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MehmetKarahan

q-ürkrye tiumhurtyett bir ttavma izeri-

I ne ku,,rldu, Gelen yüzytltn ba!rnd 9e-

I tind,Ornde, üq krta<1a at kolrLrrmu5

olan osmanlt imparatorluÖu, aglr hasta bir

insan durumundaYdi,

Batrdd ger i (eKilmek 7or unda kdldn im-

paratorluk, doEuya yÖneldi, Bu yöneli§ sü-

re(inde ar:rmastz kesilerek katliamlara bile

giristi, An(ak bilinen akibetinden kurtula-

madr, imparatorlu§un bat§ehri ilgal edildi,

Ko(a rmpdratorluk daQrlmal'la ylz vuze

9eldi.
Önde gelen bir osmanll patasl olan l\4us

tafa Kemal, kimi tarih!ilere göre, son bir

hamle igin, paditahtn isteÖi veya onaylyla

Anadolu'ya ge§ti, Yenl brr v'zyorla, geni,

halk kesimlerini i(ine alan, farklt milliyet ve

azrnlrklan birarada tutdn, genit bir politik

ittifak kurdu, Bu lttifakrn bagtnda, impara-

torlugun geri kalan topraklarl uzerinde

yeni bir devletin kuruluSuna önderlik etti,

Ne var ki, genis bir ittifäkla kurulmu§

olan devlet, bu ittifakln en büyük parlasr

olan Kürtlerin demokratik taleplerine slrt

§evirdi. Bu taleplerin dltavurumu olan Seyh

Sait isyanr 1925 ylllnda kanla bastrrlldl,

Seyh Sait ve arkadatlarl hemen idam

edildiler. Direni5e destek vermi§ olanlar

veya direniS potdns.yell la§lyan'är 5urgün

edildiler,
Kürt adrna ne värsa inkar ve imha edildi

Kürtle yasaklandr

Rejim sadete Kürtlere deÖil, aynl za

manda bütün muhaliflerine kar5t kÖklü bir

tasfiye hareketine giri§ti, Butün demokra-

tik ve siyasal haklar asktya allndr, N4uhalit

olmak ihanetle e5anlamll hale 9eldi,
1925, politik sistemin, inkartl ve basklcl

Kürt politikasr üzerinden yeniden duzen

lendigi, devletin yeni bir siyasal formattä
tümüyle yeniden tekillendigiylldlr' 1925 bu

bakrmdan bir milattrr, Öncesi farklt, sonra

sr farkltdtr.

i- onrdsrnda demokrasr tumuyle'ala kal

)a "ta,al tdmamel d\ker' vesayete dd-

yanan bir tek parti rejimi kurulrnuttur,

Ancak ikinri Dünya 5ava5r'nda en yaktn

müttefiki olan Nazi Almanyasr ylkrllntä,

Amerika'ntn bastnt lektiEiyeni Batl bloku'

na girmig ve bunun sonucunda §ok partili

siyasal rejime qe!mek zorunda kalml§tlr,

Fakat se§imler olsa da, halkrn iradesi

bdlkJ türlü orldyd (rksa da. bir asker, te

sayet rejimi olan politik sistem deÖitme-

miStir, 5istemin dltrna §lkmak isteyen

Menderes ve arkadaSlart idamla cezalandt

rrlmr5lardtr,

60'llyrllarda bu defa kendisini solda ifade

eden demokratik yükseliSin önÜ bir askeri

middhale ile kestlmr!, Du vükselrsin 5im-

gesi olan Deniz Gezmi§ ve arkadatlan idam

edilmisler, demokratik güEler i5kence,

hapis ve baskl yoluyla sindirilmeye !all!ll-
m r5lard tr,

Ne vär kl solun yÜkselrll devdr] etmi5,

Kürt siyasal hareketi hlzla büyüyerek kendi

yolunu kendisi Eizmeye ba5lamr5 ve kendi-

sine bagtmstz bir siyasal hat olusturmu§-

tur, Solun daha da büYümesi ve Kurt

hareketinin arttk kendi mecraslnda yol al-

masr, askeri oligar!iyi ürkütrnüt ve uluslar

ara5r sistemin onaylyla 12 Eylul darbesi

gelmigtir, Bundän sonrast askerin her5e-

ye asrksa hukmettigi ve müdahalelerin

rutin hale geldigi dönemdir,

,- ö/ün krsasl, I irkiye'nin tarihi, dvnr zä

) manda bir arker, darbeler ve müddha'

leler tarihidir. Ana ekseni Kürtlerin

demokratik täleplerini inkara dayanan

devlet politikast, Türk halkrna da itken':e

hapis, idam ve zulürnden ba5ka bir 5ey ge-

tirmemistir,
Elbette tarih tekerrür etmez ama buqün

bir kez daha 1925'in tartlarl ile kar5t karSt-

yayrz. Yani bir yol ayrtmrndaYtz;

Savas mr bans m ?

Baskr rejimi mi demokrasi mi?

Bant diyorsak, demokrasi diyorsak

anahtar Kürtlerin elindedir,

1925 yrInda Kürtler üzerinden giden de-

mokrasi, an.ak Kürtler üzerinden yeniden

g elebilir,
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elaponyarda P azatctk üzerine
doktora tezi yazilryor
A yJIr', rleda okye irrIe.<i(ec'rde

Aroruu , :,.rle. olLvr- rtl UT !e.s e./

b,t ,.t Ircr sot a rktcen ( krri/e,,re
devam etrrek istedi.

En fazla rlgi du),dLröu al,rn gosnrerlikt
GÖ(rlren er n hay,atrnda hep oldödnustu
brr taral v.rrdr Bir topr.r4r terkedip bd5ka
bir topra§a.lidlyorlärdr. Bir irlkeyi brrakrp
ba5ka bir ülkeye s örn yorlard ßir havatl
geride b rdkrp yenr bir hayJt ] peSinde ko

5Llirorlardr'
Ve hi(birl ko a_v olmuyordu. Gögmenlik

ucu karanlrk b/r yolrulLk demekti, Sonun
r],r r c'e/e C -Atö ) 1tt, fe e "d > Jlaraq
nrz bc olmazdr Amä her yolrulusun
b:7tToa ttt Jl va-dt. Dd1.t rvle dd d .lrl
Tele duyu an kar5 konulmaz özlem vardr
Bu yolda heder olup umutlannr !,itirmek de
vard ama bUtLtn zorluklaIn üstes nden
qclip batar merdr!,enlerini h rl.r Crkarak el
sa ne cr yaratmak d,l.

GöEmenlik, brr nokt.rd.r hayata s fr«1.:n
bai,rnr.rk gibi bir!eyd Gittiginizyerin dili
ni brlm yorsunuz Killtirrunu tantmryorsu-
nLrz, Herteyi okuma yazr|a br nre_y-"n bir
cocuk qibi battarr öörenereks niz Kar.tun

lann sarl ldr nr btlm yor!unuz Elinizden tu-
tdcdk b rilerinl br acaksrnrz

2 ir ()uAL pi\:,rRU',

Itte t)u yLtzden qoqrnenlerin h kayeleri
renk i oluyo«]u. Rengi bir tarafä onlaln
herzaman anlat.:cak b r hika_veleri oiuyor
dLr A!u,"ri rd.edd i. , oüt,r Lru ar goq-
menlik konusunu gekic krlryordu, Doktora
lel ni bLl a Jnd.l yüzmäya kardr verdi, Bi

di§i en y ornek Amerik.r rdi Düny,ln n her
tarafrndan lluraya rT't ua zz.l rn brr qoq vardr.
Arnerika zaten bir qosffen toplumu olarak
b lif yordu Hatta zengin lülni. b(ryuk o su-
deo-r ar',rr1llv.tt at o,c\ I0, CLr,..,,o,
men denen nsan :adece drsardan gelen
insan dcöil alnt zantdnda geldidi verde
muazzanr b r hrrs ve emeklc hayata safl an
in s,r n demekti.

AtrpriLl'va g,den I\leLs,lal , .t. erire
lok se_v oku[lu5tu, Ancak canl olarak lrig
blrisi le henüz kr15laimam 5lt, Bild El lkin
[i b]r örnek de Turkiyc A mänya örneqlydi,
tn iylsi gö( a an brr L keyc gitmek ve her

5ey daha gen f ckranda brrebir iz emekti.
Tez ar.,r!trrmäian t( n Almanyd ),a g tme-

ye karär verdi, Gitti Frankfurt.r yerletti. Bu

rada krs.r zamanal.,t (ok rnsanld t.tn 5t
Burada ncrelistn sorusuna aldrqt en srk
(evap Pazar(iklrylm oldu Oniarla daha
yakrn li5kiler kurdu Opazarriklrlar pazär-

c kl ar da onu ben mserni5lerd, on.,trla

_vakrn arkada5 k ar kurdu. Onlarla beraber
yüru_vuilere kat d Onlann di.tnyasrnt ve
iginden g."gtikleri süre.i anlamäya !a !tt,

JL.rerltkle r-,n re.a< c l:Qr lorr, ..,.

gö(menlerin terk etttklefl ülkesi rle olan
ili5k lerydi. Terketttöi roprrklara kar! n.rs l

hir duygu iEerisine giryor ard . N4emlekct
ler lc nas irtrbat kuruyor ardri N4emle
ketleri !in f e _vapryorlardr?

Pnzarcrk tam blr laboratudr gibiydi
iahii zamanla o dukga gen 5 bir bi gr bi

r k rn ne sahip o du. pek gok konu,vlr orta-
larl,,r PJZär.rkl rlan daha iyi bilir bir hale
geldi. Artrk bir Pazarcrk uzmani s,,rytlab lrr
di Bir te/drn fazlasrnr _vazacak h,rlc gel-
mi5tr

/- e. r iq . ,,/ NtlaT .l!tnn.r ayun .. , edä
L]norr de. t,rza'c,k ...rl uj\te.re r -r
_varel etti. Dernek yönet cilerl ile qöruStir
5oruiar sorup bilgi al.li. przarc klrlarrn de-
rnokrJtik orqlrt enmeslne I !kin, kafasrn
da dah.r k.tpsam b r restm o u5turmava
(ü l15tt,

Aldrqtmrz b q ye gore onunrüzdeki bir yrJ

i[er]5inde doktora toz yaztlm 5 oldc.rk, Ba

silr hale qelirrre bunu da okuvucu ar rnrzla
payla5m.ryi r.tmit cdiyoruz.



Tarihi 5ru2üne yazal: devrimci

Ertu§rut Kürkgü
a a. 'I yrllarrn basrndan 2oo0'liyrllann bayrna kadar, Almanya'da MÜTzE ädrndä bir

L) I I trirfrs,, Ealr5trm, Sosyal ve kültürel projeler yapan bu kurulu5ta, a§rrfuklr ola-

J V ray,,1ürkiye den gelen gölmenlere yönelik qalr5malaryaptrk.

Bu süre ilerisinde kamuoyunun en fazla dikkatini geken 5ahSmalar, kültürel prolelerdi.

Mesela ilk l(ürt l(üftür Oltnlerlni 1994 ytInda biz organize ettik, 0 slralar Türkiye'de

krran krrana bir savag vardr. Kürtlerin demokratik taleplerini tämamen imha yoluyla orta-
dan kaldrrma politikasr yürürlükteydi, Demokratik bir ülke olan Almanya'da da Kürtler

adrnd is yapmdk kolay bir 5ey de§ildi,

Bütün a(rk ve gizli engellemelere raEmen, ileriki ytllarda da biz bunu tekrarladlk. son

olarak bir Köln-Diyarbakrr projesi lerEevesinde, iki Sehrin o zamanki Belediye Batkanlan

olan, Uorbert Bürgor ve Ferl.lün gellk'i bulusturduk. Amacrmtz, istanbul'dan sonra

Köln'ü Diyarbakrr ile de kardeg 5ehir haline getirmekti,

Bu kültürel faa|yetler iserisinde, sanat-edebiyat ve politikä dünyasrndan pek lok isim mi-

safirimiz oldu, vedat TüIkali'den Mehmet llzu.n'a, Aatnan Yücel'den Satal Dll-

§ad'a kadar pek Eok insanr agrrladrk. Bugün arttk Avrupa'da da geni5 bir okur kitlesi olan

§uran samancr'yr Avrupa ya ilk defa biz dävet ettik,
Bu !alrsmalara Alman arkadaslanmrz nadiren kattltrlardt, Bazen izlemek bazen de teknik

hazrrhklar dolayrsryla yantmtzda olurlardt, Konusmalar Türkle veya Kürt§e oldugu itin i!e-

riöini anlamazlardr, Sadece katrImrn yüksek olmast ve konu'mactntn §ok büyük bir dik-

katle izlenmesi onlara bir fikir verebilirdi,

50nra bir qün Ertuärul l(ürkgü srkaq€ldi. Politik bir panele konuSmacl olarak katila-
(aktl. organizasyonunu bizim drsrmrzda bir inisiyatif üstlenmitti. Biz sadece onlara yer ve-

rerek bir setit ev 5a hipligi yapryod uk. Yantlmtyorsam konusmactlar araslnda rant Yrtmaz
da vardr. Toplantryr tesadüfen gören kurum yÖneticisi bir Alman arkada;rm, Ertuürul Kürk-

!ü'nün kim oldu§unu sormu5tu, Ben de ktsaca Türkiyeli bir devrimci demittim. Aramlzda

qegen konu5mayr hi!bir zaman unutamam:
- §ok 5ey yasamrs bir adaml
- Nerden anladrn?
- Yüzünden belli,

Ertuorul Kürk!ü'yü, o sakal| haliyle hayatlnda ilk defa gören; ama yüzünden, onun bu-

günlere tasrdrEr tärihi okuyan Alman arkada5tmtn bu gözlemini her zaman hayret ve hay-

ranlrkla hatrrlarrm.

,l .1 Hazirän seqimlerinin en kayda deÖer sonuslartnda n birisi, Ertugrul Kürk-

I Lgü'nün, resmen halkrn temsilcisi slfattyla parlamentoya girmi§ olmasl-

drr, sadece bizim degil, yabancr bir Almanrn dahi ilk bakrSta fark ettiqi 9ibi, o

bir acrh tarihi yüzünde tasryan insandtr, ßüyük bir demokratik atlltmtn adl

olan 68 hareketinin yasayan en sembol ismidir,

Biz onun yüzünde bir Deniz Gezmis sevgisi görüyoruz.

Biz onun durusunda bir Mahir (ayan kararltlt§t görüyoruz.

Biz onun bakrSrnda bir ibrahim Kaypakkaya yi§itliQi 9Örüyoruz,
Ve onun ba5arrsrnda, milyonlarca insantn eme§e saygtslnt gÖrü-

yoruz. Halkr isin kendini feda eden bütün yiÖit insanlann, mil-

yonlartn yüreqine yeniden oturmasrnr gÖrüyoruz.

lMilyonlarca insanrn yüregi serinlemistir ve hepimiz gelece

§e daha büyük bir umutlä baktyoruz, Türkiye iyiyoldadrr.

