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Yeni Vrl hediVesi
Mehmet Karahan

egen sayrdaki -vazrmrzda, 1925 yr

[nrn bir milat oldu§unu sä-vlemi§-

tik. ÖDcesil]in ve sortlaslnln tama
nen larkh oldu§unu yazmrstrk.

1925'den önce mesela Kiirtqe yasak de-

tildi. hilrtlisr,rIl kelirnesi bir aleriiYe
neden olrnJZJr. Or)u agzlna almak tim
diki Bibi suA sayrlmazdr.

Hiq kirrrse sokakta veya devlet daire
sinde Kürt oldugünu saklamak zorunda

kalmazdi. Türkge nasrl bir do§alltkla ko-

nu;uluyorsa, Kiirtqe de a1,nt d-vle konu-

Eulurdu.
19J5 bülün bunl.rra son verdi. Musta-

fa Kemal; Kürt, Kiirlqe ve Kürdistar kav-

ramlannl Ba_yrFyasal hale getirdi.

Kürtlerden 6elccck olan her türlij hak

arayrErnr, bölüctililk olarak kavramlastr'
np suQ ve cürüln biqimine soktu.

ßununla ilgili olarak sayrslz hukuki ve

y.rsal düzenlerne yaprldt. Tek adan, tek
ideoloji ve tek pami reiinli böyle kuntldu.

hkqFn-tilliyetsi ve bagkalartnt -vok sa

yan, sadccc yok savmaytp aynt zartranda

aqa§rlayan zulüm düzeni böyle kuruldu.
Hukuk ve adaleti temsil ctmesi bekle

nen o zamanrn Adalet B.kanr Mahmut
[s,]t Bu/krrrl lrn ]'r sözleri dölerrirt Iu
huDu ga_yet aerk bir sekilde yansrtryor:

Türk, bu ülkenin yegaDe efendisi, yega-

ne sahibidir Sai Tür'k sol,undan olnra
yarlarur bu memlekcttc tek haklan
yardrl hizmetci olma hakkr, kaile olma

hakkl. Ilost ve diismar, [ratta da8lar bu
hakikati böyle bilsinler.

Mesaj ga-vct acrl(. läni yasaklann arka-

srnd,rkr zilrrriyeti irJlr eJivor. Yani. ev

Türk ollnaya[lar, hiqbir statünüz yokl

Zaten bu kadar aqtk söylemeye de iirti-
yag yok: Anadiiini konusanayalr insanrn

bir sratüsü olur mu1 Kürtqc konustu diye,

Kürtgc oktrdLr dlve, Krirl(e 1,rzdr dir'e is-

kence gi)riip hapse.rtllarl insanln statti
sü olur nu?

Aklinlza gclcbilece§i gibi biz sadece

aydrnlardan bahsetrtiyoruz. Küft Cocuk-
lar, bu currhuriyetin okullartnda, elleri

ne avuglanna yedikleri sopalarla büyü-
dü[er. tIer 1'erdc aldtnl.tnm.t sttretittitt
saygrde§er ta!ryrcrlan olan ögretrle[ler,
Kiirl qocuklan ve Kürt dili kargrstnda

birer iskenceci kesildilcr.
Kürt socuklan sopalarr yediler, her

sopa yediklerinde onurlalnrr lasrl vere

düstügüDü gördüler ama do§al olarak
maruz kJldrkl,rr hLr,rl.)BrlJ)'rcr J üzeni

sorgulaInaya bagladrlar'. Sor8uladrkqa da

kurbanhk koyun gibi boynundan tululup
idam schp.tl,trtn.t qtk.rrrl,:rr dedelel'initr

karlr tarihi ile yiiz yüze geldiler.

Bugül o dedelelinin mczarlari dahi
yok. l(endi vatanlnda bir avuq loprak, bit'

dikili t,r5,l,rlri orrlrra LIrk görülmemj§.

Bütün dinlere göre, artrk'länrr'nrn huzu

rundaki insan olarak kabul edilen iilüle-
re hrle err l,.rsit lrir s,rvBr gösterillnemi§.

Ve bugün Kürt sorunu olarak ortaya

Clkan ve hiqbir sekilde basedilenel,en
somn, iste o sopalarla beyinlere kaztnan
Kiirl larihinir -varattrgl iniial vc öfkedir.

Bu kanh tarihin yarattt§r ktrtlmal;r tlii-
zcltilmeden Kiirt soruDu cijzülemez.

a dIIlr fr,logan söylcdiklertnde s.rnri

)mi is,.. Dersrm uzrjrii )'eni l,ir bJsldr-
grq yapnrak iqin [rrsat olarak degerlendi
rilebilir Cumhuriyet tarihinin en bii.vijk
I(atliamlndan ütilrii resrnen özür dile-
rnek, iraflsa gideD yolda 1,eni bir atmos-

ter laratmak jqin uyBun bir zetritt

_varatabilir.
T,rhii lrrrrrurr ir,itr. lretpel'den öncc

bugül sürdürülen baskt vc 5iddet poJi

tikalarrnrn terkedilrnesi gerekir. Yeni-

den bir giiven orlarnrDlll olusturulmasl
gerekir.

Ilcm l.rrihin ktitii rrrir.r'rrtJ.rtt ötütü
iiziir dilernek, hern de a_vnr tarihi b.isle
metotlarla sürdürmck baska tiirlii Irastl

inandrrrcr olabilir kii
O nedeirle atrlacak adrm bcllidir: Mü

zakerelere yenidcn dönmek. Ttirkil ve

Kürdüylc toplumun tilrriine yeri yrhr er.I

biiyiik hedi-vesi bu olabilir.
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bulugmasrnda okrrrur hale geldi. Hcrkcsin sevdigi begendi§i
bir giir oldu.

