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Illlaras alnmdaki
lekeyi silebilecek mi?

Mehmet l(arahan

arihe Maras Katliamr olarak geqen

tüyler ürpertici, srnrrsrz ve dizginsiz

vahtetin üzerinden 32 yrl gesti, 32 yrl

boyunca insanlar sustular ve sadece actla-

rryla yaSadrlar. ilk defa bu yrl, Alevi kurulu§-

larr, katliam kurbanlartnt anmak ve onlart

unutmadrklaflnr ifade etmek isin, l\4ara§'ta

yasal-demokratik bir toplantr düzenlediler,

Özürle ve destekle ka15tlanacaklan yerde,

yeni bir saldrrrya maruz kaldrlar, 0 kadar

ki, basrn agrklamalaflnr dahi Gaziantep'te
yapmak zorunda kaldtlar,

Bunu nasrl okumak gerekirT Bundan

nasrl bir mesaj (rkarmak qerekir? l\4arat'tn

32 yrl aradan sonra bile, kendi ktytct karan-

lrgrnda kaldr§rnr mr? Katliamrn altyaprsrnrn

halen ranI ve diri olduQunu mu? Katliäm-

rr zihniyetin Eogunlugun umurunda olma-

drörnr mr?

Peki, bu saldrrganltktan rahatsrzltk du-

yanlar ne yapryorlar? Evet, Aleviler büyük

öl(üde Mara§'r terk ettiler, Geleceklerini de

esas olarak artrk ba5ka topraklarda artyor-

lar, Ama in:anlann afllannrdile getirmesi-

ne dahi bu kadar tahammülsüzlük, bu

kadar gözü dönmü5 saldrrganltk, sadece

Alevilerin sorunu mudur?

Akh batrnda 5ünni sogunluk, demokratik

örgütler, partiler, meslek kuruluglart, ay-

drnlar bundan kendilerine hig mi vazife qt-

karmryorlar? lVarag'rn alnrna kaztnmt5 bu

kara lekeyi l emizlemek, Alevilerden once

onlann qörevi deqil mi? onlarca ytldtr vic-

danlafl kanatan bu onulmaz yaraya kar't

haykrrmak, en batta 5ünni aydtnlar isin bir

vecibe deqil mi? Bu ortamdan dehsete ka-

prlmasr gerekenler, Alevilerden önce bÜtÜn

kurumlarryla sehir yönetimi deÖil mi?

Heryrl Elif Ananrn ölüm yrldönümünde il

yönetiminin ileri gelenleri, Validen Emniyet

Müdürüne, Jandarma Komutanrndan l\4 üf-

tüye kadar geni; bir kadro ile Elif Ananln

türbesine geliyorlar, Elif Anantn felsefesi-

ne övgüler diziyorlar, FarkI kÜltürler, fark-

Ir inanglar arasrndaki bartg ve kardeSlige

vurgu yapryorlar,

§imdi bu son saldrfl, bütün bu barts ve

kardeSlik vurgulartnt bo5a gtkarmtyor mu?

Bu sabalann inandtrtctlt§tnt ortadan kaldtr-

mryor mu? Alevilerden önce ba5kalartna bir

leyler anlatmak gerektiÖini ortaya koy-

muyor mu?

His kimse bunu sade(e küEÜk bir guru-

bun sdldrnsr olarak de§erlendiremez. Öy-

leyse bu quruplar bu resareti nerden

alryorlar?

Öyleyse :a yrldrr qözü dönmü5 bir saldrr-

ganlrgr halen canlrtutän bu krytctzihniyete

karSr ne yaptrnrz diye sormak, demokratik

kamuoyunun hakkr deöil mi?

E dru edelim kr olup bitenler Önceden tah

I min edilemedr, Sorunun vahamet i än-

la5rlamadr. Öyleyse 2011 ytltnda Mara5,

tarihi birsrnavla karst karttyädtr, 33ytl ara-

dan sonra katliama kartr nastl bir reaksi-

yon verecek? Virdanlafln üzerinde kara bir

leke qibi duran kat liamrn izlerini silmeye mi

galr5acak, yoksa var olan ktytct zihniyete

boyun eöip sessiz mi kalatak?

Katliamr krnayrp demokratik bir tepki

gösterdiüi takdirde vicdanlarl rahatlatacak

ve geEm igteki yaralann sarllmastna katkrda

bulunmus olacaktrr.

Bunu yapmädrör takdirde ise vitdanlärt

kanatmaya devam etmis olacak, bu kirli
ge(misi ve imajryla ba5 basa kala(aktlr,

Alnrndaki lekeyle ya5amak zorunda kala-

caktrr,

Global Pazarcrk Dergisi
derneklerimizin onak projesidir.

PAZDER

PAKBIR

PAKMER
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Insana tapan bir
ainancrn qocuklarryv

I
Pazarcrk Nür"Itür Merkezi
taJafmdan Köln'de düzen-lenen
EIif Ana xü"Itür Gecesi.
beklentilerin üzerinde trir
kat lrnla gerqeklesti.
qok saJÄda Pazarcrklmrn
katl1d1dl gecede, oldukqa slcak
blr atmosfer oluqtu. Sadece
PazarcrkLr saJ-raüq arm sa,Ime

a,ldr& etkinlikte, Pazarcrk
Belediye Ba$ka Karrril
Da]kara, Narh Belediye Ba,§kan
Metin Ergucen, l§adaflu Aziz
Yüzer ile birlikte, yaJnn
yönetmeniniz AIi Üdübayrr da
blr konusma yaptr. Ya,n ta"rafta
bu konusmad[ ya,Jnnhyoruz.

4

Sayrn Kamil Dälkara

Sayrn l\4etin Ergucen

Sayrn Aziz Yüzer

Deöerli m safirler
Sevqili Pazarcrklrlar

epinizi en igten duygularrmla se

lamlryorum Bu ak5am güzel bir
aksam Elif Ana Kültur cecesi'nde

hep birlikteyiz. Ortak duygular igeris nde
yiz, Ben sahren bugün burada yrllardrr
görmediEim dostlafl mr gördüm Sanryo

rum kisizin iqin de öyledir, 0nun isin bu ge

ceye vesile olan, katkrda bulunan, emek

veren tum arkädaslara tesekkür ediyorum,

Ku tur, qünlük hayatta hep sanatla bir

ikte anr|yor Kültür denince daha sok akla

sdnat, edebiyat veya folklor qeliyor. oysa

kültür sadece folklor, sadece folklor elbise-

lerinin reng demek deE ldir, O bu kadar

dar bir alana hapsedilemez

Kültür, bence hayata ait bütün deEerle-

rin toplamr demektir Mesela sofraya nasrl

oturduüunuz bir kültürdür, (ocuöunuzla
nasrl konu5tugunuz bir kultürdür Nasrl mi

safir aq rlad örnrz bir kültürdür
BL nedenle de nsanrn kend, kilr-rrune

sdhip ( kmas, kend ge!misine sdhip qrk

mas deme,\trr nsanrn kendr k"lLLrJne
sah p qrkmasr, kendi deger erine sahip grk-

masr dernektir.
inanq da külturün Eok onemli bir halka-

srdrr, Hatta kültürün ana eksenidir, Be lrle-
yir bir ööedir, qunkü inanE, insanrn hayat

kar5rsrndaki duru5u demekt r, insanrn ha-
yata bistioi mana demektir.
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Bizrm inanr:rmiz ise insan rnerkezli bir
nan(trr B zim nancmrz n teme prensibi

tudur insan eksik b r tanfl, tanfl mukem
mel bir insand r, Yani biz, insana tapan bir
nancrn goruklarryrz. Biz0 göre tann ile
nsan birb r ne uzak de0ildir, Birbirine uzak

durmazla r.

0nun iqlndir ki, brz, hangi milletten o ur

sa olsun hangi co§rafyädan qel rse gelsin,

'tsara o-en-t ve'er butLn rjJnr.lr J, ir
sanlrEa kryrnet bi!en bütün ideololilerle ak

rabaviz.

0nun i!indlr ki, Türk halkrnrn onur abide-

s Denil Lel'rii le bizrm mezl-eb miz ay-

n rd rr.

0nun i§rn, Kurt halkrnrn günet yüz ü !o-
cuöu l\4azlum DoQan'la biz m rneSrebimiz

ayn rd rr

0nun L!in, bir zamanlar alnrndaki yrldrz-

dan bütun dünyaya 15rk sasmrS olan the
Guevara ile bizim vicdanrmrz aynrdrr.

0nun !in insana ve insan hayatrna ver-

diQ degerden ötüru Nobel Ödulü almr5

oan Tibet n ruhani lideri buddist Dalai

Lama le bizlm dünya görü5ümüz aynrdrr.

0nun i(in, biz sol ideo oji ile olan yakrnlr-

§rmrzr gizlemiyoruz, qünku saö ne kadar

iler olu's.r o'sun, re kadar döru1.mtü
o ursa olsun, sonu(ta bireyridrr, Kendi qr-

karlafl gerektlö nde batkalafln qignemek-

ten kaErnmaz.

50l ise toplumcudur, insanr öne a an bir
ideololid r, Bu neden e de bizim sol ile kop

maz bir baörmrz vardrr ve bu bizim felse

femzden ve kültürel mirasrmrzdan kay-

nak anmaktadrr,

Bakrnrz Bir referandum sürec yasadrk.

Bize bir demokrasi !ölen olarak sunLldu,

Öyle olmasr da qerekirdi, Ama referan
dumdan sonra bugun ney tärtrsryoruz?

Batörtusunü tartrtryoruz. Yani eqemen !o
gunlugun sorunlar nr tart Sryoruz?

I lber l e baiorr J(u grbr (aEdri b 'yasaör
savu nmamrz dü5ünülemez, Ama, Türki

ye'nin temel sorunu baiörtüsü rnü? Hayrrl

Türk ye nin temel sorunu gencecik beden-

ler n topraga du5mesi sorunudur Bunun

arkasrndaki Kürt sorunudur Kürt halkrnrn

temel demokratik haklannrn tanrnmama-
sr sorunudur, Bafl§rn bu topraklarä ege-

men krlrnmasr sorunudur
Burada hazrr sag-sol konusuna girm §-

ken, bir noktayi vurgu amak isterim, Bili

yorsunuz solteorinin babasr Marks'trr. Kdrl

N4arks hem taraftarlarl hem de muarrz a-

fl tarafndan, kapitalizmin en buyuk eleS-

tirmen olarak kabul edilmektedir
l\4arks'rn kapitalizme yönelik en büyük

elestir si, yaygrn kanaat n aksine etitsizlik-
le ilgili degildir. 5osyal adaletsizliklerle de

ilglli degildir

ivlarks'rn temel elestirisl uretim e ilgilidir,

Üretim kapasites yle ilgilid r. Eunkü kapita-
lizmde üretrm, devasa boyutlaflna ve mu-
azzam qucüne ragmen srnrrl drr. 0 srnrra

gel nce durur

Cunku kapital zmde uretim kär i!rn yapr

r Kär ise, uretimi, hern arttrran b r fak

tördur hem de durduran b r faktördür
Kapltalizmin temelqeli5kisi de zaten bura-

dadrr, Kär getirdiöi o !ude üretrm yap ltr

kär get rmedi§ zaman ürelim yavatlar ve

durur, i5te bizim kriz dedigim z 5ey, bu du-
rumdur isslzliEin, yoksullu§un hasta|k ve

sosya problemlerin kaynagr da bu durunr

dur,

Buna karsrIk N4arks'rn teorisinr !izdiöi
ideal toplum, üretim n srnrrsrz boyutlara
ulattrgr toplumdur, (ünku [4arks, herkes]n

bütün ihtiyaEaflnrn kar5rlandrgr yan her

kesir zergin olduöu btr toplurr o1gö'm
ü!lü (J1kü .rer(pilen yetenegrne go"e

ve herkese ihtiyaflna göre dLye formüle et-
tigi üretirn ve daürtrm modeli, ancak o öl

güdeki üret m ve zenginlikle mumkün
ola b ilir.

Bunun biz m ig n anlamr 5udur; 5orunla-
rrnr gözecek olan Pazar,:rk, zengin Pazarark-

trr, Knr yöneti(i tayin edersenz edin,

hang ideolojiyle hareket ederseniz edin,

hangi modeli uygularsanrz uygulayrni fakir

Pazarrk'la h gbir sorunu Eözemezsiniz,
Dolayrsryla sola ve sol degerlere sahip

grkmak istiyorsak, kendi lelsefl ve kultürel
de0erierirnize sahip grkmak istiyorsak,

kendi ideä lerimizl gersekleltirmek istiyor-

sak; hedefimiz daha zengin blr Pazarok o -

maldrr, eöitim seviyesi daha yüksek bir
Pazarrrk olmalrdrr, kültürel de§erlerine da

ha fazla sahip grkan b r Pazarctk olmaltdtr,

0nun ilin daha sok pamuk üretmeliyiz,
Daha (ok blber uretmelyiz
Daha (ok mal üretmeliy z,

Daha sok hizmet uretmeliyiz.

Daha (ok fikir üretmeliyiz,

Daha (ok prole uretmeliyiz,
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D enim u( täne projem vaT, BLnlan srzrn

Dle de payla:mak istiyorum, Biliyorsu

nuz, r1 adamlarrmurn kurduqu PANIAD,

uzun adryla Pazarcrk-Narlr i5adamlarr Der-

neör, Pazarcrk ta önemli bir iiler qörüyor.