50l yeniden umut vaat ediyor,

r. Aü ürlübrvrt
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Okuma yazma bilmeyen felsefe hocasr

ABe Menik-trllenoAmca
l-i 04 ' . Idm /0 vrl olLe Dunyadä

\/ k,ru. ,,'uno o \dvd] vd.. -itlt.r n ,n
I v,ry,r f'.llrm olmak ist vo', 0n-n ten r

sil ettigi faSlzm adl canavarlrk, sol ve

sosy.l lm ad ''ta ne rdr\.1 ld,i1 \,r1 to.in
den silmek istiyor Bülun nsan tk der n bir
kaygr !inde Dernokratk gugler ciddi bir
tehd t altrnda, Her qün binlerce nsan, ha-
yatrnrn bahannda topraöä dusüyor, Yara-
lrlafln, yetim kalan ann, dE ve sefi oianlafln
haddi hesabryok

Türkye bu süre|:te Hitler'e yakrn duru
yor Hitler Yugosiavyd'dan sonra 1941ytlt-
nrn N sän ayrnda Yunan stan't i5gal ediyor.
17 Nisan da Yugos a!,va ve 22 Nisan da Yu

nan 5tan teslirn o uyorlar, iki ay sonrä 18

Haziran 1941 tarihinde, Türkiye ve H tler
Alnrdnya'si Dostluk AnlaSmasr imzaltyorlar.
ngiltere ve Arnerika anlasmaya !ok sert
bir tepki gösteriyorlar, Ve sad€ce 4 9ün
sonra, daha anlaSmanrn mürekkebi dah
kurumadan, 22 Haziran 1941 tarihinde,
Hitler Sovyetler Bir q nesaldrrryor Tarihin
(ilvesi o sa gerek, 22 Haziran'da ba5 ayan

tava5, 2l mryon Sovyet insanrnrn can na

mal oluyor,

Bütün bu süre! boyun(a Türkiye sdv,lla
q rmekten kaqrnryor, Ama Hitler'n baskr

s ndan da kagam yor 5avata girmiyorsa
bt e savaStn thtiyag arrnr karSr aya,:ak brr

5eyler yapma rdrr Türkiye'den bugda_V ve

tahrl istlyor.

Iurkiye'de ise 30'lu yrllar n göre.e stik-
ran (oktan bozu mustur, Ny'i Koruma Ka

nunu ad ait nda bir yasa g kar lm 5 ve

Tilr.k-A]ma.n Do§tluk lttfak turla,gmrsr
(18 HaEitan 194I, Berlin) gs,ffet ArlQian,
§illrrü Saxa{oÄlu, Franz vor Papen.
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bununla devlet ikt sadi h,ryata do§rudan
mudahale elmektedir. Tabii bu mudahale,
Jrpr'(iol'rdtt.1 , ryade geni! lalkyrgrn
larntn e,rndekrn a ara cl koy.nak o qrnrn-
de tezahür etn:ektedir, Zaten yoksul olan
köylüler dahd da yoksu laSyorar Ayflca
her seyin känunlar (ergevesinde gerEek eg-

med gini de eklemek gerek. N,lernurldr

keyf o arak vatanda5 n enses nde boza p -

tiriyorlar, Devlet o gilnlerden kdlan brr ref-
leksle köylünün kafas na ki unutulmaz
resimle yerle5 yor, .landarma ve tahs ldar,
Biri ran na vuruyor öburu malrna, Toplum
acrlrve s krntrlr b r sureEten ge(iyor.

Ve bütun bu uygulamalar köylünün ha

yatrna krt k olarak yansryor 1941, tarihe
.rtlrl. seres olarak geriyo,. trsa"la yiye

cek ekrnek dahi bulamryorlar, Buödayyok.
Nan tune. DaI buldnlar kend lerinr Sanslt
sayryorla r,

Ya nrz krt ik oyle bir 5ey ki maddi srnrrla

r na srqm i/or, Bir korku ve endile dalgas
olarak yayrlyor. Ve bu korku Einde, nsan-
ar ne kada r yerlerse yes nler doyrluyor ar.

Kannlan doysa da gözleri hep ag ka ryor.

Allrgrn olumle ikiz kardeS o duQu o zaman
an ag yor, Allah k mseyia(lrkla terbtye et-
mes n sözu. o günlerden kalan b r_vadiqar

olarak zihinlere yerie5ivor

Kltuk ve Tann Misafiri

ilte ga seres rde. bL yo,lrr< vo I tlrh

lqün erirde b lir. (..qt Kovrlde oär,bdn
b r yabancr peyaa oLyor, \'olda kaimr5 bir

yabanc .0 zamanlar insan

lar bugünkü glbi sadere ak

raba ve tanrdrklarrnr de§i1,

hiE ta nrmadtklafln da mi

safir kabLrl ed yor ar On ara
yemek verip evinde yättfl-
yorlar, Ad na da tann misa

fir diyorla r Tanr nrn

gönderdig nsant ret mi
edecekslniz?

Anrak krtlrk denen fela
ket o boyutlarda ki kimse-
nin misafir kabu I ede,:ek

hali ,vok, Anneler, kendi öz

gocuklarrndan ekmek saklr-

yorlar, Bir d lim ekmek dah
vazge!llmez bir servet sayt-

Iryor.

Kimse yäbancr_v evine almtyor ama ona
ak I vern'lekten de geri kalmryor an O s,r

olsa onu Vero Arrr,l \dbul eceb,ltr.
Pek qok kapryr qaldrktan ve ha_yrr cevabr

aldrktan sonra, nihayet ko_vün bir ucunda
(r l\4e1o An r alara qe ryor. l\4e''to ATr( ä r.
safir aö rlamayr bir qe5 t ib,ldet 5aytyor,
EkmeQlni insanlarla payla5mayrp da ne ya
pacaksin? insan olmdnrn sart bu degil m ?

An[ak onlar da kalaba k bir ailedider Krt-

Irg n karanlrk yüzu onlarn sofrasrnda da
boy qöslerrnektedrr, N/leno Amca razt ols.,l

da Nlane Teyze (N4ata l\4,,rnrk) onay verme-
den olmaz

N,1ane Te),ze cömert bir kadtndrr. (ok in-
sanr do,vurmu5 qok insanrn duas nr almrg

orr kao,rdtr, ama DUnJI ddt ^ , ( Once
can sonra canan dememitler mi? qo(ukla

flnrn elinden alrp ba5kas na nastl versinT

Mane Teyze kendine guvenen, cesur ve

otorit€r bir kad ndtr O zamanin tabiriy e,

indird üi ralr k msenin kald rmasr mümkün
deEildir, Yan hay r dediöi 5eyebagkasnrn
evet demesi söz konusu dahi olamaz.

\e tat kt Lao y" qeler brr rrsatr ger !p
virmek de l\4eno Amca q n rnümkün de§ -
dir. Hani sade(e günah olsa insan üstie
nebrlrr radere b,, lhlak sorunu o'sa tn\d.t
Iarllnabrl,'. A( DI in\d- (,]p d,rn ge. (e-
v rmek, o qüne kadar herkesi kabul etmi5
Meno Am(a ( n, idam edilmek yahut Lel

lat kesilmek qlb b r reydir, Virdantn yere
atmäk ve nsanltötnt bile bile hetJa etrnek
qib bir 5eyd r

Elbette kimseyi reddetrnes dü!ünu e-
rnez. Ama Nlane Teyze engelini nasll dSa-
cakT Zorlanmdnrn yaktrgr ktvrlcrmla t\4eno

Amca brrden Artimet kesi ir. Teoremr
(özer. Ben sofraya oturmaya(adrrr, ben
bugLr {rv rvnrfc\ vemek Sttyo-Jr1-. oenirr
payrmr ayfl verin der. tkmek ve yemek pa-
y nr alrr, gariban adämla ahtra iner, onu
orda oturtur, Koyar adamrn önüne olup
b tenden habersiz adam ba5 ar istahla ye-
meEe O yernek yerken N4eno Am,:a tdblo
ya dayanamayrp aglamaya ba;lar insanlr

örn düstüEü bu ac k| durum kar5rsrnda

kendisini tutarnaz Ya5adrgr bu a5aQrlayrcr

acr ona, herkesi teslim almrS olan krtlrg

dah unutturur, Kend si o gece a! yatar
ama misafirini doyurur,



n , eno Am(a, btzrm kÖvün oelmis qe(-

lVl,rli, un renklr simasrärr. gizrm kultü

rümüzun, bizim felsefemizin en unutulrnaz

temsil.ilerinden bir sidir. insan sevgisi oku-

lunun en karizmatik ho(asrdtr,

onun evi, qiEli Köyunün adr konmamt5

Külrür merkeTrydi En sok irsdn bL eve mi-

safir olmuttur, Dedeler en qok bu evde

agrrlänmr!trr, Cernler en qok bu evde yaptl

mrStrr, Semählar en lok bu evde dönül-

müstür, Köyün tarihi en lok bu evin du-

varlaflna yazrlmrttrr,

70'liyrllann ortalaflna doÖru sulama kd-

nallarrnrn gelmesi ile birlikte köylüler zen-

ginlegmeye batladrlar, Ve zenginlikle bir-

likte toprak damlart ytktp modern evler

yapmaya bagladrlar, l\4eno Amca da !alt5-
kan ve emeQi bereketli bir insandt, Maddi

durumlarr en iyi olanlar arasrndaydt, qo-

(uklafl da aynrsrnryapmak istediler, ama o

hep kar5r grktr, Kimse o kadar farktnda de

öildi ama yrkrlacak olantn basit bir toprak

dam olmadr§rnr, bütün bir köyün tarih ve

kultür mirasrnrn bu duvarlarda yatttÖtnt bir

tek o biliyordu, As|nda köyün müzesi ola-

räk korLnrasrgereken bir evdr. Ama o ni-

rasrn krymetini bile(ek bir bilins henüz

yoktu, Meno Amca razi olmadr, Evi ytkttr-

mam dedi, Ancak ben öldükten sonra ya-

pabilirsiniz dedi, o§ullart önce razt oldular
ama sönra ona takrlmädan edemediler,

Baba ya ö1, ya da müsaade et kendimize

yeni ev yapalrm dediler, 0 da zamantn bas-

krsrna daha fazla dayanamaytp evet demek

zorunda kaldr, Ama bir tärtla: o remaatle-
rin kuruldugu, cemlerin yaprldrÖt tarihi
odaya doku n mayaca kla r, o duvarlartn et

rafrnda istedlkleri geyi yapabileceklerdi,

l\,4eno Amcanrn odasr, bugünkü modern

yaprnrn iginde; bütün eskiözellikleri, mese

la askrlrklanndan bDyasrna ve duvar satlak'
larrna kadar eski haliyle durmaktadtr

0 engin insanr engin duygularla b r kez

daha anarken, yazrrnrzr bir anr ile bitirelim:

cünlerden bir gün köye bir derviS qeliyor,

Her zamanki gibi ikamet adresi l\4eno Am

calar, Yalnrz srradan bir dervi5 deqil bu,

Adam iddiall, Kendini ermi! sayryor, Altyor

igneyi eline, dikiyor bir gözünu iÖnenin de-

ligine, § mdi Mekke'yi görüyorum, 5imdi
Hindistan'r seyrediyorum diyor, Ve batltyor

anlatmaya. Bir EeSit resimli roman anlatr-

crsi, Kimi inanryor, kimi inanmryor, Ama

adamda bir hüner veya bir baSkaltk oldu-

§u kesin,

Sonra herkes evine sekiliyor, Yatmaya

baslyorlar, Tabii bugünkü gibi evlerde tu-
valetyok. lhtiya(l oldn drtdnya (tktyor, mu-

nasip biryerde ihtiyacrnr gideriyor, Sabaha

kar5r bizim ermit de kalkryor, ihtiyas gide-

recek, Meno Amcalann evi iki katll. Altta
ahrr var, Karanlrkta önünü göremeyip sar
daktan asaörya düSüyor, Eamur olmastn
drye yer tumuyle ta;13 q.illil oldugu tqin

herhalde bir taraflan krrtltyor, onu antak

bir kilimle yukanya tasryrp yataÖa koyabili

yorlär, Adamrn krmrldayatak hali yok, of-
tuf edip duruyor.

Aktam onu dinleyenler arasrnda l\4eno

Amcanrn kardeSi Hasan Amca da vardtr,

Hasan Amca, Eok nadir konugan bir adam,

Ama konustuöu zaman da filozofqa sözler

eden bir insan, Gelip bakryor ki adam külge

gibi yrgrlmr5 yatryor. Üstüne biraz e§ilip o

tarihi sözleriyle temiz bir frrla !ekiyon "Kör

oll lEnenrn deli0inder Hindr Hindrsran' gö-

rüyon da gözünun önünü göremiyon mu?"

r. Ari t dübajnr
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Ahlak ve küItürle Srukselen bir bagannrn öyküsü

Mustafa Krzrld,ere
-lP?röl-n'de Pa,zaJcrl< KüItür Merkezi'nin kon€resindeyiz. Sene 2O07 olma

la\ h. Dernek cahsmalaxmln henüz yerli yeflne oturmaüÄr dönem. Her-
.L .Lkesrn yakJa§rmr faxkll. Herkesin vizyonu faxkh. Ama beklentiter
ytlksek. Ta.rtrsrna,Iaf yo$ü. Herkes elestfu-iyor. qogunlulr inarQsz ve karam
sar bil tablo qiziyor Daha Qok memnuniyetsiElik ifade ediliyor

Derken ön slra,larda oturan genQ bir adam söu a,Ilyon Aya,äa ka,lkryor ve Qo-

EXnluEa hilabedebilmek iQin geriye dönü/on Krsa ve net konusuyor: ..Adrm

Mustafa Xrzrldere. Ilepirriz belrirn büyüäitnsünüE. Efinizden öperim. Ama
kusura bakrnalal, siz ne konrsuyorsurtuz, doärusu allamryorurn. Ben bu-
raya geldi1n, Pazarcrk adrüa bir lewha Eiörünce alünyalar bel1i.In oldu. NeIt-
alimi biralen memlekete gitmis gibi hiEsettim, Tek bastna su kaprala duran
laza-rcrk levhasr dahi benim igin büyilk bir olay. Siz ne istiyolsunuz? Ben
ne yaptrysam e lekle yaptrm. gok sükär bugün alurumum iyi 6a!r1tu. Ama
her iste tle galrstrm. i[§aat isi de yaptrm, tuvalet de temizlealim, 3u ise
emek veren ö4cü[üI( ealen arkadaslara saalece tesekkilr edebitirim. Bizim
igin haJElr bir is yapryorlar, topluma bir hizmet su-!1lryorlar. Berri mazur
görün, benim valdim yok, onun igin bir görev alamam. Ama bu isi bütün
kalbimle alestekliyorum, Ben de maddi katkrda bululabifirim. CöritüEüm
kadafryla satldaiye ve masalar iyi deäil. Yenisini alahm, parasurr ben ve-
reoeäm. Yalnu bir ricar[ var, beüim aaLln Elegmesi]r, öyle reklan falan ol-
masü.,t

Konusmasmda bir kiba,rhk vardr. Sadece kibarlrk degil. aJml zama,nda bir
a}l]ah ve felsefe va,rdl. Emeäe krJrmet verdGi anlas ryordu. Saygü bir insan ol-
dugu, tavr ve da\,Tarirslarnda,n beli otuyordu, Merak uyand]Irorsh. Acaba $in
lük hs"yatta nas dr? Aile iQjnde nastldl? is hayatrnda nas dr? qevresiyle
itiskileri nasrlü?

T) iz bu meralr Eeneler soIIIa takip edip milfofonumuEu Must€fa Nurlde-
-l-lre ye uzaltrk. Gordükki, o, me-cdivenleri tuzla Qtkfius basax rbir is ada,mr.