$iir Hakkarili Hasso'nun dilinden, o zananlar nreinleketin
büyük bir bölürnüne hakinr olan fakirli§i, _voklu§u, yoksullu-
gu dilc gctiriyordu. Terkedilnrisligi irnlatryordu. Okulsuzlu§u
yolsLrzlLrf,u ve bütriIl bunlann bilegiminden ortava qrkan qare

siziigi isliyo(iu.
Vc bunu Hasso'nun dilinden seslendiri],ordrL. llasso o za-

nranrn tipik Kürt insanrydr. §iirdeki gibi Türkgeyi sonrailan ö§

rer)misti. Onu da tam ölrcncmcmi§, keDdine ait bir agrT ve

91ve ile konugr-Lyordu. Ama o y,rrrm alrz dahi o kadar etkili)di
ki duyanlarr bü_vülüyordu.

Hasso'nrrn sndece'liirkscsi yarrm deEil, yultraglik bilgisi cle

slntlh].d1. Deylet deren geyin Ankara'cla oldrL§unu biiiyor ana
adrnr bilmi],ordu. Ona göre devler Auay.tssr) i(li. Ve kendisinc
de bir iltinlas yaprlmasr iqin Anayasso'nun elindel öpnreyi cle

ihnal etmiyordu.

§iir, llakkarili Hässo'nur Ankara'ya yazdr§r bir mcktup bi-
ginrindevdi. Ne var ki l,azanr be i degildi. Hasitn Pulur o za
manki kögesinden yaplrgr (iLrvum ilc Aairi aramal,a bagladr.
Nihayct o da bulur.rdu. §iiri §emsi Belli.vazmrstr.

$eorsi Belli lvTalatya Arglrvanlr idi. Yedek subaylr§llrr Hakka-
ri de yapnr5, oradaki irsanlarrn qilesini yakrndan gdrnüstü.
Bilhassa insanlafln Zap suyulu geenrek iqin halatlara tutuna-
rak gegmek zonincla kalmalarr onun iqine islerristi. Nice insa
nln hayatr bir halatrn ucu[daydr.

(Jysa o sirada ncmlckette istanbul Bo§azrna kLrnrlacak köp
rüniiD plJnlan yaprlurordu. Hakkali de iitsanlar suyirn iizerin-
den qelik halata lutuDUp geqerken koca bo§aza köprü yaprl-

nasr, ülkcdcki adaletsizli6in bir baska rezahiini gibiydi.
Zatell illkenin dört bir taraflnda genqler haksrzlr§a, adaiet-

sizlige, baskr ve zulure ka15r baskaidrrmrq dLlrumda_vdllar. Bu
iirnek ise herkcsi isvana Cagtnr Ditelikte,vdi.

De[iz Cezmi;'lerin basrnr qcktigi ü]tiversite geflqljäi, lrem
scslerini yükseltecekler ye trenr cle H,rkkari'yc gidcrek Zap Su-
yuor bizzat kendi ellcriylc bir köprü kLlracaklar ve ailrnr da
Devrirnci Genqlik Köprüsü ko),acaklardr.

Dirlun hu .rrrl.rrtrtlarrmrz 40 \ll önce:in:l lrik.ryesi. Anc.rk
lJt0 r rlor (1'k jev,ipgtsn. riirliivc n n:oslolujisi rürrrricrr,le
gisti. t3una ba§h olarak büyiik hir ekonomik, sosval ve kültü-
rel rliinii5iim var. Ama cn büyük degisim ve diiliisiim, ki buna
altüst olus delDek daha do§rlr ohlr siyasai a]anda ortaya qrklr.
B.§ka tilriü bir ifadevle, sosyolojik diinilsiim yeni siy.lsal ilis
kileri Ve yeni si,vasirl q,rtrsmalan bcrabetinde getirdi. Siy.tsai

Angara'da Anauasso

ANAYASSO

Ellerinden öpmiu Hasso

Gul-gurban olduöum Hökümat Baba !

Baa bir alfabe veremez migdin?

Gara da§lar gar altrnda gälanda
Ben qülmezem

Dil bilmezem

§avata'dan Hakkari'Ve Vol bilmezem
Gurban olam saresi ne hoog babooov?

gebek Vanir, bebek hasda. bebek atat iEinde
Ben fakiro
Ben hakiro
Oohdor-ilag, gartr-bazär tam takiro
Gurban olam bu ne igdir hoog babooov!

Eongig aöliir, gonqig öliir. geEit vermiU Zap sutJu

Parasizo

Caresizo
Ben halsizo, ben dilsizo.

$eher uzah, golsizo
Bu ne haldrr, bu ne igtir hooy babooovl

Gara da§da, qar altrndä ufaö ufäö mezerler
Yeddi ceset hetim hetim Zap SuVunda Vüzerler
Hökümata arz eVlesem azarlar
Ben ketimo
Ben hetimo
Ben ne bigim vatandasrm hoog babooov?

Savata'tan Angara'Va ses qetmiir
Biz getmaüa guvvatrmrz hiE Vetmiir
Mahmrz Uoh
Volumuz Voh
Angara'9a ses verecek dilimiz Voh
Ganadrmlz, golumuz Uoh
Bu ne bigim memlekettir hoov babooov?

Yerin UUrdun adreserin bilmirem
Angara'da: AnaUasso !

Ellerinden öpiV Hasso

Yap bize de iltimaso
Bu igin mümkiniVoh mi hooV baboov?

. .. . .. . 2 qror]Ar FAZAßft(



Devr rrL ter!Li{ Hapru!Lr ntaa ha inde, 1969 lirp !Lrl.rnoa cLiliüre rl0lu Lk

1999 da bcmbilirarak,,l k lrn []evrnra Lent rk Hop(,5Lr"nirf se sL,lant;raird:nt-"krarqkrLffadalcnaak qaruntti5ü

alarrr er büyük degisimi ise kcndisini Ktirtlerin durumu ile or

taya koyLL-vor

40 _vll önce r)rtJlarn,t Kiirl, trpkr siirdeki Hakkarili Hasso'nul.r

dururnundayrl. 40 yrl önceki Kürt Türkqc konLlsamtyordu. tsLr

gunrrr KtrrdL sädr.c liirkCe degi , .rr rk ittgiliz,e,ter Alrtt.tn-

c,r'-va, Rusl:a'rlan ispanyLrlca'ya kailar her dili konusuvor.
Dünür Kür'dü Zap Suyunun bir laraftndan öbürtinc gcqc

rtczkcn. bttgttnür I(irrdI A\nrp,r rl,1lr A,nerik.r'\,r. i:\e\'lerl
Giiney Afrika'v.r karlar lter 1'ere ulagabili-vot.

