesiz yüzleriyle olduğu kadar, vicda
nımı.za değil, cüviammıza seslenen arsız ve te
peta.ldak bakışlanyla da sokaktan geçenler için 
acının değil suçun, kaba kuwetin ve ihlalin ala
nına aitler." 

Vicdan ve cii:ıdan aliternsyonu "v" ve "c" 
harflerinin uyumu, acının tanımı ve tayininde 
~lt acının bir yanını ifade için kullanılıyor; 
tersi l)lr durum ıse hiç söl konusu edilmiyor: 
Denilmiyor ki bız, bu adamiann köylerini ya 
karkcn cüzdanını, babalarına işkence, annele 
rinc tc\·acüz ederken vicdanını y.ıktık; denil 
ınivor ki bu sokak çocuklarının kızkardeşleri 
sokağa ilk adımlarını -attıkları an Ömercikleri n 
babaları taralindan tokatlanıp götürüldü, dc
nilmiyor ki biz bu adamiann gunırlanyla, 
onurlanyla omadık \'e Gürbilek'in uyuduğu 
yatağın çarşaflanndan ince elbiseler içinde bu 
çocuklar kış günü sokaklarda uvuyor. 

Hanrlatmakta yarar var, 60- 70'1i yıllarda 
çocuk kahramanların ağır bastığı filmler gişe
leri altüst etıni~tir. Dönem Ay~ecik ile ba~lar, 
film bir furya biçiminde tunınca, 1965'te Ses 
Dergisi "Çocuk Yıldız Yanşması" dütenle
mekte geç b lmaz. YartŞ11!Jda dereceye gıren 
çocuklara filmlerde oynama "şansı" sunulur. 
Çocukların çocukluklarını sergilcmeleri , gü
lümseyişlerini, taklitlerini bile tüketim alanına 
sokmaları , giderek, "büyü.ldcrin gözlerine" 
birer arrist olma hayalleri gerçek anlamda 
"devlet dersinden" öldürülmüş olmalarının 
başka bir okumasıdır. Yarışmaya giren çocuk
lar, torpilli olmayanlardır. Ne Ayşecik gibi se
narist bir babanın, ne Yumurcak gibi aktrist 
bir annenin, ne de· Afacan gibi yapınıcı Ümit 
Utku'nun çocuklandır. Yarışmaya giren-gir
meye sevk edilen çocuklar, bu yıllarda kesilen 
raconlarla birlikte düşünüldüğünde, baba ve 
annderin dünyaları "kutsal aile" içinde biraz 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Sonu cik· cak'la biten çocuklar büyü
düklerinde birer servet sahibi olmuş, sine
mayla bir ilgileri kalmamıştır.Çocuklarııı 
içinden gcldıkleri, çıktıklan tarihi birikim ise 
hiç de Gürbilek'in "milli tanımlamalanyla" 
örtli~ccck gibi degıldir Çocuklar oyuncu , 
yapıl.m bir film olsa, Gürbilek 'e söyleyecek 
hiçbir ~<i1. buluıı;ıma.r.dı, ancak yapılan bır kı 
ya~ var, kıya~ııı ötesinde bir dönem var ve bu 
dönemlerin milli diye aziedilen aktörleri ve 
ak töreleri \,ır. 

Türkiye'de her dönem çocuk istismar 
edilmiştir. Gürbilek'in kitabını okuduğum 
günl~rdc Türk tclevziyonlannda Suğra Ral, 
Eda Inal ve Merve Şatır Türkiye'nin milli gu 
rumnun üç yıldızı olarak TV'Ierin en fazla 
reyting alan kimseleri olmuşlardı. Suğra Bal 4 
yaşındaydı ve yıldız ı Ankar-a Sanayi Odası'nııı 
başanit ihracatçtiara ve vergi rckortmenlcrinc 
ödül vermek için düzenlediği törende parla
mıştı . Bal, İstiklaJ Marşı'run 10 kıtasını ezbc· 
re okuyup, bakan \'C mill~tvckillcrini ağlar
rruştJ. Devlet ağlıyor işte. Işadarnlan ağlıyor, 
vergi rekortmenJeri ağlıyor, televziyonda 
Suğra'yı izleyenler ağlıyor, resmini gazetede 
görenler ağlıyor. 

Bu yüzden Suğra yapılan istekler üzerine 
geeelerio ağlama seanslan için Türkiye'yi do
laşmaya başlıyor , davetler alıyor. Kulağından 
büyük küpellerle herkesi ağlatan, ağladık.ça 
rabatiayan devlet büyüklerine halkın kanlma
sıyla yeni yıldıziann doğması da kuşkusuz cr
teJenmeyecekti: Eda İnal, İskenderun'da ya
pılan Kültür ve Turizm Festivalı 'de İstiklal 
Marşı'nı okuyor. Eda, beş yaşında. Başka bir 
festival ise Afyon'da yapılıyor. Afyon'da her 
yıl düzenlenen Kiraz ve Kayısı Festivali'nde 
yine dört yaşında bir kız çocuğu olan Merve 
Şatır sahneye çıkıp, İstiklal Marşı 'nı okuyor. 
Ancak garibiın-, bir yerde unutunca, otunıp 
ağtarnaya başlıyor. 

Gürbilek'in milli değer olarak anlattığı, 
"aşılmaz yoksunluktan milli denilebilecek bir 
onur rüretmeyi" acaba bu çocuklar mı devral 
mışlardı ? 

Gürbilek'in kitabında Dosyoyevski'den 
yapılan bir alıntı var, "Aamasızlığım öylesine 
yapmaak, zorlama, yalnızca kafmıın ürünü 
ve kitaptan kapmaydı ki, kendi davranışlanma 
kendim bile bir dakika olsun dayanamadım." 
Dosyoyevski kimi kastediyor? Tek kelime ile 
Gürbilek'ı. Bır katkı olabilir mi bilmiyorum, 
bende Ecinnıler'den bir örnek vereyim. Ro
manııı kahramanı Şatov, kansı başka birinden 
gebe olarak eve geldiğinde, onıı eve alır. Şa
tov acaba onurundan, acaba gururundan çok 
şey mi kaybetti? Acaba kansını sokağ.ı arsaydı 
dalıa onurlu mu olurdu? Yoksa Gürbilek'in 
aradığı mıllilik Halide Edip'in ara ladığı bir 
gecelik Zcyno'da mıdtr? Zc!110 daha çok "fa
hişelere" uygun görülen bir adla çağrılır : Kürt 
şeftalisı. Zcyno'nun oğlu egemen ideolojinin 
Kürtlere reva gördüğü bir lakapla anılır: Haso 
çocuk. Edip'in üzüldi.iğü bir şey vardır ki o 
da, Haso'nun bir Kürt olarak yetişmesidir. 
Binbaşı Hasan 'nın "bir gençlik hatasıdır" Ha
so. Belirtmekte yarar var: Cumhuriyet döne
mi romanın ilk "sokak çocuğudur" Haso. 
Türk enteJektüelleri, eleştirrnenlcri, Türk ro
manında babalar bahsinde nedense Binbaşı 
Hasan'ı anlamazlar. Hasan "gelişmiş bir ba
ba"dır, cinsel olarak da silahlı bir güçtür, üs
telik "milli bir erkekliği" vardır vs. 

Gürbilek bu yazısıyla çocuklar, sokak ço
cukları ilc ilgi li hiçbir şey söylemiyor. Kitabın 
bendeki önemi ise Oğuz Atay'dır; anladım , 
ayru şeyleri sevmek bir kurtuluş değil. Çünkü 
Gürbilek, onca alıntJ yapnğı Oğuz Atay'ın 
devrimden önceki adı Mükrimin Ziya olan 
kahramanın millilik kriterlerini gözardı edi
yor; Ziya ile bir hesaplaşma olmadan kimse
nin sokak çocuklarına söyleyecek bir sözü ol
mamalıdır. IY" 
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Bir del 
at1rat1 

• 1n1n • 

rnOGOL'ÜN ölümsüz eseri 'Bir 
Delinin Hatıra Defteri' öykü
süyle ilgili; "hayallerini yo

rumladığı koğuşunda, yatağı
nın ucundan birebir göze göz his

settiklerini hissetmeye cesaretiniz var 
mı" ifadeleri kalmış aklımda. Kim yaz
ınıştı bilmiyorum ama kendisi de sıra 
dışı yaşamıyla yarı deli sayılabilecek 
Memduh Iğırcık'ın yaşadıkları bu ifa
deleri getiriyor hatıra. Ayniyle vaki sa
yılmasa bile başlı başına bir trajedi 
onunki. Zira 12 Eylül'den sonra ağır 
işkence gördüğü Diyarbakır Devege
çidi'ne yıllar sonra araşorma yapmak 
üzere gelen ve kulaklanndaki keskin 
çığlıkların izi silinmeden yaşamını 
kaplumbağalara, ağaçlara ve börtü bö
ceğe bedelsiz teslim eden bu gönül 
adamının yaptıklarını aslında bir tür. 
delilik olarak tarif edemez miyiz? 

İlk ve Orta Öğrenimini doğduğu 
yer Siverek'te tamamlayan Memduh 
Iğırcık, Yüksek Öğrenimine İ.Ü. Ga
zetecilik Enstitüsünde başlar. İstediği 
olmuştur; o yıllarda izlediği filmler ve 
okuduğu kitapların da etkisiyle dışla
nanların, yoksulların, aykırı insaniann 
serüvenlerirıi yazacak, onların zengin 
öykülerini gün ışığına çıkaracaktır. 
Ancak yola çıktığı mecra ona aykın 
hayatlan irdeleme şansından çok ken
di aykırı hikayesinin yıllar sonra yazıl
masıyla dönüyor şimdi. 

İçindeki okuma, öğrenme hırsı o 
kadar yüksektir ki üniversitelerin halka 
açık, özerk olduğu o yıllarda iki yük
sek okulu aynı zaman da okumak ola
nağından faydalanır. Tekrar sınava gi
rer ve bir diğer hayalirıi gerçekleştire
cek, yani doğan~.n kapılarını kendisine 
açacak olan I. U . Orman Fakültesini 
kazanır . Böylece öteden beri merak 
ettiği doğadak · karmaşık ilişkileri anla
yacakor ... 

Dünya gençliğinin ayaklandığı 
1968 yılındayız, Türkiye üniversite 
gençliğinin bu romantik döneminde 
bir yandan insan serüvenlerinin peşine 
düşen diğer yandan doğadaki karma
şık ilişkileri çözmeye çalışan Memduh 
Iğırcık, dünyayı saran gençlik hareke
tinin de içinde yer almaktan geri dur
maz. Zira daha lise yıllannda T.İ.P'li
dir. Kendi deyimiyle " bir romantik 
olarak, bu romantik ayaklanmaya ilgi
siz kalamaz. Küba Devriminin du
manlarının tüttüğü, CHE'nin mate
minin tutulduğu, Vietnam başkaldın
smın ABD'ye kök söktürdüi,ıü kısacası 
" ... daha f.ı.zla Vietnam, Emesto'ya 
bin selam'ın gönderildiği, postallı par-

kah kavgaya tutuşulduğu; 6. filonun 
denize döküldüğü, 'Kanlı Pazarlann' 
yaşandığı, "16 Haziran İşçi Hareke
ti"nin yüreklere korku saldığı yıllardır 
bu yıllar ... 