Ama bu basar,r tesadüJ deg1l- Bu basa,nnln ark€,€rnda muazzam bir emek var. Bu
basaxDrn arka"arnda saxs maz bfu azim ve irade var. Bu basarllxn aJkasurda kl
rrlmaz blr disiplin var. Ama biz basamm kendisinden ve onun axkaslndaki
em6k, irade ve disiplinden ziyade onun iicaret ahlaktndaJl ve is felsefesinden
etkllendik. Mustafa Krz dere A-lmal]ya'ya" 20 lal önce gelmi§. Qesidi islelde qa-

hst <taJr sonra 1999 Jahnda ücaret, hayatma at nx§. KüQük blr mücevher dük,
ka,nr ile ise basleJru§. Gegen 12lnl iglnde 18 dü"kkan a,qm§. Budaadar ? tanesrni
yalrnlarma blrakmlg. Su aJ)da 1t diikkantü bir ticaxet zincirini kendisi yöne-
liyor Musta,fa Ihzrldere röportajtnl keyifle ve glpta ile okuyacaksmz_

Evet Musiafa, seni diDlemeye geldik.
Blze kendini ai]latrr mrsrn?
Abi ben'1973 doüumluyum, ilkokul mezu-
nuyum Dokuz yastndayken grraklrga bag-

ladrm. iki sene babamrn yanrnda demir
dograma iSinde galr5trm, Sonra babam
yurtdrSrna srktr, Bu defa ben yine (trak ola
rak kaporta isine girdlm, Ustämdan da kal-

famdan da gok dayak yedim, Halbuki sok
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galrqkan bir gocuktum, S0nra ben Alman-
ya'va ge|nce, bildi0i.n is oldr,gu i5in önre
gene kdporla isine grrdrm, Buräda krmseyi

dövmediklerini görr.lnce kaportadan nefret
et ti'n. Brrakrrm, Hicb r zaman da geriye
dönüp bakmadrm.

Daha sonra neler oldu?
i5te babam buraya gelince, annem ve

kardetlerimle basbaSa kalmrgtrk, Ben hafta

iEi qrraklrkyapardrm, hafta sonu da Pazar-

crk'ta tatlrsatardtm, KazandrErm parayr da
göturup annemin eline sayardrm O qun
lerde babama bir kart atmttrm. Ona bu
tatlr isiniyazmrstm, Sonra gellnce babamrn
evraklarr arasrnda buldum.
Pekl gelince burada ne yaptm?
Burada altt ay okula gittim, Aileye katktm
olsun diye hafta sonlarr da bula§rk yrkar-
drm, Sonra baktrm öyle olmayacak, okulu
brraktrm, bir insaat flrmasrnda ile girdim,
Kürek(i olarak, Alrnanlar Schaufelman di
yorlar, Bildiüimiz insaat i!i, Burada dört
sene salr'trm, Gene burada da hafta son

larr bizim bit pazan dediöimiz Trödei-
markL'a qrdrp eskr eSya sdtryordun Sonra
bir temizlik firmastna girdlm, Tlkanan tu-
valetleri temizllyorduk son olarak bir Eatr
firmasrnda !altgttm, Bir sene sonra firma
iflas etti, Beni de i5ten gtkardrlar, o za-
manlar Amram Essen'de kuyum.uluk ya
pryordu, Bana dedi ki, burada bir dükkan
botaldr, uzun zaman da bo5 kaldr, gel bu-
rayr sen al, ben sana yardrmcr olurum, Am-
camrn dediüiniyaptrm, Önce orun yanrnda
bir hafta kalarak isi ö0rendim ondan
sonra da dükkant kiralaytp kuyumruluga
bd)lddrrr. Buräda Am(amt )ükrdn ve mtn-
netle anmak istiyorum Bana manevt ola
rak ve ticari bilq bakrmtndan qok yardrmr
oldu.200 gram alttnla basladrm, Daha Eok



elimde gümut värdr, Hattd hi! unutmam

b r gün u! tane ydS kadrn qeri girdi tab

hep gümü5 göruyorlar, altrn da satryor

rnusun dediler, Ben de tabii satmaz olur

muyum dedim, Nerde dediler? Ben de vit-
rinl gösterdim aha burada dedim, Topu

topuna heps bir avuE kadar bir sey,

Kimseden yardrm a,lmadln mr? Bi-
zimklIer genellikle öy1e bil durumda
es dosttan destek af,ir1ar.

Ben istemedim, Sonra kimse benim pa-

ramla para kazandr desin istemedim,20
bin N4arkrm vardr 0nunla ba;lad m.

Ne za,man ba§ladm?
1999 yrInda,

Ama sflrdan ilaslamana ra§men or-
tada büJ ik bir ba§arl var. Sence ba-

§arrm rleye borqtusun? Giriqken
miydin mesela?
Hay r abi qocukken !ok utanga!ttm Hep

yere bakardrm, Babam banä hep klzardt,

0glum baSrnryukan kaldtr, boynLtn eÜrl ka

lacak derdi, Basaflmr ben tuna baEllyorum,

Birincisi mütterlyle !ok iyi bir ilitkim var,

Musteri benim llin kraldtr, Almanlar Kön g

dlyor Aynen öyle, Mutteri daha dukkana

glrmeden ben gülmeye ba5lar m. Ama be-

nimkis sahte bir gü1ümseme de§11, iSten

ve mutluluktan qelen bir gülnredir. lvlüste

r de zaten bunu fark eder, N4ü§teriyi ben

lrulteri ol<r,). qormem. 0 oana e\meÖimi

getiren insandrr Ben o insana niye aErz do-

usu qulmeyeyim? ikincisi, mu!terilerim
arasrnda hrg ayr m yapmam. on ya5tndakt

gocu§a da trpkr elli _yaStndaki lnsan gibi

muamele yapafm o da yartn büyüyecek

ve benim mütterirn olarak, Ben ona say-

qrdä nas I kusur ederim?

Hepsi bu kadar mr?
Tabll kl bir de hrrsrm vardt, 0 da etkilioldu,
Mutiaka yapacaErm diyordum Ben yoksul

luk iqinde büyüdüm, gocuklarrm öyle ol

masrn istedim, Ayfl(a bir öze liEim de

!uour Ben her^esi o nler m kin si, r rare-

ti bilmeyenle bo5una konu5ma der. Ben

öyle yapmam, Ben herkesi dln erirn, her-

kese kulak veririrn. Her yapt Örm isi zaten

önce dedeme dant5tnm Her attiÖtrn adtml

ona soranm. seksen yä5rn üzerinde bir in

sandrr ve onun flkri benim i(in !ok önem-

lidtr,

Deden burada mr?
Hayrr köyde,

Peki nasrl daru§ryorsun?
Telefonla, 5rk srk telefon ederim dedemle

de nenem e de konusurum, Dedem her te-
yim brlir, Bir defasrnda 5öyie komik bir 5ey

oldur Birka( sene ön.e babamla bir tart15

mamrz oldu, Bana ded ki, senelerdir qalt5 -

yorsu''r. nevrr v,l'1 Be'l de neyl''l'l Var rey r
yok, sen git babana sor dedim.

Su anda kaq iqQin var?

20 itEim var Onlara hem maa5 hem de

prov.sior ver \,orum. Ard ben onlart t1c

o d'dk gör'nüyorum. \eps, lle .rr(Jdd5 qi

brlin- Hat adä iki oe'r ve ayoa bir deia on-

larla bir araya geliriz, Her Seyi konuSuruz.

Kimisi der ki, tirari srrlaflnt itsilerle paylat

mayacaksrn Ben bildiEim her 5ey onlarla

konJSJrl,m, pdy d5 r m. a'ddr ,/ ye her leli
ögretirlm.
LüKSe giren biri§Ie uärasryor"sun. iyi
para ka.zamyorsun. Hiq de§ismedin
ml?
Hic deg !medim EkmeÖimi hep yaktnla

r.mld payta!trm, ill ye'i,ni l.zkardeSrre
verdlm, Kendimi hiqbir zaman kaybetme

dim. Para-pul delisi olmadtm, Para beni

sat n almadr yani Almasr da mumkün

degil zaten, Ben Yusuf Krzrldere'n n toru
n-yJn. O'run bap,rr one egecek l"icbit ;ey
yapmam,

l\ ,,l uslara Krzr'dere bekd (ok qenr yalta

lVl u,,. 
"r' 

,k yapr r, on, 
"k 

saoersiz ot

duqunu qörup ayrtlmtS, Yeni bir yuva kur

mak istiyor, Bunu da dedesine danlt p

danrSmayaca§rnr soruyoruz, "Ebette"
diyor, Benimle evlenerek insana dedemin

de ai emin de onay vermesi gerekir dlyor,

'o zaman aday büyük ihtimalle PazarctkL

olur" diyoruz. Gülerek "herhalde" diyor,

cLoEAt PAIAHa li | 7



i.:,i,

,-,,i -[ d
PAZIiAHDEIjT, Ycnellrri KulLrlr. Bäskanr. Operatör D: -Almet Karr::r,1karat,

etnrek:qin öne ciktrklar nr görte:i]ror. Is a,aLa.rnla l.l üttz1rr kendi
:,opl-iI]iLL iqirr sorunluluk iistleiCiklelitli ortaya kol,'ul,,or.

Bil bilesi ve b! bileSirdeki ri:,.rltk. trelkese Ce umLli lrc ce
saret veri-vcr. !a,za,rc Lkltlar,trr. kendr tophrm..:n,j iLet,iye t&srya
cak birikirr ve kr,aLroya sahip claiLLAjnu göstelt-or

Paz-Nar-Der'in 1TrrJde] bir, qah§1la cla,cap,irna, .,,e ay rLL sul umlu
llik bii ircitrir baEka yerleroa de örIed teskil edeceBiac ifantyo-
ruz. istanilrl ör-oegirrirr her iarafta avi Lt r1r,rtnDz1. isadamlr,
r'1rrr1z1 \re loplLlm arde.leritrlzi da,ha €Iichi bir istekle bil aravr,
geLireceAirre inaltycruz.

Bll bakrmdau ista]lbul un önctl !-c ö:aek brr tnisyona sahjp ol

riu8l-rnu söyiemak gerekjf. tsiz, Paz-Na!-Der'ir, srvil toplum ea
lrs:llaiarln[za yeni bir i.,.rnc ve yelli bil vizyon haza,r-ri]tracaAlIra
kuvl.ctlo raa:iryo|uz.

Paz-Ivar-Der'in kur..il..istrtLt. yonetitri Kurulu Ea,§kanr Opel,a-
:öI Dr 

^]lmet, 
KErtalkalrat. yal,'i1nlaclrAr bjr niesajla du.'r,ura\r.

K-rulu$ surect ilo br:]ikLe. anraq ve yakiastinlarLl Ll lia dayet
p ./n' fa.)a cnt . LU.n-ar.. aLJ,n,/,t,t d. ..a (.r CAgt . n.,( tgt lu.,ir-

§11-or. Bizi rn'.ltl1r ealen bu r1lesaj1, ketif t c gurLLt,]a okuyacaalnr
za, jnanlyor",iz:

Sivil toplum örgütlenmesine yeni bir halka eklendi

Paz-Nar-I)er
a

lF:-.!nbJ d.L(rJ1!d". kt dlu d .1ydgelatek.., r lL.l ... .r.

I 
"n, 

,",, ,"an,r* !rn nr . r. -'o1 (irld: urr,d .r. I.azl: -koor
I , " " "r,.':,i'-c.rcl- b halkI k,.o tpr.: Paz-1Var-Der.

Bu al rma aincillu;e.lerr büt:ln arkadr,§larr kiltlity.I'uz pe-

zil cü i-e isianbri'dakr :,olllui rLr-,rLLZ iqiti büJ,uk ör-em ta§lyar atr

callima.la. llepsirre ba$a:llax dil-J-on12.

Dernekle:. si\dl tnplurn r:tucaCelerniEil en önemli tasrl/rc.sl
drrlar SonJ.Llarda bu alanda t-ro kadar, önerltli acll]llar at, dtgl
n1 memr- rniyeLie gözlemlil'oruz. Sadcco Almarlya'.ia jC
cierlleglmiz .iar Italya da frir, det,tregirniz van ingiltaro ve l.:al1
§E da tlLL yörrlü Qa)Ema.lar var.

-Ancak Paz-Nar-Der'irr kuruluEu, btitiln bu Labio iaincie özel btr
aluru:na isaret odiycr. O, siviL ioplurl örgittlenmetntzde, t,ai1a
inei yerri bil aqama ve yc]]i bir seviye alrlarrrlrE geliyor

qrn<r1 heDlrniz biliyoruz ki. en gelistms PE.uarcrk tstanbla'Ca
.u" AJ'Ct-.la-.tr-1../ r, : .J l, (Lc-t, . E,J bu.rcdoolt. .a .r- o :l'd .. *\
k._ lJ ,LL u ugun t', . ... 

"a;r"':'ttarr 
e6itlme. jJg.k

alr,nrndal'r sEr ral, alüli,aslna kada,r kelCi a,lErla,rr ndil irasarth
ohlruq pek qok arhadä,§]l n rz buraca yasrJror

Bu s,.viJe. esasen yötletrIll kuru-unlln bilesi[ri cen Ce belii
oluyor. Paz-Nar-Der yünetirrr kurr-rlu. avdr:ilanmtztn keiCj bi-
reysel dürlvalarmda ka].bohnacltklar[u ve tolluma hrznct

I tLatllil :rrA§l li



Dümyanrn dört bir tarafinda yeni
Pazarcrklar yarattlk

iz, istanbul'da yasayan Pazarcrkltlar

olarak, uzun süredir bir dernek

kurma qabasr igindeydik, Bu ama!-
la srk srk bir araya gelerek toplantllar yap-

trk Katilrmrilafln her biri kendi duygu ve

düsünrelerini, amag ve hedeflerini; o mast

qereken ve olmamasr gerekenleri ifade et-
tiler (rkan ortak düsünce, dErneÖln bir ih-

tiyal olouquvdu. Yan ydn,,r qelrrenin

,htiyarr. solrklarr 0irle)ti'rrenin il'tryact,

dertlesmenin ihtiyacr ve dermanlaSmanrn

ihtiya,: r,

Zaten her tey ihtiydltan doÖar, Bence,

insan kalmaktaki rsrann lhtiyactydt, Niha

yet Pazarck Nar| Yöresi SosyalYardrmlat

ma, Dayanrsma ve KüLtÜr DerneEi adryla

derneöin kurulmasrna karar verildl ve ku-

ruldu Bu yanydnd gel I en '']eden hersey-

den ön(e Päzararklr olmamrzdrr. Pazart klt

olmak bir ayn(aIktrr, bir deÖerdir, bir

onurdur, Hayata gözlerimizi a!ttgtmtzt !o-
cukluöumuzu, gen!li§imizi dolu dolu ya5a

drErmrzi insanr güzel, topraÖr güzel, cennet

Pazarcrk'rmrzdan ayrtlmaya ko5ullar zorla

dr bizi. Pazarcrk'r Pazar.rk yapan; !ok setit
li etn k, külturelve mezhepselzenginlikleri
brr ärada odnndrrrra\rldr. Bu hosgoru ve

kardeSlik ortam nt bozan ve Pazarctklrlarl

dünyanrn dört bir yanrna da§rtan karanltk

zihniyetlerdi, Dünü his unutmayarak, dün-

der ders lrkarlmalt ve geleceg m zt ona

göre sekillendirmeliyiz,
Pazarcrk'rn aydrnIk yürekli halkt, tarihin-

de gok acrlar !ekti. inanryorum kii bu kül

türü, bu direniSl, bu inancr tatryan yasam

felsefemizr bütün acrlarrmrzt umuda dö-

n üstürmeyi ba5armaya devam edecektir.