Dürür Kürdü drcak el öperek bir scylcr cldc edebilece§ini

düsiinrirkcn bu8ünrin KLirdii tiirD lrakldnnda ana en bagta da

onunurrla lsrar edi_vor.

Cn öncmlisi isc Kürdrin An,r1,,r.,r ile rrl,rrr i I ip . is i rr, le I' i degi-

L;i-n,i r. .+0 \'rl ,ir( c H.rs:{r ArJr,r..rrll elirrJerr dpLlrordu.
oi,sa bugülkü geli5melere bakrllrsa bu dcfa Anäyasanln Has

so nun ciindcn öpmesi gereki,vor

N..tleni

Kiirllerirr nzasr ve onJvrnr alrllil_v.ln, daha dogrusu Kiirt so-

rullunul qözülrünü iginde if.rde etmeyen hiqbil Anayasanrn
gelecegl yoktur. Krirtlcrln statrisri bclirlenmeder, soruru karl

grenlegtiren temel hususlar,r ,rqrklrk gelirnreder y.rprlan hiqbir
qilLsrnanrn irüktrlü yoktur.

lsas gündcm Ana-vasa dcgil, Krlrt somnurlur. Kiirt s{)nrruu
da bir uzllsma s,r§l,rnm,rilarr,vaprlacak l)ir Arayasa, eski[i]l
tekr.ln olInakta]l öte_ve gitlrez. Sadere alabayl atrn önünc ko§

rn.1k olur.

Qünkü artrk H.lsso baska türIü konusuyor:

Angarada Anavasso
Elleriudeu öpmil, Hasso

cetir bize güzcl bir M.1sso

Otrrrup gonusarak bu isi

eözemezmiyik ov babooo,,,

OLOBAL PÄZARC . 3 ...."..



Yüre§i yangrn yeri bir Kürt anasr

Xace qopke

t.

=C'
7

E

gece.1\, qok ,v.rkrn bir nres,rlerley

di. Adeta kö_vriD arkasrndaki da!.r
ba§ria5 kurup otLLrnlus gibiydi.

Dokullsan, kijyün üslilDe diiSecek trir
.rtcs topu gibi duruvordu.

Sorrra usulca ka_vboldrL. Qok gcgmcdcn
gecenin icilden bir belrek q:rilr§r yiiksel
di. Ses Tapo Agaulu konagl|d.rlr geliyor-
rlu. Kac nlar I(onaga iisüstülcr. Lsmcr,

lr.rtl.rr, I'el.rg,irr lrir kru ,.'', rHrrlilrr ,lirrrr.r
va gelen. r\drnr Xace koydul.rr.

Vc o gcccnln s.rbahLnd.r kd,vlülcr bu
lulsuz nr,rsrn,rvi bir gLine u_vandrlar. Aksrr

cogkun bil rlel,inimle .rkryorr-irr. [3ozlar

l(ö_vrindc kinlscnin tarif cdcmcdi§i bir
nele hiikiirrr siiriirrrrlLr.

ßebek esmer.rnra kaderi ak olacaktr.

Qiinkti o. a8alann agasL'läpo Aganrn to-
rLr n Lr yl u. Ta sa sr z bir h a_vat _vasa_v.1c.1ku.

Gelecek enrligesi taslrna_vac.r k ll. Her]l erl

.rsil hcm dc or zcngjn ailcnin qocugu oia-
rak nrutlak,r renkli bir hayat ira5a_v.rcaktr.
Sotrt.r tnutlak.t kerrJ..i git'i .r:il \'.,/r-nBin
bir ailcyc gclin gidccekti. Qünkü rlavul
rlengi rlengine vrrracaktr.

Küqücük Xace'ye bü-vük bir urnut ve

iyimscrlik cglik cdiyordu.
Anr:ak h-.nilz trebekli ki annesinl ka_v

Lretti. ßab.rsr ise güulük h.ryatldn elini
ctcgini qckmi§, kendisiui dervislige vur-
rnustu. Onu Alakrr Amcasr yanrna aidr.

ßöylelikle Xace, kardeg bildigi kuzenle'
r \,lc lr.rl.rh.rltli lrir arlc ortarrrrda. resesr

ve keyli bol hir q:ocukluk V.§.y.r.tk bri
riid-. ßJ cocuklukl,]lr, )JLJrl s( vt'n. e8-

lerr,'eli seven, lr,rr.rrr ronk o-dirnrcr i

bile| trir kisilik eLlinerek qrklr.

Gcng kLzL§a adrmLnl attrglnda onunla
evlennrek iste_y..n 5;y,.,, delikanL vardr.

Tabji ki kjrnisinin hiq 5arrsr yoktu. Onun

la evlerlecek olauln rlutlaka bililen raur-
n.rn bjr aileden olmasr gcrckiyordu.
Bunlal da h.rliyle agir veya zengin qcr

cuklarL olacaktr.
Sonr,r aila_vlar araslna Cigli Kövrindcn

bizirn Duran da katrldr. O ne asalet sahi

bi ve ne de zengin qocugrlydri. An'la fel

seterrizin lllitün d.lmJrl.rflnddIl siil ern

4 | (rroBA rAlAßa ä



mi§, bryrklarr kulaklanna vurmu§, atesli

ve inangh bir köy delikanhsrydr. Ve Ali
Babanrn yegeni idi. Neticede yansr Du-

ran Bäba kazandr ve böylelikte Xace,

Qigli Köyüne gelin gitti.
xace, renkli kisiligi ile krsa sürede ilgi

odair oldu. O ekmegini insanlarla pay-

lasmaktan zevk alan bir iflsandr. insan-
Iarla negelenen ve onlarla gülen bir
insandr, Bu yüzden de köyün en fazla
misafir a§rrlayan insanrydl.

Bu özelliI]irrLler ötürü onun evi, üni-
Yersiteli genqledn köye geldiklerinde en

f.rzla u§radrklan ev durumundaydt.
Cengler köyde olup bitenleri ondan san-

sürsüz dinler, en yakasr aqrlmadrk hika-
yelerle gülüp e§lenirlerdi.