En sonunda 12 Mart Muhtırası 
gelip dayanrruşor kapıya. Radyoda 
saatlerce süren ve "aranıyor"la biten 
numaralı sıkıyönetim bildirilerinde 
OllW1 da adı vardır. Kaçar, saklarur, 
kitabında teslim olmak yazmaz çün
kü. Ama herkes gibi o da yakalanır ve 
tutuklanır. 

Sonrasında 'Ecevit A.ffi'ndan ya
rarlanır. Bıraktığı eğitimine yeniden 
başlar. Bu kez tek bir fakülteyi tercih 
edecektir. Durum değişmiş üniversite 
özerkliğine son verilmiştir. Orman 
Fakültesi'nde karar kılar. Kendi ifade
siyle "doğanın karmaşık yapısını ve iş
leyişini anlamak" dal1a ağır basmışor. 

Öğrenciler yeniden örgütlenmeye 
başlayınca o kaybetmediği heyecaruy
la "nerde kalmıştık" deyip kaldığı 

yerden devam eder. Ancak oyunun 
kuralları değişmiştir, silahlandınlan 
milister gençliğin üzerine salınmıştır. 
Devir-Çatlıların, Ağcaların, canım sı
kıldı komünist öldüreyim diyen Veli
can Oduncu'ların devridir ... 1976 da 
bu güçler tarafindan kaçıcılma teşeb
büsünden ve 1977'deki 1 Mayıs Kat
liamından şans eseri kurtulur. Sık sık 
içeri alınır boy hedefidir artık. Or
man Fakültesinin ve bu kez 12 Eylül 
Cuntasının listesindedir. Yine tutuk
tanır; Antalya, Urfa ve Diyarbakır iş
kencchanclerinde cehennemi yaşar, 
hayatı boyunca unuramadığı olaylara 
taruk.lık eder. Yaşadıkları ve tanıklık
ları dünyasını karartmıştır. İnsanın 
bu denli zalim ve alçak olabileceğirıe 
akıl erdiremez. Tekrar içeri alınma 
korkusuyla kendini Ege'nin sularına 

Memduh lğ1rak şimdilerde 
Diyarbalur'da. nplk Fransız 
safari ~lbiseleri ile kentin 

parklannda,ağaçhk 

alanlannda ve su 
havzalannda 

rastlayabilirsiniz. 
S1ra diŞI tavırtan 

ve s1cak gülümsemeslyle 
sizi karşiiadiğında 

dahi ml deli ml olduğu 
konusunda kuşkuya 

düşersin iz. 

vurarak yurt dışına kaçar. 
Sürgün hayatı başladığında sür

günlüğün bir tür çürüme, ötekileş
me, kendinden vazgeçme olduğunu 
görür. İnadına yaşamak, inadına 
ayakta kalmak için yarım bıraktığı 
"doğayı keşfctıne" sevdasının peşine 
düşer. Kırsal sosyoloji, Kalkınma 
Projeleri ve Akdeniz Bitki Örtüsü 
konulannda mastır diplomaları, Ya
banıl Yaşam Konusunda doktora tezi 
hazırlar. 

1990'da işkence gördüğü Deve
geçidi'nde sosyolojik bir araştırma 
yapmak üzere Fransa Araştırma Ens
titüsü adına Diyarbakır'a gelir. "Bu 
ses benim sesim mi?" dediği çığlıkla
rını arar bu tamdık yerde. Devegeçi
di havzasında cndemik türlerin pe
şindeyken zaman zaman çığlık sesle
ri, zincir şakırtıları dolar kulaklarına. 
Belki o günlerin izlerini aradan geçen 
onca yıla karşın unutamarruş, belki 
de yaşadıklan ona bir tür deliliğin ka
pılarını aralarnışor. 

Diyarbakır'dan döndüğünde ta
zclenmiş ve yenilenmiş çığlık sesleri 
kulağındadır halen. Araştırma görev
lisi olarak çalıştığı enstitüyü ve çok 
sevdiği İstanbul'u bir görev çağrısı 
üzerine terk eder ve bir şeyleri değiş

tirmek üzere Diyarbakır'a gelir. 
Memduh Iğırcık şimdilerde Diyarba 
kır'da. Tipik Fransız safari elbiseleri 
ile kentin parklarında, ağaçlık alanla
rında ve su havzalannda rastlayabilir
siniz. Sıra dışı tavırları ve sıcak gü
lüınsemesiylc sizi karşıladığında dahi 
mi deli mi olduğu konusunda kuşku
ya düşersiniz. Ama sebatla dinleyin 
ve ona hikayesini sorun. Anlatacakla
nnda yitik bir kuşağın izlerini göre
ceksirıiz, inadına sürdürülen ve ralan
dan kurtarılmış bir yaşamın! 9'-
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Gezici giriicii festival 
[;)

kiRil: Festivaller yapıldıkları yere büyük 
katkı sağlar. Sadece ekonomik katkı de
ğil, bulundukları kente kültürel bir hare

ketlilik de getirirler. Hele bir de popüler 
olmaya görsünler. Mesela Cannes gibi adını 

bu kadar çok kimsenin anınayacağı bir kenti film 
festivali Fransa'nın en bilinen şehirleri arasına 
soktu. Amerika'nın soğuk, ücra kasabası Sundan
ce'i, yine bir film festivali dünyaca üne kavuştur
du. Ornekler arttınlabilir, tek tek saymaya gerek 
yok. Bizde de Antalya, Ankara, İzmir ve hatta İs
tanbul'u gölgede bırakacak bir popülerliğe ulaşı
yor festival zamanı. Sözün özü: Festivaller bulun
duklan şehre nur yağdırıyorlar. 

Ülkemizde harıidir, bu formüle ters düşen, 
düşebilecek bir festival gerçekleşiyor. Ters düşe
bilir, çünkü Avrupa Filmleri Festivali'nin tck bir 
rnekarn yok, çünkü diğer adı Gezici Festival. An
kara'dan başlayıp Kars, T iflis ve Bakü'yü gezdi bu 
sene. Bir bakıma fesrivalin kendisi gezdiği şehir
lerin önüne geçiyor diye de yorumlanabilir. Ama 
festival dolaştığı kentlere ekonomik ve kültürel 
hareketlilik getirme işlevini de umıtmuyor. Hele 
Kars gibi merkezin uzağına düşen bir şehre. Bu 
sene bu coğrafYaya kolay kolay uğramayacak bir 
sürü Avrupa filmi bu sayede Karslı sinemaseverle
rin ayağına geldi; bir sürü sanatçı, sinemacı, gaze
teci, akademisyen ve öğrenciyle birlikte. Bir de 
madalyonun öbür yüzü var. Bir sürü irısan da bu 
vesileyle Kars'a gelmiş, Kars'ı görmüş oldu . Katı
ltmcılann arasında benim gibi hayatında hiç Do
ğu'ya gitmemiş olanlar da vardı. Festival bu yö
nüyle çift taraflı bir katkı yapıyor. Bir taraftan 
filmleri Kars'a sunarken, diğer yandan da Kars'ı 
misafirlerine sunma işlevi görüyor, onlara Do
ğu'yu tanımalan için bir tirsat yaratıyor. (İsken
derun'un doğusuna bu yaşıma kadar gitmemiş 

· olmam benim ayıbımdır. Am;ı olmadı işte. Eş, 
dost, akrabam yok oralarda. Bir de maalesefbatı
merkezci bir anlayışımız var ya, her şey Anka
ra'nın batısındaymış gibi düşünüyoruz, o da en
gel olmuştur mulukkak trene atlayıp gitmeme. 
Kendi ülkernde turist gibi gezmeyi de içime sin
diremediğimden olsa gerek, bir vesile beklemişin1 
demek ki. Yoksa istemediğimden değil. Kısmet 
Gezici Festival 'in Kars ayağınaymış.) 

Gezici Festival işte böyle bir vesile yaratmayı 
beceriyor. Kars'ta Eskişehir'den öğrenciler de 
vardı, Diyarbakır'dan gençler de, Avrupa'dan yö
netmen, oyuncu ve film eleşrirmenleri de. Bu sa
yede Kars'a fi lm izlemeye gelen bizler Kars'ın yir
mirıci yüzyıl başmdan kalına Rus binalarma ve 
geniş caddelerden oluşan şehirciliğine de tanık 
olduk. Onunla birlikte yıllardır Ata sporu olarak 
beliediğimiz ciridin ne kadar sert, hızlı ve tehlike
Li bir spor olduğunu gördille Ani Harabeleri'nin 

Ankara' dan başlayıp Kars, Tiflis ve 
Bakü'yü gezdi bu sene. Bir bakıma 
festivalin kendisi gezdlğl şehirlerin 

önüne geçiyor diye de yorumlanabilir. 

yordu. İşin güzeli bu festival gezici olduğu için 
seneye Van'a, Rize'ye, Diyarbakır'a, Mardin'e 
veya Antakya'ya da uğrayabilir. Hatta uğramalı. 
Çünkü Dağlı'yla Batı'yı yakınlaştırmaya, aradaki 

. bağlan güçlendirmeye çalışmak biraz da bu ~r 
festivalleri n, geçici de olsa böyle kültürel ilgi mer
kezlerinin önemini kavramaktan geçiyor bence. 
Doğu ve Güneydoğu'yu geliştirmek için hep 

ekonemik projeler ortaya atılır. Elbette merkeze 
uzak kalınış bölgelere daha fazla yatırım, iş, bu

gôrkemine, orada Ermeni ve Bi
zans eserleriyle birlikte S'elçuklu 
mimarisine de şahit olduk. Çıldır 
Gölü'nün mevsimin ilk kar yağı
şına kendini huzurla teslim edişi
ni izledik. Bu sırada kentin iki si
nema salonunda, Lars Von Tri
er'den Aki Kaurismaki'ye, Luchi
na Visconti'den Jacques Tari'ye 
Avrupa filmleri, bu senenin id
dialı Türk filmleri ve her yerden 
kısa filmler gösteriliyordu. Misa
fi rler kente sinema sunarken, 
kent de misaliriere kendini sunu- [ ahmet1lgaz ] 

nun getireceği daha iyi ya
şam koşulları ve ekonomik 
kalkınma önemli. Ancak bir 
kez daha fark ettim ki, kül 
türel yakmlaşmayı sağlamak, 
aradaki bağları güçlendir
mek de en az o kadar önem
li. Festivaller, özellikle Gezi
ci Festival gibi farklı şehirler
de düzenlenen festivaller bu 
işi son qerece iyi beceriyor. 
Gezmeye, dolaşmaya, gös
termeye devam et Gezici 
Festival. ID" 

r------------ - .--- • 
1 
1 
1 Yurtiçi: &Om / Yıl 

ıs Euro 1 Yıl 
100 Dolar J Yıl 

1 Avrupa: __ 
1 ABD ve Uzakdoğu: 

1 
1 

1 
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Kenne h Sne n'un heykelleri 
AYPJIR söylemesi, Paris 'te öğrenciyken arada bir Palais Royal bahçesine gi
dip huzur bulurdum. Aradan nerdeyse 30 yıl geçmi~.Yolum bir nedenle Paris'e 
düşünce, nostaljik takılıp bir defa daha gömıek istedim o huzurlu bahçeyi. 