Sömü rüldük, horlandtk, asaEtlandrk ama

biz Pazarckllyrz, Büyük 5airin dedi§i gibi biz

halkrz yen den doöanz öiümlerde,
Dünyan n her yerinde Pazarr:tklar yarat-

trk. Artrk Pazarcrklrlar olarak birletmeliyiz,

kayna5malyrz, iyi günde kötü günde kol

kola omuz omuza durmaltylz, Bunu rnut-
laka ba5armalrytz, 0rtäk degerlerimizi, kül-

türel zenginliklerimizi koruyarak gelecek

nesillere aktarmak iqin bir gu! olusturma-

ryrz, Aklen güElü, fennen güslüi bilimde,

sanatta kü ltürde, iletitirnde, mimaride,

sevgide gu5lü ve insanIkta gü!lü olmalytz,

Gucün gösterqesi ise örgüttür, Örqutlen

m e ktir,
Her Pazarr klr bir gu(tur, Hepinizi bu

güce gü! katmaya davet ediyorum,

Sayqr ve sevgilerimle.

Op. D!. Ahmet ßAAITAIrANAI
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r.r

il[annheim
Ali Müller

annhe m dcy nce, aka gelen lk
s n Ali [4ulier. A [,lirllcr [,]ünn

tro rr rn duavenr saytltr [,lanhe
inr'da oturupr:.la.Jnu tantm.t_van lok az

insa n vard r.

Ali h,l,,.. li.Oe- A ^ianld), o.r

'e-( olaräl qelivc' l\ ',.. 1o qr i\.len .;
hay.,rt n.r Jt _vor BLtrada memlekel Ltsu il
k lokant.rl, o .rE yor \lerhabä Nlerha

ba ntn adi tre unu 5ehir srrt r itrrnr a5arak

butün bo geye ya_v yor.

! 1 !o'le(p L t,r1 ',.J, o en ile D - {a -e- 
-

n n üstünde hiznret sunuyorsarrrr dLln_va

kadar ins.rn.,r ka15rlaSyorsunuz pek L,ok in

san a arkadat o uyorsunLtz. !ok insanla
hacj kurmak anlamrnda, en sosya Tt5.:lTr

ardan biri hal Ie qel_VorsLrl'luz Batka bir
deyi5 e, mes eq nrz siz d.rtra da sosyal e5

t ryor .lrn.r :izin sos_va q niz de me5lektc
k baSarrn z bts e,yip buylltuyor

Ve bu basari bazen s z balka mecralara
da ta5r_vabiliyor insanlarrn sonln dry d

ha5 r ne5 r oluvo15Ltnuz. Karar rnekan z

trJ.l.t ," bns 1d,r otL lt. t.r' ct,,.l \_7
vLrzc qe vorsunuz Po t ka ile tanr5 yorsu

nuz 5orum1! uk ü5t enmeyi b r zoruf u {tk

olarak gornreye baSlrycr:unuz. He e bir de
iqinden qcldll]rn z ar e v€ ärkadd5 ortarn.r
fl buna mLlsait ise, ist$eniz d.rh kend kö-

Senilc !e kl enrt_vorsunLtz
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Ali ise, (oruklu0undan ba5layarak zengin

bir sosyal ortamda büyümü5, gönlüne

göre bir genglik ya5aml§, kendini zorlama

kaIplann i{ine hiE sokmamr§, insanlarla bir

arada olmayr her zaman sevmiS bir insan,

Ö§rencili§in de, it hayatrnr ve ticareti de

hep so'ydt boyut la'rv,a birl.kte dLrlünmüs

bir insan,

Avrupa da Pazarcrk adrna yürütülen der-

nek !alrlrnalannrn llk adtmt olan PAZDER in

ilk kadrosundä Al de var, Sonrd internet
teki Pazarck radyosunun kurucusu oluyor

Uzun zaman bununla me5gul oluyor,

Son yerel selimlerde Mannheim Beledi-

ye Meclisi'ne girmek isin 5PD den aday olu-
yor, eok az bir oy farkt le yedek straya

dutse bi e en fazla oy alan gögmen konu-

munu elde edryor,

Eminiz ki sii bütün bunlardan tok onun

soyad nr merak ediyorsunuz, Belki de N4ül-

ler soyadrnrn tdkmd oldugLnu du)u'tLvo -

sunuz. Öyle ya, ya adrnda ya da soyadtnda

bir terslik var, Adr Ali ise soyadi nasrl N4ül-

ler oluyorT Soyadr N4üller ise adr nasrl Ali

oluyori Haklrsrn z ama oluyor i5te, Bu, as-

lrnda qö(menlik maceramlzrn tatlt bir he-

diyesidir,

Ali, halis-hulis yani yeni tabirle öz Päzar-

crkIdrr. Yäyläya giden herkesin iyi bildiqi

Korre Kute'de duryava rre'haba demi:. o

topraklann oksijenini ciüerlerine !ekmi§,
daErn havasrnr solumuS bir Pazarrrklrdrr.

Sonra babdsr amcaiattna ktrtp kjsürL e.

ailecek Pazarctk'a ta!rnryorlar, Ancak küs-

künlük onlar i!in sansa dönü!üyor ve on

lara yeni bir hayatrn kaprsrn aralryor, Ali,

Pazarcrk'ta güzel bir !o(ukluk ve genslik ya

§ryor,0rtaokul ve liseyi burada okuduktan

sonra babasrnrn izinden okumak maksa-

dryla ögrenci olarak Almanya ya gellyor,

Okumdk r!ir gelmrS oLar Alt tgin. univer-

site bittikten sonra tabiioturum iq n hiEbir

resmi qerekEe kalmryor. Oturumu uzattl

mryor. Almanya'yr terk etmesi isteniyor,

iste bu noktada A i'nin sosyalligi ona bir

kez daha yeni bir kapt ara|ryor. Cok sevdigi

bir alman kadrn, onu evlatltk altyor, Ali res

men Alman oluyor, lMuller soyadr ste bu

radan geliyor,

Ali uzun bir aradan sonra yeniden i9 ha

yatrna atrldr, i5 yine gastronomi alantnda.

Ama bu defa daha fark| bir konzeptle sa-
lr!ryor. lslelme ddhd ldlla yarätrcr eneqe
ve düsünmeye dayänryor,

Ali eski bir qemiyi uzun bir düzenleme-

den son'd'e\tordr hälr4e qetrrdi, Geminir

alt bölümü de gemi teknolo.jisine dair bir

müze, celenler burada hem yiyip iqiyorlar

hem de güzel bir ortamdä hotsa vakit ge

qiriyorlar. lsteyenler Rhein nehri üzerinde

rnotorlu tekne qezintisine de (rkabiliyorlar,

Alrlrsrnr ge!tigimiz N4ayrs ayrnda l\4ann

heim Belediye Batkänr yaptr. Yaptr ama

agrlr51a llgili agrklama yapmayr da ihmal et-
med . Gastronomi a(rlrslafl na katrlmadrÖr

n , buldän sonra da katrlmdlaragrnt
söyledi, Bunun tek istisnasrnrn A i MüLler

olduüunu belirtti,

lll[ rr"
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Bang Yrlmaz

i..,, aflt Yrlmaz, bizim topraqrn suyunu
r:.;:, bol ismi§, felsefesini iyi özümlemi5
.,,.' birinsan. Bafl! Almanya'ya henüz 17

yaSrndayken geliyor, Anne ve babasr ondan
ön(e Armdnyd'va gplmitler. 0r.lda iyl mu-
habbet ettikleri Elbistanlt bir aile var, Ban§

da onlarla tanrtryor, Ailenin bir de krzr var,
qok gelmeden gönlünü ona kapttflyor,

Hatire de aynt kanaattedir. Gönlünün
prensi aya§rna gelmis diye düsünüyor

iki gen! vakit kaybetmeden evlenmeye
karär venvoidr. ldten Hali(e'nin vdpd(agt
bir5ey yok Harekete ge!mesi gereken

oölan tarafr, Usüie uygun olarak gelip iste-
yecekler, i5 zaten btr formaliteden ibaret,
Yoksa qen§ler birbirini seviyor, Aileler zaten
onlardan önce birbirini seviyor, Onlardan
gelecek bir teklifi reddetmeler mümkün
de§il, Yani ortada bir sorun yok, Hertey
kolay ve güzel olacak diye dusünüyorlar,

Bans vaziyeti anne ve babasrna anlatr-
yor, Aradrgrnr buldugunu ve evlenmek is

tediÜini söylüyor,
Ne var ki anne ve baba arttk biraz Al-

manya sartlafl ile düsünmeye baslamrSlar

drr. Bdfli'r henüz evlenerek yattä qörrrü
yorlar. Daha qocuk sayrlrr. Hatir:e tantdrk-
län ve takdir ettikleri bir ktzdtr, Buna bir
itirazlarr yok, Ama evlilik itin henüz sok
erken.

Ciddiye dähr älmrvor',r'. GenElik nevesi

diye dü5ünüyorlar, Bu yästa sen kim evlilik
kim qibi blr tavrr isine giriyorlar,

Bafls bakryor ki onlan ikna etmek uzun

i5, 0 kadar beklemeye, iSisürünremede bt

rakmaya niyeti yok. Ayagrna kadar gelen

mutluluöu ertelemek istemiyor,
Bir lik le bir durum deoerrendrrmesr ydpr

yorlar, Ka!maya karar veriyorlar, SonuEta

her ikiaileyi de emrivaki ile kartt karstya br-

rakarak ortak bir hayata adrm atryorlar
Baflt bugün 38 yasrnda ve ü9 gocuk ba-

basr, Mannheim Devlet Hastanesi'nde lo

listik bölümünün sorumlusu olarak

!ahsryor.
Esi Hatice Yrlmaz ise hemtirelik eEitimi

almi§, sonra yara bakrmr alanrnda uzman
lasmr§, §imdi ise serbest meslek hayattna
atrlarak N.4ALU adrnda hasta bakrcltgr ala-
nrnda kendiddrna !a'.§yo. Hen servis su-
nuyor hem de bu alanda danr5manlrk
yapryor i5inin daha fazla para kazanmak
yanrnda tatmin edici bir sosyal tarafr da

var, Türkiye'den gelen insanlarrn büyrik bö-
lümü gerek dil ve gerekse de mevzuat do-
layrsryla, saöllk alanrndaki haklannr bil-
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miyor. Bilmedigl igin de bunlardan yararla
namryor. Özellikle birinci kutaütn sagltk ve

bakrm sorunlarrnrn artmrs olduEundan ha-
reketle bu alanda kendl firmasr ile hizmet
veriyor,

Bd'!, adr e de musernmd bir in.an in

san{ada iliSkileri (ok ryi, Ama aynr zaman
dä da mü.adeleri ve kararlt,

Birgün okuldan b r telefon qeliyor, Tele-
[on.rn öbür urunda krzrnrn oE.etment var,

Kaba ve emrediri bir tavtrla "derhal gelin

krzrrrzr alrn diyor Bafl5 ne oldu diyor, Ög

retmen derhal gelin krzrnrzr alrn yoksa polis

Ea0rracagrm diyor
i5i telefonla halledemeye(eqini anlayrp

okula gidiyor. Yüzyüze konupursa ne oldu-

öunu anlaya(aörnr dütünüyor, Anrak okul-
da da aynr nezaketsiz ve sert tavrrla kar5r-

la:ryor Ne olduqunu, krzrnrn ne ile suslan-
drörnr, neden böyle kaba davrandrklarrnr

anrayamryo., Krz nr äl,p eve dönüyor.

Anra\ oru bir daha okula göndermiyor.
Sebebini anlatmadrkga da göndermeyece-

§ini söyluyor, Bu defa gen(lik dairesi (lu
qendamt) devreye giriyor, Ancak Baflt
taviz vermiyor. Sartt bellidir: Krzrnrn neyap-
tr§rnr söyleyecekler ve medeni bir tavtr ta-
krnacaklar

Anrak karsr taraf da kararlrdrr, Ktztnl

okula göndermedi diye mahkemeye ba§-

vuraraklannr söylüyorlar. ig o noktaya ge-

lince korkup geri adtm atacaE nr düsü-
nüyorlar, Bir yabancrnrn mahkemeye git-
meye cesaret edemeyecegine inanryorlar

Bant mahkemeye grdiyo'. Henul rseri

girmeden dr5arda ö§retmenle karSrlaStyor,

Gayet nazik ve kibar bir tavrrla onun elini

srkryor, ona merhaba deyip basanlar dili
yor, l\4ahkeme aslltyor. Hakim niye böyle
yaptrörnr soruyor, Bans vaziyeti dnldttyor,
Kurnrn ne y,rptrqrna cevap ala.nad,Qrrr soy-

lüyor,

Hakim, öÖretmen bayana dönüp soru-
yor, Evet BanS'rn anlatttgt gibi, ona hi(bir
izahatta bulunmad rklaflnt itiraf edlyor.
Hakim, görüsüle.ek birSey yok burada
deyip, onlann izahat vermesine ve bütün
mahkeme masrafl arrnr üstlenmesine karar
veriyor,

Evet Baflt mücadeleyi kazanmrtttr, An-
cak isin öneminide böylece daha iyi kavrr-
yor Birgeyler yapmak, bazr Seyleri de§i5-
tirmek istiyorsani bu it srrf tikayet etmek-
le, eleslrrrrekle olmaz diye düsünuyor,
Kd,dr mer[ileri sryaserin er nde olduguna
göre, siyaset de partiler yoluyla yaprldrQr-

na göre bir partye girip gah'mak gerekir
diye düpünüyor, Dünya görü!ü daha solda
olsa da, etkinli§ini gözönunde bulundurup
5PD'ye giriyor. Politik qaISmalarrnr burada
sürdürüyor,

Bäll: Yrlrra/ he-n topraEtna ve küllürune



bagl , hem de iginde ya5adr§r toplumla
bLyL,k bir L,yurr i(r1de. Bir tarafta kÖyü ve

insanlafl isin uöra5ryor, öbür tarafta Al

manya'nrn sorunlan i!in saba sarfediyor,

Halbuki bu özellikte insan bulmak kolay

deöil, Ya tamamen memlekete endeksli bir

§alrtma yürütüyoruz, yä da onu tamamen

brrakrp yo almaya salrsryoruz.
ilk krzrnrn adr Elif Ana, Bu blle onun dün

yaya, ülkesine ve kültürüne nasrl baktlÖlnl

ifade ediyor

Bars tek bäsrna bir dernek gibi !altttyor,
Alibeyugaür köyü adrna bir dernek de kur-

mu!, an.ak istenen verimi alamaytp ka-

patmr5lar,

Baflt Yrlmaz, qo(uklarrnrn okulunda Veli-

ler Birligi ba5kanr. N,4annheim AIevi Kültür

N4erkezi'nin eöitim kornisyonunda (ali§ryor,

Ludwigshafen'da 5PD'nin Uyum ve GÖ!

N4erlisi'nln ba5kanlgrnt yürütüyor, Rhe n-

land Pflaz eyaletinde, Gö( ve Uyum Me(li5-

lerinin Eat kurulu5u olan AGARP'rn dä

yönetim kurulunda yer aliyor,

Bant aslrnda örnek bir profil siziyor. Bir

deöil sok BanS'a ihtiya,:rmtz var.