C onra Evlül frrunasr geJdi. Gcncler k,r-

Jyrplara karrstrlar, bir d.rha gelmez rrl-

dular. Ortam bozuldu. Urnutlu Ye keviili

Hasan Önalm 5

Bünlerin yerini baskr, qiddet ve unut-
suzluk aldr. Arkasrndan Kürt direnisi pat-

lak verdi. Ve hrbire katlan.rrak hiivir
meye bagladr.

xace'nin bü),ük o§lu Hasan Önalmrg

iste bu sürecin sesleriyle büyüdü. Toplrr
ma karqr hem ailenin köklerinden geleD

bir sahiplenne duygusu ve hem de ya-

gananlann getirdi§i tepkilerle qekillendi.

Sosyal bilimlere artan bir ilgi duynaya
bagladr- Sonra Qukurova Üniversitesi'nde
felseie bölümüne kaydoldu.

ilti duydr.rgu alanr meslek edinrnisti-
Do§al olarak kerdisiri siyasal tarhsma-
lann ortaslnda buldu, t'ek qok arkadaqr-

nrn okulu brrakarak daga giltiklerini
gördü. oDuD acelesi yoktu. Ancak gele-

ce§ine qoktan karar vermisti: Üniversile-
yi bitidr bitirmez o da soluiu daÄda aldr.

Ancak tam 15 yrldtr Hasän'dan hiqbir
haber yok. Ne öldüBüne ne de kaldr§rna

dair herhangi bir bilgi ahnamryor. Bilgi
almak isin Bösterilen tüm sabakrr sonuq-

suz. Bütün girisimler neticesiz.

Ve bir zamanlar etrafrna nege sagan

xace. §imdi ytircfi yangrn yerine dönmiip
acrL bir Ktirt anasr. Bu amansrz savagrn

bütün acrlannl icinde taslyan bir insan.
o Eimdi kalbindeki bu onulmaz yarayla

dolaqryor
onun kalbinde l5 kara sapll brQak var,

Seneler brgak gibi yüre[ine saplamyor.

Onun gözlerinde hep o§lunun hayale-

ti var. BurdaD olsa gerek, hep kaptda
olmak istiyor, hep bahgeye Qlkmak isti-
yor. Qünkü Hasan'ln bir gün alstztn
qrkrp gelecegini düsünü],or. Celdiginde
onu kaprda kargrlamak istiyor.

X.rce'nin yüziinde;;imdi uL rnrrr lrÜtÜtr

rerklerini görebilir, kederin bütün tonla'
rlnl duyabilirsiniz. O, bu acrmasrz sava-

grn canh müzesi gibi.

ANAMA MEKTUP
Beni

Vok bilme anacrö rm
Beni Her gafakta günetin kucagrndaurm
Yok sanma anacrqrm Bak 5u ufuklara
Her sabah gant battndautm Kim Vantuor i'inde?
Bak $u dut agacrna Alev dedisin benim...
Kim oksugor dallartnt? Her rengine umut serpmisim
Rüzga r ded ig in benim..,
Her qapraqrna sevda dikmi5im Beni

Vok addetme anacrörm
Beni Günü geld ig inde
Yok sagma anacrörm Vakti erdiginde
Cün batrm rnda seninleuim Amed'degim
Bak gu daglara Bak gu surlara
Him Uätrgor kognunda? Kim kanrgor dibinde?
6ölqe dedi§in benim... Drle mrn dediQin benim...
Her karrSrna rüUä ekmisim Her ta5rna ömrümü ödünE vermiiim

Sadrk B0RANEL

oLoEAL PAZARCTK | 5 ... .. ,,
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Pazarcrk'rn ilk di;gisi ;
aa

Turan Özüpak q

,^ ncii havatlar zor Ye mcSakkatli ha

I I vlt.,,,.t',. CLinkri dnc u rns.rn,

\J i.enai volunu ken.li,i Jqdr. kerdi
yöntinü kcndisi qizen insandrr, tsunun
iqin hem güqlii }tem de cesur olrrtasr ge

rekir. Sonuqta yola yalnrz qrkmaktadrr.
I liq tahmin etmedi§i zolluklarla bo§u9-
mak durumunda kalabilir. en kötiisii de

ortada kaLp hayal krlk[§rna ugrayabilir.
O ncdcnlc cjncü insanlar hcrge1dg1

iince cesur insanlardrr. Slradan insanla
rrD cesaret edenedigi, sonu belirsiz yol-

culuklara qlkan insanlardrr.
Ama cesaret de tek baqrna tayin edici

degildiL Her cesur adan ölcü olanlaz.
O cesaretc pusula olacak bir hülya gc

rekir. Hiilyasr olmayar insan, bilinmedik
vollrra grkmaz. D.rBl.rn Jsr)ldvr 8öze
almaz. Yolculuk dediginiz sey, bir tutku-
nuQ pesillden gitmektir.

aur.rn Özüpak. Tilkilcr köyünun
I Hörilk ol,.:srrrr.l.r rlLiny.ry,r geliyur. Yrl

1937 olmalr. Al]nesi öyle a[latryor, Her
tarafta yoksulluk hakim. Aghk vc krtlk
),lllan. Dogru-düriisl tanm yok- Ternel

geqim kaynagr hayYancrhk. Ot ylyerek
yagamlannr sürdürdüklerini bugün gibi
hatlrll)'or

1951 yrhnda bir devrim gerqeklegiyor.