Sade(e i) addmldrr ararrnda b'r bilgi r'e

deney alt5verigi yapmakla kalmryor, gegitli

sosyal kültürel projelere de imza atryor,
Tek fpstivdlimiz oldn Ydyld Fesl ivälini PANI-

AD düzenliyor, Hätrrlarsanrz, sevgili Kamil

Dalkara yr 2008 yrIndaki ilk gecemizde PA

NiAD bdlkdnr oldrdk kdr!rlamrttrk, Bugün

onu burada belediye baSkanrmrz olarak se-

lamhyoruz, Eksikleri olabilir, yanll5larr ola-
bilir. HakI elestirilere maruz kalyor olabilir,

Ancak PANiAD bugün Pazarcrk'ta en ciddi

sivil toplum kuruluSudur, Biz de yurtdr:rn

da aynr i;levi görecek, is adamlanmrzr bir
äraya getirecek, it hayatrna ätrlacdk yenr

arkada5larrmrza destek olacak bir demo-
kratik kuruluS kurmahyrz. Birinci önerim bu,

ikinci önerim, 2011 yr|nda Pazarcrk 21 adr

altrnda bir konferans düzenleyelim. Burada

Pazar.tk 21, iki ayn anlam ifade ediyor, Bi-

tincisi 2021anlamrnda, önümüzdeki on yrlr

planlamak anlamrndadrr. 2021 yrlrnda nasrl

bir Pazarcrk hayal ediyoruz? Buna bu kon-
feransta (evap arayalrm, ikinri olarak 21,

yüzyrla iliSkin vizyonumuzu ortaya koyahm,

21 , yüzyln Pazarok'r nasrl bir Pazarctk ola-

(ak? Bu konferansa batta bel€diye ba§

kanlarrmrz olmak üzere blltun yerelyöne-
ticilerimizi, bütün uzman ve aydrnlarrmrzr,

toplum hayatrnda yeri olan bütün kanaat
önderlerimizi davet edelim,

U(üncL önerim de 2012 yrlr rsrn, Brzrm

kültür bahsemizin, 9ölgesine yatrp huzur

bulduöumuz iriyaprakh Ernar agacr Elif Ana

ise, bize hep ballr incirler vermig olan bere-

ketli aöacr da Mahzuni Serif'tir, 2002 yrIn-
da onu son yolculuguna buradan gönder-

mistik, Bu topragln en unutulmaz kültür
damarlarrndan biri olan Mahzuni Serif i(in,

2012yr|nda, ölümünun 10, yrInda; sadece

bir gece de§il, bir kültür haftasr düzenle-
meliyiz. Bununla da kalmamalryrz, onun
adrna en qorak arazilerimize bir orman dik-

meliyiz, Bu ormanrn hukukive idari hazrrlr-

örnr belediyelerim iz yapsrnlar, Finansma-

nrpr dä bilyurldrtrndäkr paTarflklrlar sä0-

layalrm, Susuz topraklarrmrzr a§aglarrn se-

rinliöi ile bulutturaIm,

(-özü uzattrgrmrn farkrndayrm, Ancak

)adrna konuit uqum Globat PdTarrk

dergisi i(in de bir iki sey söylemezsem, ko-

nu5mam eksik kalrr herhalde, Sanryorum

ki adrmrz, esas itibariyle karakterimizi de,

yapmak istediklerimizi de, hedefimizi de iyi

ifade ediyor, Bugün artrk Pazarflk, bir

küqük kasabanrn adr deqildir, Bütün dün
yaya dagrlmrg bir Pazarcrk varlrörmrz var,

Dergimiz bu globalvarl§rn dergisidir, Bizim

ortak malrmrzdrr,

ikrnrr olaral,, Global Pdla'rk derqisi,

dünyaya global bakan, en azrndan bakma-
ya qa|5an bir dergidir, Kendisini bir bölge
ile, bir Eevre ile, bir inanq veya bir görüs ile

srnrrlamayan bir dergidir, rrsäqlrgrn bütün
ortak deEerlerine sahip srkan bir dergidir,
Ayaklan Pazarnk topragrna ba::a da. göz

leri Nemrut üzerinden bütün dünyaya,

bütün insanllEa uzanan bir dergidir,

Bu duru5, esasen ilk batta ifade ettlöim
felsefi ve kültürel mirasrmrzrn da bir gere-

0idir. Biz bu gereEiyerine getirmeye !ältst-
yotu7,

5on olärak, mektuplaflyla, eleStirileriyle,
yazrlanyla bize umut veren de§erli okuyu-

rularrmrza bu kürsüden telekkür elmeyi
bor! säyryorum, Binbrr emekle derqimrli
dagrtan dostlara 5ükranlarrmrzr sunuyo-
rum. ilanlarryla bizi (esaretlendiren arka

da;larrmrza rama la vaw diyorum.
Ve benr sabrrla drnledi§iniz rgin hepinize

sdygr ve sevgilerimi sunuyorL,m, Hepimize

bugün burada güzel bir aksam diliyorum.
5a ö olun,

22 Ekim 2010

TT
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Global Pazarcrk
Global igadamlarr

ergimizin hazrrlrklannr yaptrörmrz

2009yrlrnrn I\.4ayrs äyrnda masamrzrn

üzerinde epeyce isim önerisi vardr,

Bunlardan 6lobal Pazarck ismini ama!lan-
mrza daha uygun bulduk.

§ünkü her Seyden önce bütün Pazarcrk-

Ilara hitap etmek istiyorduk, Pazaroklrlar

ise artrk global bir topluluk haline gelmiS-

ti, Basta Avrupa olmak üzere dünyanrn

dörtbir tärafrna daQrlmrS durumdaydrlar,
Bu durumdä en isabetli srfatla Global Pa-

zarcrk demek daha uygun olacaktr,

Ancak global srfatrndan kastrmrz sadece

brr durum tesprti deöildr, Global kelimesr-

ni biz esds itibariyle biz vizyon olarak düiü-
nüyorduk. Global olan sade.e Pazarcrk

de§il, bütün dünyaydr, Ve dünya gok yönlü
bir bütünlegme süreci isindeydi,

Kendimizi dar srnrrlar isine kapatmamak
ve butün dünya ile ortak nefes a[p vermek

istiyorduk, olaylara dar bir pencereden

deEil, bütünsel bir dünyanrn gözlü§üyle

bakmak istiyorduk, qaöa ayak uydurmak
ancak böyle mümkün olabilirdi.

Bugün keyif ve mutlulukla gözlemliyoruz

ki, bu vizyonumuzu payla5an gok saytda ar-

kadasrmrz var. Üstelik onlar sadece global

dügünmekle kalmryorlar, aynr zamanda
global davranryorlar, zämanrn ruhuna uy

gun bir refleksle hareket ediyorlar,

Tahir 0natca, binler(e Pazarcrklr gibi

yurtdrsrna !ok gensyaSta !rktr, Almanya'da

uzunca süre oturum sorunlarrnr gözmek

iqin beklemek zorunda kaldr,

oturumunu alrnca ilkin bir montäj flr-
masrna iggi olarak girdi. Bir süre sonra bir

araba alarak aynr i5i kendi adrna yapmaya

basladr, Burada is ve i5 idaresi ile ilgili azrm-

sanmayacak tecrübeler edindi,

Yeni alanlara yönelmek istiyordu, Aklrn-

da hep ciddi iSler vardr, Fakat lDgunluöun
yaptr§r gibi büyük meblaglar ödeyerek ve

büyük yatrnmlar yaparak is kurmak iste-
miyordu, Ne olursa olsun i9e küEükten bag-

lamalrydr. Basamaklafl birer birer !rkma-
|ydr,

Sonra teklif üzerine yakrnlarrnrn sahibi

olduqu bir döner firmasrna mütteri tem
silcisi oldu, iti geregi seyahat etmeye ba5-

ladr, Kimi zaman Fransa'ya kimi zaman

italya'ya kimi zaman da ispanya'ya gidi-

yordu, Artrk gastronomi piyasasrnr yakrn-

dan tanryordu, Piyasanrn ihtiyaslannr iyi bi-
liyordu,

ispanya'da bir PakistanI ile tanritr, Pa-

kistanll, bir döner dükkanlan agrnrn sahi-

biydi, ikinci bir is olarak Ketsap ve l\y'äyonez

üretimi isine girmisti, Ancak i5i iyi gitmi-
yordu. Üretim tezgahr iyi kurulmustu ama
piyasada kendine yer edinememisti, lVüt-
teri bulamryordu, Adam iflasrn esiQindey-

di, Tahir onat(a onu iflastan kurtaracak ve

düze lrkaracak bir teklifte bulundu: ortak
oldular, 0rtak olur olmaz, piyasaya hrzla

yayrldrlar, Özellikle ispanya ba5ta olmak
üzere Fransa ve itälya piyasasrnda en güglü

flrmalardan birrsi durumuna geldiler.

Tahir 0natca buqün en qüglü i5 adamla-
rrmrzdan biridir, Bu basansrndä global viz'
yonunun, global dü5ünmesinin ve global

davranmasrnrn büyük rolü var,

Dütünebiliyor musunuz? Almanya'da
oturuyor, Firmasrnr ispanya'da kuruyor,

Pakistan| bir isadamr ile ortak oluyor, Ma-

lrnr italya'dan Danrmarka'ya kadar bütün
Avrupa'ya satryor,

i5te size Global Pazarcrk!
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P azarcrlr- II amburg H attr
Gördüklerimiz - Duyduklarrmrz

I
Hamburg'dalii oku-rlaJ1mrz
geatifrmiz A-ralü aJnlda der€lrmiz
igin bir tanrsma toplantlsr
düzenledilen

Toplantl vesilesMe hem eski
dostlan mizl gördtik, hem de yeni
dostlax edindik. Verimli gegen
seyahatirniz de görüp duydukla&
mrzr siz okurlaJmrzla da payla§-
mäk istedik.

A§a€:da izlenimlerimizi
bulacaksmrz. Bu vesile ile bizi
evinde a$rlayan ve düzenli bir
milmandarhkla ziyaJetirnizi
zenginlestil en Ayse-HasaI
Bu.r€lrcu qiftine de tesekkür
ediyoruz.

Aysel özkan, Ayte Burgucu

Kaybolan Kuqak...

B0iln#;?#ä#;:{tr#
insan 12 Eylül fasizminin zulmünden kagt-

yor. Binlerae insan canrnr kurtarmäya lal-
tryor, Gelenlerin önemli bir bölümü aydrn,

okumu:-yazmr! insanlar. 0 qüne kadar
daha Eok itEilerden olu5an Türkiye kökenli

göEmen kitlesinin dokusu deEitiyor 5ol ör

9ütlerin toplum ilinde ciddi bir tabanr ve

etkisivar, Cuntayr protesto eylem erine on

binlerre insan katrlryor,

Bu (anlrlrk dütünce hayatrna da yansryor,

o zamana kadar geqerli olan düiün(e ka

Iplarr degi5meye ba5hyor, Almanya'daki
sorunlar da gündemdeki yerini almaya
ba5hyor. Özellikle genllik ve kimlik sorun

ldfl tdrtrlrrd konusu oluyor. Bu ve benzert

tartrsmälär büyük ilgi uyandrnyor

Hamburg'da büyük bir toplantr düzenle-

niyor, Konu genllik ve kimlik sorunlan, Ko

nu5macr Dursun Aksam, Dursun Ak(am'rn
hem kendi popülaritesi var, hem de o§lu

8

Taner AkEam'dan ötürü Harnburg'da geni§

bir gevresi var. Toplantrya gelenler onu
büyük bir dikkatle dinliyorlar,

Dursun Aklam egitimci olmasrnrn getir
di§i özel bir ilgi ile buradaki genllerin du-
rumunu ele alryor, iki kültür arasrnda

bocaladrklarrnr, kendi kigiliklerini bulmakta
zorlandrklannr, geleceklerinin bir (e5it teh
dit altrnda oldu§unu söylüyor, Ve belki de

buna dikkat Eekmek ve vurqu yapmak igin,

2, kusagrn kayrp bir ku5ak olduQunu söylü

yor, Herkes pür dikkat konugmayr izliyor,

Bunlarr söyleyen neticede bir aydrn, Sade-

ce bir aydrn degil konuyu mesleöi itibariy-
le de bilen bir e§itimci,

Derken gen! bir krz ayaga kalkryor, Dur

sun Akgam gibi herkesin gözünde bir oto-
rite olan konuSmacrya itiraz ediyor. Hayrr,

ben kaybolmadrm, buradayrm diyor, Ken-

disini !ok güzel bir Türkge ile ve inandrrrcr

bir üslupla ifade ediyor, Tabii toplantrnrn
havasr degitiyor, Toplantr biter bitmez
Dursun Ak(arn solugu gen( krzrn yanrnda

alryor, N.4utlu bir eda ve sevgi dolu gözlerle,

krz sen ne yaptrn, beni zorda brraktrn, ne

diyecegimi 5a5rrdrm diyor, Adrnr soruyor.

cevapr Aysei Özkan, Aysel Özkan'la dergi-
mizin Hamburg'daki tanrtrrn toplantrsrnda
moderatörlük yaparken tanrsryoruz.

Aysel Özkan hem kendi kültürünü iyi ta-
nryor hem de Alman kültürünü, Sadece ta-
nrmakla kalmamrg, meslek olarak da kültür
alanrna yönelmi§. Sinema egitimi almrg,

Birikimlerini ve hayallerini filmlere aktar-
mak istiyor,

Siyasetle de yakrndan ilgileniyor, Sükse

yaratan son Hamburg sesimlerinde oy
patlamasr olarak nitelenen bir oranla,
12,000'den fazla oy alarak Sol Parti'den Al

tona Belediye N4eclisi'ne sesildj,

Yani sözün krsasr, kaybolmak bir tarafa,
gö!menlerle ilqili, sanat kültürle ilgili hangi

etkinlr$e giderseniz grdrn, oradd Ayset Oz-

kan'la kar5rla5abilirsiniz,

Bugünleri görebilseydi, herhalde bundan

en sok Dursun Ak(am mutluluk duyaraktt,
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ibrahim Renkligay

;_.1an-brrg'da crdd, br" Alevi potansiyeli

I lv"r. Hanburg, Avrupa'daL Alevi ö'
q Ltlenmesinin ilk ba5Ladrgr yerlerden.