Mehmet özgärce

., ,,. annheim, Ludwigshafen'la i(lqe

' 'r .'l gelmis durumda, Nehrin bir tara-
fr \,,ldnnhP rr, orr laraft Ludwigs

hafen. Burada sadere AlibeyutaEr (Aliba-

gan) köyünden 57 aile oturuyor.
Kö-v adrna dernek bile kurmuSlar,

AIbag.rl, ddy,rnr)ma kilturlr ile Öne

grkan bir köy. Sorunlart ne olursa olsun, kri-

tik anlannda herteyi bir tarafa btraktp bir

birine destek olan insanlar,

N4annheim'da bizi de srr:ak karSrla§lyor-

lar, Sohbet sirasrnda söz dönüp dolattp

Mehmet Özgürreye, namt d Üer Suro'Ya

geliyor. AlibeyutaEr köyünün ilk öÖrencile-

rinden

onu da anlataltm, Ancak onu anlatma-
dan ön(e azrcrk o zaman n ruhundan bah-

setmek gerekir,
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dir. ÖQrenci gen!1i9in Önrülük ettiÖi bu

ldreker, sadeIe 5iyd\dl \i\lem, elettlr
mekle ka mamt5, topluma hakim olan

bütün degerleri de geni5 ve kökLü bir sor
gulamadan ge!irrnistir, Yüzyrllann birikimi

olan tabulafl yrkmrs, insanlart kölelestiren

dü5ünce kaltplartnt krp atmlStlr, Birey ola

rak insanr ve özgüdukleri öne !rkarmrtt r,

Geri bir ulke olan Türkiye'de, bu dalqa

esasrnda daha da etkili olmustur, Bu ne-

denle de üniversite ö§renrileri hatrn sayt-

lrr bir degi5im ve dönü5um gerqekleStir-

mi5ler ve o öl!üde de toplumdan saygt ve

sevgi görmuSlerdir,

l\4ehmet Özgürce de 68 kuSa§rndan. Git-

tiEi her yerde yakrn bir ilgi görüyor. Ayn.a

ö§renciliginin dr5rnda iki büyük özelliq

daha var. Kürtle lakabtndan da anlaStlaca

gr gibi, san krrmrzrmsr saslan var. 0 yasta-

kilerin koyu slyah saElartyantnda, o hemen

dikkat (ekiyor, En büyük kalabälrk i!inde

dahi belli oluyor, o nedenle de tantmayan
yok, suro dedinlz mi, kimse baska soru

sormuyor,
Ve üniversitede edebiyat okuyor. 5ade.e

okumakla kalmryor, aynL zamanda edebi-

yatr seviyor. Bunu konusmalarlna da yan

srtryor 5rk srk silr okuyor. Tabii güzel

okuyor, Adeta okudugu her Siire yeni bir

änlärr k.rLryor F1 be4enmedtginiz !,tr, o

okuduktan sonra sizin de gönlunüzü altyor,

5iz de sevmeye baslryorsunuz, N4esela Cahit

5rtkrdan soyle baSlryori

., i::ii i
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O okuyunra. d;kkdlrnrTr (ekmeyen siirrn.

nasrl muazzam bir hayat tutkusu ile örülü

olduöunu anlryorsunuz.

Bizzat üniversite okuyanlarL etkileyen

Mehmet Özgürce, köylüleri zaten mest

edryor. Nerede brr cem,r.rI oll>sa. onre
onun konu5masrnr istiyorlar. Herkes onu

dinlemek istlyor,

Bir krs tatiii srrasrnda qokyaSar (Xrtrkan.)

köyüne gidiyor. Köyde yakrnlanntn bir dÜ-

öünu var, (okyatar köyü o srralar 50-60 ha

nelr br röy, \oyir \oqunlugu olan asa§t

yukan 40 50 hane, alt ktstmda dÜzlükte

bulunuyor, Az sayrda ev de yukarL ktstmda

yer alryor,

YaLnrz köyün tek lelmesl vär, o da yuka-

flda l\4amki UskiAle'nin (N4ehrnet Karatai)

evinin önunde bulunuyor, Yani kÖylü ka-

drnlann büyük bir bölümü her gün bayaÜt

bir mesafe katederek evlerine su ta§ryabi

liyorlar. su tasrmak, kadrnlar i!in en eziyetl

i5 oluyor,

[4amki Uski Ale de N,'lehmet 0zgürce'nin

dayrsr, Köyün en zengin adamr. Dogal ola-

rak da gü,, \dhibi b r,nsan, Ustelrk gutünj
göstermeyi ve srkIkla dile getirmeyi de se-

viyor.

Cemaat kuruluyor, DuÖunün dogasrndan

qelen bir 5ölen havasr vär, Herkes mutlu,
Geriye iSin tadrnr srkarmak kaltyor. Herkes

bir a§rzdan l\4ehmet Özgürte'nin konu§

mdsrn rt iyot, 0nun konJsmastnt sev:vor

lar, (ünkü hem güzel konu5uyor, hem de

yeni Seyler söylüyor, 0nu dinlemek onlara

keyif veriyor, Aynr zamanda da onunla

i!len i\e bir guru'dL,yuyorlar, Mehmel Ö7-

qürce, onlann resmi dairelerde, mahkeme

kaprlarrnda duyduklan eziklik duygusuna

da merhem oluyor, qünkÜ o da hakim-

avukat qibi konuguyor.

Mehmet, lutfen bu aksam beni konu§

turmayrn, benl bu sefer affedin, bugün ben

sizi dinlemek istiyorum diyor, olmaz diyor-

lar, sen konuSacdksln biz dinleye(eÖiz, Et

meyin €ylemeyin diyor, BEn konu5ursam

ya dayak yerim ya da kufür diyor. Lütfen

beni konuSturmayrn

Köylüler bir anlam veremiyorlar, Herkes

onu el üstünde tutarken, onun dayak ye-

mekten bähsetmesini anlayamtyorlar,

Derken d,ryrsr ,rtrlryor: Ne demek veqe-

nim? Burada benim cesedimi qiqnemeden

kim seni dövebilir ki? Öyle adam da däha

anasrndan doömadr Konu§, istedi0jn

kadar konu5 Ben burada varken h s klmse

senin krlrna dahi dokunamaz,

Köylüler zorlamaya bagltyorlär, KonuS

masrnr lstiyorlar,
[.4ehmet peki diyor. Ve ba5lyor konuS-

maya: Köye gelince dikkatimi sekti, A§aEr-

da 40-50 hane ev var, Tek bir Ee5meleri
yok, Yukafl kLstmda en fazla 10 hane var,

qesme niye burdal Bu haks zltk de§il mi?

Adaletsizlik degil mi? Asagtdaki kadtnlartn

ne günahrvar?

Köylünün birSey demesine ftrsat kalma

dan, qe5meyi evinin önüne kurmu5 olan

dayrsr [.4amki Uski Ale, hrSrmla gelip Meh-

met Özgürce'ye pat-küt qiriSiyor, GÖzluÖü

krrr|ryor, Alntnda yüzünde stynklarla köylü-

ler onu dayrsrnrn elinden zor altyorlar,

Herkes sagkrna dönüyor, Mehmet gayet

rahat ve sakin bir edayla köylülere dönüp

soruyor: Ben size demedim mi? Ben konu-

§ursam ya dövülürüm ya da sövülürum

diye, Beni niye konuSturuyorsunuz?

Nlehmet Özgurre'nin hep ironiyle anlat-
trgr bu olay, o zamanrn devrimci ruhuna

rsik tutan bir hatrra olarak zihinlere yerle

5iyor.
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l:aserrke:".i - Parlorama

Bir foto§raf ustasr

ffiwre&mffm &mämm
azarclk l{annherm hatimda kars altrdrlnlz öreürIi sallsiye'"1erdon brri de

Mustarä AsLarr otdu. iv{:istdlä Aslan bir l'otogra:!1. Ylllardrr bu iqle ugraqr
yoa 

^rtlk 
Crvasa blr fotogra,iap§]vj var. fuIustaia, Aslan qok küquk Ja.§:r,L

ABrr dagnrn elelderindeki kölnilden kopup Izmir'e göq edei bir aileden gcliyor
Sorra, da i§ rrLir,cei'asrrrr]L sorrlicu AlnrarrJ,a ya geliyor'.

Yani o e'rrrber, ve s a kavaa,1]1laalnl. gllrbotio.llomlokctin ro anlama geldigjni
qok iyi biLiyor'. KenCi iopraBrndan uzakta Jrasayan insanlar, ielnde dcäJp bx.'ni
d.-igl topraklaJ,a trelkesle] baska bir gözLe rrt kajLar'. isLe br baskirrel Mustalä As
lan'in fotograflarlnda da görmak mllmk.i11. Sozil X,T!stEfa Aslan ve foto€lr.aila:rna

Lrlrakryoruz. Da,ha fazla iollograf görmek. ia,ha fazla b1191 alna,}i ist-.venlcr onir.
-,^/eb salfasr na da bakabi:irLer,:

www'mustafaaslan.ale

Fot.)graf maccranrz ne zaman nasi
ba"$lad1? ldefden nele.ye rgeld Lr jz?
Ilizc bu sürccr anlalrr mrslnlz?
Yak aSrk 75 yrldrr totograt (ck _vorunr.
Res m yapmaya o an iq mle a aka oldu

Lt-r ,. d .,t. .\o -1r L1--.v i,tr o1(e 'et -

lam seklöri.rfdc qa1 5ma1,a ba5ladrq m
iz*tr celt o-r -< o | | ,lL, ,oc.l 'ol.q o

't ltr1..llt J. r r(1 br re .r J.-qr rr
fark nda o madan gok _vogun lotoErallarla
tem.r5rm oldLr. lt.rlyan Korstn matbaas n n

graf k montaj 5ervisrfdc Rak5 kasel I rnra

16 a orÄL Fi\: Ä r1L- r-i

srnrn 5arkrcr kaset erin n kapaklar kaset
ilstirndeki etiket eri ve p aklar n kapak

amba a] arrn basr_vordu !alrttrg rn mat-
baa. i:tanbulda fotograflan pozitiv dia o a

rak qekilm 5 5arkrcr ar n kasel kap.rklarrIda

kullanmamrz -( n matbaava gonderili_yor

du. Herqüf on arrJ fotograf ust!fde (al -

!),ord!k. Daha sonra 5eh r loloilr,rfldfl
(ekme_ye baSlad nr, Zrrnan a g n'r r'r port-
reden !ok 5eh r ve irlke loloqrdtldr n.r o
d uöun u l'ris5ett n'l

Zerllif t-.i l, ii-riog:.r,r l)irikirrinc sahip

!iiri z. Ar.:i gördügurt,.iz kacLaltyla
kültfife ve kultilrei riiil,a,lla, yogu:1 hir
1Igin jz va,r. Yanlhr/or t]lur"'uz?
-",'d"qt..t .r- .'r')Lr.li J .1 sJte
de0 5ik konularda fotoqraf cekt ikl cr sorrra

as ilqim n Ulkemizn ku tLlre deqererfe
.oörai k qrirr k erine, dog.rs na kar;r qok

faz a ilgili oldu0umLr h ssett m. Avrup.rd.l

birqok irlkede ve 5eh rlerde bu undum, fo
toqrallar qekl m Iilrkive de K.rr.rdenr] bol-
ges haric dger bolqeierde fotoqrJfldr
rckl irn Y.ikl.rt k on uq vrl once b1r karara
vard nr DogLrve qilneydcxlu bö qesin n de

gi5 k nrevs m erde vp vaktimrn o anaklarr
m n elverd öirte totorlr.,tflür nr gekme_ve

ba5lad m Böy elikle gok onemli mckanl.r
!n, antik 5eh r Hasank€_vf, l\emrut [.,1ar

d n, llrla, V.rn Agr da4r, lshakpata Saray

An Antrk tehri g b mekanlafl (lcqi! k rfev
:in, erde fotoöraflar.n !ektim
Br2 sjizin. lotogratlar fizc:ine l,.apll-
1ll]s resinl-.rlr1zr de gördiik. Ar:.:riir

firlnrz kirda,rryla sE"clece lbtogra,Icl
de§il. a],,r-rr zalllaflila, ala ],erlsal,r. lir n 12.



Ikislr, l llrlikte k,.illalrrna 1r qitr,ntl.e:ri

r:a lla.rir I ge aiir iz? ilLr Ciilrsrralar']Itrza
jli;hir uil:lll Lepkrlet aL-,.orsunuz?

BLr dediqif z qok:evd r; rn ve qok tan -

f.rr b r loloqr,rl nr o an Ahnr€de Xan trr
bcs n n penieres rd€n !e(t a m shakpc!n

rrä\ I g s-.erc, lel.,, rl.r .trq .r

d nr O totoqrala Ahmede xan n n ternsil
hir resm. uyqL, ad m TLirben n ic nde

naa! bu L|'ran unlll ,5k destdf N4trf Ll7 n

rs rnl e:.er n -v.rr.rTr o af Ahmede xan n l'l

q' , ' br !" - ,,, ll.,.t.lt.t . dL) . J

!'orull'] Öze likle bo rre inrarr .rr i,stilrileki

r'ü -aurt-k Ke]lt Ksrs

etk sinr b drq mden doJa,yr bLr r,.: r1rr,;y-

y.rpt rn (0k vr:r: b r (altlma ve d d E m

tepkiler lok o um u
E uni.i1[ so]rra i-lasLl tr)rorelcfirrz Var':'
Itre gibr eallsma,l:II' iQi I]deiri rli z';'

Foloür,rl (ekfireye devdnr ediyorum 5in'l

dider l'rat I sa/ r bir ar5 ve sah b rn ve bLr

ar5vnbLr_vLrkbrkrsrr 4 5 x .. dir poTif f
olarak r,ek d E!nLrn onemi d alar d g ta
ortama akt:r.i drö nda 50 m lycn pikse n

ustufde b. de!lere ul.,lr yor frLld,r yirkrek

kr it ede lotoqraflar deme(t r, _(ekt 9 r'l fo
toöraflar n bLryLlk b r gogun rc;unun br qr

sel lotoqrailar o d ugunu dLltJnCuEunLrzde

bunLl'r önem .rn .rs rr. Kücuk b r kl rtrnek

l" rt' r'.,' 'rt 1,,,r 'l l,r'rdo 1 ä- onr!
(ek1 q rn tarihie b inen k aslanl Horo:

kop he,r,kelr koruma amaC d.rqd.rn fil ri

p Ad -\,.rmnn dar nrLLicye goti|uldu 0
horo!kop!N brr undugu orijina ortam nd.r

fotcErafrnrn !ek mes .rrtrk murf kürr dcq

sh,lp s:r,r r\tr. ,r' l.i l:, . .rrL-
ir!til korLrna amailr be_yaz plast ( pin'r.rp€n

ma zefite r e LrstL.] kapat d Ge(tiq nr l v
oJr hr\rn",.ki rri|i .. r ,"tl'''trrr -

kiin deqil.

Alrriede Xarli lsha,li Pasa Sl,ra]'l
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I,Jazrm Hiamet YLlnra; (iii:rey

Nazrm Hikmet, Yr1maz Güney, Ahmet Kaya

ve Pazarcrkh gengler

'R -?d7 m Hrkme bL\,Lk Lir dunl a sarr .orr. Bül ..r
l\ I ,,,,,vo.v, v.Lraru ca.yrrrs or-sarrdrl sanaL y.a. lel

I \l seiesiy te ve J.. r.cg.yi- r i'r'.il n r r:,.ir,: r I rdu L,,B.a n n:s
o'' r:rdir. Yo\sullarrn. marlur]rlar.ll. mai 1-r.arrn sesr
olmuS; ordarln ii,crlarml iqinde ta§1m1§. onla,rla soluk ahp
vermis, onlar:]n umulla-rllldan ve müca,Celelerirden unll
tulrnaz destanlar üretmis eSSiz llir edebiyat usiasrdrr.