Köye okul aqr[yor Ama o artrk 14 yasn'
da bir delikaDl. is tutma zamanr. Zaten
gobanhk yapryor

Ancak hayatrndaki bir yanhq ona gans

olarak dönüyor. Cerqekte l4 ),asrnda,
ama nüiusa geq yazlldrgl iqin resmi_vette

lrenüz I yr;rntl.r g,ürriniiyrrr. [)stelik
okula gitmemig ama okumanln tadlnr da

almrstrr. DaylsInrn ögrcttikleriyle harfleri
ye rakamlafl tanlrnaktndrr

Geq kalmrs olsa da okula gitnek iste-

mektedir. Ayagrna gclen bu casiz frrsatr

elindeIr kagrrrnak istememektedir Ancak
o yasla okula gitnenin zorluklan da or-
tadadrr. Kimi akranlarrnrn artrk evlilige
hazrrlardrklarr bir ortanrda, itkokul bi-
rinci srnrfa gitmek, biraz da tuhaf kargr
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lanmaktadrr. Hadi diyelinl ki buna da al-

drrmadrnrz, peki i§ 8üq ne oiacak?
Ancak o bir defa aklrna koymustur.

Neye mal olursa olsun okula gidecektjr.
Mcsclcyi babaslna aqar. Fakat cevap az-
qok bellidir. O yasta onca iq dururken,
okula gitnek pek de rnakul gözükme-
mcktedir. läbii babasr reddeder. Ogrer-
mene hizzat kendisi gider. Okumak
istedigini söyler. Ögrehnen sevinit arcak
babasrnrn ola_t r olmadan onun da yapa-

rrgr lrir;ey yuktrrr Eub.rsrnrn gelmesini
ister. Buru duyan babasr karafllda daha

da rsrar[ olur Demek ki, o cvct deme-
den, devlet bile herhangi bir gey yapa

mamaktadrr.
Genc 'lur.ln'rn bütün gabalarr sonugsuz

kalrr BabasrDr bir türlü ikna edemez.

Anlar ki sözle elde edilecek birsey yok-

tur Bir;ekikle eyleme gecmesi ve ortaya
bir direnis koynasr gereknektedir. Hiq-
bir deneyimi voktur ama nihayetinde akll
nantrk sahibidir. Elbette bir yol yöntem

bulunacaktrr.
Sonunda direnis yolunu seqer. Yapaca-

!r e_vlemin adrnr koyamaz ama etkili ola
cagrrdan ernitrdir

Bab.rsr onunla okulä gidip ögretmene
ooa), verioceye kadar yerrreyecek, igme
yccck vc yata8lna girmeyecektir.

Eylemin sloganr da bellidir': Ya okul ya

ölüml
Selreler sonra, giristigi eylemin asllnda

bir aghk grevi oldu§unu ögrenecek, yap-

tr§rna hem giilecck hcm de inceden in-
ceye gurur dr:yacaktrr.

Ve direnis hedefire ulagrr. Baba bu
azim ve kararhhk kargrsrnda pes etmek
zorunda kahr Onu elinden tutup okula

8ötürür.
CenC'lirrän kagrda kaleme ö1,1e bir sa-

rtltr ki, beg 1,rlhk oku]u slDlf atlayarak tiq
senede bitirir. Arkasrndan heJnen alrla

okula baglar
Fakat agalrk dönemidir A§alarn köy

lere hüklneriBi dörrer:rdir. Blhrsrnrrr riq

fistrk b.rhgesini, a§a, hile ile bagkasrna
satrnca ailecek köyü terkederler. Gidip
Gaziartep'e yerlegirler

Onlan artrk daha zor bir hayat bekle-
mektedir Köydeki gibi ba§dan-bahqedcn

krl kanaat geqinlrek artlk mümkiin de

§ildir gehir hayatrnda her gey parayla ah-
nrp salrlrnaktadrr. Para igin ise qal5mak
gerekmektediL

Okul iqin babasrnr dize getiren ger§
Turar, yoksulhrgLrn hiikmtine boyun
egmek zorunda kalrr. iq tersine döner. Bu

defa babasr okula devam etmesini ister
arna o okulu brrakrr. Qahprp eve ügbeg
kurug pala getirmenir yollarrnr arar-

Önce babasr ile birlikte odun ardivelerin-
de odun krrrrraya bai;Jar. Sonra bir triko
tai atölyesine girer.

Ardrndan äraba tamirciligine karar
verir. Cörür ki önii sonu oJmayan bir
istir Sonunda bir dissinin yanrna grrak

olarak girer. Burada aralrksrz sekiz sene

calLslr. Hern rleslegin lrütür srrlarrrrr r.r1i

rcnip usta bir dis teknisyeni olur, hern de

temiz bir ipte qalgryor olmanrn nimetle-
Iindel yararlanrr- Meslek hayatr ile bir-
likte derslerine hazlrlanarak ortaokulu da

drqardan girdi§i imtihanlarla bitirir
Bütün bu alt-üst olug iqinde ve yoksul-

Ir.rgun a§u sartlan alttnda; üq krzkardesi-
Di ve iki erkek kardesini yoksullu§a,



Brdasrzllga, doktorsuzluga kurban Verir.

Onlarrn acrsrnr ytireiine gömiip yola

devam etnek zorunda kaLr.

Artlk askerlik kaplya dayanml§tlr. 1963

yrhnda askere gider Bir taraftal da as-

kerlikten sonra atacagr adrmlann planla-

nnr yapar.

Artrk hayatrrda yeni bir hamle yapma

n1n zamanldlt ArtLk ),eni bir 1,ola qLkmak

Serekir.
1965 yrlrnda Irazarcrk'a gclcrck Pazar-

crk'rn ilk diqqisi olur O zamana kadar
kimi zan)an ortallkta gezen serqileriD,
kimi zaman naibantlarlll qektigi cürük
digleri; o modern alet-edev.ltlarla sekme-
ye bJtlJr, Jilsizlere protezler yapar.

Ünü yayrlrr Krsa süre iqinde herkesin
akrn etti§i bir disqi olur iyi para kazanrr.

Ama yoksul günleriri ve gürür ),ok-
sullannr asla unutmaz. Evini herkese

agar. Ekmefini paylaqmayr, yoksulJan

doyurmayr ihmal etmez.

iqinde yarur kalan bir a9k yaräsr gibi
tagrdrfr okuma mcrakrnr qocuklarrna apr-

lur Onl.rrrn ukrrmasrnr h,ryalrrrrn lririrrci
örceligi yapar. Qocuklal da bu sevdayt

karsrhksrz brrakmazlär. Hcpsi de yüksek

okul okurlar ikisi mühendis, biri doktor,
biri de teknisyen olur.