Modern modem heykeller koymuşlar sağa sola. Çeliğin soğuk rengi ta 
uzaktan dikkati çekiyor. Modern sanata saygım sonsuz ama gene de hiç ho~
ma gitmedi. Ne de olsa 30 yıl öncesinin parkını bulmak istiyordum. Anl~ılır 
bir tutuculuk. Ama yaklaştıkça heykellerdenedenini uzunca bir süre açıklaya
madığım bir çekicilik hissettim. Sadece ben değil, 7'den 70'e herkesin dikkati
ni çekiyorlardı. Anladım nedenini sonunda tabii ... Heykeller en temel doğa ya
sası olan yer çekimine meydan okuyorlardı. 

İlk çarpıldığm heykel, yere çapraz dayanmış üç çelik borudan ve bu üç çe
lik borunun üstünde metrelerce yükselen onlarca başka borudan olu~ordu. 
Yükselen borular yerçekimine meydan okuyarak havada boşlukta duruyariardıl 
Birbirlerine çelik halatlarla bağlıydılar ama ne zamandan beri çelik halatlar 
nesneleri uçunna yeteneğine sahipler? Önce çelik halatiann esnek olmadıkları
nı, çelik halat süsü veri Imi~ sert bir madenden yapıldıklarını sandım. Eğer öy
leyse büyük bir düşkırıklığı yaşayacaktım. Bir sanatçının böylesine ucuz bir yo
la ~vurarak izleyicileri kandınnaya çalışması yüz kızartıcı suç sayılmalıdır. 
Dokundum halatlara. Hayır, gerçekten de esnek çelik halatlardan yapılmışlar
dı. Biraz ilerde, bunun gibi dikey değil yatay duran ama belli ki aynı ilkeye gö
re yapılmı~ ve aynı derecede ~ırtıcı bir başka heykel daha vardı. 

Bu nasıl olabilirdi? Uzunca bir süre ~kın lıktan kurtulamadım. Neden son
ra sadece dört borudan olu~u~ bir eser gördüm de i~in püf noktasını anladım. 

Dört borudan üçü uçlarından yere dayanmı~ (yere çakılmamı~lardı, sade
ce yere dokunuyorlardı) ve çapraz duruyorlardı, ama dördüncü boru havalan
mıştı, üstelik yere dayalı olanların hepsinden daha da yukardaydı. Borular bir
birlerine gene çelik halatlarla tutturulmuşlardı. 

Meseleyi daha iyi analiz edebilmek için hangi borunun hangi ucunun hangi 
borunun hangi ucuyla bağlandığınıda belirten bir tablo yaptım. Belli ki önemli 
olan havadaki A borusunun bağlanış şekliydi. Havadaki A borusu, üçü yukar
dan, üçü de aşağıdan olmak üzere altı yerinden çelik halatlarlayere dayalı olan 
X , V ,z borularına bağlanriıı~. Borunun üst tarafı(A2 ) aşağıya doğru (X2, 
Y2, Z2'ye), alt tarafı <Al) ise yukarıya doğru (X2, Y2 'ye) bağlanmıştı. Bir de 
ayrıca AI aşağıya doğru YI'e bağlanmıştı. Çelik halatlar çok gergin oldukla
rından, bu 6 bağlantı A borusuna 6 değişik yörürıgede kuvvet bindiriyordu. Her 
biri A borusunu belli bir yöne çekmek istiyordu. Bu 6 kuwete bir de doğanın 
yerçekim gücünü eklemek gerekir. İşte bu 7 gücün (vektoryel> toplamı O ediyor 

ve A borusu bu sayede havada kalıyordu. · 
Borular bu gergin çelik halatlarla o ka

dar sağlam bir biçimde birbirlerine kenet
lenmişlerdi ki, çocukların üstüne çıkıp oyun 
oynarnalarına bile bana mısın demiyorlardı. 

Nedense heykeltı~ın ismini bahçede 
göremedim. Olmalı, mutlaka olmalı, Fran
sızlar incelikleriyle tanınırlar ama ben göre
medim. Türkiye'ye geldiğimde internetten 
ar~tırdım. Buldum: Kenneth Snelson. İn
ternet adresi www.kennethsnelson.net. 

Biraz minimalizmi, biraz da kinetizmi 
andıran ama her türlü akımdan bağımsız 
Snelson'un yapıtları. 

Kavramsal sanatla hele hiç ilgisi yok. 

] 

(Oh be!) Matematik mi, fizik mi, mimarlık 
mı, mühendislik mi, yoksa sanat mı? Herkes 
kendi karar versin. ~ 

Eski d vrlmcl, şimdil rln yorgun 
demokr t•ydau. N rk lzml fel$e· 

f olarak IÇ$elle,tlren, m 
proletary dlktatörlütüne d 

karşt <•kan ort yath 
damd•,yapbA• yapabildiği 
y makt1, belki yararn 

y m la k... Ne ıam n görse 
ski bir dost, atopyal flftl 

hat1rlarda ••• 

l<imeyen do t 
.. eskiden de severdjm. Bizim şef
lerden biriydi. Yiğitti. Yalansızdı. 
Sevecendi. Bilgiliydi. En hızlı ko

şuculardan biriydi. İnançlıydı. Kav-
ga adamıydı. Teorisyendi. Şetkatliydi. 

Dostlan için baş vermeye hazırdı her dem. 
Onunla konuşmak zevkti o zamanlar bile. 

Geçenlerde bu dostla bir araya geldik. 
Yetmişli yıllann sonuydu. O yirmi beşin
de, ben yirınili yaşlann başındaydım. Ve 
vaziyet fena halde değişmişti. Sakalında si
yah tel kalmamıştı neredeyse. Benimkiler
se alacalıydı henüz. Alınlanmızda hayatın 
imzasım attığı çok sayıda çizgi vardı. 
Onun torunlan vardı. Benimse yaşlan yir
miye yaklaşan iki can. Birkaç saat geçmişi 
konuştuk. Güldük, hüzünlendik, hatalan
mızı konuştuk. İnsan olarak kimdik bizler? 
Nasıl yaşardık? Hayata, devrime, aşka, 
dostluğa nasıl bakardık? O deli dolu nıh
lanmızı besleyen kaynaldar neydi? Ve daha 
birçok: şeyi yanrdık masaya. Ve aynlırkcn 
gecenin içinde, ertesi gün geçmişimin izle
rini sürmeye, o mekaruara uğramaya karar 
verrniştim. 

Eski devrimci, şimdilerin yorgun de
mokratı, Marksizmi felsefe olarak içselleş
tiren, ama proletarya diktatörlüğüııe karşı 
çıkan orta yaşlı adam, her zaman olmadığı 
gibi erkenden kalktı yatağından. Duşunu 
aldtz.~valtısıru yaptı. Ve çıktı sokağa. 

JJk melcin, on sekiz yaşında kaydım 
yaptırdığı üniversite binası oldu. Bina ye
rindeydi. Ama iş haru olmuştu. Bir kahve
haneye oturup eski günleri düşündü. Gir
mediği dersleri, kavgalaruu, teorik tartış
maları. Ve bir şeyi daha. Güzel, azimli bir 
genç kızı! Solcu olmadığı için okula gir
mesine izin verilmeyen o kızı düşündü es
ki devrimci. Ve vicdan sızısı nem saldı 
gözlerine. 

Ev yapımı, kuru az pilav mekinına da 
uğramak istedi eski devrimci. Mekan yok
tu yerinde. O mütevazı yer yıkılmış, yerine 
koca bir apartman yapılmışn. Andı içinden 
o yoksulluk günlerini ve yürüyüp gitti. 

Bir yoldaşının kurşunlandığı yere düş
tü yolu. Oradan yoldaşı kaldırdıklan hasta
neye giderek bir süre bakındı. Ölümden 
dönen yoldaşının yüzündeki acıyla har
manianan kararlılığı getirdi gözlerinin 
önüne. 

Taksim'e ilk gelişini anımsadı. 1977 
yılı. 1 Mayıs. Çatışmalar ve onca ölüm. 
Vurulup düşenJer. Entrikalar, komplolar. 
Karanlık güçler. Bir banka oturup heykc
lin orada, o korkunç manzaralan canlan-

dırdı zilıninde. Ve ruhlarına saygılarını 
sundu, genç yaşta bu dünyadan aynlanla
rın. Sonra Harbiye, Dolapdere, Şişli, Os
manbey, Feriköy ... Korsan gösteriler, ça
tışmalar, ölen hocaların ardından havaya 
kaldınlan yumruklar, yazılamalar, bildiri
ler, tutuklanmalar, kaçmalar, kovalama
lar ... Birkaç saatini aldı bu mek3.nlar eski 
devrimcinin. İçi dolup taştı mekanlan ge
zip düşünürken. Onlarca kez karakollar
da sabahlamak zorunda kalmıştı o za
manlar eski devrimci. Oralan da ziyaret · 
etmeye karar verdi. Bazı karakollar taşın
mıştı. Bazılan ise "dimdik" ayaktaydı. 

Yediği dayaklan düşündü, eski karakol 
binalaoru hayal ederken. Saygılannı sun
du ona "çok iyi" davranan şimdilerin 
emekli polislerine ve yürüyüp gitti öfke 
içinde. 

O dönemlerde kaldığı öğrenci evlerini 
de ziyaret etti elbette. Çoğu yerinde değil
di, ama anılar taptazeydi hala. Oralarda ya
şadıklanıu geçirdi gözünün önünden. Bir
likte kaldığı yoldaşlan, tarnşmalan, açlık 
çektiği geceleri, şeflerden gizledik.leri ka
çamaklannı düşündü. 

Kendisine ilgi duyan, ancak sanki ya
saklanmış bir şeymiş gibi duygulannı aça
madığı kadınlarla karşılaştığı yerlere de 
uğradı . Tatlı, güzel, genç kızlardı. Acaba 
şimdilerde nasıl bir görünümleri vardı? 
Çoğunun tonınu olmalıydı. Gençlikleri 
gitmişti. Acaba hala inanıyorlar nuydı dev
rime? Çocukları ne yapmak istediklerini 
aıılanuş mıydı acaba annelerinin? Bilmi
yordu. 