Alev örgütlenmesine ciddl kadro ve kitle
destegi sun mu! bir yer, Artrk uzun yrllar-

d r Avrupa Alevi Birlik eri Konfederasyo-

nu'nun bat nda bulunan Turgut Öker

Harnburg Alev Kültür Merkezi'nden gel -

yor'
Bug"n de crddr or. kirle tabanr var, is

telik kendl i! ne kapanan bir kit e degil

Alman kamuoyu ve sryaset sevreler ile

canl veyakrn iliSkiler var, Bu konumdan
kaynaklanan ciddi bir siyasal aörrlrklan da

var,

Hamburg Alevi Kültür N4erkezi'nde der
nek batkanlrgrnr uzun(a bir dönem Pa

zarcrklr bir arkadasrmrz yapmr§: ibrahim
Renkligay,

Alev: örg;tlenrro)ine ilis.in k.m gol
lemleri kaydedilmeye deger, Gozlemleri

sorgulayrrr özell kler ta5ryor, Bu nedenl€

okuyurularrmrzla da paylasmak istedik.

ibrahrm Renllr(äy Ale!'iler äräsr.oa 5u1-

nileri taklit etmeye, onlara benzemeye ga

Ityar ridd bit eQil,n o/rJg,'tL tör1;r.,
Tabii ki bunu yanlt5 bir e0ilim olärak tarif
ediyor Bunun demokratik Alevi hareketini
gerye gölLrpLek S, yaklay n- olduöL-u
düsu nüyor,

Önemli bir tespit. Alevilerin fark r brr fel

sefeleri, farklr özeilikleri ve farkl birlk mle-
ri var, Kendi ihtiya!lan do§rultusunda
kp"di dinamikle.iyle ndre<pl pl mpk )erin,.
baSkälarrn modelalmak, sadece onlan he-

deflerinder ulJl,l.rltrrrr ve qer'ye qotürir

ibrahim Renkligay der ek batkanlrgr -ya

parken l\4ustafa Dere de saymanlrk yap-

mrF, Burada enteresan olan, N4ustafa

Dere'nin Sünni olrnasr. 5ünniolduqu hälde

Hamburg qib buyük bir A evi derneginde

yöneticilik yapmaya cesäret etmis o masr,

ibrahim Renklitay dernek batkan rörnr

kabul etmesi illn onun yönetiri iE ni tart
Loymug ve d!rkca oy ve destek sten-rf.
l\4ustafa Dere birik mli, bilqill ve be(erikli bir

insan Yönetime ciddi katk lafl olmut Fark-

Ir brr kulturle de demDkrasr mucädelesr ve-

rilebilecegini, topluma hizmet edilebile

ceg ni böylesine güzel b r örnekle ortaya
koym u 5,

Eatice Baki

/1ru lk defa gpser yrl Sair Servet Tila
\Jqoral,lr nrn \endre töre4irder )onrd
dü1en'pnen \ohber t opldnt rsrndd görmü!
tük, Gen! ve masum bir yüzu vardr, Buyuk

bir özver ile calr5ryor, herkese yiyecek bir

;eyle, verrreye ugralryordu. Ard bunu yi
züne _vayrlan aCrk bir mutluluk a yapryordu,

Her halinden sanki Almanya'ya yeni gel

mi5, henüz oturum sorunlarryla ugragan ve

henüz memleketten getirdiöi temiz duy-
gulann kaybetmemiS geng bir kadrn izle

n miveflyordu, Halk arasrndakitabirle taze

bir gelin olma|ydr
Bu yrl dergrmrzrn tanrtrm toplantrs nda

ikincidefa gordük, Toplantrnin sonunda da

Kürtse türkuler söyledi, Türküler de trpkr

yüzü gibi temiz ve masumdu,

Sonra arkadaSlara sorduk. Hatire Baki

oldu(unu söyledrler. Kendisine yakr5trrdr

ürmrz yaSta gocuklarr varmr5.

Demek ki gen! kalmanrn srrlarrndan biri

de rsarrr d-ygula-rna sadrk ve idealle,,ne

baglr kalmasrym15.

Orug Ya§basan

; ;arrburq oa er 1ol, länr1an Pazärrllr
[-1lrr. drye sorsarrz, he.ra de tevrp he'

yerde dynrdrri oru! Yagbasan, ister sol ca

miaya gidin, ister A evi cemaatrne gidin,

ister r! pryasasrna grdrr rlk karlrldld(dÖ,nll
insanlardan biri 0rugYa§ basan'drr Aktit
canlr ve enerj k bir insandrr. Öncü karakter-
li b r insandrr, Tuttuöunu koparan r:insten

devtttrimri bir insandrr Toplumsal sorurn

lulukiarn bilen üstüne düteni hep fazla-

sryla yapan ve hep ön srralarda yürüyen bir
insandrr.

0ru! !dgbd,dn Ha'nbu q da br lero-
mendir. onLr anlatrnak uzun bir yazrnrn ko

ru'udur in;a an ilerdp on,- dd yöpdtdg,/.

Biz bu defa onun yeni o0rendigimlz bir
özelliöini yazmäk istiyoruz,

0ruE Yaqbasan hararetle küirediyor,
Küfür deyip de geqmeyin. Tadrnda ve krva-

mrnda küfretmek her babaylöidin kän de

öildir. UstaIk gerektir r, Kendisi de ateili
b r küfürbaz olan Ahmet Arif bunu tu di-
zelerle anlatrrl

Bir salkrm soqüde su verir gibi

Dostuna yaras nr qösterir qibi

Öyle iqten öyle derin

Turku soylernek küfür etmek
(ukurova yiqidrne mahsustur,
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Küfürün gü.ünü ve kuvvetini en iyi Sair-
ler anlryor olmalr ki, uzun yrllar Ham-

burg'da yaiamrt olan sair servet ziya

Corakll, her morali bozuldugunda orug
YäEbasar'a giderrnrg,0 da qeleni bo5 qon

deren bir adam olmadrqr iqin, yaradana sr-

grnrp günün tartlänna göre eld€ avulta ne

varsa ortaya koyarm15, Servet Ziya qoraklt

da memnun ve mutlu bir 5ekilde, gtdamt

aldrm deyip gidermi5,0kkasrna göre de kü-

fure bir deger bigermig, Bazen bir ayltk gt-

damr aldrm, bazen de ü! aylk grdamt aldtm

dermit, Nadir de olsa altr ayltk grdamr

aldrm, bu bana altt ayyeter dediöi de olur-
m ut,

orus Yaübäsan, bunlan Servet Ziya (o-
rak['nrn birinci ölüm yrldönümü doläytsly-

la düzenlenen anma toplantrsrnda anlattr,
Ve arkasrndan ekledi: Fakat bir sene gelti,
daha geimedi,

HPrkesi hem güldürdü hem de hüzun-
lendirdi,

inci Hakbilen

in:anrn arzuladrqr rsi yapmasr büyuk brr

I mutluluktur, rnsdnr hdydt a baqlaydn kuv

vetli bir dayanaktrr, Bu mutluluk herkese

nasrp olmaz, Her insän istedigi mesleüi yd-

pamaz, istedigi mesleöiyapan her insan da

o meslekte aradrörnr bulamaz, Pek Eok in-
sanrn ögrendi§i meslekleri brrakrp baSka i9-

lere yönelmesi bundandrr,

Kimi meslekler veyä i5ler gok para getirir.

Amä kimi insanr tek basrna para tatmin
etmez, Kimi insan gönlündeki isi yapar

ama parasrzdrr, maddi zorluklarla ba5a gr

kamaz ve brrakrr,

Meslek hayatrnda en 5anslr olanlar, yap-

trklan isten hem para kazananlar hem de

manevi olarak tatmin olanlardlr,

10

inci Hakbilen böyle az sayrdaki insanlar-

dan biri, Emeöi, kültürel birikimi ve yaratr-

cr zekasr ile merdivenleri bir bir Erkan bir i§

kadrnr, Terzilikle ba5ladrgr meslek hayatrna

§imdi moda tasanmcrlrgr ile devam ediyor,

l\4ezopotamya desen ve renklerinden
kendisine yeni bir stil olutturuyor, Simdiye
kadar Hamburg'da rkr delile düzenlemil,

Kamuoyunun her kesiminden büyük bir

destek görmü5, Bunun üzerine ityerini
daha güzel brr mekana tdsrmr5. Yeni rre-
kanrnr salt bir ityeri olarak deöil, okuma

aksamlanndan kü!ük konserlere kadar hiz-

met verecek kügük bir kültür merkezi ola-

rak görüyor, Buna uygun bir düzenleme

ya pm r§.

inri Hakbilen lrmdilerde hdyalindeki pro-
jeyi hayata gesirmeye gall5ryor, Diyarbakrr,

Erbil ve istanbul'da defileler düzenlemek
istiyor, Tek sorun mdddi kültet. Bu proievi

destekleyecek sponsorlar buldugu takdirde
yenr haberlerrnr okuyacaörz demektir,

Bebget Algar

ll amburg un en renkh simalarrndan hi-

I I risi ruatör Behqet Alqdn. Hdmburg'un

ilk yabanct berberi,

Hikayesi ilgin!, ilkin 1976 yrlnda Alman-
ya'ya qeliyor, Ancak rahat etmeyip ktsa

süre sonra qeri dönü5 yapryor, Memleket-
te berber dükkanr agrp meslegine devam

ediyor. Ancak aralrksrz bir Milliyet okuru ve

bir Abdr lpek(i hayranrdrr. 1979 Subat'rnda
Abdi ipekgi öldürülünce, bu memlekette
yasanmaz deyip tekrar Almanyara gelme-
ye karar veriyor,

1982 yrlnda, i5 sormak maksadryla 0t-
lensen \eml inde brr IuaFor dukkanrnä gi-

riyor ve it soruyor, o zamanlar bir yabancr-

nrn ustaIk qerektiren kuaförlük qibi bir i5i

yapabile(eÖr, tasavvu. dahr edilmedrgr rsrn,

dükkan sahibi onu tersliyor, 0 ise geng ve

dinamik bir insan, Serde delikan rk da var,

Eukurova'nrn suyunu i!mi§, havasrnr solu-

mu5, Almanrn bu tavflnr gururuna yedire

miyor, Terrümanlrk i( n yanrnda

götürdügü arkadasrna dönüp, sor bakahm

satryor mu brrayr, para sayrp alata§rm
diyor,

Berberlik ve kuaforlük böyle ba5|yor, ilk

dükkanrn sahibi oluyor. Dükkan dediysek,

adr dükkan, Yoksa tam bir dernek, bir bu

lu5ma ve haberlegme merkezi,

Behlet Algan srcakkanlr ve sosyal bir
insan, Sadece mesle§iyle srnrrlr kalmryor,

Yrllar isinde herkesle iyi ili5kiler kuruyor,
Aktif bir yabancr oluyor, Sosyal demokrat
partiden siyasete atrlryor, Belediye Me(lisi

üyesi seEiliyor,

Sanatsrsrndan futbolcusuna, politikacr-

srndan iSadamrna kadar Hamburg'a kim
gelmiSse hepsiyle yakrn bir temasr ve

iliSkisi olmu§. Hepsi ile Eekilmis fotoö
raflarr var. Dükkanrn bir duvan tamamen
bu resimlerle dolu, Bir dönemin resimli
romanr gibi,

Kar5rladrklarr arasrnda Bülent E(evit de

var, Bülent E.evit 12 Eylül'den sonra krsa

bir dönem Hamburg'a üniversitede ders

vermek üzere gelmitti, Behlet Algan'dan
ögreniyoruz ki, bu davet sadece akademik

bir giri5im deöil, esas itibariyle Bülent Ec

evit'le bir ddydnrsmd !dbdsrynrt. Ivren
runtasr taräfrndan milletvekili ay|§r kesil-

diöi iqin Bülent Ecevit ekonomik olarak
zora girmi5, Hamburq üniversitesi ona bir

!esit ig olänagr saölämr5,
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§ervet Ziya gorakh

lJdmburg, kendrne has özellikleri olan

I lbi, !ehir. Demokrdtik geleneklerigü!lü
olän brr teh[, i5qrve emekqr srnrflarrn mü-
cadeleleri bakrmindän adrn tarihe yazdrr-

mr5 bir;ehir, Bu yüzden de sol hareketin
ve sol degerlerin öne !rklrEr bir tehir.

Bütün bunlar Hamburg'u farkI kr|yor.

Sehrin sok-kültürlü, enerjik ve renkli bir ha-

vasr var, Bu ätmosfer, gö(menlerin kendi-

lerini rahat hissetmelerine neden oluyor
Sadece bununla da kalmryor, Almanlarla
gögmenler arasrndaki iliskileri de olumlu
etkiliyor,

Türkiyeli qö!menlerin burada Alman ka-

muoyu ile sok iyi bir ilitkisi var, Politikadan

is häyatrna, sanat-kültürden sosyal faali-
yetlere kadar hdydtrn her alanrnda gog

menlerin gözle görülür bir etkisive aötrlrör

var,

Sair Servet Ziya Corak|, ilk olarak Ber-
lin'de ilti(a etmisti, Curbetteki ilk yrllarrnr

da burada gelirmisti, Anrak Hamburg'u
tanrdrklan sonra kararrnr degiltirmiy ve

buraya yerlesmisti, Kansere yenik düstüöü
2009 yrlrnrn sonuna kadar da burada ya5a-

mrttr,
Ölümünden bir yrl sonra, onun Ham

burglu dostlän ve arkadaglan, aile yakrnla-

nnr da davet ederek, onun adrna bir anma
toplantrsr düzenlediler, 0nu sarkrlarla, tür-
külerle, Siirlerle andrlar, onunla ilgili anrla-

rrnr ve duygularrnr anlatttlar. Hamburq'da
topraöa verdikleri o sair, sinemäC ve dev-

rimci insanr unutmadrklannr ortaya koydu-

lar, Böyle(e güzel bir vefa örneöi verdiler
Evet, Hamburg aynr zamanda vefalr bir

tehir.

faraüaldar DerneEi

l/ atabali. Yo/qdt rn 5orgun ilqesine baglr

l\brr kOy, Uzun bir tarihsel gesmiti ve

qeni5 bir kültürel birikimi olan bu köyden

insanlar, Hamburg'da dernek kurmuslar,

Eminiz ki aklrnrza doEal olarak basit bir

köy derneqi geliyor. Ama bu öylesine bir
köy derneqi degil, Derneöin demokratik
kdmuoyunda hatn sayrlrr bir agrrlr§r ve yeri

vdr. Bunun nedeni ise hpr leyden ön(e
güzel bir lokale sahip olma afl, zenqin bir
faaliyet sürdürmeleri, bunu käliteli ve biri-
kimli bir kadro ile yapmalan Böyle yaprnca

da geni5 bir kamuoyunä ulaSabiliyorlar,

Dikkat leken bir 9a|gma, dernek bünye-

sinde qer(ekleStirilen Edebiyat Atölyesi,
Yazr ve hikäye yazmak isteyenler, burada
ydTr yazmanrn tekniEini ve lurallarrnr ög-

reniyorlar, qälsmalannr birlikte deEerlen-

diriyorlar, Görü9 ve deney aISveriSinde bu-

lunuyorlar,
Pek sok kültür merkezinin böyle uzman-

Irk, özel ilgive entellektüel birikim gerekti-
ren r,alr;ma yapamamasr, derneöin gürü-

nü ve kamuoyunun ilgisini qösteriyor,
Bir köy derneginin bu Eapta dikkat leken

bir ga|t5ma yapmasr, hig 5üphesiz, sivil top-
lum faaliyetinin vardrörboyutlan ifade edi-
yor, Sevindirici bu geligme, bir o kadar da

umut veriyor, Karabalili dostlanmtza bun-
dan sonrasr iEin de bäsanlar diliyoruz,

Avrupa Xog6lirilUer BirUä

A drndan da anlasrlacaör 9ibi, Avrupa
AKoqgirililer Birli4i. Avrupd t,aprnda ör
gütlenen bir dernek, An.ak en güslü oldü-

öu yerlerden birisi Hamburg, Burada,

"Kolgiri Türküsünü Söylüyor" adr altrnda
düzenledikleri gece, ses veren bir katrIm ve

ilgiyle qer!eklesmi§.