Turan Özüpak bu8ün artrk, hayatrn
öriine grkardrir bütün daglan agmrg

rnutlu [rir irrsardrr. ElrJfIrJ vdydrgr IJozi-
til eneriiyle eevresini de mutiu eden bir
insandrr insanlarla konu5maktan, hele
hele kendi labiriyle okumu§-kültürlü iD-

saDlarla sohbet etnekten ke1,if alan, mu-
habbeti tatll sosyal bir insandrr.

-f abii ki öncü olrnarrLlr zorluklan ya
II nrnda, bazcn l<imsenin hilmediäi özel

tatlan da var Yolu asaD insar oldugunuz
iqin bazeD hayran[k u-vandrrlrsrnlz,
bazen minnet dul,gulanyla kargrlanrrsr-

nrz. En <;ok da baqkalanna umul ve rsrk

olursuluz. Bu[lan görmek sizi mutlu
eder ve yasadrgrnrz bütün zorluklan sa-

ilece alaycr bir tebessümle tratrrlarsrnrz.

TuraD Agabey bir anrsru Eöyle anlatr-
yor: tsir Bün qarsrda yürtiyordum. Birden
80 90 yasrnda bir adarn eliIIle sanldr. Ber
daha ne oldu§unu aDlamadan, tuttu
elimi dptü. Ben ne oldu amca dedim,
niye elirni öptiinl O§lurn seri Allah bize
gönderdi dedi. Biz bu8üne kadar do§ru
dürüst bir dipqiye gidemiyorduk. Onlar
Kürtge bilmiyor, biz Türkge bilmiyoruz.
PazarcLk a ilk deld bizi ar)layan bir insän
geldi. AIIah senden razr olsun, ne mura
dln varsa versin!

Pazarcrk'rn ilk gazetecisi

Haydar
Ozdemir

azetemizir kurucusu, baEyazan, emektarri iyi insan, bululmaz kom-
qu, ulu grnar Haydar Özdemir, 25 Eylül 20u Bünü \,efat etti. E esi
gün Malatya'nrr Akgada§ ilgesinin Ktirecik beldesine ba§Jr Bekiru5air

Köyünde kalabalLk bir topluluk tara[]ndar topraga Verildi. Cenaze nerasr-
minde, basln mensubu arkada§la , Pazarcrk'ta yayrnlalan Aksu Haber Ga-

zetesi'nin yetkilileri, dost ve arkadaslal hazr bulundu.
Haydar Abi ile 1973 yLhnda bir eczanede taDrstrk- Pazarclk'ta bir gazete sF

karmak istedigini söyledl. ilk yerel gazetemiz olan Pazarclk cazetesi yayln

hayatrna böyle baqladr. Böylece halkrmrz ilk yerel gazetesine kavuqmuq oldn.
Sonra evini bizim mahalleye lasrdr. O günden itibaren de arkadas|grrnrz

hep devam etti. Daima barrstan, birlik ve dirlikten ),ana olan bir insandl. Bo§

z.rmanlarrnr okuy.rrak gegirirdi. Genglerin okumasrnr isterdi.

Haydar Özdemir, 1927 yrhnda Malatya'nrn Akcadag ilqesine bagh ßekiru-

§ägl Köyünde do§du. iki yaqrnda iken babasr vefat ctti, Dost ve köylülerinin
arlatträrna göre zor bir hayat yasadl. Amcasr e§itmendi, böylece köy kona

§rnda okudu, 1944'te egitner amcasr fkendisinin de ögretmeDiJ onu Akga-

da8 Köy Enstitüsü'ne kaydettirdi. Bu okuldan I949 yrhnda mezun oldu.
Cüksrrn,r hrglr (ukrrrhis,rr Küyri ne ög,retmen ul.rruk.rtrnrlr. iki yrl görev

yaptrktan sonra bir cilt hastahgrDa yakalandr. Bu sebeple sok sevdigi ögrel-
menlikten ayrllmak zorunda kaldr.

1952 yrhnda yazr igleri müdürlü§iinü yaptr§r ve halen yayrn hayatrna devam

eden Dagyeli Gazetesi'ri qrkardr.

Burada 12 yrlhk bir müdürlük mesaisinden sonra Diyarbakrr'a 8itti. I964
1971 y larl arasnda Ufuk Gazetesi'ni yayrnladr. 1971 yrlrrda ise Malatya'da
Kürecik Gazetesi'ni ),a),ln hayatLna gegirdi.

1973 yrhnda da Pazarcrk'a gelerek Pazarcrk cazetesi'ni zor sa lar altlnda
grk.rrdr. Tek yaprakla yayrn hayatrna baslayan gazeteyi, qocuklarrlzla el ele ve-

rerek gimdiki duruma getirdi.

Gazetede aras[a giirlerim yayrnlanryordu.

O de§erli insanrn naagr; ailesi, dostlan ve sevenleri tarafrndan vasiyeti üze-

rine Kürecik Bekirusagr Köyü'rde topraga verildi. Göq Dederi ile kö1de yaglr

bir kadrndan bagka akrabasr kalmamasrna ragmen, onun köylüleri cenazc

merasimine katrlan toplu)u§a miikemmel bir sofra hazrrlamr;Jardr. Demek ki,
Haydar Abimiz, Pazarcrk'ta öldugu gibi yöresinde de qok sevilen birisiydi.

Rahmctli iyi bir Bäzcteci, iyi bir baba, iyi bir dost, iyi bir arkadaq, iyi bir in-
sandr. Ailesine sablr, r:lost ve arkada5lanna bassagLär diliyorum.

Turan Özüpak
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Fethullah Gülen
Viktor Hugo ve FransrzPapaz

r:

3

o

'SefiLler' k tabrn n f zimier nden

rarslz edebi!,atlDrn en önde geleD

isimlcrinden biridir Viktor Hugo.
Rornrntizm akrmrnrn da iincilsil sa-

yllal] Viktor Hugo, ülke surrrlartnr agarak

drün_r,31,1 pu1 olmuq cvrenscl bir roman-
crdrr- Sadece romancr de§il, aynr zaman

da Lrir iair. tildtro y,rzdll \e düiür]ce
.rdamrdrr 'Ibplumunun sorunlarr ile ya-

krrrrJ-rrr .lgilerrrnil, lrrr rrgrrrJa uzrrrr sür-

günler yasamrs devrilnci bir entel
Iektticldir.