Yola devam etti eski devrimci. 
Ve bir vapura binerek Heybeliada'ya 

gitti. M;ıo'yu reddedip neden Enver Hoca 
çizgisini benimsernelerini tartıştıklan yer
leri gezdi. Denize baktı. Ağaçlara. Topra
ğın kokusunu çekti içine, çıplak ayak yü
rürken ada toprağında. Ve bir çuval içinde 
sırtında taşıdığı sıcak ekmekler yüzünden 
akıttığı terin gözlerini y_akmasını düşündü. 

Geri döndü adadan eski devrimci. Evi
ne gitti. Aynada uzun süre aradı yüz hat
lanndaki gençliği. Bulamadı. Hüzünlendi. 
Koltuğa bıraktı kendini sonra ve sevgileri
ni yoUadı 78•kuşağına. 

*** 
OKURLARIMA NOT: 
10 Aralık Pazar günü Kadıköy Meprus

to Kitabevi'nde olacağım sevgili dostlar. 
Kitaplaruru imzalayacak ve dostlarla soh
bet edeceğiz. Bekliyorum. li'-
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SIZI DUYOUM CANWl, DERDINIZIN 
DEI?MANI BENDE. HEÇ KU UARINIZIA 

AIWIIZDA E /.gl A!?AMIIYIN. BEN 
SIZIN HIZMETKA/?INIZIM/_ 

AHA DA BU TOI?BADA 
BilliNCI SINIF MAL 
YAR, siz/NDI!? BU/_ 

YA/.NIIIZZZ-

1 

E MADEM HIZIIf/H DA 
BIZIM YUMIIJUAJ<AFAYI 
NIYE AIJP cm/ PEKI? 

HEÇ HlZII? PAZMUKYAPM? 

VAU.A IEI?EFSIZliK m/K_ 
Bl CICMNA AI?KADAI SIIITIK YAI-
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Üçüncü Kadın 
Alev Aksoy 
Croutier 
Remzi Kitabevi 

Kitapları 21 di
le çevrilmiş ve ulus-

~.,~-.ı lararası ödüller al
mış Alev Aksoy 
Croutier'in Türki
ye'de çevrilen yeni 

'---,-------' kitabı, Üçüncü Ka
dın, Remzi l<itabevi tarafından yayım
landı. 1904 İstanbul. Zinnur ve Nuriye, 
Babtali'de yüksek derecede bir memu
run, iyi eğitim görmüş ve tutucu anlayı
şa karşı koyan kızlarıdır ... Madam Lera 
cesur yazılarıyla erkeklerin dünyasında 
varolma savaşı veren bir Fransız gaze
teci ... Bu üç akıllı kadının gizemli bir 
ilişkiye girdikleri kişi ise, İstanbul'a bir 
deniz subayı olarak gelen ve Doğu hak
kında yazdıklarıyla ün kazanmış olan 
Pierre Loti ... Bu roman, kafes arkasın
daki tutsak yaşama başkaldırışta ulus, 
din, eğilim farkı tanımayan bir kad ı n 

dayanışmasının hikayesidir. 

Bir Masaldı 
Geçen Yıllar 
Stella Aciman 
+1 Kitap 

(Brana'nın gözü 
yatağın başucunda, 
duvarda asılı duran 
haça takıldı. Sonra 
bakışları Fatma 
Hanım'ın elindeki 
tespihe, başındaki 

IL...------• yemeniye, hazanın 

isteğiyle sürdürdüğü duaları mınidan
dığı dudaklarına kaydı ve kulaklarında 
üç büyük tek Tanrılı dinin duaları yan
kılanmaya başladı.) 1926 - 1960 Ye
anna, B ra na, Ester ... Türkiye'de yaşa
mış aynı aileden üç ayrı nesi in kadınla
rı ... Fatma Hanım, Zehra, Leman ... 
Anadolu'nun çeşitli köy ve kasabala
rından İstanbul'a göç etmiş Müslüman 
bir ailenin kadınları ... Yaşam onları 
Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir 
araya getirdi. 

r=-=---ı Lanetli Oda 
Tarkan Bartas 
Everest Yayınları 

Güzel bir roman, 
insanı can sıkıntısın
dan, boşluktan ve de 
yalnızlıktan kurtarabi
lir. Everest Yayınla-

•

i:iil.liiiiiii rı'nın bu vıl ilkini dü
zenlediği "İlk Roman 

Yarışması"nda ödülü Güldem Şahan'ın 
Gülgez romanıyla paylaşan, Tarkan 
Bartas'ın Lanetli Oda adlı kitabı geçti
ğimiz ay okurta buluşmuştu. Kurgusu, 
dili ve anlatımıyla hayli ilginç bir ro
man olan Lanetli Oda, İstanbul'da bü
yük bir şirkette çalışan ve kendini ya
şamda fazla bulan Başar Tekil' in kuş
kular, korkular, hayaller ve sanrılarla 
kuşatılmış iç dünyasını konu alıyor. Za
man zaman çevresinde gözlerin uçuştu
ğunu gören ve yaşadığı bu boyut deği
şimini kız arkadaşına anlatan Başar, 
çalıştığı şirketin genel müdürünün bir 

cinayete kurban gitmesiyle ıyıce ıçın

den çıkılmaz bir durumda buluyor ken
dini. Tarkan Barlas, ilk romanında, 
fantastik öğeleri yaşamın gerçekleriyle 
başarıyla bir araya getiriyor. Lanetli 
Oda, sarsıcı bir ilk roman. 

Donizetti Pa~ 
_=.- Emre Aracı 

Yapı Kredi Yayınları 
Tarihe Donizetti Paşa 

olarak geçen ve meşhur 
opera bestecisi Gaetano 
Denizetti'nin ağabeyi 
olan İtalyan asıllı Giu
seppe Donizetti, Na

poleon Bonaparte'ın bandosunda flütçü 
olarak görev yapmış ve sonra II. Mah
mud'un kurduğu Muzika-yı Hümayun 
bünyesinde Osmanlı bandolarına baş 
'eğitmen olarak tayin edilmişti. 1828'de 
İstanbul'a yerleşerek, ömrünün geri ka
lan kısmını Osmanlı Devleti hizmetinde 
geçiren Giuseppe Donizetti Mahmudiye 
ve Mecidiye adlarıyla anılan iki saltanat 
marşına imza atmış ve sarayda Batı 
müziği dersleri vermişti. Emre Ara
cı'nın Bergama, Napol i, Paris, Viyana, 
Cambridge ve İstanbul kütüphanelerin
de yapmış olduğu uzun soluklu araştır
malar sonucu kaleme aldığı ve ölümü
nün 150. yılında yayımlanan Donizetti 
Paşa biyografisi ona ait bilinmeyen pek 
çok yeni eser, mektup, fotoğraf ve diğer 
görsel materyalin yanı sıra, eski kay
naklardaki bilgilerin yeniden değerlen
dirildiği kapsamlı bir çalışma özelliğini 
taşıyor. 

Sunset 
Pierre REV 
Erko Yayıncılık 
Pierre Rey: Olağanüs
tü bir yazar ve S U N
SET, elden bırakıla
mayan bir bestseller. 
Pierre Rey'i bir kere 
okuyunca sihrine ka
pılmamak olanak

sız... Romanın karakterleri sanki hep 
göz önünde; olaylar da bir film seyreder 
gibi algılanıyor. Dünyada milyonlarca 
satan bu romanda, AM ERTKA, Los An
geles Sunset Bulvarı'ındaki yaşamı san
ki oradaymışcasına hissediyoruz ... Si
nema dünyasının kodamantarının Holl
ywood'da, çevirdikleri entrikaları hay
retle izleyip, uyuşturucu tutkusunun fa- · 
kir-zengin herkesi nasıl esir aldığına şa
hit oluyorsunuz! 

r------ı Antik Yunan'dan 
Modern Döneme 
Felsefe Tarihi 
G. Skirrbek 
Nils Gilje 
Kesit Yayınları 

Bu kitap size felse
fenin labirentleri için
de dolaştınrken Loc

'--------' ke'u, Hume'u ya da 
Aristo'yu sorgulamak, onların önerme-
lerinin bizim için ne anlama geldiğini 
göstermek istiyor. Felsefeyi, bu alana 
soğuk bakanlara öğretmeyi kataya koy
muş, ileri öğretim teknikleriyle dona-

nınılı bir yazardan müthiş bir başlangıç 
kitabı. Bu kitap, klas i k felsefe tarihle-' 
rinden farklı olarak, bu tarihin içinde 
bildik filozofların dışında, astronomiden 
Kopernik ve l<epler, fizikten Galileo ve 
Einstein, biyolojiden Paraeelsus ve Dar
win, sosyolojiden Weber ve Simmel, psi
kolojiden Freud ve Jung gibi bilim ada
mı-filozofları incelendiği gibi Rawls, 
Rorty, Austin ve Searle gibi son dönem 
fi lozoflara da değinmişti r. Felsefe se
venlere duyurulur. 

Keskin Naneli 
Tolga Gümü~y 
Günışığı Kitaplığı 

"6 Yıl Tam Pan
siyon" romanının ya
zarı Tolga Gümüşay, 
gençlerin karşısına 
bu kez öykülerle çıkı
yor. Gümüşay'ın yeni 
kitabı, gençlik edebi

yatımııda öyküterin taze soluğunu ve et
kili gücünü hissettiren yepyeni bir rüz
gar estirmeyi başarıyor. Yazar, üniversi
te sınavı heyecanından aile sorunlarına, 
okul anılarından 

ilk aşka, internet maceralarından 
marjinal yaşamiara dek pek çok farklı 
konuyu gerçekçi bir uslupla, ustaca öy
kül'eşti riyor. 

Milliyetçilik: 
Türkiye'nin Çıkmazı 
Erdoğan Aydın 
Kırmızı Yayınları 

Yazar Erdoğan Ay
dın'ın "Milliyetçilik 
Türkiye'nin Çıkmazı" 
isimli ll. kitabı geçti
ğimiz günlerde Kırmızı 
Yayınları'ndan çıktı. 

Oldukça geniş bir bakış açısıyla Osman
lı'dan günümüze milliyetçiliği incelediğ i 
kitabında Erdoğan Aydın, incelemekle 
yetinmeyip çözümlemesini yaptığı çık
mazların bir kısmına çözüm önerileri de 
getiriyor. Erdoğan Aydın her zaman ol
duğu gibi bu kitabında da, resmi tarihin 
yıkılmaz sanılan burçlarına akıl bayra
ğını dikmeyi de ihmal etmemiş. Ayrıca 
kitapta keyifle okuyacağınız varsayım
sal denemeler de mevcut. Sadece milli
yetçilik açmazına derin bir bakış için 
deği l "Fatih yaşasaydı, Trabzon protes
tocuianna ne yapardı?" gibi sorulara 
da yanıtlar arıyorsanız, kaçırmayın ... 