Derneöin ayrrt edi(i bir özelliEi var, Ge-

nellikle yöre dernekleri kendi gehir, kasaba

veya köyünün adrile anrlrrken, Avrupa Ko§-

girililer Birliqi, kendisini idari srnrrlara hap-

setmiyor, Bunun yerine genig bir tarihsel
(oErafya i(inde, kendi kültürel kimligine
vurgu yapryor, Kimlik belli olunca da daha

homojen bir yapr arz ediyor ve kendi iEinde

daha tutar| bir duru5 sergiliyor.

Nitekim, Kolgiri Türküsünü söylüyor slo-

ganr, isabetli bir gekilde bu kültürel kimli-

öin drtavurumu olarak yansryor,

Yani, Avrupa Kolgiriler Birligi'nden kendi

srnrrlarrnr agan, ortak tarihe rtrk tutan v€

kültürel kimlige agrkfuk kazandrran ga[5-

malar bekleyebiliriz,
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Buschber6 hof l(omih giftliäi

lJ amburq uluslarara<r alanda ilgi uyan-

I I drran model brr proleye e! sdhrpl giyd

pryon Community Supported Aqriculture,

Türkle'ye, "Komün Destekli Tarrm" olarak

levirebiliriz,
Amerika'da baslayan ve laponya'da da

uygulama alanr bulan projenin Avrupa'da

ki ön(üsü Buschberghof,

Bir giftlik var, Burada tanmsal üretim ya-
prlryor. Yainrz ürünü pazardä satmak zo

rLrnlulu§u ve srkintrsr yok. (ünkü ürün ve

üretim süreci, daha önceden bir araya
qelen insanlar tarafrndan tämamen daya

nrgma ve güvene dayalr olarak finanse edi-
liyor, Yani !iftlik sadece komün olarak

adlandrfllan bir topluluk ilin üretim yapr-

yor'
Buschberhof'ta tüketi.i komünü 96 aile-

den \'e 160 [itiden olutLyor, Bunlar. rrvar

daki de§i5ik merkezlerde oturuyorlar.
Belliba5ll tüm qrda ihtiyaclaflnr bu (iftlik-
ten kargrlryorlar,

SoEandan havuca, maruldan domatese
kadar bütün sebzeler burada yetitiyor, Ay-

n(ä siftlikte inek, koyun ve t.rvuk /et iltiri-
liyor, Dolayrsryla komünün hem et hem de

süt ve süt ürünleri ihtiyacr karsrlanmrt olu

yor, Et derken bunun sade et ve sucuk vs,

gibi iglenmi5 €t ürünleri olduÖunu belirt-
meliyiz, 5üt ürünleri de taze peynirden yo-

§urda kadar geniy bir yelpazeyi kapsryor,

Aynca !iftlikte her türlü ekmegiyapacäk
bir frnn var, Yani siftli§in bütün temel grda

maddelerini sa§layacak kapasitesi var.

Nedir bLr prolenrn dvantäjlafl? B,rincrsi

ürün doqrudan üreticiden tüketiciye git-
mip oluyor. Üreticilerle tüketi(iler arastn-

daki aracllar ortadan kaldrnlmrt oluyor, Bu

da doqal olarak fiyätlan a5aörya sekiyor,

Sartlara baölr olarak geliten fiyat dalqa-

lanmalarrndan hem tüketiciyi ve hem de

üreticiyi korumuS oluyor,.

Belli sayrda insdnd i! !e gegin olana§t

saQlamr5 oluyor, (iftlikte usta ve yönetici

galr5an kadronun drirnda 11 tane zihin

özürlü insan galrSryor. Üretim dt;tnda on-
lara yönelik özel bir sosyal hizmet veriliyor,

Projenin srrf bu özelliqinden ötüru bile

büyük deoeri var, Katr|mcrlara, toplumun
kenaflnd rtrlmit insdnlara destek olma im

kanr sunuyor,

Ama projeyi gekici krlan asrl özellik, grda

güvenli§i. Üretim, piyasadaki gibi kär

amar,lr yaprlmadrgt i(rn, tamamen insdn

sagIgrnr gözeten bir teknikle yaprhyor. Ko

müncüler ne yediklerini ve neyi ne dozda

aldrklarrnr iyi biliyorlar, Eünkü bugün tüke-

12

timdeki en büyük sorun bu. Almanya,

r,evre kolullarrna ve grda sa§lrqrra azamr

önem veren blr üike iken, toplum bu hu-
susta olduksa duyarlryken, levre politika-
larrnrn siyaset üzerinde (iddi bir agrrlr(r
varken; yeni yrlia birlikte patlaydn Dioksin

skandalr, yiyecek maddelerinin her zaman
qüvenli olmadr0rnr !arprcr bir tekilde orta-
ya koymu5 oldu, Yumurta gibi her gun her

vesileyle yenen ternel bir uründe bile, srnrr

deöerinin 100 katr miktarda zehirli madde

bulundu, Bunun igin binlerce giftligin kapr-

srna kilit vuruldu,

Almänya grbr dikkat li o r ülkede bile saE-

rklr grda ürünlerine ulaSmanrn bu kadar zor

olmasr, bu tür taflm isletmelerine olan i gi

ve ihtiyacr arttrracak demektrr,

Krsacasr pro1e sadece sosyal igeri§i itiba-
riyle deQil, sagIkI ve güvenilir grda ürünle-
ri kapasitesiyle de kayda de0er bir qele.ek

vaat ediyor,

Hamburg öncü bir rol oynuyor,

FTSEURSAtON
BEneEr Arc,q.NI

5n41mlfl Jeniliyoru;

BAHnnNnrrnrR SrR. 183
22765 IIAMBURG - orrENsru

Trr. *49 40 3901414
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Sarr Gelin, Pankart
Berxwedan nliyane

"i .n*

ür
zl -1 I tlul, Pa;a.t ik a cdbdh ba(krnl,r-

| / nt'eqecr.' Lrr,\dmdldr, itken
I Lcelerve o ümrerle oevam ettr,

Köylüier her uyandrklarrnda köyün etra-
frnda askeri cemselerle karsr ätryorlardr,
0ndan sonra herkes köy meydanrna top-
lanryor, arama adr altrnda evlerin altr üs-

tune getiriliyor köylüler türlü !esitli ezi-

yetlere maruz kalryorlardr,
Bundan en qok da daglarrn eteEindeki

köyler etkileniyorlardr, Do0anIlar olarak

tabir ed len srra köyler, bunlarrn ba5rnda

gel,yordL A\lersi./ r'e isken( p\i,, lek bir gün

gegirniyorlardr. 7r"a köyür gen!leflnin
önemli bir bölümü da§dayd, Askerler köyü

terlredinLe bu defa or ar geliyorlard.

\akalafl].ralafl da <olay olmuyordu, lnre

dü5unülmü5 bir taktikleri vardr, Kim devlet
ve askede igli d15ll ise, kimin ihbar etme ih

timali va'sa: kafileler halinde, alp4i ve arr-
kar bir biqimde ona misafir oluyorlard.
Böyle(e onlann kolunu kanadrnr ba§lam15

oluyorlardr,

Do ayrsryla yaxalanmata,r da gi!leliyor
du, BL durumda ailelere baskryapmak, en

qeEerli yol oluyordu, Basit aile baskrlarr

igerialmalar, iSken(eler bir tarafai tüm Do-

§anIlar ba5ka yere göE ettirilmekle tehdit
ediliyordu,

Tek kel meyle kara ve karanIk günlerdi,

Bu kabls ortamrrda. gurlerden brrgün,

sarr saglr mavi gözlü geng bir kadrn qrkagel

di, Haber köye tez yayrldr. Bir 12 Eylül kala

ör olan Hüseyin Dertli'nin esiymi§. Ham
burg da tan srp evlenmitler, Ko.asrnrn

memleket nive ailesinl meräk edip gelmit,
Tamamen farklr bir kadrn. Tamamen

farkl bir kü türden, farkll bir geqmisten qe

liyor, Arna diSli bir kadrn oldu§u bel1i, Ken-

dinden emin bir havasr var.

0nu hemen benimsiyorlar. Benimsemek

ne kelime, elüstünde tutuyorlar, Üstelik iki

canlr oldugu i(in el pen(e duruyorlar. Afe-
rin bizim HuseyinelAkrllrve be(erikli adam

mr!, Böyle gelin her aileye nasip olmazl

El pense duruyorlar ama bir taraftan da

korkuyorlar, Bu ortamda basrna birsey ge

leceginden endige ediyorlar, Ve sok ge!-
meden korkulan oluyor, Bir sabah erken-
den herkes uykudayken yine ev basriryor,

Askerler namlularla iEeri dalryor, Kaynana-

sr dr;arda yalvarrp qelinrne dokunmamala
nnr isterken, o iki canlr aörr qövde!iyle
duvara tutunarak ayaga kalkryor. Onu o
ydtak kryafet ile kar5rsrnda gören asker

önce gözlerini, arkasrndan da namluyu
ata§rya indirnek zorunda kalryor

Askere dönüp komutanrnrz nerde diye

soruyor, Asker komutanr gösteriyor, Bu

arada kaynana bir (rrprda kotup kimliqini
getiriyor, Gelinleri oldu§unu, burah olma-
dr§rnr söylüyor, Komutan kim ige bakrp

ben de Karadenizliyim diyor. Ve birden as-
kerlerin tutumu deEisiyor

Fakat o alttan almaya niyetli deqil,
Dönüp komutana böyle arama yaprlrr mr,

insanlaryataktayken eve girilir mi diye ko-
mutanr sorguya !ekiyor, Komutan kibarla-

§rp, bir srkrntrsr olursa kendisine bagvu-

rabilecegini söylüyor.
Ve onun bu korkusuz tavn yüreklere su

serpiyor, Köylüler cesäretleniyorlar,

Bu arada komsu AySe Teyze, oölunun
yeI,ni 5öylemedigi i(in r(erdedir. Lelip ri( a

ediyorlar, onlarla srkryönetime gidiyor,
Aynr komutanr bulup Ayte Teyzeyi serbest

brraktrnyor.

safl Gelrn b r guven ve .rmut kaynaqr

oluyor. AySe Teyze ona teSekkür ediyor ve

evine davet edryor, 0na bir srrrrnr agmak is-

tediöinl kulaürna frsrldamayr da ihmai et
miyor

iVerakla ertesi gün Ayte Teyieye qidiyor,

Ayle Telzenrr okurl.as yazmasryok. or(e
yüklükten kaIn biryatak indiriyor.0nu ke-

narlarrndan makasla kesiyor. iEinden koca-

man kalrn bir bez grkarryor, o§lum bunu

bana teslim etti, ama kimseye qösterme

dedi, nedir bu, bänä soyler misin diyor
Aqrp bakryor ki bir pankart, boya rle Berx-

wedan Jiyane (Direnmek YaSamaktrr) ya-

zrlm t. Pankärtr suyä arrp deterjanla temiz-
liyorlar Ayse Teyze rahat|yor, Hern ogluna

ihanet etmemis oiuyor, hem de pankartr

yakalatacaEr endisesesinden kurtulmuS
oluyor.

San Gelin Nebähat Deftli, yrllar sonra ya-

zacagr ilk eserine, o günlerln anisrna pan-

kart adrnr koyacaktrr,
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Prof. Dn cfean Ziegfler:

Ghe Guevara'nm Soförüydüm
1 svigre dogumlu Jean Ttpqlet. ldntümt

I kobu r" kßd oldcaA. bir nsan deEil. O

I meslek itibanyle bir aLddemisyen, bir
sosvolojr profesöru. Uzun ytllar lswlte
parlamentosunda milletvekilligi yapmts
btr polittkdLt. Yine utun ytllar BirlelmiS
Milletler igin aghk ve kthk konulannda ra
portörlük yapmtS bir uzman.

76 ya?nda olan Ziegler, tu tralar Bir
le5mi5 Mtlletler insan Hdklan Komisyo-
nu'nun üyesi olarak plt5tyor. Krtalar
arastnda mekik dokuyor, Ne zaman

emekl iye aynlacakst n E soru lanna, " ente -

lektüetler hifuir zaman emekli olamazlar"
diye cevap veriyor.

Ziegler kitilik itibariyle de devrimci bir
insan. itk qenqliQinden bu yana mevcut
dünya düzenine kafa tutuyor, Zenqinler-
le yoksullar arasrndaki adaletsizlige kartt
raporlar ve kitaplar yazyor, Bu yüzden de
qü9 adaklanyla ba? belaya qiriyor, Yazp

tizd i kleri n d en ötü rü davala rl a ug raSm ak
zorunda kaltyor.

Onu sevenler gok seviyorlar ama kar-

Sttlan ondan nefret ediyorlar, O nedenle
de o kimisine göre insanh§n vicdan, ama
kimisine qöre de, özellikle de mevcut fi-
nans sisteminin köte taSlanndan biri olan
isviSre'ye göre bir vatan haini.

Kimisi onu iflah olmaz bir devrimci ola-
rak nitelendiriyor, Kimisi ona yoksulldnn
sesi, qüqlülerin korkulu rüyast olarak
hitap ediyor, Ama o kendisini, "ben beyaz

bir zenciyim" diye tarif ediyor, Böylece

hem mevcut adaletsizlige iSaret etmit
oluyor, hem de kendi tarafrn belli etmiy
oluyor.

Hepsinin üstünde Jean Ziegler tarihi bir
kitilik. Bir dönemin bütün izlerini onun
hayaünda qörmek mümkün. Jean Paul
Sartre'dan Che Guevdra'ya, pol Pot'tan
Kofi Annan'a kadar pek Cok insanla yakn
mesaisi olmut bir insan.