Na,zr-']l, b1f dünya, inflir,nr olrnaJn a].rrcallk sayar AS bü
]tiklligünü dünyanll dör'L bir la.raflnd.r" sa,yrslz dostu ol
rnasrn;l ba{la,r. O dosllar ki bir kere bile karqrlaslna"mrqlz
drye yaza,r. Ne v:1r k]. Nazrrlr'rn dülyah olmasr, sa,dece
o-]lr'r car a| ve C-nya 8örLiS--le.It.rltoe.ltldtr. O L,r',t.,{
ola"rak (la tarn bir dünya,hdr. Zamanur qartlarlna uygut.)
olarak dünyay.L dolE smls bir 1nsand1r.

Kendi ülkesinde haplslerden hücre1ere, srirgü-olerdell
ö1üln korku§rlna kadar her qeQit zulmc maruz ka,lan bu
edebiyat dehasr, düI]ys-Dur dört bil, tafa,flDdü, t)üJdik bir
seveii seliyle karF aJ}mrst1r Pek qok üIke ve pek Cok sehi-c
onu ba§trruL ba,smrgl,u,. H-ar bil tarafta, dostlir,r, a,rkada§1ar
ve yoldasla,r e dlnmislir.

Nazrm, diillyaJn tanrya"n, bilen bir lnsand1r. Ancak her

1 8 aL,--r8ii t,i..iii- t1

gittigi rjehir-e ba8lanan. her gördügü rrss.Ila Jnilegini
sunan bu edebrya,t u:lia,f,unrn üQ gözde si vardrr. Bunu qilr
lerinc de yansrtlr. Moskova, nxl ardl da| Paris'i Cc gör
dlrkten sorrra, kendi kendine sorar. Hangr Sehirde ijlrnek
ister? Hangi sehrin a,irkl.rnnä, kir,rlFmak. hangi Sehrin la-
ri hine gömülmek ister:?

Hangi sehirde ölmek istersin
Hikmetin oElu!
istanbu-l,da mr?
Moskova'da m1?
Paris'te mi?

Vc IIlkmetin oglu, her sehirde izi ka.lsir, dir, sonunda Mos
kovä,'dir, ölür MeEarl da oradadlr. A]na Pa"ris de tloij kat
maz. Nazrm la" a,yn1 yolu J^ir-üyen iki büJ,-uk sanalcr da
Par:is'tc ölürler.

Qr§['r:"gmrg bir sinema, ustasl o]an Y]lmaz Cüney ile s-.!ri
halen kulaktan kulada dolasa,rr Ahmet Ka,ya,, adeta Na-
zrrr'r11 \,asiyetini yerine getirf gj.bi. Parls kornii.criteri
nin yatirg Pere Lascha,is-- meza,rltgma gömülürIer.



Tt lf -r .r ParJ|i-.,r D-rr.-i . rcn'lar.r1 arr Ls . lrer-,rF
lVJ.p, -'g riz 1.)r1r1" 11-, l. r': Pd-':Bn/is' .LZ, r lc
(lj. Killlr,l)rlrk i)i]' eki])le lrerl Pl,r'isri gezdiler he]:l r1e Yrl
ma,z Cürej, ve Ahrnet Kaya'n1r mezatlarlnl zryarel
cliilcr Röylccc anlamh bf k'.lltlircl ctkil]ligc jmz€r" atmr§
.)ldr la,1'.

Anne lraba \.e b,.iyüklenn l,.u],Crqrndakl en bü.,1ik qlka
yct1. hep gcnglerin kerdi kü]i,flrci rlcgcrtcrl1]c uza,k olu§
I a|ryl a i I gi li o l.ryor'. H eI ger (il --r'i n kerrd i kirl-,irlil rr(lerr

kooLik oklulJrilr11. l]eq airi :lele soiuil killselxll kil]lse-yi "a,-
nlmayacagml sÖ-jrle-,1p cLuruyorlal

SirfLir Pirzar'orl(lr gerQler. oLrl'Lr1:rL[] irl.c de o ka(la,r'a,rxk
11 oll]ladrdlllr gc-.iLerdq ol-.lluJorlaf m ?

AhnEt Kava

l,i:rlrz l'iz:r,crli Darr:e!-j y! ge)ller'. Itri!'te Ainei llajra']11:l meiar]lr,l:ri.;,re:lefi arasl.di"

"\
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Alevilerin siyasal tarihi
levi hareketi, son yirmiyrlda önem
li mesafeler katetti, son yirmi yrlda

önemli kurum ve kuruluglar ortaya

!rktr Varolan demokratlk ortamdan ötürü,
önre Avrupa'da baslayan örgütlenme, bu-

gün ciddi boyutlara ulagmr5 durumda,
Alevi hareketinin siyasal bir hareket ol

dugunu söylemeye gerek yok, Bütün so-

runlan siyasetten kaynaklanryor, Ba5ka bir
deyigle, devletin mezhepgi ve taraflr tävrr

ve tutumundan kaynaklanryor, Dolayrsryla

en temel demokratik taleplerinin kartrlan-
masr dahi, siyasal bir dava haline ge|yor,

Ancak bütün bunlara raEmen, Alevi ha-

reketi isinde, aqrk ve berrak bir siyasal bi-
lincin olugtugunu söylemek, her zaman

kolay de0il, qünkü Alevilerin tarihi üzerinde

nasrl kalrn bir sünni gölqesi varsa, siyasal

bilingleri üzerinde de o denli kaIn bir dev-

let gölgesi var,

Bu nedenle Aleviler in siyasal I ar rhi, yenr-

den yeniden yazrlmaya ihtiyas duyuyor.
Hatta bu ihtiya! büyüyerek devam ediyor,

Uzun yrllar Alevi hareketi i(inde önemli
görevler üstlenmis olan Necdet sara!, bu

eksi§i görmü9 olmaI ki, bu ihtiyaca revap
vermeye galtgryor, Bunu yaparken de hem

düzeltmeler yapryor, hem de yeni sonuEla-

ra vanyor. Önemli tespitlerde bulunuyor,
Yaldr0r kitdp, 1J00 yrlrnddn gunümü/e
Alevi tarihini ele alyor, §ok sayrda önemli
kaynakla beslenen bu hacimli kitap, siyasal

Alevi tarihinin krsa bir özeti durumunda.
Pek sok konuda bilgi iseriyor, Yazann var-

dr§r sonuElarrn krsa bir ifadesi olan, kitabrn
girit notlan dahi, günümüzün sorunlar nr

anlamak i(in okuyucuya önemli ipuElan ve-

riyor:

XIII. yüzyrl büyüI< yenilgiler
yärzyllt,drr

itl t it.p olarak kurgulanan A-levi-
Ilerin Siyasat Tari hi nde, kolay ol-
masa da "resmi tarihin" yanlsra,
a"bartrlarla ve efsanelerle beslenm.i§
ezberin dlqma qrkmaya qahst]m. As-
lrnda yalnrzca son iki J izJnlr, yani
l8e6'da BektaSi dergatllaxmm kapa-
t masurdaJl gunümüze uzanaJl döne-
ml ya,zmaJn planhyordum. Ancak
yazmaya ba§laJnnca, Bek- tasi-Yeni-
Qer.i ve Bekta$r-Osman-L iliskj-lerini

yazmadan. özellikle X\rI. yüzJn]l yaz
madan, bu JrüzJalln hemen basrnda,
15O1'de Hacr. Bektas Derg8hr'na Post-
n-isin olarak atanan Ba,hm Sultan'm
bjr Osmanll memuru oldu§unu yaz-
madan dönem a;r]-lasr-larnazdr. Qünlrü
XV Yüzyrlrn sonlaJrna doBlu Safevi'
ler Jrukselise geqmi§, Anadoludaki
Tibkmenleri ciddi bir sekilde etkile-
meye ba§ lamrsla,rd-r. Erdebil Derga-
hr h1zla Türkmenlerin ziyaret mer-
kezi oluyordu- Osmanlrrurl br-rna" mu-
daIa,le etmesi gerekiyordu. Erdebi]
Dergatumn kar§rsrna cazlbe merkezi
olacak bir baska dergah qrkartmaft
ve dergabla;nn kontrolünü de bu mer-
kezden yapmak gerekiyordu. e, Be-
yazrt bunu gerqeklestirmek iq in.

Qelebj]er Hacr Bektaq La -süreÄi"

devam ettFmelerjne raBmen, onlarl
dewe d r§1 b1la,l,,arak, qok uza&lardan,

§lmdiki Yunanist8n smlrlarr iqinde
kalan Dimetoka'dan Ballm Sultan'l
Hacl Bektas Dergahrra Postnisin ola-
r8ft atadr. Atamaft-la ka,lmadr, Anado-
]u ve Trakya'daki bütün "gairri
Sünni' dergahlan, tekkeleri Hacr
Bektas Dergatrrna bagladr. Dergahl
merkezilestirdi.

(-)

XVI. yüzJnl aJmr zamanda Anado
1u'nuD Sümflesti-rme JruzJnLydl...
Bunlarl adatmadafl, Yavuz Selim'le
baslayafl Sünuilestirme sürecinin,
oglu KsJ]uni güIeJrmar tarafindan
kurumsallastlr drdrnl, Sünnill$n
tresmi bir" devlet ideolojisine" dönü§
tüdldüäünü yazmadan, bazr bellrle-
me- lelin eksik kalacagl gok aqrktr.
Kanuni SüleJrma,n'a "KaJruni" adln1
verenin, Alevileri "kaui vacip" olamk
gö"en $eyhulislam Ebu Suud Efendi
olduäunu yazmadan dönemjn önemi
anlas amazdr.

(...)

Diger yandan, eger qoldrran'da
kaybeLmeseydi. A-levilerin taril nin
de, Anadolu'nun ve Ortadoäu'nun ta
rihinin de baska bir sekilde yazrlma-
sm1 saglayacah $atl isma.il ve Sa,fevi
Devleti i-Ie i16:li belirlemeler yapma-
dan, XIX. ve XX. yüzJnh yazmak da
yeteßlz ka,lrrdr.

N lerdet sara!'a göre xvl, yüzyrl buyük
I \ yenilgiler yüzyrIdrr.., Bu yenilgilerle sa-

dere Aleviler kaybetmemi§, esas olarak
Anadolu ve ortadoöu kaybetmistir, Bu ye-

nilgiler olmasa, bu topraklarrn kaderi belki

de Eok balka ola(ak, tiddet ve zulüm bu

kadar hakim olmayacaktr, Baskrcrve zorba

bir devlet gelene§iyerine, demokratik ve

adil bir halk geleneöinin geliqmesi daha

kolay olacaktr, Tekti ve inkärc zihnlyet,
belki de toplumun bütün damarlarrna bu

kadar sirayet etmeyecekti,
500 yrl onre olanrr. daha 20-30 yrl on(e

bile Sivas'ta ve Mara§'ta aynrtiddet skala-

srnda kolay|kla tekrarlandrör düsünülürse,
tarihin nasrl da kesintisiT bir süreE olduöu

daha iyi anlayrlmaktadrr.

Tarihin gücü ve tarih bilincinin önemi de

buradadrr zäten,

Kitabr okuyunca yeni bilgiler elde edecek;

Alevilerin siyasal sorunlaflnr, bir varolma
säväsrna dönusen Torlu mü(ädele,erini ve

günümüzün de§i5im-dönü5üm zorluklarr-

nr daha iyi anlayacaksrnrz,

Belki bununla da kalmayacak, tarih oku-
maya siz de merak saracaksrnrz, okumak-
ta yarar var,
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u yazryr gen§lere yazryorum, 5änat-
severlere yazryorum. Tarihe merakr

olanlara yazryorum Ama bilhassa,

anne ve babalar fa5izme kar5r mücedele-

nin ateg gemberinden geEen qenglere yazr-

yorum. o yrllan okumak ve anlamak ste-
yenlere yazryorum,

Siz bugün farkI bir dünyada yasryorsu-

nuz, Sizin ortamrnrz batka, Siz n duygulafl
nrz batka, Sizin umutlannrz batka,

siz 21. yüzyln gen§leris niz,

Biz 20, yüzyrIn !o.ukianydlk,
l0 yü4r1, d'n,.rnsu srnrf nrucrde elerine

sahne olmus acrrnasrz bir zaman dilimidir,
5rnif !ätltmalannrn doruöa Erktrg yüzyrldrr,

i59iler,n köylülenr, yoksullarrn'rryasr
olan sosyalizm, tarih rahnesine bu yüzyrlda

!rktr, Kapitalizmin en vah5i en azgrn hali

olan fazismt bu yüzyrlda model oldu,

22 | rLo8Ar FAZABC rl

Esas itibariyle bir sosyalizm fasizm kav

gas olan ikinci Dünya sava5r, bu yüzyrIn
ortasrnda vuku br.rldu, 50 miyon insanrn

ölümüne malolmu5, tarihin bu en büyük
katliamr, bu yüzyrlda hafrzalara kazrnd ,

1- egmigyuzy lt dn drld( istryorsd"ll slle
L] .i 'i, öreriyorum. Bir 1r i,i Nazrm
Iliknet't r Onu mutlaka okumairsrnrz,

Nazrm, 20, yüzyrl n destanosrdrr, l\,lemleke

timden insan l\4anzaralan, hem o zaman

kiTürkiye'nin panoramasrdrr hem de dün-
ya sapindak büyük kavganrn destanrdrr.

ikin(i isim italya dan: Bernardo Ber-
tolucci, o da bir 20, yuzyrl destancrsrdrr,

Nazrm'rn ! ir e yaptrörnr o da srnema ile

yapmaktadlr Zäten ital.va n sinemasr

ben(e 20, yüzyrlrn en özel sinema ekolüdür,

italyan sinemasr, 20 yüzyrlrn ruhunu en

iyi okuyan ve en yl yansrtan sinemadrr,

Onun i!in unutulmaz sinemaolar yetittir-
rniS insanlroa unutulmaz filmler hediye et
mittir,

Be*olur r i i1t e o.nlarddr bir dir. -ep\ini
görmeseniz dahi, onun 1900 adlr filmini
mutlaka görmelis niz, italyanca adr![ove-
cento olan lilm, drlardd Lrelki ile d,rhd isd

bel li bir ädländrr ma ile 1q00 o a,ak isim
yaptr, qünkü olay 1900 yrInda ba§lamakta-
dr,. Yani biz . 0. vü1vrl t hdlrrd r]ol ürüyor,

Bir bakrmä, bize 20 yüzyrIn italya'da nasrl

ba5ladr§rnr gösteriyor,
Ama bu, orackta baSlayrp orada biten

bir hikaye deqildir, Aynr hikaye, aynr hika

yenrn anlattrgr aynr mücadele, dünyanrn
dört bir tarafrnda, bütün bir yüzyrl boyun-
ca, farklr formatlarda sahne alm15 brr ol-
qudur,



VüzyrIn batrnda Kurey italya'da bir (itl-
I likte iki (o(uk dünydya geltr, lkisinin de

doqum tarihi aynrdrr, ikisi de aynr toprak-

ta dogmu5lardrr. ikisi de aynrgüne5in aynr

ayrn altrnda dünyaya merhaba demislerdir,

Hergeyleri aynrdrr, Bir tek slnrflart farkltdtr,

Alfredo giftlik sahibinin torunudur, olmo
Daco ise !iftlik kähyasrnrn torunudur ve ba-

basr da belli deEildir, Aynr siftlikte birlikte

büyürler. Kosullan tamamen farkltdtr. Dün-

yalar tamamen farkIdrr, Gördükleri itibar
ve muämele tamamen fark|drr,

Ama Eok iyi arkadag olurlar, An(äk arä-

lanndaki srnrf farkrnrn üstesinden gele-

mezler, Büyüdükse birbirlerinden uzakla-

5rrlar, sonra kar5r karlya gelirler ve birbir
lerine dü5man olurlar,

0lmo, §iftlikteki köylü isyanrnrn baSrna

geEer, solcu oluri Alfredo ise yükselen fa-

§izmi destekleyerek saEcr olur,

Film asInda, iki arkadaSrn arkadaSltklart-

nrn ve mücadelelerinin öyküsüdür, Berto-

Iucci, bu iki arkadasrn sahsrnda be5 buguk

saat süren bir filmle italya'nrn panorama-

srnr lizmekte, bütün bir yüzytla yön veren

srnrf mücadelesini, o mütadelenin ortaya
grkardr§r duygulan, o mücadeleye eslik

eden agk ve nefreti anlätmaktadtr, Kimi

elettirmenler onu bu yüzden fasizmin ta-
rihsisi olarak nitelendirmektedirler,

Bu yrlki Games Fitm trestlüali'n e bir
gekilde bu film damgasrnrvurdu diyebiliriz,

(ünkü zengin giflik sahibinin oglu Alfredo

Berlinghieri festivalin jüri bäskantydt: Ro-
bert do l{Iiro, Filmin yönetmeni Bsr-
nardo Bertoluccl ise özel ödüle laytk

görüldü,

Alrmet clrano&u

Münihti Hans lt|ttirller
59 ilkbahannda d€nizsltlcr ol]llada.n önce

Müni.hli Harls MüI1er
Hitler hücum krtasr a,ltmcr tabur

bidnci böIük
dördtlncü maÄgada saädar üqüncü neferdi.