Hugo'yu bu denli ünlii k:lan eseri ise

Sefiller romanrdrr. 19. l,üz],rl Fransa'sr'
nrn bir aynasr olan roman, adrndan da

anlasrldrgr gibi; yoksullarrn, alt srnlflaflIr
hayatrnr i§leyen belgesel nitelikte bir
eserdir 1-50 yrldrr eskimeyen, de§erinden

higbir Eey kaybetmeyen bir eserdir.

Dcfalarca filme gekilmig olmasrna ra§

men habire i,slenmeye devarn ediyor. Son

olarak bu yrl Oscar ödülü almrg olan Zo-

räki Kral ('l he King's Speech) filminin rc

iisijrii Tom Hooper 2012'de Sefiller'i
be),az perdeye aktarmaya hazrrlanryor.

aeliller irr h.r5 k.rh-,rrr.rnr, srri ekrnek

)CatdrtL jcirt be§ \,rl irdpis cezasr alltri
bir kiirek mahkumudur. Ne var ki, defa

Jarca lrapisterr kdCuldrJ qdlrslBr iqirr ce-
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zasr her seferinde anmrs ve bu yüzden

ancair 19 -vrihk bir mahkumiycttcn sonra
serbest kalabilrDistir. Üslelik sartlr olarak
sahverilmistir. Ve elinde buna dair bir
belge bulunmaktadrr

Nereye Bitse bu belBe ona bir pranga

olmakta, bütün kapllar yüzüne kapan
maktadrr. Her -veriie dr;lanmaktarlrr. Bu

ise onda insanlara kar§r gü\,ensizlik ya-

ratnaktadlr. Hayata kar§r lregatil ve.ed
dedici bir yaklaqim iqindedir. Adaietsizli-

äe karsr isyan halindedir.
Aq bir sokak serserisi dulunundayken,

ona bir papaz sahip grkar. Onu cvine alrr,

oDu yedirir iqirir. Ciydirir. Kenriine gelir.

Ama kiliseden ayrrlrrker, Bümüs sam-
danlan galmayr da ihmal ctmcz. Ancak

_volda iandarnalara ),akalaDrr. $arrxianla
Iul kiliseve ait oldugu belli olJugu igirr.

onu derdest edip kilise_vc getirirler Ken-
disine sahip grkan, karnrnr do_vuran pa'
paza ihanet etmistir. iyilige r.raDkörlükle

cevap vermistir Ekmek galdr§r igin 19 yrl
yatnrsker artlk kalan örnriinii tiirniiyle
hapiste 8eIirmesi ihtimal dahilindediL

Jandarmalar onu papazrn huzuruna gr

kalr ve hrrsrzr _vakaladLklannl sövlerler.

Papaz isc, "hayrr o galmadr, ben onlarr
hediye ellim" rler. Borlece hrrsrzr j.rn-

daLnalarrn elinden ve ikiJlci bir rnahku
miyctten kurtamls o1ur.

Brr s zler'rnrrn h.r),tttnt h.rst.rn dSagl\a

deäistiren lJir süreciD basial)BrcL olur. Ha-

yata ycnidcn sanlrr. Adrndan baglayalak
hai/atrnr ve hayata karsl duruqunu degig-

tiril. ig dünyasura atlhr. Klsa sürede zen-
gin o)ur. Sadece zengin olmakla kalmaz,

;ehrin belediye ba;kanr olur, Büvilk isler
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b,r5,rrrr Riitiin brrnla l,ap.rrken tek pu

suLrsr vicdanr olur. C) k.ldar ki cski adt-v

la bir bagl<asrnrn -vakalanrp hapse dü5-

trii§ii nii drr,vtl rriundd, lesliln oiup hakhle
k.rrliBi i ilirJr ede e\ vcn rlcn lr,rpsc g

l1.]cyi gözc alrr.

noIrdrlll Jsrl karlrän]ar lrrrslz golilk
K:e i]c, as r"ri,- hittitn k.rlt-,tttt,tttl,ttttt
hayatrna yön veren IaIazdrr. Onull
vürek ve vicdar Lr ü-Y ü klü gtid tir.

Uzun yrllar öncc gok -vakrr hir ark.rda-

§rnr, h.ynll. kendisini en qok etkileyen
kit.rbl| Seiiller romaur olduguru sö_\4e

misti. Ll ronant okudlrkt,rn sonra dev-

rimcili§e ilgi rlrr,vrn.r_v.r baqlarltg ve

kerrrlisirr. .rrn.,rrr:.2 orl r-trcadclcnin tq tt

de bulmustr.L. Onur da h.yatl hir r(rnrana

koru olnrusltr.
Celt.girrriz güttletdr Kurt sorlltrt ir./e

ri,le teth.rll,llr riitlnn ilc ltir r,'1"'rt,tj r.t
prldr. Rüporlairla Hoc.r Eierdinir söyle

ilikleli kargrsLnda dehgctc hapLlmamak

nrimkrin dcgil. Ug bLrguk e,skiy,r ile ba;,r
q:rkanradrrrrz deyip hiikünreti ve askeri
elestirdikteD soru.l llakLn ne divol:

''llakl(r I(ötcl( olanlar istisnn eililirse, o

toplumun yiizde rloksan besi seikatle ve

le'fetle kucaklanmah, onlala karsr Inrila
ycmctlc harcket edilmeljd jr "

"Herkes trLr rreselerljn lralli icin duanrn
gücüue de sr§rlmaL; irer flrsatta Bönül
Ierilri Yrice Dergäh a.rqrp Allah'rn, birli

§imizi sa§1a, nr.mrzr te'lil buyur, bizi
vifak ve ittiiaka rruvaffak krl. Ilidayct vc

LSlahxll murat briyurclu§un insanlarr
rs1,rh eyle, kdll) ve k.llalaIllla saL.rh ver.