Türkse'ye "Batt Nefreti" olarak tevrile
bilecek son kitabt Almanca'da yeniyayn
land!. Kitap vesilesiyle Die Zeit, Jean
Ziegler tle her konuya qhen uzun bir tö-
portajyaptt. Biz bu röportajn sadece bir
bölümünü sizin i n yaynhyoruz, Zevkle

okuyacaEntza inanryoruz.

i s\,.igre'Irin Almanca konusulaJr ka.n-
tonunda büJrudünüz, arna Hans olafi
admur blraklp Jean admr aldruz. Ki-
taplaJmrzr bile Fra,nsEca yazryorsu-
nuz. SaJl1d geqmisilizi unutmak isti-
yormussunuz gibl izlenim doguyon
Zaman bir 5eyieri de§i'tirryor, Ben tama-
men dertsiz tasastz bir qocukluk ya5adrm,

Kalvinist üst tabakaya mensup, burjuva bir
ailenin socuEuydum, Annem güleryüzlu,
güzeller guzelr brr (rll(r kurydr Babdm i!e
dönük ama dürüst, namuslu, kültürlü ve

aydrn bir insandr, N4ahkeme baskantydt, Biz

bir villada oturuyorduk. Ben bLtün gi.r
motosikletimle etrafta fink atryord um,
Ama (evre köylerdeki socuklar, anne ba-
balarrnrn yanrnda bir hizmetqi veya bir utak
gibi !alr§trn|yorlardr, Her Persembe hayvan

pazari kuruluyordu, Ve o pazarda tüccarlar
lokantalara oturup trka basa karnrnt dol-
dururken; o yoksul gocuklar drtanda beti
benzi soluk vaziyette, soEuktan tir tir tit-
reyerek inekleri tutuyorlardr, Bu adaletsiz-
liöi ilk gen!lik yrllanmda kavramaya ba5la-
drm. Ve gidip babama sordum. Dedim ki,

"baba bunlar niye bu kadar fakrr, br7 niye

bu kadar zenginiz?", Ve babam, o kalvinist
adam dedi kr, "OQlum is,ne bdk Dünyalr
sen mi de§i5tireceksin?"
Ne cevap verdiniz?
Kendimi drsaflya zor attrm, Daha 14 ya5tn-

daydrm. Hdyattan bütün bekledigim, avu-
kat olup qoluk (oruöa kantmak diyebile

ceqim bir yaita deEildim.

Ve 18 yaqma gelince Paris'e kaqtrruz,
Önce kötü bir tey yaptrm, babama haka-
ret ettim, Paris'te kendimi iyice koyverdim,
Geceleri Les Halles'in merdivenlerine ytEthp

yatryordum, Bir süre sonra Jean Paul Sart-
re'rn qevresrnde yer alan (/ldrkstst btr oE-
rencigurubuyla tanrStrm. Sartre o zaman-
lar Les Temp Modernes-l\,4odern Zamanlar
dergisini Erkanyordu, lVutluluEu mu tarif
edemem, O dergi benim isin Allah'tn kela-
mr qibi bir teydive beni kadrolarrna aldrlar,
En gen! olanlan bendim, Sartre annesiyle
oturdyordLr. Ve ben her (artämbd günü
Rue Bonaparte'daki evlerine giderdim,
Ondan aÄtarabilece§inlz hatrraJan-
mz var mt?
inanrlmaz dererede arkadag canlrsr bir in-
sandr, Srcak kalplive nüktedan bir adamdr.
(ok sorL sorardr ama sabrrla drnlemesini
de bilirdi, Dü!ünebiliyor musunuz, koca

Sartre benim gibi bir sersemi dinliyort Ama
bazen koltugunu sevirip, "maintenänt je

dois travailler-timdi qalr5mam lazrm" de-
di§i de olurdu, Ye5il dolma kalemini aIp
yazmaya baslardt,

O mu sizi Maxksist yaptr?
Hayrr buna gerek yoktu zaten, Düsüncele-

rim lok netti arttk,0nun etraftndaki öE-
ren(ilerle Cezayir Kurtulut Hareketini des-
tekliyorduk, Ben yeraltrndakilere kuryelik
yapryordum, Her ikiayda bir isvigre Elgili§i-

ne ba5vurup päsaportumu kaybettim di
yordum, 0nldr da her defasrnda bana yeni
bir pasaport gönderiyorlardt, Ben de eski-
sini yoldaplara veriyordum, Sartre'tn beni
en !ok etkileyen özelli§i, cömertli§iydi,
Evinde oca§rn üstündeki rafta bir vazo
vardr, AEzrna kadar para ile dolu olurdu.
Herkes oradan istediqini alp ihtiyacrnr kar-

§rlardr. Sartre ne yazdrysa öyle yaiadr,
Bugün bile her Paris'e gittiöimde, onun
mezannr ziyaret etmeden asla dönmem,
Ona ne borQlusunuz?
Her seyi ona borsluyum, Üniversiteden
sonra ikr sene kadar Bir lesmi! l\4illetler qö

revlisi olarak Kongo'da salrstrm, Döndük
ten sonra beni yanrna qa§rrdr. Afrika'daki
baqrmsrzlrk mLicadelelerini I änrmddrgr isin

beni soru yaömuruna tuttu. Sonunda da

bunlan mutlaka yazrnalrsrn dedi. Hayattm
daki ilk makaleyi ben o zaman yazdrm,lean-Paul SartrP
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Jean Zieqler

Baska?
l\.,lakaleyi bitirince düzeltmeleri Simon de

Beäuvoir yaptr. Titu bir kddrndr, Dergiye
göndermeden önce adrmrn üstünü (izdi,
yerine lean yazdr, "Hans bir isim de§il"
dedi, Fakat en önemlisi de Kongo'dan

sonra Sartre entelektüel düzeyde benimle

lok ugrattr, oraya önrü bir süvari olarak
yollanmrstrm. Ama Afrika gerge§iyle yüz

yüze geldim, Siyahlarrn siyahlarr nasrl bo-

§azladt§n gördüm. Avrupalrlafln en zor

kogullarda bir cüzzam istasyonunu nasrl

ayakta tutmaya !alrStrklannr gördüm,

Kafam allak bullak oldu, Baba yadigan Kal-

vinizm'den de tövbe edip dönünce, top-
lumla münasebetim bozuldu, iste o an,

sartre'rn varolu§!ulu§unun beni kurtardr§r

andrr, Anladrm ki, insan ne yaptyorsa odur,

ba5ka bir 5ey de§il,

Her seye yeniden mi ba§]admlz?
isvigreye döndüm ve kendimi 5aIqmaya
verdim, cenevre'de yeni kurulmu5 olan Af-
nkä Enstrtütüsü'nde brr ry buldum. Onre

hukuk doktorasryaptrm, ondan sonra sos

yolojide dosent oldum, ondan sonra ara

verip uluslararasr bir EalrSma tugayr ile bir-
likte, §eker tarlalaflnda !alrsmak üzere Kü-

ba'ya gittim,
Che GüevaJa'Jn orada tamdrmz.
Kübalr devrimciler düzenli olarak benim
kaldrgrm otelin mutfa§rnda buluSuyorlardr,

che o zaman Sanayi Bakanr'ydr, Uluslar-

arasr Seker Konferansr i!in tenevre'ye git-
meyi planhyordu. Tabii o zaman isvigre'de

elgilikleri yoktu, Önce bana arabam olup

olmadrqrnr sordular, KüEük siyah bir Mor-

ris'im var dedim. ondan sonra 12 gün

Che ye soförlük yaprp yapmayacagrmr sor-

dular,

Kabul ettiniz mi?
5özü mü olurl onu cenevre istasyonundan

aldrm. Her gün otelden alrp konferansa

götürüyordum, Ak;am davetlerinde de

ona eslik ediyordum, Pazar qünü de cha-

monix'de beraber gezintiyaptrk, Deri ce

ketinin isinde alnrndaki yrldrzI Sapkasryla
che, bana isviqre'de ba5ka bir gezeqenden

qelmis birisi gibi geldi, LltangaE ve alayo bir

havasrvardr, Ama otoritesi de hemen fark
ediliyordu,

OnuIrla qok konustr.rnuz mu?
(ok konupmaya gall5trm, 5rk srk kumandan

deyip söze girmek istiyordum, Ama hepsi

ona srkrcr geliyordu, o zaman ortalrkta bir
söylenti dolagryordu, Che Afrika'ya gidecek

ve orada savayarak diyorlardr. Kdldrgrnrn

son aksamr bütün cesaretimi toplayrp, ku-

mandan, ben de sizinle gitmek istiyorum
dedim,

Yani siläIa sax mak istediniz?
Elbettel

Pekl Che Guevara ne cevap verdi?
o srräda otelin penceresinden drgarrya ba-

kryorduk, otel de cenevre'ye yukardan

bakan bir tepenin üzerindeydi, Asagrda

§ehir ortasrnda, üzerinde banka ve girket

reklamlafl olan ltrkll tabelalan gösterdi.

"Sevgili dostum" dedi, "sen burada doq-
dun, senin yerin burasr, Canavarrn baSr da

burada, burdda mücadele etmelisin, Öyle

käläkäldrm, kendimr derrn bir hakarete u0-

ramrg grbi hissettrm. Ama benr oldu§um
gibi tanrmr'tr Silaha tamamen yabancr25

yagrnda bir kü9ük burjuva, Bir gerilla sava-

5r herhalde benim sonum olurdu.
Peki bugün de siddete ba§\,urur mu
sunuz?
Duruma ba§lr, the Guevara bir defasrnda

!öyle \öylemi!ti: Bir devrimci, rilahI bir ö9.

retmenden ba5ka bir sey de§ildrr Sana söz

hal,kr lanrnmryorsa ne yapa(aksrn. mü(a-
deleye atrlmak zorundasrn, stauffenberg
Hitler'i öldürmeye kalktr§rnda haklrydr.

Ama Eaader-Mainhoff'lar yanrldrlar, Tabii

beniyanl15 anlamamalsrnrz, ben böyle di-
yorum ama qersekte i5 ba5a dü9tü§ünde o
(esdreti gösterebilir miyrm, onu bilmiyo
rum,

Che Guevara

SaJnn Ziegler, bir devrimci, valIarry-
la ya§lanabilf ml?
YaSlanmak ne demek? Hig anlamadrgrm
bir kelime, insanrn hücre yaprsr daha yava;
yenilenryor, r:insel davranrllar deöisrme

ugruyor, bir de ben daha yavaS kayak yapr-

yo- rum, Hepsi bul FransrT sosyolog Levi-

Strauss'u tanrr mrsrnrz? 100'ün üzerinde
yatadrve en güzeleserlerini 80'inden sonra

yazd.

Yani en iyi zamanrm önimde diyor-
sunuz.
Tetekkür edenm yoldat. Amä ben her gun

sabah akgam benim eserlerim benim eser-

lerim diven bir insan deQilim, Mutlu bir in-
sanrm, Her gün benim ilin ba5ka bir hari-
kddrr. Her gün bayka bir mücadele günü

dür, Nokta,

Siz 20 kiiap yazduxz. ama bir deäer-
lendirme yapmak gerekirse, o kadax
da fazla bir etkinlz olmadr-
Bertolt Brecht'e hayatrnrn sonunda sor-
mutlari Bütün bu yaptrklaflnrz neye yaradrT

Bu kadar tiyatro oyunu, bu kadar yazr, bu

kadar sürgünle bo§u5manrn ne faydasr

oldu? Brecht biraz dü9ünmü5 ve 5öyle
.evap vermi§: Bizsiz her seyi daha kolay

elde edeceklerdi,

Hayatrnrzrn en büyük yan]lglsr ne
oldu?
5anrrrm Kambor,ya, Önce en radikal crnsin

den bir devrim ama arkasrndan en yalrn

haliyle kanl bir cürüm, Ben, Pol Pot ve ar-
kada5larrna inanmrttrm. Ben Paris'teyken

onldr dd orddydr. Lntellektüelve teorisyen

insanlardr,

Peki hayatrruzda ürrritsizliEe kaprldr-
glruz arlar oldu mu?
Hayrr, beni umitsrzli§e sadece kadrnlar sü-

rüklemittir, Brezilya'da, Moskova'da, Ay-

larca yemek yiyemedigim, günlerce uyku

uyuyamadrgrm zamanlar oldu, Kara sevda,

dünyanrn en tehlikeli hastaIklanndan biri

sid ir,
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Hulyah Srurek1erin mütevazi elgisi

Birtan Güven
evrimcilik sadece siyasal bir duruS

deöildir, Bu siyasal duru5un bir ön
resi ve dayandröt bir düsünre zemi

ni var, Devrimcilik her geyden önce felsefi
bir duruStur. Daha doöru bir ifadeyle, ha-
yata karsr bir duruttur ve hayatr sorgula-
makla ba5lar,

Elbette kolay bir is deöildir, (esaret ve

kapasite gerektirir, Hayatrn otoritelerine
bagkaldrrabilmek gerekir, Bu otoriteler,
kimi zaman drn ve inans krlrqrndadrr, Kimi
zaman töre ve qelenek bisimindedir, Kimi

zaman kurulu düzen olarak karttnrza slkar
lar, Genel olarak da topluma emzirilmi§
deEerler sist emi old'ak dört brr yandan sizr

kusat rlar,

Devrimr ilik evvela !elitlt krlrklara bLirün-
mü§, yrllar isinde beyinlerde taht kurmu§

bu otoriteleri älätaEr etmekle baSlar, sar-
srlmaz zannedilen o otoriteleri yere indir-
mek, insana muazzam bir özgürlük duy-
qusu verir, Zihninizi karartan toz bulutla-
nndan kurtulursunuz, Bütün korkulannrz-
dan arrnrrsrnrz, Ölüme bile eyvallah etmez-
siniz, Kendinizi engin bir okyanusta kendi
benliqinizle ba5 ba5a bulursunuz, O derya

deniz iqinde tek bir ses duyarsrnrz, Sadece
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ona kulak verirsiniz, Hangi yÖne giderseniT

gidin, o ses pusulanrz olur,

0 pusulanrn adr vi.dandrr, Ve onu her

§eyin üstünde tuttu§unuz andan itibaren,
adrnrz ne olursa olsL,n; srfatrnrz devrim(l
dir, Devrimci, vicdanrnrn üstünde otorite
tanrmäyan insanrn adrdrr. Yani devrimcilik

en basta bir vicdan isidir, Vicdanrnr dinle-

me isidir.

Devrim,:ilik yoluna böyle grkarstntz.

Peki sonrai o yolu sonuna kadär yürü-

mek iCin vicdanrnrza yüreöinizin eslik et-
mesi gerekir, insanlrk vicdanrna e5lik ede-

cek yürek de bo5 olamaz, 45kla dolu ol-
masr gerekir, (ünkü ask, insanrn en büyük

enerji kayna§rdrr, bitmez tükenmez bir
yürek iksiridir, En olmaz zorluklarr onunla

a§ar5rnrz.