Münlh.1i Ha,Ds Mirller üq sey 6everdi:
I- Altm köpüldü arpa suJru
e- §axki Prusya patatesi 6ibi doldun ve beya,z etlt A.nna,.
3' Krrmlzr laia$a.

Münil i Hans Mirl1er igin vazife üQtü:
1 gB,kaJI bir §trn§ek {llbl maJevke selam vermek.
e- Yemin etlflek tabancanrn üzerine.
5 Günde asgarl üQ qfrt qevirip sövmek Bilsilelerine.

Mürlih]i Ha,trs Mr.itler'in kafsßrnda, yür€Einde, dilinde ü§ korku vardll
1- Der Führcr.
2- Der Fiihr'er.
3- Der Führen

Münilrli l{ans Mü]ler
sevgisi, vaziJesi ve korkusuJrla

:59 ilkba,lrorna kadax ba.htjya.r' ya§ryordu.
Ve Vagneryen bir operada do sesi gibi heybetli

§arkj Prusya patatesi gibi dolgun ve beyaz etli
Aina'nm tereya$ ve yumurta krizinden §ika.Jret etm€§he §a§lyordu.

Diyordu ki ona,:
Bir düsün Anna,
yepye.ol o-r manewa kqtnsr takacaAm,
plrrl pu'rI qizmeler giyeceäim beo.
Sen beyaz ve uzun entaJ'i g:)ecPksin.
balmmundan qisekler t€kacaksn baqlna.
TeperniTde qa Lftxs tul.Qiarm aundan gececegrz.

Ve muua,k
hepsi erkek 12 Cocuäumuz olacak.
Bir düsün Anna,
tereJraE'r, Wmurta yiyecegiz diye
top, tüfek ya,pmaEsak eger
yarn tA oglumuz nas muha,rebe eder?

Münihlinin le oälu muhaxebe edemedLler
Qünhi doga,madltar,
qün]<ü henüz, efendim, Anna'ytra zifaf va.ki olmadan önce

bizzat haxbe girdr Hars Mi ler,
Ve simdi 41 sonba.han aonlannda

dlbinde Auani:idin
benim karsrmda durmaktaahn

SeJEek sarr sa,Qlarr ß14,1<,

kmlzr siv burnunda esef,
ve ince dudaklaJlnnl k{ala.rmda keder

Yard baqlmds, dur'duÄu ha.tde
yüzr1nle qok uzaklardar ba,kryor,
insalrln yüzilne nasr.l bafta,rsa öIr.lien

Ben bilivorum ki, o bir daha görmeyecek Anna'yr,
ve a,rtrk bir daha aJpa suyu iqlp

yiyemeyecek krfinzl lahal]a,Jn.
Ben bütim burilan biliyorum, efendim,
ama o bütün bunlar,r bilfliiyon
Gözü bir parQa yss]1, silmiyon
Cebiode parasr var, qogahp eksilmiyor

Ve isin tuna,fl
artrk ne kimseyi öldürebilir
n-. d-. kendisi ölebiLir bir dä,ha.

§imdi §l§ecek blrazdan,
J^l hselecek Jrukaxrya,
sular sa.llayacaft omr
ve ba.Iüdar yiyecek sil'd burnunu.
(...)
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Karanhktan kagma

Karanlrk send.en kagsrn!

eter Benenlon kendi hu nde b r n

sandr, Londra da avukatlrk ),ap yordu

Zordd ( in5anl.ra ka15 ksy15;76p9;-
dr ama dun_va caprnda sayqrn Lrir kuruluiun
ideri o acaqrndan henilz habers idi,

B r girn b r ingiliz gazetesinde okudu4rl
b r haber onu derinden sarstt, i_v [e rahat-
5.7odJ, H"bere!o,e I'orl .i,, / ilt r,.

site ögren( si b r kahvede kafa_yr gekm 5ler
ve arkas nd,in v,,rlds n ozqurluk d,ve bag r-
mrtlärd . 0 s ralar Porlckiz'd€ IdSist !.rl.r
rdr diktatörlLrqü hLrkurn surmekte_yd Her

fatist yonet m qitri onl.:r n da en sevme

dig kavram ve en duvrrak istemedik cri
kc rre özqürlük d Zaten söy enn'resi de

vasaktr. Genc cr hcrrlen tutlrk anmiS r,e ar
kas ndan da yedl y hapis (czasrn.,r !drptr
rrlm 5lard

Gerqi böylc bir haber ilk defa okumu-
yordu 60'lr y ar dunydda soguk sev,,rs vo

diktatör Lrk _vr ar,vd lnsan haklan ve

hukuk ba:krcr re1 rn rrin n:afrna kalm 5ti
f 5an ar tafitalren s _vas mu ahaTa ar a

keyfi muarrrc elere t.rbi tLttulnraktaydt ar
An a b- o äv Ber enco,r'r, ( u, r . l{ r }

t Art k s rF boy € l.raksrzlrk ar okuyup ol
duöu ycde kendi kendtne kzman n b r
anlam yoktu. Brr seyler ydprnak gerektr
dif- dr.5JndL A^1ä ' e vopr db lI rll p

den kafas n top.r),am yordu. B raz tem z

hava a rp rahatamak (if kendini sokdö.r

.rttr T.rm 5t iVIart l'l K ses nin yantndan
qegerken yirzitne vuran mum r5rk arr btr-
denbire onun kafas n da ayd n alrr.lktd
ge( krllL'd cr.

Tek b r insanrn prolL,s{o5!nd.ln i,,ll.r
sonLrq cldc etrnek mümkün de0rld Ama
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bir(ok insan hepbirlikte yanyana seslerini

yükseltirlerse, elle tutulur bir etki yaratlla-

bilirdi, Trpkryanyana yanan mumlar gibi,

lVum zaten onun kafastnda oldum olast

guTel b'r ''ndid 5,rhtpti, l\4um u/erine >öy-

lenen (ln atasözü de !ok ho5una gidiyor

dur Karanlrktan kasma, bir mum yak, ka

ranlrk senden ka!srn,

Kilisenin mumlart zihnini iyi(e aydlnlat-

mrstr, Artrk ne yapacagtnt gayet iyi biliyor

du, Hemen eve döndü, hrzla kaqrt kaleme

sanldr, Uzunta bir makale yazdr, (ok etki-

leyiri bir yazl yazmrttr, Yazt §Öyle batllyor-

dur "Ne zaman gazetenizin sayfalartnt

§evirirseniz sevirin mutlaka töyle bir hä-

berle karStlaStyorsunuz, Dünyanln herhan

qi bir yerinde bir insan ya häpse atllml§trr,

ya iskence görmüstür ya da idam edllmig

tir. (ünkü qörügleriveya dini inanrl iktida-

nnki ile uyusmamaktadlr '

Yazrnrn basltgl ise muhte:emdii

"unutulmus Mahkumlar"

Ertesi gün The observer'de yaytnlanan

makale buyük yankt yarattl,

Benenson, gazete okurlarrnt, basktct hü-

kümetlere basktyäpmaya ve onlardan po-

litik tutuklulan serbest btrakmalartnt

istemeye laEn yapryordu: Appeal for Am-

nesty/Af i!in (aÖn,

Etkisi muazzärn oldu, qaÖrl sadete The

Observer ve ingiltere ile stntrlr kalmadl,

otLz dy'r jlkenin en önemli qdleleleri, alnl

makaleyi yayrnlamaya devam ettiler, Bin-

lerce insan böyle bir kamPanya iqin 9önül-
lü olarak (a|5mäya talip oldu Tälep o

kadar büyuktü ki, sade(e birytlltk bir eylem

olarak dü5ünülmü5 olan kampanya uzattl-

makla kalmadr, daha iki ay bile ge(meden

Temrnuz 1961'de kaltcl bir organizasyona

dönüsmesine karar verildi,

Bugün bizim Uluslararast Af ÖrgÜtü de-

diöimiz Amnesty lnternational irte böyle

doqdu, Bir hakstzltÖa duyulan tepki ile bat-

Eron Keskin

layän Al, bugun dünya saptnda bir hareket

durumundadrr, Hükümetler üzerinde ciddi

bir agrrlrgr olan organizasyon dÜnyanrn en

saygrn insan haklart kurulutu olmäya

devam ediyor,

150 ülkede temsil.ilikleriolan kurulu5 üq

milyondan fazla uye ve destekli5i ile Be-

nenson'un lagflsrndan 50 yrl sonrä bile

dünyanrn hilbir y€rinde unutulmut politik

mahkum kdlndstn diye .nL,tadele veriyor,

onun yaktrör mum tam 50 ytldrr yanmäya

devam ediyor,

Politik tutuklulan korumakla batlayan

hareket, idam cezastntn kaldtrtlmastndan

yoksullugun bertaraf edilmesine kadar pek

qok alanda buqün galttma yürütüyor, Ulus-

lararasr Af Örgütü kurulduQunda dünyada

sdde( e lo ülkede idäm ceu astyoktu. orqü-

tün 1971 yrlnda baslatltgt kampanya ile bu

sayr bugün 139'a srkmrg bulunuyor, Tek ba

trna bu ilerleme bile, organizasyonun nastl

bir fonksiyona sahip oldu§unu gÖsterme-

ye yeterlidir,
Fasizmden halen yakasrnr tam olarak

kurtaramamrt Türkiye insant, Uluslararasl

Af Örgütü'nü yakrndan tanlyor. 12 Eylül

döneminde binlerce insan, onun acil eylem

!aöns sonucu belkiölümden belki kaybol-

maktan belki 5akat kalmaktän kurtuldu.

Örgütün en gü!lü olduÖu ülkelerden bi-

risi ise Almanya, Almanya 5eksiyonu ba§ka

§alSmalarla birlikte 1998 ytltndan bu yana,

baskrcr ülkelerde insan haklartnl savunan

kiSi ve kuruluSlara Ödü1 veriyor Simdiye
kadar dört defa verilmis olan ödülü, 2001

yrlrndd Eren Keskin älmtstt, Eren Keskin dlt

dünyddd kadtnlartn !e Kürllerin haklarl i(rn

mücadele veren tavizsiz insan haklarl 5a

vunucusu olarak biliniyor,

Eren Keskin, bu ödülü hayatlndaki en

önemli ödül olarak nitelendirmiSti, Bu

ödülün, galr5malarr strastnda onu da koru-

ya(aErnr söylemisti, Buna raÖmen, sonra-

srnda onun nasrl bir linE kampanyast ile

kar;r karsrya kaldtgtnt hep birlilte gör-

müttük,
Uluslararasr Af Örgütü, dÜnyanrn dört bir

tarafrndd Tulme ve häkslll,9,l kdrlr müra-

dele veren insanlara armaQan edilmi§ kly

melli brr demokralik mitasrtr, Bu mitasa

50 yrl Önce hayat veren Peter Benen§on'u

Sukran ve minnetle anlyoruz.
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Bill Gates:

.6Fakirli§e, bize uzak olduäu
oaaaigin müsaade ediyorrtz»

i.]l Gates'i 5. SaJrnnzda etrallca anlatrmstü. I9?9 ynmda küqirk bir axa,ba
g€,rejmda ba§1adr6 is hayatnda, basan merdiven lerini bas döndürücü bir
hrzla trmanms ve 20 sene iginde dünyatun en zengin adaru ha,line gel-

mlgti. Bugirn en zengin adam ünvaJirnr ondan a.taDla,r gtksa bile, popularitesilli hlq
kimse asaruyon

BiI Gates ehtif is hayatlnl qoktar blraktt. Karl§l ve kendi ad.rDa kurdug! va,
krfla kendisini haFr islerine ve sosya^l projelere verdi. Melinda ve Bill Gates
Vakfr, dürJranm en büJruk vakfi durumunda. Tek basma Dnnya Sa€hk örgtjL-
iürden daha glielü dLfumda. Vakrf, özellilrle saghk alainlnda, önemlt projelere
imza atryon H6def: IIer JnI milyoDlarca insanrn ölüEülre troden olan $tma,
tito, aids ve benreri 30 hastaLä üü-lllityte ortealan kaldlrmalr. Bunun igin
özellikle a§1 gelistirme programl&rma bül ik önem veriyor

Bi.Il Ga,tes bununla da kahruyon GeQtiäimiz Jnl baslatträ kampanya ile, dün
Jranrn en zengin milyarderlerini, ser,,etlerinin en az yallsrlu sosya.l projelere ve
hali'rr kuruldarlna bagtslamaya qag:rrCr. Ve aaglt oldukga genis yanlo buldu. 60
kadal önde gelen zengin, bu qaghya uya;ceJ<l serve epinin en az ye,rrsrm, yok-
sul insa.daxa hizmet götiren projelere bagrsladrla,r.

Yoksullu6un ve onun tetiklediä clddi sadlk ve eEitim sorudann1n, sadece
h€,Jar fa€,liyetleriyle biimeyecedini bilen Ei-U Ga,tes, §imdi tek basua bir devlet
ba,§kam gilri davranryor. Zengin ü{ke hüküme eriqi, yoksul ülkeleri da,ha iteri
boJrutlarda destektemeye qa§rfiyor Bu ama,qla görüsmeler yaptyot konfe,
ra,nslax veriyor Hükümetlerle ariasmalar imzahyon

Bill Ga,tes, geqtigimiz Nisan aianda, Almanyaya gelerek, Alman HüLinneti
ile böyle bir anlasma imza,ladl. Cunhurba,§kan Christian Wullf ile görüstü.

r,Itelt arn Soütqg, BiU cates ile bu qalrsma,Iar üzerine bir röportaj yapt1.
Dünya elitlednin ön srresrnda yer aJaJr bir illsa,ntn, yoksu.llarm sorunlanna iti§-
kin görüS ve deneyleplnin ilgi gekici otduäEu düsünüyoruz. Bu inarlqla r.jpor-
tajrn blr bölümünü sizin iqin Qevirdik.