Avesta'dan 
şiir atağı 

Daha çoK 
Kürtçe kitaplar
la bildiğimiz 
Avesta yayınları, 

a·~br&l:l geçtiğimiz gün-r lerde şaşırtıcı bir 
çıkış yaparak, 4 
adet Türkçe şiir 
kitabı yayınladı. 

'------=~~--'--="" M et i n Kayga-
. lak'a ait, "Orto-

doks Oğlanlar Için Fücur" ve "Nar 
Defterleri", Enis Akın'ın "Çok Sev
mek" ismini verdiği kitabı ve Mehmet 
Butakın'ın "Yaylılar İçin Dörtlü" kita-

bı aynı zamanda yayınlandı. Beyoğ
lu'ndaki yeni yerinde küçük bir kokteyl 
de düzenleyen Avesta'nın atılımlarının 
devamını bekliyoruz! 

Vedat Türkali 
Ansiklopedisi 
Emin Karaca 
İnkılap Yayınları 

Daha önce duyur
muştuk bu kitabı. An
cak kitap elimize yeni 
ulaştığı için bir kez 
daha hatırlatmak is
tedik sizlere de! Araş

tırmacı - yazar Emin Karaca'nın titiz 
bir çalışmayla hazırladığı kitap, bir ey
lem ve edebiyat adamının hayatının bü
tün köşe başlarını içeriyor. Türkali'nin 
Türkiye Komünist Hareketi içindeki ye
ri ve siyasi dünyası, sinema tarihindeki 
yeri ve yaptıkları, tiyatro yazarlığı, ro
mancılığı, şairliği, ai lesi ve dostları bu 
kitapta. 

Kader Abdolah Tüyap 
v: ........... ı=.,_.,.,,_ ... _ ........ 
"''""'fl ruar ı ııua,yuı. 

İran edebiyatının, önemli bir yazarı 
Kader Abdolah İstanbul Kitap Fuarı 'na 
geldi ve sadece iki gün İstanbul'da kal
dı. Yazarın, İstiklal l<itabevi'nce yayım
lanan Gizli Yazı adlı romanı fuarda yo
ğun ilgi gördü. Uzun zamandır Hollan
da'da yaşayan yazarın İstanbul macera
sı kısa ama yoğun geçti: Güzel kızıyla, 

önce Fuara imzaya giden yazar, ardın
dan Topkapı Sarayı'ndaki etkinliğe ka
tıldı. Kader Abdolah Beyoğlu'ndaki son 
gecesinde ise Sayım Çı nar ve arkadaşla
rıyla edebiyatın konuşulduğu bir rak ı 
sofrasına konuktu! ~Er' 
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HAZlRLAYAN 

bijenş rab 

MESUT UÇAKAN 
UÇ URACAK 

Yönetmen Mesut Uçakan şu sıra
lar yeni filminin heyecanı içinde. 

"Kelebekler Sonsuza Uçar", 
"Kavanozdaki Adam", "Yalnız 
Değilsiniz" gibi filmiere imza 

atan Uçakan' ın son filminin adı 
"Anka Kuşu" ... Felsefi temeller 
üzerine oturtluğu filminde, haya-
tın sırrının pe§ine düşen Mesut 

Uçakan, " Filmin kahramanı olan 
yönetmen aslında benim. Ve be
nim lO yıllık hayatı arayış sancı
mın bir özetini yansıtıyor" diyor. 

Türkiye'nin deği§ik yerlerinde dü
zenlenen festivalierin sayısı git
tikçe artıyor. U luslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festivali de bun
lardan biri. 13-17 Aralık tarih
lerinde yapılacak festival kapsa-
mında bir de sanat projesi hayata 
geçiriliyor. Projeye göre sinema
severlerin profesyonellerden te-

mel eğitim almaları için Ücretsiz 
Sinema Kursları düzenlenecek. 
Kurslara rekor sayıda başvuru 

yapıldığı gelen bilgiler arasında. 

YILDIZ KENTER 
BEKLEMEDE 

Uzun süredir sesi soluğu çıkma
yan Yıldız Kenter şu sıralar din
leniyor. Bir süre önce Sanat Ku
rumu'nun "Geleneksel Yılın Sa-
natçısı Ödülleri"nde "'En İyi Ka
dın Oyuncu" ödülüne layık görü
len Kenter, bir sinema projesiyle 
dönmeyi dü§ünüyor. Çalışacağı 

yönetmeni ve projenin ismini he
nüz açıklamayan usta sanatçının 
verdiğ i tek ipucu, yeni f ilminin sı-

kı bir dratn olacağı yönünde. 

MEHMED UZUN 
DÖNÜYOR 

ESM ER'in ustalarından Mehmed 
Uzun Diyarbakır'daki tedavisini 
adım adım tamamlıyor. Sevenle
rinin desteğiyle tekrar eski günle-

. rine kavuşan Uzun, geçtiğimiz 
günlerde Diyarbakır ' da 4'üncüsü 

düzenlenen "Edebiyat Günle
ri"nin açılışın ı yapmış ve resepsi
yana katılmıştı. Eşi Zozan Uzun 
ile Diyarbakır'a yerleşen yazarı
mızın yazıları ve yeni kitabıyla 
döneceği günü büyük bir heye-

canla bekliyoruz! 

BU YQNETMENE 
DIKKAT! 

Şu sı ralar herkesin dilinde " Don
durmam Gaymak" filmi. Yönet
menler, fi lm eleştirmenleri, med
ya ve daha birçok kişi ve kurum
dan tam not alm ı ş durumda. Fil
min yönetmeni ise Yüksel Aksu. 
ABD'de bu yıl 4'üncüsü düzenle-
nen Queens Film Festivali'nden 

iki ödül alan film daha çok tartı
şılacağa benziyor. Kendisi de 

Muğlalı olan ve kendi memleketi
nin filmini yapan Yüksel Aksu, 

yapımcılara karşı haklı çıkmanın 
gururunu yaşıyor. 

~ÜRTÇ~~D~ BİR 
ILK: MUZIKAL 

Diyarbakır'da birçok sanat kuru
mu harıl harı l çalışıyor. Bunlar-
dan biri de Dicle Fırat Kül tür 

Merkezi. Dicle Fırat Kültür Mer
kezi oyuncuları geride bıraktığ_ı
mız ay bir ilke imza atarak, Kürt 
aşk destanı "Devreşe Evdi"nin 
müzikalini hazırladılar. ilk kez 
seyirci i le buluşan müzikal, hem 
seyircilerden hem de eleştirmen-
lerden tam not almış. Müzikal 

ll. Uluslararası Ankara Tiyatro 
Festivali'nde de izleyiciyle buluş

tuktan sonra Bingöl ve İstan
bu l'un yolunu tutacak. 

TURKEY NOW 
HEYECANI 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve 
Stifting Kulsan'ın 29 Ocak - 21 
Nisan tarihleri arasında, Hollan
da'nın Amsterdam ve Retterdam 
şehirlerinde gerçekleştireceği 

"Turkey Now" isimli festival için 
şimdiden hazırlıklar başladı. 

"Turkey Now" klasik müzikten 
popüler müziğe, dünya müziğin

den caza, tiyatrodan 
dansa, zengin bir geçmişten yola 
çıkıp bugünün Türk iyesi'ne ula
şan bir etkinlik olacakmış. Etkin-
I ikte Türkiye'nin farklı kültürleri

nin yansıtılıp 
yansıtılmayacağı merak konusu. 

MENDEZ İLE 
MIRZO BULUŞMASI 

Dünyaca ünlü İspanyol sanatçı 
Miriam Mendez ile Flamenko mü
ziğinde söz sahibi Kürt sanatçı 

Gani Mirzo beraber bir proje ha
zırlığındalar. 4 Grammy ödüllü 

Michael Haas'ın yapımcılığını üst
lendiği ilk albümü "Bach por Fla

menko" i le sesini tüm dünyaya 
duyuran ve kısa sürede hak ettiği 
şöhreti yakalayan Mendez ile Mir
za'nun buluşmasının sonucu ola

rak ürünü büyük bir 
merakla bekliyoruz. 
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SENARYO 
YARlŞMASI 

10. Uçan Süpürge U luslararası 
Kadın Filmleri Festivali Kısa 

Film Öyküsü'nün bu yılki konusu 
belirlendi . "Evlilik mi? Eveilik 
mi?" başlığıyla küçük yaşta ev
lendirilen kızların dramı işlene-

cek. Her biri ayrı bir öykü içeren 
evliliklerde neler yaşandığının 

anlatılması yazar adaylarını bek
liyor. Senaryorar 10 Şubat 

2007'ye kadar Uçan Süpürge'nin 
internet adresine 
gönderile bi 1 iyor. 

GÖÇÜN FİLMİ 
. YAPILDl 

Diyarbakır Şehir-Tiyatrosu oyun
cuları, ı 990'1ı yıllarda bölgede 
yaşanan göç olaylarının filmini 
çekti. Köyden kente zorunlu gö-
çün anlatıldığı film, kısıtlı im
kanlarla çekilmiş. 70 dakikalık 
"Dönüş" adlı filmde, köyden ken-
te göç etmek zorunda kalan bir 

ailenin yaşadıkları anlatılıyor. Di
yarbakır Şehir Tiyatrosu oyuncu
larının rol aldığı filmin yönetme-
ni ise Vural Tantekin. Tantekin 
şimdilerde filminin diğer hazır
lıklarını bitirip gösterime girece-

ği günü bekliyor. 

CEYLAN ÖDÜLE 
DOYMUYOR 

Nuri Bilge Ceylan sessiz hareket 
etmeyi seven bir yönetmen. Film

lerini sessizce çeken, sessizce 
gösterime koyan, sessizce festi

valiere katılan ve sessizce ödüllen 
alan biri. İşte bu yüzden hakkın 
da çok fazla haber çıkmıyor. Geç-
tiğimiz ay yine sessizce bir ödül 
aldı. Fransa'nın Korsika adasın
daki Bastia'da ı 7-26 Kasım'da 
2ı'incisi düzenlenen Akdeniz Sa-

nat ve Film Festivali'nde, Nuri 
Bilge Ceylan'ın "İklimler" adlı 
filmi, Jüri Özel Ödülü'ne değer 

bulundu. 

MKM'DEN 
D,ENG BEJ ZİYAFETİ · 

Mezopotamya Kültür Merke
zi'nin İstanbul'da bulunan genel 
merkezi, üç gün üç gece sürecek 
dengbej gecesine haz ı ri anıyor. 8-
9-10 Aralık tarihlerindeki prog
rama, dengbej olarak Ape Bekir, 
Seyitxane Boyaxcl, Salihe QO
bine, 1ahsine Pasure, Zahio ve 

İsmalle Selin katılıyor. 
Dengbejlerle sohbetlerin de ger
çekleşeceği üç günlük program 

boyunca, birçok klasik Kürt hika
yesi yeniden dirilecek. Kaçınlma

ması gereken bir geleneksel mü-
zik ziyafeti. 