Dolayrsryla devrimcilik, hülyah insanlarrn

iSidir. Fn uTak (ennetleri fethetmek i!in. en

yakrn cehennemlere tereddütsüz ätlayan,

agktan gözü kararmry insanlarrn i5idir,

onlar kimi zaman yaru bere ilinde geri

dönerler, Kimi zaman o alevlerin isinde

yanrp kaybolurlar, Ama yüreklerini orta
yerde koymazlar, Sessizce yrldrzlara ema-
net brraktrlar. Eünkü o yüreklere cennetin

bütün renkleri naksolmustur,
Nerden geldim buraya?

Birtan Güven'in resimlerini seyrederken,

kendimi bir an igin, yrldrzlara emanet edil-
mis yüreklerin arasrnda buldum. Kendimi

o yüreklerin igindeki renk cümbüsüne ka-

prlmrS buldum. o renklerdeki gizli kodlan

Eözmeye EaISrrken ben kayboldum,

Brnan Güven. resrmlerine devrimcr yüre-

§inin renklerini kazrmrt, Sad€re renklerini

deüil, yüreEinin ritmini de y€dirmiS,

Birtan cüven; zindanlarrn, igkencelerin

yrkamadr§r küsücük bedenini, en son 1996

yrInda as[öa yatrrmrstr, 67 günlük sakin bir
yolculuktan sonra tam ölüm kuyusuna

dü5mek üzereyken arkadaSlartntn müda-
halesiyle hayata qeri dönmü5tü, isvigre'de

yrllar süren qok yönlü özel bir tedaviden
sonra bile incecik bedeni hasarlarla dolu,

Ama resimler? Resimlerdeki renkler?

o renklerin yarattrör ritim? 0nlar,trpkryola

lrktrör qünkü gibi. Temiz, duru ve berrak.

Hulyälr ve masalmsr, Güven ve huzur saö-
nstrnyor, Bir zamanlar yüregini azrk edip

yola srkanldnn ilk günlerini görmek:o gun-

lerin renklerini, o sesleri, o cogkulan, o

duygu rrmaklarrnr bir an yaSamak istiyor-
sanrz, Birtan Güven'in resimlerini görmeli-

siniz, Her renkte, her aynntrda o günlere

ait sayrsrz ipucu var,

Asaf CaIIlcr

it'df!

-v' .ri
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Her erkeäir, öfümü

er ilitki özeldir, Her iliSkinin mayasr

farkldrr, Ama baba ve o§ul iliSkisi

bamba5kadrr, Aynr düzlemde esit

babasulrn ötümü ile baglar

bir iliSki de§il; birbirini tamamlayan, biri

digerine trpatrp denk dü5en bir ilitkidir,
Kendisini diEerinde aynrsryla bulan bir ilit-
kidir, Bu nedenle de dokusu fark|, gelisimi

dinamik ve zamanla derinlik kazanan bir
ilisk idir.

Her erkeöin ilk masal kahramanr kendi

babasrdrr. En güllü erkek babadrr, En bilgi-
li insan babadrr, En büyük filozof babadrr.

Yol gösteren odur, Frrtrnalardan, felaket
lerden korLrv,rr oddr. Zordd kdllnca stgtrr-
lacak en güvenli liman odur,

HiEkimse onun yerini tutamaz, Ne ya-
parsanrz yaprn, onu asamazsrnrz, Ondan
uzaklattrkla ona yaktn durursunuz, 0na ne

kadar yaklagrrsanrz yaklagrn, o sizden bir
adrm daha öndedir, Ne yasarsanrz yasaytn,

ne kadar geli5irseniz gelisin, en nihayetin
de ona benzersrnrz, Ne kadar bLlyürseniz

büyüyün, görürsünüz ki onun sadere kop

yasrsrnrz, O hep sizden daha önde ve hep

ba5rnrzdan daha yukardadrr,

0nun isin kasyastnda olursanrz olun, ba-
banrz öldügünde, bu dunyanrn en kimse-
siz, en yetim (ocuEu siz olursunuz,

n o'nanrn kahramanr Mehmet l\azrm,
Krratematik prote\örL babarr ile ara-
srnda gegen o dehgetli diyalogu anlattrörn-
da hepimiz (ok etkilenmistik, Arkasrnda
yatan nedenleri iyi biliyorduk, Hangi badi-
relerden gelerek bugünlpre gelrndrE'nrn en

yakrn tanrErydrk,

Evet, §ok etkitenmistik, Hayatr sorgula
yan, sadece sorgulamakla kalmayrp, ha-
yatlaflnr ve iliSkilerini deöistiren bir
diyalogdu, O konusmadan sonra, dünya

laprnda popülaritesi olan, dünyanrn kafa
yorduüu matematik problemleri üreten,
matematikle mutlu olän o parlak bilima-
damr, önre hayata ve sonra da matemati-

öe küsmüstü, Uzun zaman problem
uretemez hale gelmisti, Sorusuna karSrl{k

o§lundan aldr§r .evap, onu tarifsiz dere

cede yaralamrS ve derin bir mutsuzlugun
i!ine atmrstr,

20

tvet, müthit bir hikayeydi Ama bundan
bir roman yazrlabile(egini hi!birimiz aklr

mrzrn ucundan dahi gesirmemittik,
Ta I'i Dodan Akhdnlr'nrn kitabrnr qorr:n-

ceye kadar, Doöan AkhanI hikayeyi duyar

duymaz kaleme sarrlmrp ve babanrn acrsrna

e5lik eden bir roman yazmrstr. Adrnt da Ba

basrz Günler koymustu,

r) aba ogul :li)ki\inin kildbrnr y,r./dn

D Oogan nkhanlr, babasrnrn hasta ordu-

§unu öqrenince, yirmi yrlr a5krn bir zaman
uzak kaldrör topraklara geri dönmek ve ba-

basrnrn son günlerinde onunla birlikte
olmak istedi, Bir baba iqin, dünya gözüyle,

son bir kez oölunu görmekten daha mut
luluk verici ne olabilirdi ki?

Ne yazrk ki, Doqan'r bu yoldan aIkoydu-
lar ve üstune üstlük cezaevine ättrlar,
Neyse ki yalnrz deEildi, Batta Köln olmak
üzere tüm Almanya'da bütün dostlafl
aya§a kalktrlar,

Demokratik kamuoyunun baskrsr etkili
oldu ve onu serbest brraktrlar. An(ak
Doqan Akhanlr serbest kah5rna sevineme-
di Cezaevrnden gtkmadan kr,,d süre ö1(e
babasr ölüme yenik düStü,

Yani bütün Eabalanna ve arkasrndaki
güqlü kamuoyu desteöine ra§men, o da
yüzlerre, binlerce 12 Eylül maöduru gibi
babasrna ulagamadr, Babasrnr son yolculu-
guna uEurlayamadr, Aynr ar:ryr, aynr i;ken-
ceyi yatamak zorunda kaldt.

Bu acrnrn i(indeki tek teselli, bu zulmün
Dogan Akhanll ile birlikte kamuoyuna ma-
ledilmi5 olmasrdrr, Yrllara yayrlmrs bir 12

Eylül iSkenresinin farkrna varrlmasrdrr.

0gullarrndan uzakta, ölüm yoluna yalntz

!rkan tüm babalan, iki edebiyat ustasrnrn

sözleriyle anryoruz,

r. Ari üdübalnr

'lr.ii
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Babam
(,,,)

n ra daha da r,ok rerdigim ona yakrr olmal,, orrn govdesine dokun

l1mak, on-n Eevres noe bu,urmakrr, Lrsede harta üniversirenrn i k yrl-

larrnda hayatrmrn en kasvet i, "bunalrml ' zamanlarrnrya5arken, eve gelip

bir teyler anlatmasrn , annemle beni neselendirmesini kend me ragmen
isterdim. Kü!ük cocukken onun kucagrna grkmayr, benzersiz kokusunu

kok amayr, ona dokunmayr gok severdim. qok küsükken, Heybeliada'da

bana yüzme ööreti'ini hatrrlryorumr 5uyun dibine tela5 ve korkuyla ba

tarken, beni birden tutun.a, yalnrz[a nefes aldrQrm igin deöi , onun göv-

desine srmsrkr sarrldrgrm iCin de mutlu olur, bir daha batmamak ilin
"baba beni brrakmal" diye baErrrrdrm,

Ama o bizi b rakrrdr, Uzaklara, ba5ka ulkelere, baSka yerlere, bilmedi§i-
miz kö5elere qiderdi. Divana uzanarak kitap okurk€n, bazen gözler ni

sayfadan uzaklaStrrrr, blr seyler dü5ünmeye, hayal

etrneye baslardr.0 zaman babam diye tanrdrgrm
insanrn i(rnde, benim ula5amadrgrm bamba5ka

bir dünya daha oldu0unu hisseder, bir baska

hayati düslemekte oldu§unu tahmin eder,

tedirgin olurdLm, "Bota srkrlmrt bir kurtun
gibi hissedryorurn kendimi," derdi bazen,

Nedense bu söze t'zardrm. Ba;ka pek r;ot

teyine krzar olmusr um, Kim hdklr

bilmiyorum, Belki ben de ba5ka yerlere

kagmak istiyordum artrk. Gene de teybe

Brahms'rn Birinri Senfonisi'ni koyup, hayali

bir orkestrayr elindeki hayali Eubukla
tutkuyla yönetmesin seyretmeyi severdim

(ok. Bütün hayatrnr mutlulukla, kimi zaman

locuk safltÖtyla, kimi zamän Eok zekire,

eqlenerek, dertlenmeden ya5adrktan sonra,
bütün bu e0 enreden eölen(enin kendisi

drprnda pek b r anlam grkmamasrnrn kabahatini
yükleye,:ek birilerlni aramasr sinirime dokunurdu.

Yirmiyatlaflmda "aman onun gibi olmayäyrm,"

dediqim zamanlar da oldu, Hayatta onun kadar

mutlu, rahat, tasasrz ve güzel olmadrgrm i(in huzursuz

oldu§umu da hissederdim bazen,

qok sonra bütün bunlar arkada kaldr ve beni hilbir zaman

ezmeyen, his krrmayan u!u[u babama duyduöum
krskang|k ile ofke yavaS yava; aramrzdaki kagrn lmaz

benzerliöe tevekkül ile boyun egite dönü5tu, Artrk bir
aptalr kendi kendime a5a§11arken, lokantada garsona

itiraz ederken, üst dudagrmrn derisiyle oynarken, bazr

kitapiar bitirmeden bir köseye atarken, k zrmr öperken,

cebimden para grkarrrken, §akacr ve mutlu b r tav rla
birileriyle selamlatrrken, kendimi onu taklit ederken

,vakalyorum, Elimin, kolumun, bileklerimin ya da

srrtrmdaki benin onunk ne benzemesi de§ I bu,

Beni korkutan, ürperten ve (ocukluöumdaki ona

benzeme ozlemini hatrrlatan bir sey:
Her erkeöin ölümü babasrnrn ölümüyle ba5lar,

Orhan Pamuk

I
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Muhtar Kadrn

Hatice llortoätu
atice Hortoölu uzun yrllar Gazian-

tep'te vergi dairesinde sall§tr, l\.4e-

murluk yaptr, qok insana göre

memurluk gayet güzel bir istir, Niye?

eünkü (aft§trörn saat belli, istirahat edece-

§in zaman bellidir. Bir kere sabah akSam

koll urmak merburiyetinde de§ilsin, iy 5r-
karacaörm diye kendini yormak zorunda
de§ilsin, Yann kaygrsr ile eve gitmek duru-
munda de{ilsin, Mesai bitti mi, zaman tü-
müyle senindir. ister eve gider ayaklarrnr
uzatrrsrn, ister bir arkadagrnla oturur ya-
renlik edersin. Keyif senin, zevk senindir,

Tatil de isin frstrk|-lokumlu hedryesidir,

Ancak Hatice Hortoölu, hilbir zaman eve

gidip ayaklarrnr uzatan bir memur olmadt,
Daha doörusu olamadr, Hep mesai drgr i5-

leri oldu, ikisini birlikte yürütmek zorunda

kaldr, Niye? qünkü derdi olan, sorunu olan

ona koguyordu.

Brrisrnin bürokrd5iye takrlan bir i!i mi
vari Adres belhydi, Birisinin brrisiyle bir so-
runu mu vdri Adres belliydi. Hi( kimseyi

reddedemezdi. Horto0lu gibi tanrnmr§

büyük bir aileden, bizim Tilkiler (Riwan)

olarak adlandrrdr§rmrz bir köyler toplulu-

22

§unun iginden geliyordu. cenit bir sevre-
Ieri vardr, insanlara yardrm etmek, zorda
kalan birisinrn elinden tutmdk kültürümü-
zün gereöi deöil miydi?

Elbette bir yolunu bulup bu srkrntrdan
kaqmak mümkündü, Ama insanlar icin bir-

;ey yapmak, onun da hoyuna gidiyordu.
Hem bir öncü sayrlrrdr, (ok kadrnrn okuma
yazma bilmedigi bir roErao/ada, lise mezu

nu olmuttu, Aydrn, cesur ve güglü bir ka-

drndr, Bilgisini ve becerisini kendi insanlafl

iEin kullanmayrp da ne yaparaktr? Kendi

toplumuna kartr derin bir sorumluluk duy-
gusu isindeydi, Gerilikle mü.adele etmek,
insanlan ileriye tasryacak iSleryapmak ona

haz veriyordu,

Bu bilgiden sonra Simdi ilk rümlemizi

5öyle düzeltebilirizi Hatire Hortoölu uzun
yrllar verqi därresinde memur ve cazian-
tep'te gönüllü sosyal hizmet uzmanr ola-
rak !aIttr.

Tabii qünü gelince memurluktan emek-
li olabiliyorsunuz, Ama gönüllü iglerden
emekli olamryorsunuz. Hatice HortoElu isin

de aynrsr oldu, Vergi dairesinden emekli
olunra, sosyal hizmet alanrndaki iSleri daha

da artmaya ba'ladr, o da buna resmi bir
srfat kazandrrmak istedi, Gitti Cumhuriyet
Halk Partisine üye oldu, Bilgili, be.erikli, in-
sanlarla iligkileri son derece iyi, halkrn nab-
zrnr tutabilen ve en önemlisi sokaErn dilini

iyi bilen bir insandr, Hemen kadrn kollarr

baskanr oldu, Arkasrndan ilyönetim kuru-
luna se(ildi,

Ancak sadece teSkilata baölanrp kalmak,

onun iEin yeterli de§ildi, Halkrn iEinde ol-
malydr, Günlük hayatrn iline girmeliydi,

2009 se!imlerinde Güneykent mahalle-
sande muhtar adayr oldu, Mahalle dedigi-
mize bakmayrn tabii, bizim Pazarcrk'tan

daha büyük bir nüfustan sözediyoruz, Yak-

latrk 34 bin sakini ve l4 bin sesmeni olan
biryerden bahsediyoruz, Üniversitesi olan,

önemli oranda öörencilerin ve aydrnlarrn

oturdu0u, geli5mi5 ve modern bir 5ehir
parlasrndan bahsediyoruz.