Simdilik ulkemizle srnrr|yoruz,
Bu€f,rniln zen€lirleri, yardm etmeye,
mesela diyelim kl 30 yrt öncekiler.-
den, dahä ml hazlrlar veya daha ml
istekli_ler?
insanlar gocuklarrn ölmesine her zaman
kartrydrlar. Ve her zaman gok iyi vakrflar
vardr. N4esela Rorkefeller Vakft veya (arne
gie Vakft mükemmel isler yapttlar, Ama
bugün biz trp ve tarrm alantndaki gelitme-
ler sayesinde her halükarda däha sansltyrz,
Biz butun insanltgtn durumunu gegmi5te
olabilecek olandan sok daha iyi bir hale ge-
tirebiliriz, Ama bunun i!in sunu garanti et
meliyizt Yeniliklerden sadece zenginler deQil,

yoksullar da yararlanmalrdrr, yeryüzündeki

her brr goruk, ste. fakir olsun rsler /engin,
önemli asilann hepsini alabilmelidir
Bunun iqin bu hafta, bizim Kalkmma"
BakarumE Dirk Niebel ile siz bir an-
la,sma imza-ladt z. AJmanya. Agr ini
siyatlfi Gavi'ye 14 milyon C verecek.
Sizin vakfiruz da bu kadaJmr üstüne
llave edecek. Ya,ni özel kuflrrn]aJla i§
birligi ve aqrk, ölqillebj-1ir hedefler:
GeleceEln ka.lkrma yardlm-laxr bu se-
kilde mi olacak?
Asrlar konusunda gersekten somut rakam-
larla konuSabilirsiniz. Ka! hayat kurtardröt-
ntzrsomut rakamlarla ifade edebilirsiniz. Ve

kurtafllan hayat batrna dü5en masraf ol-
dukqa dü5ük, Bu yüzden ast, özellikle etkili
bir ara(, Ve yine bu yüzden, Alman Hükü
mettnin Gavr prog,dmtnt desl eklemeye soz
vermesi, beni !ok sevindirdi.
Seneler boJrunca, resmi kaJlitnma
yard[nlan, gözle göru]i]I e1le tutu]ur
somut basaJrlar elde etmedikleri bi
qiminde elestirildiler. Devtet bu hu-
susta özel kurulu§lardan ders a,labili}
mi?
Kalkrnma yardrmlarr inanrlmaz Seyler ba-

§ardr, Sesmenler ve vergi verenler qenellik-
le bu basan hikayeierinden habersizler,
Bunlan soEältrp yayqtnlatttrmamrz laztm,
Tabii ki her zaman daha iyisini yapmak

SaJnn Gates, siz qok h]zh bir, sekilde
qok zen$in oldunuz. CömertDäniz bu-
radan mr geliyor?
Olabilir, Gerlekten de ilk kusak zenginler
daha (ömert oluyorlar. 5onra gelenler pä-
rayr kendilerine saklamak istiyorlar, Ama
i\y'elinda ve ben, kendimiz iEin fazla para
saklamantn, ne Eoruklarrmrz ne de toplum
igin daha iyi bir fikir olduguna inantyoruz,
Epeyce bf milyarder, sizin qaBnruza
uyaxak bad1§ta bulundu. Dünyarr]n
elitleri sJasmda yeni lril ahla.k rln olu-
§uyor?
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Yaklagrk 60 kitrye ulasttk, Bunlar, servetle-
rinin aslan payrnr ba§r5lamaya hazrr olduk-
larrnr ilan ettiler, Bu ortak !al]§ma sirastnda
birbirimizden !ok 5ey ööreniyoruz, birbi- ri

mizi tanryoruz, Ve tabii bu saytnrn artäca-

§rna inanryoruz, En azrndan Amerika'da
daha cömert davranmayr tesvik etmeye

!aIttrk.
Bu bil Ame"ikan eälimi mldir?
Ba5kasrna yardrm etmek, sadere Amerika
Ilara mahsus bir 5ey degil, Dünyantn bütün
ülkelerinde hayrr iSleri bir qelenektir, Biz

verdi0im iz sözler serlevesinde kendimizi
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mun"kLlnd!r. Anra bir doilru !,old,ry r. ',oqul(
!.r\,.r5 donfm nde, qene lik e ka kin mä yar-

drrrlar uzerrnden baSka te,v er elde etmek
soz konusuydLr Buqün Du y.rrdrrf ar n

irLrvirk r,o!un Lrqu somr.rt o qu ebr r ama!-
ar i( ll ver _vol. Sag k ve tar m a.rn ndak

yard m.rr bunLn ef iy iki örrlcqidir
Sizin va{frnrz en el--r)i$ r,r'rlamdr" drir-
-ys,]lxr ell buy uk va],fr. Destekle-yel]lc
"ll' r al'rs uJ rdl ir-' .r- J. l' rJnl

I:unir iril Iirrrr va], rr:r'l
Biz bu),umuyoruz k Hepsin harcycruz
ig n anahtarr elde ettiö miz sonu(. qo(l]k

lar oidLrrlir :irrcrc ,rc or;rt rJoyuracak ta
r msal üretime u at anrad Er surece (al 5

nraya Cevam edecegiz

ilirdeoe ileqe]] yrl. :ri:r:1.Ll lril_var aiclar
]lir,r'crdll]Iz. EuIIu daha, vertmh sekil
le kullauamaz mr.-y'aL1ll1z?

f . ,r ' :,..r" r" L ...r. ta 1, o1,. -r

y.. Br gL' Don \' ' .sofL däli et..6"t'
5ade(e %10 LlnLt ver_vorum Yrrd rnlever
nsan arrn daha (o( olrr.rs n llcrd rn. Brl

yirzden de b z hep daha faz a nsanrn qe-

Tr] _ve brnmes n 5t_vorlrz Ben Srtm.r Ve arid5

.rrd!t rrld fiToqr.rml.rrn.r daha lal a para

ayrrlmasrnr arzu ederd m Asrl _\,uzbinlerce
n5an o Lrme göturen h.rst.rlrk arJ karlr ve

rilen rnu(.r,:lclcvc \,d rdrrr cl rf ek zor lrrda
yrz Arra sözkonusu olan ar fak r l'rsanlar

o dugu i! n blr alanda ( ddi b r pi_v.rsa olus

na.i ßr1trl,.ri,,L ,. .r 'r' .,rr,,'
kaynak ay rmr_vor

HaJlfseVer brr insa,n olarak. adlmzla
vc liurduguruz lliiki a$ ile pelr qrok

)rrikirrnel ba,ska.ll:Ddilo dELha" P,]clü
degj.l n1.is1nrz?

lue5e e tek tck nsarrlanf qirq s.rlr tr o rr,r

sr rlcqil [,lese e f5an ar n hayatr Onlar]i.r

'tolal n | -'-d'-lt rr. ' . lgL b.t .r tt-

kan ar hir araya get rme_Ve Caltma y z.

Öy e san -vorum k gok rnsan, b r kar, bil
do ll. Lit o. Lrl 'r lt.v.rt, lr,rr-,r.drr'
tl m vor BLr rakam zeng n u ke erdek

n]asräflär a ka15 laStrr d qinda ol-cu:a o a

rak zaten gok dü5irk llcr yrl öl.rf !o.u k ar I
iay s l Ll{ro yrlrnda 20 m ,von ken bu sa)'

bugün 3 m -vonun a trn, innr5 dururrcl.r

Ele e ver rsek iru !.ry yr öfirmu/dekl l5 _y

(,"rls fde hir defa daha yafl yarya indire

b flz

Zengrn ü]kelcr]c yoksul irlkel--r' Ir'il
srrda,kl u{:1r1'r11r1 önümuzdeki on JIll-
I8"r'da, da-ha n]l btjriyecek yoksa cla,ha

m1 küeülecck?
Ki5 s(,1 h.ryrrseverl k, bu ucurunru kapat-
ma_ya h gb T zan]an _vetmez Bunu be rle

yecek o ,n, devlet yard rr ,rr d r Fqer

. ..r'tr. ..P A t . !,r r L, J'oltr Cr'-
%0 7 s r-ri_voksu u kelere h be etmeye hazrr

olduk.rr nr ln eder erse o r.,rrr.rr iy mser

o,,rb rirn Af rak o r,r]l an saq rk a! k ve

eal t m q b pek cok sorunu cözeb r1z. A

l.r't;r brqr. rer'r.., d. .r r,.r,,s
nr qnrc dair,r Iaz a;enq n ve daha az fak r

ulke var Dola_y sr_y a dururnun en zor o du

0u Lrlkelere yogLrn a!abr lr z A5y.r'd.r tr r k.r!

ü ke vr Alrika d.r pek .ok irlke bu durum-
dadrr

Endüslrr ülkel-.r,nin kcni:ll]cri ar:r
slrdal,ki t'af!i f e {lLllLlÜr(la,? Ofarla dEL

zerlgll11-or1e iaklrleI a]aslndakr ma
kas lrfiyü.t to r.

ßu ülkc rrdck ifsdn,,rr, virT sere ön(es fe

!lijre qok iyiya5r_vorlar Ve bu eqrl n] de\,anr

ediycr, A! k yok gocuk olüm oranlar oL

dukqr dir5L)k, hrrkc! h€t (eI I atryr o abili

yor. Dirnyanrn ef ),oksu1 ar b zrm aram :d.l
osäydr lrg qmz kimsetutJmazd ßire

bu krdar uzak rres.:tcrlr ka d rl qin, Iak t

qe miisaade edi_yoruz 5te bu yuzden. tek
tek insal'rl.rfl krrmLro_vuf.r takd rn ctrnc(,
on .rrn lekt ir .lrlari ve onlata vapt an ) ar-

d mlar top umd dLr_\'urrnak biryllk ol'rem

arzed,\,or U!ürum crr nnirJk bu 5ek ijr
a5ab r r.

\
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Sizden 6lelenler...

(.Ba$a bir harf ö§retenin kölesi olurumrt

Dorglniz tesadüfen elime gegti.

Elime gesen 7 saJnsurl btr slrprda,
haz]a, okudum.

Y&21 ye,za,n qoEu u§u soyadlarm-
da,n dolaJa tamyorum gibi. igte (Boz-
ca) beDirn komsularm. giEli köyii-
müaün soyadlan (F,enkli) ile ba§la-

üklarl 191n, onlan da, tamyorum. qür-
k1i is deftErimde her köyün edlarr ve
soysdlsJr qok y€,a.ldl Qizi.ldi. Hepiniz
benden küQük ve Jrurt ügmda olduäu-
nuz igin sizleri belki ta.Drmam alrla so-

Jradla.nruzdan dolaJn taruyorum. Hepi-

nize aJrrl eJrrrbagar ar diliyorum.
Hz. Ali, "beJra b1r harf öäretenin kö-

leei olunlm" der. Sizler de bu kada.r
glizel bir 6seri meydan& getirdjäinia
iqin, sizlere mlnnetler,lrtri sunaflm. Ba-

§arrDra.o devafiulrl dilerttr.
insarlarmrz bu gibi eserlere susa-

Eus durumda. Böyle gtlzel blr eseri vü
cuda getiren 8üzel topluluäunuzla
tsn$ma,l{ isterdim. AsabJra aldräsr
§üplml dergtnlzde yairrDlaJps€nrz mut'
lu olu-ruIn.

Yörenizin yerel PAZA-nCIK Sazete-
sinde keshtlslz h€r hajl8 bir qiiriln
yaJnnlaruDaJ.tad.1r- fitfl Globa,I Pazax-

crk q8^hsanlarrIla basar arllnzm deva-

mrnl diler, say€Llarunr sunaflrtr.
Kendimi tamtmadrm: Tilkiler (Iti-

wan) köJrü[den]m. KrIk yedi senodir
PazaJclkta disqiüt JraplralrtaJam.

PaEarcrk Ova.§r

§irh güzel ovarnrä,
qöp dökneyin eöp dökmeyin
Ceruret €libi Jruva.ruza
qöp dökmeyir qöp dökmeJrin

Her kösesi bi.rer cennet
Cetlerimizden ema,net

Pislersen kopal kryarnet

Qöp dökmeyin Qöp dökmeyir

Qöpii[Iü aJ basDa gaJ

Pisligini öteye sa.l

Ta,banlna, Qakalrm n€,I

qöp dökmeyin Aöp dökmeyir

Özilpak'rm kararhdr
qöp srhhate zararhdP
Temiz her sey ya,ra,lrdr
qöp dökmeyr qöp dökm€yin

Eural örüpa&

Göndoren: §üo Xrzüalere

Emek-Demokrasi-özgürf ük
Bloku tarilrsel bir basarr
elale etti

Bizim deEerli bir a€€,beyim.lz vax: Yrldr
rrm Sezek. Kendisi Bingöllüdür. Biz onu
qok sever sayanz. O da Pazarcrkl arr
sevet

Seqim slrasrnda hepimizin duygularma
tercüman oldu- Onun yapt€r Qaärl ile
Köln'deki Pazarclk Küliür Merkezl'nde

eok sajrda arkadas bira.ray€, geldik. Sade-

ce Pa,zarclkuax degil, Dersimli, Sivash,

Malatya,h, Bingö]Iü pek Aok hsan vardl.
Segim srraslnda ne yapabiliriz diye kendi
araJruzda konusup LartrsLlk. Tsbli ki ane,

mesele, blok hareketini nas destekleye-

biljriE meselesiydi.

Sonuqta su kaxa,"a vaxdrk. imka,nr olan
mem-lekete gidip bizzal seqim faaliyetine
kalr lmalrydl. olmayajrlar ise telefon ve in
iernet yoluyla destek ohs,hydl.

Ayirca sembolik degerini gözönünde

bulundur€,rak bir ba€:rs ka,rnparJra"sl aqtrk.
DoÖrusu hepimizi saqrta,n bir ilgi ve
a,Iaka ile kars astü. Birkag $in iqepisin

de 2.500 C para loplandr. Anlaük ki za
marunda bunu yapsaJmr§lE demek ki qok
pa,ra toplB,yabilecekrnisiz.

Emek, Demokrasi ve Öz€Ilrlirk Bloku
bence tarjhsel bii basafl elde eiti. Bu qok

önernliydi. Hem Kürtleril1 hem de sol ha
rekeün eliairnü oftaya koya,n bjr Sösterge
oldu. Solun zaSnfh4ndan hepimiz sika-
yetqiydik. Arla simdi Kürtlerle bulusa,n

sol hrzla, eliQlenecek ve büyüyecekiir.
Solun güqlü olduäu bir siya,si yelpaaede
ise soru,a-lar daha kolay Qözülecektir

Anla§1ldl ki artlk Kürtleri baskr ve §ld-
detle siyaset sa,hasmm drsma qrkartm€k
müid<ün degildin Ktui sorunu zarnaJ1 ve
insan kaybrnda,n baska bir ise yara,[uyon

Hepimizin dilegi arl1k bu kadax cana bu
kadax kaJ1a bu kadax acl ve iskenceye ma-
1o1ar Kü-rt sonulunun demokre,tik eEaslar

iqinde ve öz€trllüL temelirde qözüme ka
\,'usmasldrr.

Ilüseyi! Neleser
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