.. 
se RO:J U sf ~fV 

o~ng a BeJ 

Ve nihayet Rojda ... 
U 1 müziğindeki uzun hava parçalarını güçlü nefesi ve yalın ses tonuyla can

lılık katan Rojda, "Sebra Min" isimli ilk solo albümüyle geleneksel l<ürt mü
ziğini modern bir formla harmanlayarak yeni bir ahenk yaratmış. Dengbej Şa
kiro'nun bir stranının yeniden düzenlerek, modern altyapılarla sunulduğu al
bümdeki diğer şarkılarının kadın hikayelerine dayanması ise ayrı bir duyarlı
lığın göstergesi. 

Yoğun bir tartışma sürecine giren Kürt müziğinin içinde bulunduğu form 
karmaşasında Rojda sürpriz bir deneme ile ortaya çıkarak dikkatleri üstüne 

· çekmeyi başardı. Yıllardan beri modern Kürt müziği geliştirmeye çalışan sa
natçıların Dengbej parçalarını rock ve pop tarzındaki yorumlarından farklı 
olarak, Dengbej sesinin gitar çeşitleri, obua gibi batı enstrümanları ile buluş
turularak sunulduğu iki şarkı fazlasıyla ilgili hakkediyor. 

ı978 Siirt l<urtalan doğumlu olan Rojda, 199ı yılından beri M KM bünye
sindeki değişik müzik 
gruplarının albüm çalış

malarında yer aldı. Daha 
çok seslendi rdiği uzun ha
va şarkılarıyla dinleyicinin 
beğenisini kazandı. Özel
likle Kürt müziğinin efsa
nevi sanatçılarından Mer
yemxan'ın (Helimcan) 
isimli P.arçasını seslendi
rerek geniş bir kitle kaza
nan Rojda, okuduğu şarkı
lara kendi duygusunu kat
masıyla da kendinden sö
zettirdi. _ _ ·- _ 

Kürt r:nüziğin in güç 
kaynağı Dengbejlik 

Kürt müzik dünyasınca 
modernlik adına zamanın 
dışına itilmeye çalışılan 
dengb~jliğin aslında güçlü 
bir hazir;ıe olduğunu, Şaki
ro ile oluşturulan düet 
stran ile ortaya koyan Roj
da, dengbejlik duygusun
dan da hiç taviz vermiyor. 

Kom Müzik'ten çıkan 

albümü sakın kaçırmayın! 
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AMED OLMAK 
ÖZLEDİM SENi AMEO. 
YÜREGİNDEN AKlTIRSIN DiCLE'NİN 
ASİLİGiNi. 
SANA BlRAKTlM BİR ATEŞTEN ARTA 
KALAN KÜLLER i. 
GÜN OLDU HAYALLERİMi. 
iSYANIMI 
ASİLiGİMİ 
SE NiN İÇİN SAKLADlM. 
SÖYLE BANA AM ED. 
GÜNEŞ YARINLAR İÇİN SENDE DE DO
GAR Ml? 
ÇEYİZLİK KIZLARlN HASRETiNE DEM 
VURUR MUSUN? 
SUR DiPLERiNE UMUT TOHUMLARI 
EKTiM. 
SANA ARARAT'IN SLAMlN! GETiRDiM. 
ÜZERİ M ZAP DERESİ KOKUYOR AMED. 
GÖZLERİNDE ZİLANIN GÖZYAŞLARI 
VAR AM ED N EDENDİR. 
BAZEN KÖY ÇOCUGU OLURSUN KAR
ŞlMDA. 

BAZEN EN KlZGlN HALiM. 
BAZEN iNTiHARLAR ŞEHRi BATMAN. 
BAZEN DE STRAN OLURSUN ÇATLA
MIŞ DUDAKLARIMDA. 
DAGLARINDAN SERiN ESEN RÜZGAR
LARINA SELAM OLSUN. 
VURULDUM DİRENİŞİNE AMED. 
VE VURULDUM SENDEKi BİRİNE 
AMED. 
AL GÖTÜR BENİ ONA AMED'İM 
HARUN GÜMÜŞER. 03/08/2006 

ÇARPlŞMA 
Serseri bir mayın gibi çarptı yür~im 
en katı yerine gözlerinin 
Müthiş bir patlama oldu 
Görsen ne enerji ne sıcak 
Dehşet! 

Eridim ellerinden çıkan kazanlar içinde 
Yokoluşuna karıştım bilinmezliğin 

Bilsen ne diyarlar gezdim 
ne acılar çektim 
Felaket! 
Ömer Kahraman 

bo~ konupncılar 
566. bir yerlerde benliğini kaybetmiş in

sanlar mutluluk için toplanıyorsa orada ya
şamın sessizliğ ine baykuş konar. 661. sarı 
saçlı adamların yüzyılı anlamadığını söyle
yen bir kahin yemeklerden önce ellerini yıka
maz. 

888. öfkenin yanlızlığını bir dondur
mayla kandırmaya çalışan adamın çocuklu
ğu hep ağlamakla geçmiştir. 664. yanlızlığın 
bir insanı üzdüğü yerde bir adam ıslık çalıp 
durur karanlığa. 885. hayalleri gerçekleş· 
meyecek olan adamların sofralarında biraz 
peynir biraz ekmek konuşur durur ütopik 
şeyler hakkında. 

334. tanrının ve şeytanın konuşmadığı 
bir hayatta elbet yalan söyleyecektir ade
moğlu. 

229. hiçbir hayali olmayan insanların 

hayata bakış açılarında mutlaka çocukken 
babalarından yediği dayaklar vardır. 

441. hikayesini anlatamayan insanlar 
topluluğunda mutsuz bir insan olmak kader 
değil sadece şanssızlıktır. 661. farelerini iyi 
besleyemeyen bir adamın enflasyondan dem 
vurması hiçbir ülkeyi küçük düşürmez. 

888. sadece şanssızlık değildi aniden 
gelen ölüm aynı zamanda bir haksızlıktı. 

994. yalanların karanlığı daha karanlık 
yaptığı toplumlarda karanlığa mum yakmak 
hiçbir anlam ifade etmese de yine de bazı in
sanlar özgürlüğün marşını yüksek sesle söy
leyecektir. 559. ahiretini düşünmeyen insan
lar toplu luğunda yalan söylemek yada doğru 
söylemek arasında bir fark yoksa orada tan
rı mesihini gönderecektir yeryüzüne. 

777. yeryüzünün en ücra köşesinde ses
sizce sevişen iki insanın kaderi daha önceden 
yazılmış ise de orada yaşamak artık bir suç
tur. 

669. katillerin annelerini özlediği geee
lerin karanlığında ağlamak Insanı küçük dü
şürmez. 559. birçok hayatta sessizliğin insa
nın içini kemirdiği söylense de yaşamak 
mutlaka mutluluktan öcünü almasını bile-

cektir. 
ilker gören - 2006 mersin 

NEYİM VAR Kİ? 
Benim büyüyünce geçmeyen 
Suda erimeyen acılarım var 
Akılda kalan örneklerim 
Sorulunca cevapsız kalan sorularım 
Ve henüz soramadığım 
Sorularım var 

Tabelasız bir güzergahım 
işaretsiz yollarım 
Ve bir beslenme çantam var 
İçine ne koyduğumu bilmediğim 

Her şeyi bir kenara bıraktım 
Lazım olanlar dahil 
Ve bununla beraber 
Tüm müdahalelere rağmen 
Kurtanlamayan bir hayatım var. 
Burhan TEK 1 Kızıltepe -Mardin 

M iVAN 
Çantasında uzak yolculuklar taşıyan kadın 
Nereye gittiğini bilmeyen 
Suskunluğunda beton izleri. 
Öyle soğuk öyle uzak 

Adresini kaybetmiş bir yolculuklu bana ge
tirdiğin 

Cam kırık larıyla kanatılmış düşler 

Ben Ise çok eski bir şarkıya ağlıyordum 
şarkı Diyarbekir\'de unutulmuş 
Şarkı; 
Benusen mahallesinde yalınayak çocukların 
kahkahalarında unutulmuş. 

Beni bulduğunda 
kendimi yakıyordum inancın kapısında 
Çocukluğumu bir yazlık sinemada bırakmı
şım. 

Herkes şarkı ları unutmuş 
ben şarkılara ağlamışım 
Kesmişim bileklerimi 
odama kan sıçratmışım 

Ey yüzüne annesinden kalan esmerliği i liş

tirmiş kadın 

Şimdi al bu sözleri 
git arkana bile bakmadan 
çünkü ben senin bilmediğinim 
Koş kucakla bildiklerini 
Ve beni unut. 
o şehir o şarkı. 
o sabah yüzlü çocuklar 
nasıl unutulmuşsa 

CÜNEYTTİŞKAYA 

Gözlerin ... 
Latif bir kamadır kanımda dolaşan, 
Alaza boyanmış kehribar kokusuyla, 
İ lmik ilmik boynurnun mecmuasında, 
İki ince tel dolaşır hükümsüz, 

Esmer bir kamadır kanıma bulaşan, 
Rengi vahamete sürükler süzülüşüyle, 

Fersah fersah diz çöker mecali halimde, 
İki ince tel kapatır alnımı hükümsüz, 

Baki bir kamadır gönlü tavhanemde, 
Billuru Pakize berdest eder hayat-ı mazimi, 
Ecel ecel kan kusar aşk-ı pervanem, 
İki ince tel örter karanlığımı hükümsüz. 

Buhrana süküt bir kamadır dilimde, 
Her sancısı lal eder azalarımı, 
İnce ince dokunur dalgalı şehrime, 
İki ince tel süsler hükümsüz. 
Harun Arap 

BENDEKiBEN 
Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi 
Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa 
bedenim 
Artık benim olmalı, benim 

Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin 
verdiğim 

Ateş artığı değildir karşılığımız 

Pusulasını dağ sesinden alan 
Firarisini mermisine emanet eden bir nam
ı udur bu eşkıya sevda 

Ki zulasında asılı durur; keteniyle ölümü 
Elierinin çeliğine su verilmiştir ta dünden 
beri 
Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin te
tiği ni 
Güneşin kızıica kıyametine çatar kuruyan 
ümit dalları 

Yanacaksa cehennemden beter yanmalı 
Bilmeli ki korkulu bir son sonsuz korkular
dan iyidir 

Kim anlarki eşkiyanın sağlamlığın ı 

Özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini, 
kim? 
Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. 