Propaganda galrSmasrnr dogrudan ken

disi üstlendi. Hangi kaprya gittiyse,:osku ile

kartrlandr, Herkese güven telkin ptti, i!ini
kadrn titizli§iyle yaparaör izlenimi verdi, ce-

sareti ve birikimi büyük bir sempati ile kar-

§rlandr, Büyük qo§unluk tarafrndan kabul
qördü, Partisine kargr olanlar bile ona des-

tek olduldr: Sonu(: Yüzde 80 i a5an bir oy
oranryla muhtar seEildi,

5e!rm salrlmalannrn neye maloldugunu
ryi bilenler, insanlarr kazanmanrn zorlu§u-
nu yaSamrt olanlar, Simdi onä taktlmadan
edemiyorlar: Vallahi bele;ten muhtar
oldun haal

Hatice Hortoölu'nun muhtar[k makamr,

resmi bir daire olmaktan !ok, bir mahalle
dernegi, insanlann bulusup say istioi, ko-
nutup tartrttrör bir mekan,

Hatice Hortoölu bugün Caziatep'teki ve

belki de cüneydogudaki tek kadtn muhtar,
Bu, hem kadrnlarrn iEinde bulundu§u acrk-

h durumu gösterayor, hem de bir kadrnrn
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qini ifade ediyor. Dahasr, frrsat ve olanak

tanrndrörndä, kadinlafln nelere kadir ol-
duklarrnr, hayranlrk uyandrran bir örnekle

ortaya koyuyor.

Muhtar kadrn tabiri, eskiden güslü ama

sert ve bata grkrlmaz kadrnlar igin kullanr-

lrrdr, (ünkü muhtarlk bir iktidar makamry-

dr, iktidar ise erkeklere mahsus bir teydi
iktidara sahip olmak iEin erkek olmak ge-

rekirdi. Kad,nsanrz bile \adrn krlrgrna gir

mi5 bir erkek olmanrz ve erkek gibi davran-

manrz gerekirdi,

Hdti(e Hortoölu 5imdi bu yargryrtimüy
le bola qrkanyor, O, muhtar|gr bir iktidar
ararr olarak degil, bir hizmet ve diyalog

makamr olarak kullanryor, Erkegin kaba

kuvvetiyie degil, kadrnrn kutatrc nezake-

tryle häreket edryor, FrkeEin sert qürunL

de§il, moda deyimte soft-power denen ka-

drnrn yumutak gürünü kullanarak, siyase-

tin kaIplaflnr degistiriyor, Kadrnlar adrna

güzel ve ba5arrlr bir örnek olu5turuyor.
Bundan olsa qerek, sanat ve kültüre de

ilten bir yakrnhör var, Özellikle 5iir oku-
maktan hoSlanryor, Bir Nazrm Hikmet hay-

rant,

Pazarcrklrlar Hatice Hortoglu ile haklr

olarak gurur duyuyorlar, Bu gurur ve se-
vinri brz de payla;ryoruz ve pn sevdi0i liiri
onun adrna tüm kadrnlara armaöan ediyo-

ruz,

I(ADIIII

Kimi der ki kadrn

Uzun krt gecelerinde yatmak isindir,

Kimi der ki kadrn

Yesil bir harman yerinde

Dokuz zilli kö!ek gibi oynatmak isindir,

Kimi der ki ayalimdir
Boynumdä täsrdrürm vebalimdir,
Kimi der ki hamur yoguran

Kimi der ki socuk doguran
Ne o, ne bu

Ne dösek, ne kösek

Ne ayal, ne vebal

0 benim kollanm, bacaklaflm, batrmdrr

Yavrum, annem, kaflm, krzkardeSim,

hayat arkadasrmdrr,

Nazrm Hikmet

t .E
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Narlr Belediyesi'nden anlamh girigim

Kadln istihdamr projesi
-urkiye, 

qeliyni;lik erdekslerinde son

I srralaroa yer a|vor, Önemli bir geli5-

I .r-riltit paranet:es oldrdL kdbLi eo'
len kadrn-erkek esitliEi, kadrnlann toplum
ve ig hayatrndaki rolü ve kadrnlarin egitim
düzeyi bakrmrndan ta hm inlerin ötesinde
kötü bir noktada bulunuyor,

Tabii ki bunun sesitli nedenleri var, Ge-

leneksel yarqrlar, kultürel miras, ekonomik
zorluklar, aile hayatrnrn qetirdiöi zorunlu-
luklar gibi pek qok nedenle, kadrn qerr

plandä Lalryor ve uretim \üre(ine giremi
yor'

Oysa üretim sürecine katrlmak, ekono-
mik getirisi ve aile bütsesine katkrsryanrn-

da, kadrna özgürlük kazandrrmasr itibariyle
demokratik ve sosyal bir islev görüyor, ea-
Igmak, bu nedenle özellikle yoksul kadrn-

lann arzu ettigi bir geydir,

Ne yazrk ki isteyen her kadrn qalr5mak

imkanrna sahip olamämaktadir, Bilhassä

eöitimsiz ve mesleksiz kadrnlar i(in bu bir
layl zordttr. Zrra bugun özell,kle sanay'

alanrnda qahSmak, bilqive beceri gerektir
mektedir, Dolayrsryla modern galr5ma ha-
yatrna dahil olmanrn yolu, meslek bilgi-
sind€n gesiyor,

11;arll 
beledivesi, bu noktadan harFketle

I I onemli bir proje ger(ekleltiriyor. pro-

jeyi önemli krlan husus, birinci olarak bir
kadrn projesi olmasr; ikinci olarak bir mes-

lek edindirme projesi olmasr,

24

Proje kapsamrnda 25-45 yatlafl arasrn-

daki 120 kadrna tekstil alanrnda mesleki

bilqi ve beceri kazandrrrlryor,

il dureyinde 149 tek\til r>letme\i vdr.

A§rr|k| olarak kadrnlarrn saIttrör bir alan

olan tekstil sektöründe önemli bir kalifiye

iSqürü a(rör var. Bu durum dikkate alrndr-

grnda projeyi sadece bir meslek edindirme
galgmasr olarak degil, aynr zamanda bir i5

bulma girisimi olarak da qörmek qerekir.

Bu arna!la prole yönetimi, tekstil iSletme

leriyle yakrn bir iSbirliöi yapryor, Bu hem
proje sonrasrnr hazrrlamak hem de i5 ha-
yatrnrn zorJuklaflnr asqariye indirmek ve

saglrkI bir geqi5 yapabilmek bakrmrndan

önem arz ediyor, Proje, Avrupa Birligi'nin
hibe fonlanndan finanse ediliyor ve i5kur'la

isbirliql Eerlevesinde qer(ekiettiriliyor, Bu

proje yeniyeni ba5ka projelerin de yolunu
aEacak görünüyor,
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Ztman
Ilatice ßabukgu

ürkqe'de dil iki manada kulla-
-lr. Bllincisi önern]i bi.I vücut,

orgaIllmlz olaJak agzrmrzda,ki
dil manaslndadr- ikincisi de konu§-
tu€l.rmuz Lisan a-n]affIlndaLri dildix

AEzrmrzdaki di1 i1e konustugumuz
dili aJmr kelime ile ifade etmek, hiQ
qüphesiz ikisi axasndaki ba§lantrya
vurg:u yapmak bakmmdan özel bir
a$IaJn ifade etmelftedir. AÄzmda dlli
olma.yan bir insa,n konusamaz, Baska
insanlarla iletl§im kuranaz. Konu§-
mayan qekingen insanlar igin kulla-
mlan bir deyim olan alzr war dili yok
ifadesi, bu durumu qok iyi iza.h eder.
Tabü ki tersi de do€rudu.P Bir insarm
lisa,nmr elinden ahsanlz, anadilini
yasa,ldarsafiz; bir gesit agzmda,ki di-
lini kesmis olursunuz. Mesele bu ka'
da,r vahimdir.

Tilrkge'den yola qrkarak asLnda bu-
nu en iyi T"ürklerin anlamasr gerekir.

Qünkü dil kelimesi baska lisanlara
göre iki kath bil aJrlaJna sahptir. Ne
vax ki bugun yeryüzünde bunu en az
Türkler anlamaktadrls,r. Uzun Jn-l]a,r
Ki]Itqe'nin varLäl da,hi inkax ettik-
teD soua, §imdi de bir aJladil olarak
tarurmasrna yanasmarnaktadrlar.

Avrupa dillerindeki dil, bfbirinden
t€mamen fa,Ikll keumelerle ifade ed.il-

mektedir, ingilizce'de tongue ve lan-

€Uage; A]manca da Zunge ve §prarhe
§ibl. Kürtqe'de ise a,jrnr kelime, belki
de tarihin ve kaderin bir cilvesi o1a-

rak, üg aJrrr anlama sa,l"iptir: ZlmaJ].
Zlman hem a,glzdalri dildi.r, hem ko-
nusu-]aIl lisandrr ve hem de anahtar
anlamrndadr. Yarf dil ü9 katL bir an-
lama sslliptin Bu üg ayr1 aJrarm aJml
keli- meye J iklemek. herhaJde üQü

araslndakl i.Iiskiye a,urgu yapmak
manasmdadln Buna görc bir insann
afla- dilini eijnden al makla sadece a€-

zrndakl diline kelepge vLrm8k]a ka,l-

mryorsnnuz. aJml zamanda evinin
anatrtarrnr elinden aJlrus oluyorsu-
nuz. Ya.ni bu€lün Kü-etlere reva €Örü
len duum, tek kelime üze nden arr-
caJ< bu kadal aqrk ve marrida,r ifade

edilebiliT. Zlman, yanl dil kelimesi;
Kürtler iQin bu kadar hayatidin Me§-
hur tekerleme ile to be or not to be
maJrasmdadr Bir var olma sorunu-
dun

Ben anaokulunda Qa,h§1yorum. Dik-
katini geken sey, Almanca bilmeyen
yaba,ncl qocu-ldara her zaman A-l-

manca konusma,larr igin hatrrlatma
yapümasr. Daha qabuk Almanca ög-
renmeleri iqin anadillerinde konu§-
ma,larl engelleniyon

Bunun üzerine gok düsündüm. A-1-

manya kendi dilirli baskasrna öäret,
mek iqin integration ya,sasr q {axdr.
Bunu takdF de ediyorurn. Peki biz
kendi dilimizi kendi qocutlarrmlza
öäretmek iqin ne kadar gaba sarf edi-
yoruz? Ne yazrk ki qok az. QocuklaJr-
IIuz anadillerine o kadax uzaklal ki,
nerdeyse dedeleri ve neneleriyle a,r-

tü iletisim kuramaz haldeler onlar
öyle de, biz da,ha mr iyi durumdaJnz?
Biz de kendi anadillmizde sohbet ede-

miyoruz. Qihkü bir noktadafl sonla
biz de tr-kamyoruz. Hemen Türkge'yi
tercih ediyoruz.

insanlar para verip dil kurslaJma gi-

derken, biz bizde var ola,n aJladllirni-
zi öüretemiyoruz,

Yazrml Yümaz Gänsy'in bir si.iliyle
kapatmak istiyorum:www.a
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Posta ile §elenlen..

Gäl tükentli
Ben tüikendim

'n pn Para-rcLk Ku.Iti]-c Merkezi Ba$karu

ö*ru tru"-. srze .lernek calrsrnata,

nnuz hakkrnda, bilgi vermek istiyorum.
Bunu dergide de yaJanla,rsamz mefimun
olurum.

Biz geqmjq dönemde aok güzel bir Qa,l§
maya rmza attlk. Elil Ana KulLUr oece6i
ya,ptrk. Siz de biliyol'suruz ki, her millet
kendi degerleriyle var olun EIif Ana, da
bizim önemli bir degerimiEdir. Biz o4a
sahip qürtrk. Do1€,Jns1yla kendi deäerleri
mjze sahip C {tü ve kendi kültürirmüze
sa,lip qüt1k.

EUfAna iain bugime kadax hig bu kadax
büJ il< bir kiitiüel etJ.idik olrnarrirstr. Bu
etkinlikle hem Ehf Ana'y andrk hem de

onun sa,hslnda kendl inancun]zl ve kendi
felsefemizi tumttlk. Hem mem.lekette ve
hem de burade, 10 bin taJle el itä,nL da€rt'
trk. Ve bu el i.larumrz gok begenitdi. Bunu
ben sahsen Qok insands,n duydum. Ayrr-
ca g:irzel bir afis ya,pirk. Yine EI]J Ana
adma 2OIl senesi iqin bir takvim yaptrk.
Ilif Ana, bütün sene boyunca evimizin du
varmda bizirDle olsun istedi]r.

Gecemiz de Qok girzel oldu. Ta,bü bu gu-

zelli.Ir hepimizin oriak emeEj.yle oldu. Be

lediye baskanlallrnz Kam Da,lkara, ve
Metin Ergrhcen ia,a memleketten ka,lkrp

buraya, geldilen Bize önemli mesajlaip ver
diler. Aziz Yüze( Musta,fa Klz dere, A-li

Atas, Hahan Gi.üqubul< ve Hasar Gülsen
basta olmak üzere qok saJada isadarruruz
degerli maddi katJ<iaxda br.rlundula,r- Sa

26

natqrlanmrEln hepsi tek kurus paxa al-
mada,n salneye qrktllar. Kirrli arkadaslar
bilet satt ar. kimi arkada,§lar yemek pi

§irdiler, kimi arkadaslar sairs yapt[ar
Hepsi de caIu gönlüden yap! a,r. Onun iQrn

ortaya büJ^ik bir güzellik qrktr. Güzel bir
hava olustu. Gelenler memnun kald ar.

Emek verenler mutlu bü sekilde a,yr dr

lar. Tahmin etti§imiz rakamm üstüDde
bir ka,trlrro oldu. Tabii kr bu güze[ik bize
de €iirQ verdi, mora,l verdi.

Belediye baskanlarrmrzdar is adamla-
run]zal saIlatQrlaJlmrzdairl geceye kat an

lara kadar emegi geqen herkese ben de

c€,nl gonülden tesekküf ediyomm. Paza,r-

crkh olmayan aIna Paza,rclkhlarr seven

Qok saJnda dostumuz dagecede vaxdl. On

Iara da hem tesekkür ediyorum hem de

bizi onurla.ndrrdrklarr rqrn hürmetlerim i

sunuyorum_

Yine gecenin dr§1nda e9
Ocak eOIl tarihinde blr
pelel düzenledik. Konu-
muz Maras Katliamr, Ale-

Yi.lik ve Demokratik Müca-

dele idi. Konusmac arr-
mrz ise Hüseyin Narh,
Musia,fa, Deprem ve Cum

huriyet Halk Partisi Kah-
ramanmaras milletvekili
Durdu Özpolat idi. F,aha,t

ve slcak bir atmosferde
hem geQmisi ve hem de ge-

Iecede iliskin öneri.Ieri ta!-
irstlk. Verimli ve yo1 gösterici bir fikir
a]sverisi oldu. Eunu bir prograrll seklin
de sürdürece#.z. Eundan solrla her aJDn

son Cuma $inü saat Lg.oo'da bir ara,ya
gelece§.z. Hem bir konu üzerinde konu

§up tartl§aca&z hem de bazen müEik1i

sohbe!-mulrabbet alrsarnlaJr yapa cagl z.

Müsa€denlzle baFka bir konuya da de-
g'rnmek isilyorum. Bu vesileyle bül i4< bir
acmnzr dile getirmek istiyorum. Iüvlrcrk
Ali'nin zamansrz ölümü gerqekten bizi
qok üzdü. Eepimizi derinden sarsir. Tel
evizyon-lar onun öIümünü Gül Tükendi
diye verdilen Hakikaten öyle oldu. Gr.i4 de

tr.lkendi, gönül bairQemiz de viran o1du.

Bütün sevenlerinin ba§l sag olsun. Onu
urutmayaca$z. Insa-Ilai onu da anacagr

mrz eikinlikler yapacaErz. Benim sahsi

Ilace Ana lOO yaqrnda

I:fepkesin Xace Zinki olaxak bildiä
I Igace ana. IgII J,'r.IErda eski adly
ta ZeJmepusa€r, yeni sdryla Küpelihz
köyirnde dogmustu. GenQ yasta, eo'li
yrlaruun orta,lamda emisler kerva-
nula kai mrstr. Onun ermislik haJi
ömilr boyu devarn etti. O bir umut ka-
plsrydr, insarlar, ieinden $kafiradltila
rr bir sorunla karst ka,rstya ks,ldtk-
Iarmda ona kosaxlaxdl. Kimi zamar in-
sanla,rr garesizDkten o glkarlldr. Dara
düsen onu[ ],ar}]nda teselli bulurdu,
Herkesge sevilip saön-lErl ve taprlaJl bir
insandr. O nedonle de e\rinden Ilig mi-
saj'rr eksrk otrnazdl. Hape Aia 18 Aelus-

tos POO4 L€Jitrtrde hakl<rn pa,hmettre

kavustu. Yasasaydl 1OO yasmda ola-
ca.lrtr- Sevenleri olara.h, o ölümsüz 91-

Il€,rr, do6uru.urur ] izilncü Jn-lrnda bir
kez daha hürmetle a,uyoruz.

Yaran! !trohD6t Birlra!

olara,k tek tesellim, bir araya geldigirniz

eOO4 Jnl1nda kendisMe qektirdi$m fo
to§ra,f oldu. Onu sizü[e de pqv]asmak is
tedim.

Derginin büiün okuzucula,nna da sela,m

ve hürmetlerimi sunuyorum. Herkese
sa4lk ve baqa,rüax dili.yorum.

Ealil iveca-n
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,titi

§özü,nüz medeni
Beyrriniz yobaz

Igoizimi laklp haykrrmqlardr
Budar1 bi]ItredeD adam olunmaz
Yapraä da.hnda,rl a.lmatruslaxdl
Bunlafl bilmeden yola gidiunez

Onlar geng beyindi ha,Ika sevgihaz
Sizden ya,l8.n dolan hersey düzenba,z

Sözü'nüz medeni belrlliniz yobsz
Bur-la,r za,Iim narnazlarl kimma,z

Örüncek kafal sözümü taDt
On-lar satrlmadr döklilnüLz kanl
Sen bebelrLin aEan a,ldEdr cartl
galtanatm nerde biter bilhmez

Senden önce niceleri denedi
Yeminlerle imza,ladr senedi
Kula.ndrlar krrrk kaldr kaaadr
AElamarl Da.file geri gelmez

Yemedler ag ola,na verdiler
QarDu.r qaylaklaxa beden serdiler
Di.rendiler h8ykllülar €IEdiller
Za,Imslnlz bu isirüer qrlllmaz

Dost salmaIrlm uJran ha,lklax kaxdestir
Tarih saJrfaJar der hi bul ax ka,Iesti.r
YaIaI yemin eder herqey beleqtir
Ditlya döner durur taxih silinmez

8ül6Jrma! Lsäralrar

5önderen: Tahir Dogan - Paris

Aytury Altay ve arkadatlan - Edhne

s
{

:f,
trg

Hayri Kanflk - Milyanlt
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Ucube!
,,iktidarrann en büyä|k korkusu
mu.halefet deäil, ciddiye
alumamak"
Gündüz Vassa,f

il iyazar Eduardo Labarca yeni k ta
brn n kapa§rndaki fotogratta Jorqe

Luis Borges'ln mezarrna r5erken gö-

rulüyor, Yazar Eduardo Labarca mezara

isemenln sanatsal bir eylem olduQunu sa-

vundu, Bu eylem edebiyat gevrelerinde ve

Borqes'in ülkesi Arjantin'de buyük öfke

uyandrrdr, §öyle bir dipnot dü!üp sonra da

bir ö ünün mezanna iSemenin dayanrlmäz

haflfli0ini tartrsmak daha do§ru olur ka

nrm(a Borges, Silili diktatör Ibizdeki "ne

tekim" paSanrn muad li) Pinochet ile tanr-

§rp görüsmüg ve onun hakkrnda olumlu
sözler söylemiSt. Labarca ise Pinothet'in

diktatörlüöü döneminde §il 'den aynlmak
zorunda kalmrstr,

Blr tarafta 20, yüzyrl edebiyatrnLn en

önemliyazarlanndan kabul edilen ve fakat
dönemin diktatörüyle qörüSmekten ve

onun hakkrnda olumlu konusmaktan ka-

(rnmayan Borges, di0er tarafta aynr dikta
törün zulmünden kagmrg Labarta
Dogru\u d )dvurumun herhangr bir sä-

natsal formu yoktur sonsuz bir manifesto
gibidir ve her perforrnans!r kendi yaptr0t

leyi kendi tanrmlar' der Goldberg, asltnda

Labarca nrn bu eylemini "Performans Sa

natr' dahilinde deQerlendirmek yanlt5 ol-
maz kantmta

Nitekim Edward 5aid'in 2000 yrlrnda

Babel Fatma srn r kaprsrnda israil'e ättrÖr

ta5r da "Performans Sanatr" kategorisinde
degerlendirebiliriz, Sembolik bir anlarnr

olan bu tas atma eylemi bir bak ma israil'i

Calut (Filistinlilere yaptrür zulümden dola
yr Hz, Davud tarafrndan sapan taSry a öl-
dürü1en dev,)yapmrstrr, Said'in bu perfor

mansr Arnerika'da bulunan Yahud lobisin

ayaqa kaldrrmr5 ve "teröre destek" olmak
la sullarrr,;, yetnenif (olum0rd L"iver'
.,itesi'ndeki görevinden äl nn-asr rste"mit-
t , Buna mukabil Üniversite Akademik Bd§-

kanr lonathan R.cole, elettirilere ve suqla-

malara kar5r öörenci gazetesinde yazdrör

yazrsrnda "Ögretim görevlileri fikirlerini
ifade etmelerinden, özel ya da kamusal

i iSki erinden dolayrcezalandrrrlamaz" diye-

rek bizlere ifade özgürlüöünün dokunul-
mazlr§rn bir kez daha hat rlatm ltr,

Labarca'nrn bir ölünün ma hremiyetini
tahrip editl ya da 5aid'in, soyk rtm mazlu-

m yeti uzerinden Fillstinlilere yaptr§r zulmü

ho5 qörmemizi bekleyen israil'i tata tut-
md5r, 'nev( ul kabrlleri ve örermeleri sor

gulamamrzr da sa{lryor ki, bu durum aynr

zamanda sanatta bi(ime kartr durup, du-

Sünceyi ön(eleyen "PerfDrmans Sanatr"nrn

özünü de olutturma kta d rr,

Her iki performansr gerleklettirenlerin,
entelektuel gevrelerce kabul qörrnüs kisi-

ler olmalarryapttklar eylemin egemen an-

layr5a bir meydan okuma olarak yorulma-
srnr sa§|yor, Bu da gösteriyor ki Gold-

berg in de bel rtrnls oldu0u gibi herhang

bir sanatsal formu olmayan "Performans
Sanat " icrd eden kitinin mevcut sanat an-

layrsrve eqemen siyäset ile kurdugu ililkiy
1e do§rudan alakalrdrr, Sanatrn avangart ve

estetik dili ile siyaset n hoyrat dilini net bir

Sekilde ayrramadrgrmrz taktirde 2005 yrlrn-

da orhan Pamuk'un kitaplaflnrn toplatrlä-
rak imha edilmesi tallmatrnr veren spar-
ta'nrn 5üt!uler kayrnakamrnrya dd Kars'ta
yaprmr yanm kalan insanlrk An!t, namr

d öer l.Jcube'nin yrkrlmasrnr zül olarak gö-

remeyiz,

Kendisini ifäde ederken disip n er arasr

bir yakla5rm serg leyen gün(el sanat'rn si

yaseten hadrm olmasl elbette ki beklene-

mez. Fakat sakat bir se(im baralrndan mu-
tevellit oy gü.unü milli irade olarak lanse

ed p higbir surette mutabakat arama ge

regi duymadrör ha de demokrat olma id-
diasrnda bulunan iktrdann sanata bakr!

aErsr da elbette ki biat üzerinedir. Bu ne-

denled r kimuhalefet n qüdüklestirild öi bir

slyasi ätmosferde iktidarrn uzla5maz tavrr

ka'5 srnda ranrrra5 durmaya,,alt;an bilate
sanat(rve düsünürler siyaset n militan dili

ile marj nallestlrilerek gok rahat bir Sekilde
berhava ediimektedirler, Hatrrlatmakta
fayda var Hasankeyf in sular altrnda kal-

masrna, llisu barajrna kar5r sikan popüler

kültur ikonu Tarkan bile, muktedirlerin bö-

lü(ülük sutlamas na maruz kalarak itibar
srzla5t rrlmaya qalr5rldr.

Medyanrn bütunüyle irazetsiz haber ilet-
'nedrQr, sivrL toplum kurulr;larrr.n ve uni

versite ögrencilerinin biber qazr ve topla
tediplestirildiöi krsaca kend imizi ifade

edebilece§imiz bütün zeminler bertaraf
edildiginde sanatrmrzr hapsedildiöi galeri-

lerden, alrnrp satrlarak burjuvaziye itibar
vehmeden brr dekorasyon nesnesine dö

nuStürüldüöü salon duvarlarndan koparrp

soka§rn diliyle bulu5turmaya yani perfor-

mansa dönüttürüp muktedirlerin iktidafl -

nr itibarsrzla5trrmanrn vakti gelmistir, Bu

nedenledir k "Unutma, belleEin bir parta

srdrr per [or mans sa,lalryalnrzca seyircir'n
belleginde var|grnr sürdürür" diyen Ger

maner'e kulak vermenin tam zamantdtr.

Yoksa ne Hrant'r duttüöü yerden kaldrra-

bil riz ne de atrndan dü5en Hüseyin'e bir e

verebiliriz,

En günahsrz o anrm z burnundan ilk krlr

aldrrsrn.

Ali Bozca
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§iruodip.i Qocur.lar harir.a

Asmin

\feni blp sayda. yeni bir Jnlda ,1ne beraberiz. Yeni rdm i1k sar,.rsmda ]]k

I resminxz sevgü AsElin e ait Asmin le daha öncekr saJ'rarmr?m binnde

bir kez da,ha buiusmustuk... En sevdigim küqük ressamlanmEdsi bfisi
Asmin. Oldul<qa yetenekll Yasrna görc objeleri iyi kaüamr§. Tabü ren kleri de...

Asmin old!-Lpa dj.kkath ve özeD-Ii QiEiyon Resimdeki ata bakt€Iuada ne demek

istedigimi hemen a,nlayaca,kslnlz. En ufa,h detaylafl dalli bu kadar özenle yap

mas\ onr.]n dikkatini gösieriyon BoyaJn hiQ tasurmadan yaproasr da bize As'

mjn'in resjm sevgisini gösteriyon qünkü aÄca.k resim yapmaktan zevk a,lan

bir qocul< bu kadar sabrrla boyayabilir. Atr tutan qocuk s€,irllnm Asmln'ill ken'

disi. Olduhqa da mu u görirnüyor- Bu da beni qok mu u ediyor Umuyonrm ki
he! böyle mutlu olursun \,€ sevdigrn seylepi yapaxsEl AsmrDcigim...

V6n 4'.: " 8.or'rr

l

Sarya
/\Nl'fkinci resmlmiz sevgrli 6arya'ya ait Kend:mi

IIsok saflsL hjssediyopum. qün]u pesim yap

mBktan belli ki Saxya da qok keyif ahyon Buj1un

ötesinde SarJaa'mn resminde dikkatimi eD Qok

geken sey, rosllrin iki yönünün olmasr. Sanlnm

Saxya sradan seylerl pek sevrdyor DaIa yaratl-

cl seylell seviyon Bundar olsa gerek, aJml ka{lrdr

hem dikey hem de yatay kullarüm§. Ia.resine ba-

,' drln. 0 kadax iyi benEetmi§ ki, resmeE hayrar
oldum. B{n}rlaxua kadax aJErntrh yapm§. olrull
d1§rnda büyilk resimdeki saxr a.latr i1e fa,renin a,I

tmdali a.Ianrn renginin aJm olmasl, bize bu re§'

min bjr tane olduÄunu gösteria Yani Sarya bir
re§imdel brkrp ikinciye ge9memi§, tarn tersine

resme bakao.Iam sasutlp da,ira fazla dikkatini qek'

mek isin resmül yöIIünü de#§tjmi§. Ya,Di sevgll

Sa-rya resim yapa,rken bjr de yararrcr düsiinmü§.

AJepin sar1a cici klz. Böyle güzet ve degisik resim-

ler yapturn iqin. Bizleri daloa da Qok §a§rtmalu
bekljyoruz Sevg r Sa,rl,la... Sev$ylekal...

Özlem BuEday
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