Ay şahit eşkıya yüreğime çığ düştü 
Kemiklerim derimi çize dursun 

Üşüyorum. Ha aç elierini 
Bu cehennemde bizimde bir cennetimiz ol
sun .. 
MUSA TIMUR 

Cesetlerimize Basarak Cennete Glde
mezslniz 

19 Aralık 2000 tarihi size bir şey hatır
latıyor mu? Cevabı hayır olanlara biraz yar
dımcı olalım. 

O yıllarda cezaevlerinde F tipi uygula
masına geçilm iş, insanlar tek kişilik hücrele
re konulmuş, tüm sosyal bağlantılarından 

koparılan bu insanlar 4 metrekarelik tabul
larında adeta ölüme terk edilmişlerdi. in
sanlık dış ı bu uygulamaya karşı modern top
lumun "lanet lenmişlerinden" tepkiler gel
meye başlamıştı. Eylemler yapılıyor, tabip
ler uygulamanın vahim sonuçlar doğuracağı
nı açıklıyor, insan hakları savunulmaya çalı

şılıyordu. Ancak, dönemin hükümeti başladı

ğı işi bitirmekte kararlıyd ı. Eylemler copla 
dağıtılıyor, tabip ve avukatların açıklama ve 
talepleri yok sayılıyordu. Sokaklarda devlet 
terörü estiri liyor, "lanetlenmişler" tek tek 
susturuluyordu. Dışarısı bu hale gelmişken, 
içeriden çıkan seslerin yankısı bile ulaşmı 

yordu kulaklara. Çaresizlik, tabutlara dire
nenleri yataklara mahkum etmişti artık. 

Günlerce yemediler içmediler. Son kozların ı 

oynuyorlardı şimdi. Ve tarih kazanamaya
cakların ı söylüyordu. 

Devletleri onları " hayata döndürmeye" 
kararlıydı. Ama yemekle deği l mermiyle; 
suyla değil ateşle geldi yataklarına. Öldüler 
öldürüldüler. Hayatta kalmayı başaranlar ı 

da, asla çiçek bahçesine çeviremeyecekleri 4 
metrekarelik tabutlarına yollandı . Adalet 
bakanları, insanlarını " hayata döndürme
nin" gururuyla açıklamalar yaptı. 

O hafta bir dergi simsiyah bir kapakla 
çıktı. Operasyona katliam deme cesaretini 
gösteren bu dergi, haftalarca cezaevlerinde 
yaşananları taşıdı sayfalarına. 

Artık yazının parçaların ı teşhir edebili
riz sanırım. Bu matem siyahının altındaki 
derginin ismi Leman'dı. Dönemin Başbakanı 
Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Hikmet Sami 
Türk' tü. Aradan 6 yı i geçti. Ecevit'in öldüğü 
haftaki sayısında Leman, Ecevit'in sorguya 
gerek olmaksızın cennete girebileceğini res
mettiği bir kapakla çıktı. 

Ya zamanında çok yakındıkları toplum· 
sal hafızasızlığın herkese bulaştığını sandı

lar ya da mavi fonlu güvercin kanadının al
tını en korunaklı yer olarak seçtiler. Ya "ha
yata dönüş"ün mermilerle olacağını kabul 
ettiler ya da körü badem gözlü yapma kam
panyasına katı lmakta karar kıldı lar. 

Bunların cevabını vermek elbet onlara 
düşer. Ama biz, 19 Aralık'ı, düzenieyenleri, 
emir verenleri unutmadık. Kimsenin ardında 
bıraktığı cesetlerin üzerine basarak cennete 
gideceğine de inanmıyoruz. . 

Son bir soru; Hikmet Sami Türk ölünce, 
o da mı sorguya gerek olmaksızın cennete 
girecek sevgili Lemancılar. 

Sercan Armağan 

Avukat Necati 
Siyahhan'ın ardından 

Siverek'te uzun yıllar önce açan nadide bir çi
çeğin tabiata savruk duruşu ve fırtınalara karşı 

direnci onu yetmiş yaşiarına kadar getirmişti. Ha
yatı boyunca yazdığı şiirler arasından özlemlerini 
anlatan en önemli şiiri onu ozanlar sınıfının gör
kemli yerine oturtmuştu . Aydın vatansever ve in
san severliğiyle seksenlerde Diyarbakır cezaevine 
girdiğinde hayatın ne kadar zalimane olduğunu 
nadide çiçek lerin parmaklıklar ardında nasıl hap
solduğunu daha lise yıllarımda incinerek izlemiş
tim. Avukatlığını hak savunuculuğuyla pekiştiren 
bu insan, aile kavramından bile çok uzaklarda 
bambaşka bir dünyanın insanı olarak yaşamaya 
kendini mahkOm etmişti. Yıllar yılı en azılı katil 
ve eşkıyaların yoksulluktan, fakirlilı:ten, cahillilı:

ten neler yapmış olduklarını töreve geleneklerinin 
birer kurbanı olduklarını düşünerek parasız avu
katiıkiarını yaptığını bi liyorum. Kadını yok sayan 
sekiz köşel i şapka ve uzuvlarının gizlendiği şal 

varlarla erkeğin güç bulduğu bir bölgede başka 
bir dünyayı başka bir Alemi yaşamak her insanın 
harcı olmasa gerekti. Kan davalarının hüküm sür
düğü kanl ı cinayetierin içinde aşiretlerin, şıhların, 

dervişlerin bilimden ilimden insan haklarından 
uzak yaşadığı devamlı yasağa ve silaha endeksien
miş bir bölgede ne yapmak istediğini anlamak için 
şu benzetmeyi yapmak belk i de yan lı ş olmazd ı. 

Rutubet kokularının sardığı, havalandır ı lmasına 
müsaade edilmeyen bir odada bir demet papatya 
gibiydi. .. Zalimane bi r yaşam içinde eline kalemi 
al ıp Nataşa şiirini yazarken belki de yaşadığı di
ğer dünyayı o kadar güzel izah etmişti ki çok yı l 
lar sonra da şiirin büyüsü ve özlemi doğudaki bu 
çarkın sevgiden uzak yasa endekslenmiş mutsuz
luğuna karşı bir çiçek gibi güzelliğini konıyacak
tı. Evrensellik arayan, içerikle haşı r neşir olurken 
onu son yı llarında isteksizliğe iten nedenlerin ba
şında toplumdaki yozlaşmanın her şeyin parayla 
izah edildifl.i hırs ızlığın yolsuzluğun rutubet koku
larının hüküm sürdüğü bir dünyada bir demet pa
patyanın hiç bir şey i fade etmeyeceğini anlamış 
olmasıydı. Birkaç yıl önce söylediği bu sözler çok 
manidardı. "Yıllar önce eşitlik adına dünyayı kur
taracağımızı düşünürken şunu gördük, bütün can
lılar birbirini yiyerek hayatını idame ettiriyor." 
Bu söylem belki de bir demet papatyan ı n solmaya 
yüz tuttuğunun resmiydi. Siverek, belki de Türki
ye bir demet papatyasını kaybetti, halen sokakla
rında adın yokken ... 

*** 
Necati Siyahhan 1938 Siverek doğumluydu. 

İstanbul Hukuk fakültesini bitirdi. 49'1ar davasın
dan yarg ılandı. Uzun yıllardır Ankara'da serbest 
avukatlık yapıyordu. Türkiye İşçi Partisi merkez 
yürütme kurulunda görev yaptı.l970'1i yı llarda 

Ankara ve istanbul'da öğrenci olan Kürt gençleri
nin dilinden düşmeyen; " Biz çoktan erittik yürek
lerimizin çelik potasında sütun bacaklı kızların 
gözbebeklerini" dizelerinin ve unutulmaz Nataşa 
kitabının kalem erbabı Şair ve Avukat Necati Si
yahhan (Siyahkan) 7 Kasım 2006 günü Anka
ra'da vefat etti. 

[ kemalsiyahhan 
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ikinci yaşını bitirip, üçüncü yaşından gün 

hazırlanıyor. Yani buyuyor ... O büyüdükçe 

ya neyse ... Elinizdeki bu sayıy· 

24'üncü sayısını bulmuş oldu. Gele
E S M ER yazar, çizer, şair, çalışan 

ın geride bıraktığımız bu iki yıla ilişkin 

lerırıi, anılarını ve anekdotlarını okuyacaksı 

Bu ~yıda istedik ki son iki yıldır bize en çok 

sorulardan bir seçme yapalım ve bu sorula

i ağızdan cevaplar verelim. Buyurun, işte o 

, işte cevap ları ... 

VREŞ NEDEN ÇlKMlYOR? 
ncelikle ~unu belirtelim, Çavreş ESM ER' in 

başladığı ilk günden beri tasarladığımız bir 

Ancak biz ağır hareket etmeyi seven, yaptığı 

SAYI: 24 • ARAUK 2006 

her şeyi sindıre sindire yapan, en iyisıni yapmak 

için özel çaba harcayan b'r ekibiz. Bir örnek vere· 

cek olursak eğer, ES M ER' 2000 yılının başlarında 

tasartadık ve çıkaracağımızı duyurduk, ESMER 

200S'in Ocak ayında hayata geçti. Yani bu zaman 

dilimini gôz önüne aldığımızda, ÇAVREŞ geç kal· 

mış bir proıe değil, sadeec kısık ateşte iyice pişme

si için bekletilen bir projedir. Çavreş'i yaparken ba

zı handikaplarımız da bulunmaktadır. Örneğin dile 

hakim olmamamız, Kürtçe yazan yazarlarımızın 

edebi yazılar dışında çok fazla yazmamış olmalar• 

bunlardan en önemlileri. Diliyoruz ki, yakında siz· 

lerle buluşacak, çünkü biz de sizler kadar merak 

· ediyoruz Çavreş'i. 

İLGi ÇEKMEK İÇİN Mİ DUYURUYORUZ? 

Tabi ki hayır! Çünkü ESMER okurlarının ta 

mamı ES M E R'i ES M ER olduğu için okuyor! Çav

reş verileceği için okumuyor. Çavreş bizim okuyu

cularımıza ve kendimize bir hediyemiz olacak. Her

hangi bir beklentiyle yapılmış bir proje değildir, biz 

herhangi bir beklentiyle projelere imza atan bir 

ekip değiliz. Kendimiz için tasarlar, bu kendimiz 

için tasarladığımızı hayata geçirip sizlerle de pay

laşırız! Hepsi bu. 

UZUN KONFERANSINEDEN YAPlLMADI? 

Ustamız, başyazarımız Mehmed Uzun konferan

sını, ustamız hastalanmadan çok önce konuşuyor ve 

tartışıyorduk. Tabi ki böyle bir konferans ancak bir

çok kurum ve kişinin işbirliğiyle düz.enlenebilirdi. Ni

tekim öyle de olacak. Dirsek teması içinde olduğumuz 

kurum ve kişilerle görüşmelerimiz devam ediyor! 

Yurtdışından da katılımcıların da düşünülmesi, Di· 

yarbakır ve istanbul'un merkez olarak seçilme fikri, 

katılımcı listesindeki isimterin fazlalılığ. ve bu isimte

rin her birinin önemi gibi başlıklardan dolayı bugün 

le re kadar uzadı. Diliyoruz ki, hastalığını yenen Meh

med Uzun da konferansa katılabilsin ve onun yazar

lığına, edebi kimliğine, insan duruşuna yakışır bir 

konferans olsun! 

ESMER'DEN AYRILAN OLDU MU? 

ES MER okurlarıyla kurduğuilşkinin bir ben

zerini onu üretenlerle de kurmuş durumda. Yani bu 

dergiyi sizler için yazısıyla, çizgisiyle, şiiriyle var 

eden ekibin tamamıyla profesyonel ılişkinin ötesin

de bir gönül bağı içindeyiz! İşte bu yüzden henüz 

hiç kimse ayrılmadı ve ayr•lmayacak. Sayfaları 

mızda her gun yeni isimlerle karşıtaşmaya devam 

edeceksiniz. 

USTALAR NEDEN YOK? 

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. ES

M ER' in ustalarının birçoğu süreli yayın olarak ES

M ER dışında herhangi bir yerde ürünlerini yayın

latmıyorlar. İşte bu yüzden ustalarımıza büyük 

minnet duyuyoruz. Kendi kişise l maceralarını sür· 

dürürken, araya ESMER'i de alarak, iki ayl ık, üç 

aylık aralıklarla bizlerle beraber oluyorlar ve olma

ya da devam edecekler! 

DERGiNİN TELEFONLARINEDEN KAPALI? 

Yaklaşık dört ay önce derginin merkezinin bu· 

lunduö• Şirinevler'den, eski merkezinin bulunduğu 

Beyoglu'na taşınmaya karar vermiştik. İşte bu yüz

den bir yer. tutmuş, telefonlarımızın da naklini ver

miştik. Ancak bir takım projelerin ertelenmesi üze

rine tuttuğumuz yere taşınmaktan vazgeçtik. Şiri 

nevler'de birkaç ay daha geçirecektik. Ama tele

fonlarımız elimızden gitmişti. "Nasıl olsa bir ay 

sonra taşınacağız" düşüncesiyle peşine de düşme

dik ve gördüğünüz gibi henüz taşınamadık. Şimd; 

eski numaralarımız O 212 451 53 OS O 212 451 

53 68'den bize tekrar ulaşabilirsiniz, Beyoğlu'nda-

ki yeni yerimizin tadilatı bıter bitmez ise artık Bc

yoğlu'nda olacağız. 

DERGi NEDEN GEÇ ÇlKlYOR? 
En çok karşılaştığımız sorulardan b ri de bu. 

Şımdi burada birçok neden sayabii riz! Ama bunu 

yapmak yerine size ve kendimize ~u sözü verelim: 

ES M ER yeni yılla beraber, artık hiçbir zaman ge

cikmeyecek! Her ayın birinde derginizi bayide gö

rebileceksiniz! Söz veriyoruz! 

YAYlN POLİTİKASINDA DEGİŞİKLİK VAR Ml? 

ES M ER, baş ı ndan beri gidişatı, kapak konula· 

rı, içeriği belirlenmiş, şekiilendirilmiş ve üzerinde 

beş yıl çalışı ldıktan sonra sizlere sunulmuş bir der

gi. İşte en çok da bu yüzden ne yayın politikasında, 

ne içeriğinde, ne bakışında herhangi bir değişiklik 

olmadı ve hiç olmayacak! Gelişecek, büyüyecek, 

devleşecek, dünyaya binlerce pencereden bakmaya 

devam edecek! 

BASKISI VE KAGIDI NEDEN KÖTÜ? 

Aslında kötü değil! ESMER'in sıkı okurları bi

lecektir, d i şimizden tırnağ ı mızdan arttırıp üç sayı

mızı bembeyaz kuşe gibi bir kağıda bastık. Okurla-. 

rımız ve dostlarımızdan büyük tepki aldık. Doğrusu 

evet, biz de sevmedik o kiiğıdı. ES MER içeriği, du· 

ruşu, bakışı itibariyle 3. hamur gazete kilğıdına ba

sılmalıdır, diye düşünüyoruz. Ama bu kiiğıda en iyi 

baskıyı yaptırmak bizim boynumuzun borcu! 

BAZI YAZARLAR N İYE YAZlYOR? 

Biz bu soruyu şöyle sormak ist iyoruz. "Bazı 

yazarlar ESMER'de henüz niye yok?" Çünkü ES

M ER tek renkli, tek bakışlı, tek sesli olmayı redde

den bir dergi. Esmer'de günlük güncel siyasetin dı

şında her var ve her şey olmaya devam edecektir. 

Biz bu hayatı seviyoruz, bütün renkleriyle, bütün 

sesleriyle ... 

ESMER PARTİSİ NE ZAMAN OLACAK? 

Bu soruyu herkesten önce her gün biz soruyo 

ruz kendimıze. Çunkü iki yıl boyunca çok çalıştık, 

çok yorulduk ve eğlenmeye çok ihtiyacımız var. Ya 

zarlarımızla, çizerlerimizle, ustalarımızla, dostla

rımızla, okurtarımızla buluşmayı özledik. İkinci yı

la nasip olmadı ama üçüncü yıl partisini düzenleye· 

ceğiz. Duyurusu için ' adresi

ni takip edin. 

YENİ YILDA OKURU NELER BEKLiYOR? 

En başta Çavreş. Sonrasında yeni yazarlar ve 

hayata geçirebilirsek yeni dergiler. Daha güncel, 

daha çok haber dolu bir internet sitesi. Yine birbi· 

rinden özel kapak dosyaları, söyleşi ler, fotoğraflar 

ve anılar ... Diyebiliriz ki, 100 yıllık bir arşivimiz 

var, henüz görülmemiş, söylenmemiş, yazı lmamış, 

açığa çıkmamış... Mezopotamya'nın çocuklarıyız 

biz, unuttunuz mu? !!!-
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@)33~~ a Jl@Jlcm,.----M-e-ge-r Ş-tr-ı 0-P-ili-ng---ı 
Meter ıir il pili•t t, er dil, er dil 

Be •• tlaıi• lle cent i, er dil, er tlll 
Eter tlesteıw resed daet llirlcem 

liwinem ta çi rent i, er dil, er dil 
Dile• zar i hezta e, çun d nalem? 
Wicide• ateıtn e, çan ne nalem? 
le •1 waçen lll çan i çend naiT? 

Ça •erteın der ke•l• e, çun nf nalem? 
Dili ıad ez dili zareı ııeber ni 
Sela•etri zi lli•areı ııeber ni 
Ne teqslri te tn resmi qedim e 
Ki azatl ez tiriftareı ııeber nt 

le ın ınehwt rlırf •ehpare hestem 
le roz eı derd 1 ıem biçare hestem 

Tu ılari ller •ellanl ııad qerari 
MiJe• lll tler cillan aware llesteıw 

Dili •• ııeıri te dilller d tire 
le cayi cewheri cewher ni gtre 

Dili •i site 1 •ihri te azer 
li usüte azer der ne gire 

M eget $lan m ş s 
Meğer aslan, kaplanmıısın er gönül, er glnül 

leaimle hep sanııtasın er gönül, eı gönül 
Eğer ticüm yeterse kanını 'dikeceğim 

Göreıim hangi renktesin eı gönül, er ginül 
6inül garip n hazindir, ah nanl inlemem? 
Bedeııim ateıte ıanııor, ah nasıl inlemem? 
B~na neden, ne de çok inlersin diıorlar hep 
Olüm ki pusuda bekler, ah nasıl inlemem? 
Mutlu gönlün garip gönülden haberi olmaz 

Sağlıklı olanın hııstadan haberi olmaz 
Senin kusurun değil, kadim bir resimdir bu 

Hür olan kiıinin köleden haberi olmaz 
Geceleri mehparenin ıüzüne ölürüm 

6ündüzleri dertten, gamdan çaresiz kalırım 
Sen kendi mekanında oturursun öylece 
Bense dünyayı aure dolaşır dururum 

Gönlüm suden baıka sevgiliyi tanı maz ki 
Cevherin olduğu ıerde cevher aramaz ki 
Gönlüm yakacaktır , senin güneıi n se ate ş 
Yilkacak ~ey olmayın ca at eı tut uşmaı ki 

~iir yazan dervi~ Babe Tahire Uryan: Baba 
Babe Tahire Hemedani, Babe Tahire Lo ri, Babe 

Kurdi olarak da bilinen ~ir, 935 yılında Medlerin 
kenti olan Ektebana'da (Hemedan) doğdu. Şii 
ağırlıklı olarak Kürtçenin lorani, Gorani ve Kurmanci 
çelerinift yanı sıra, lrani sahanın 29 dil ve lehçesıne 
verdi. Nitekim Minorsky şöyle der: 44[0nun dili] hiçbir 
ayyen ağza bağlanamaz; fakat hepsi ile münasebet i 

· dır." Annemarie Schimmel, ~iirlerindeki Loraniyi Far, 
ya bağlar. Bazı yazarla~ da onun için "mahalli lehçe ile 
zan" ya da "lehçe şairi" derler. Uryan'ı FarslaJtırma 
terindeki pek çok sözcük, "vezne uygun" Farsça söz 
lerle değiştirilmiJtir} ve MüslümanlaJtırma hareketini 
rihi yüz yılı buluyor. Oysa o kendini bir Kürt ve Yar 
olarak tanımJamaktaydı: "Anlatıldığına göre, bir gün 
ba Tahir, Hemedan medresesi talebesine, ilmi elde et 
için, ne yapmak laztm geldiğini sorar. Talebeleri on 
eğlenmek için, bir kış gec·esini havuzun buzlu suyund 
çirmesini tavsiye ederler. Baba Tahir bu tavsiyeyi a 
tatbik eder. Ertesi sabah kendisini ilim nüru ile aydı 
mış bularak, amsaytu kurdiyan va-a~bahtu 'ara 
("kürt geceledim, arap uyandım") diye bağırır" (İs 
AnsikJopedisi). Babe Tahir, Yaresan, Ehl-i Hakk, Alia 
gibi adlarla bilinen ve daha çok Goranlar ve Loranla 
Azerner arasında yayılan , Zerdüşti doktrine dayalı m 
bin pirlerinden biriydi. Hatta söz konusu mezhebin 
~rlerinden olan Fatime Xanima Larani'yi istemek 
mezhebin lideri Şa Xwe~ine Loristani'den aracı olm 
istediğini biliyoruz. Pek çok dile çevrilen Dubeyti'leı 
yanı sıra AI-Kalimat ai-Kisar (Vecizeler) ve AI-Futuh 
rabbaniya fi işarat ai-Hamadaniya (Vecizelerin kısaltı 
wersiyonu) adlı eserleri bulunmaktadır. 

fe"· haz: selim temo 
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