§a_vet düSnanhk -vapanlar .rrastnda rsla

hrnr murat bu-vurnadr§rn ve kenLllleri he

sabrna rslah isterne,ven kimseler vars.t,

onlarLr altlarllr üstlerir.rc gctir, birliklcri
ni boz, cvlcrinc atL.§ s.l, kiiklerini kirrul
ve l5lelini tritir' diye niyaz elrlelidir'. "

\hui i[sd[]arr Lreddua_va qagLrryor.

l\ogäl 0l.rr.rl gitg -.tlripleti ,le ltrttt'. t.tjrtt
olarak giirüp geregini yapmn_va qall§i_vor.

Peki, irir djn aLlamr. üstelik hatul sar-r

hr önemli bjr ccmaatin lidcri böyle ulu
orta bir ('ilBrirl,r [rLrlunahilir rni? HJkkl
kiilek olanl.rr Lliye toplu]nu tdsrife talril
tutnak, din kardcslcrimiz dcdi§i insan
l.rr islr lre,l,lU,r r e.rltrrr ir. tiirre 6elir . .r[-
r:r )JlrIlJh. rltrrrl. I.l.rur t lcrn5il eltigr
idrliastndaki bir din adantna yaktlrr mrl

tsu zihDiyetjn rJrmL olnrarlr§r rIaqik or-

tar:l.rdrr. Ne k.rrlar islam olilu§unu da el
i),i NIüslün.ran kardeglcrlmiz dc§crlendi
rcccl(tir. tijzce bu dini trir i/akla$rnl degi[,

l.rrn.lInen siyasi bil tav[drr'. Bunun tla dc

Inokratik zihni-vctc Vc insan haklorinr
gok uzak oldu§u gijn gibi asikardr.

iki yiiryrldr pesinder kostrLglu'nuz Av

l up.r lneder'li-ve ti bugtin bir -verlere gel

mi5se, bu. Sefiller ronr.rnrndaki Franslz
pdpdz gjbi insallhr sa_vesindedir.

ß.1ska bir dcvislc, IrIatrsIZ pa]r.rz ile Fel

hullah tliilen f,rrkr, Tilrkiye'nin sosya[,

kiilliirel ve si_yasal geriligini Eavci aqrk

Jnlatrr nitcliktcdir
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Dersim tamam,
Ua Sivas ve Marag?

-- rirkirc dc hcr 5er TLrrl usLlune

| *i're h.rllrrlulor. t,rrihte \'.r§, nmr§

I üürük bil katliarrLrrr iizrürrü dile-
mek de ö_vlc. tsasbakan Irdogan cline ge

qjrdigi biivilk frrsatr kaqrrrnavarak, CHP

liderini iflah olmayacak biqirrlde _veriLgi-

ve ugrattr. Bu tartrsma bclli ki CHP lidc
ri[ill "ceraze tijreni"yle sonlanacak.
Itilcn bilir, "l(thqdaroglu projesi" zaten
ijlil doärnrislu. Balbakan'a bunLr resmen

ilan etnek düstü. Allah'rn adaleti, 1,a d.1

tarihscl doErulann "ähr" diyelim. Kimin
elil le 6eler eii he'li ulmrivur.

CHP sark kurndzlgr yrprp düslüBil zir-
yrfhktan, bir Kürt Alevi'nin kimlik deste

§iy1e kurlulnuyr planltyordLr. Krlrqdilr
o§lu §rk bir vitrin düzerlemesi olarak
veoi (lijnerne, loplumun özgtirliik arayr-

§rfla bir qare olsun di_ve orta-va atrl]nlstL.
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Proie, siyasetin sahicilik duvanDa qarpLp

pargalanmakla kalmadr, tistünc basba'
kan son kroie,vi indirip "arlrk günrebilir

siniz dedi adeta. Sivaset tam da bö_vle

bir ;reydir. Ele gegen frrsatr de§erlcndir
rle s.ln.lü. Toplu]nun birikrni5 sorulrlarr
na ycni dil kazandrrna, yeni ufuklar
ilhanr elme.

Dersirl katliarnr ile ilgili Bagbakan'rn

aq:tkladtf,t belgeler konul,a agina olanlar
aqLsLndan yeni degil. Aksine liirD delaylar
bilini.vor. Ama Türki-ve Eibi deYletir kul-
sandr§r bir Selencl(tcn gclcn bir ülkede,
ilikenin bashakanuun, (levlel eliyle vapr-
lan bir katlianl iqin özür dilenesi, ciddi
bir ge)i5ne. Baqbakan'r dinlcrkcn, Dcr
sitn katlianr dönenil]de atllan Bazete
mansetlerini, döncmin politikacrlannln
[J]ist sü]lHnrlerili lrrtrrl.rrl.rrr te l,rrtrirr rr

söylenlin bizzal Basbakan'lr''Dersim
katlianlr" ifadesiyle reslner bitirild;gini
diisiindiim. Qtinkü rcsmi olarak adrnr
ko1,urak, en az ilzilr dilemek kad.rr
öncmli. [rdogan rn yabancr basrnda [rile
m.rn;ellere stk,rn l)l-rqim ö7rU' tiin si-
\ d:i I,rJgrIlJlirnrirri 5irrr,lilik tinemsrz
krls.r da dikkatle izlenmesi gereker bir'
siireci haSl,rtryor

qünkü Deßiln'de yaprlan kalliaIIrlIr ko
nrr;rrlm,rsrrr.r .adccc bir Eünal't keci5i
iizerinden Vaklasmak bir tür kaqak ov
namak riski[i baflndrryor. T.rrrrarn, Kiirt
Alevi vc aynr zananda Dersiuli ol.1r Kr-

Lrgdaro§lrr'nLrn CHP'nin grinahlarrnl ört
me Cabasl kabul edilemez. Anl; fler
sinr'de va5ananlar da s.ldccc CllP'ye mal
ediierek özr ü ciilenecek türden gijriilme
nreJi. Baqbakan rn agLklamasrnda söyle-



digi en önemli konu "Devlet adlna özür
dilenmesi gerekiyorsa ben diliyorum."
old r r.

So[]n taln da bu. O özrün devlet adlna
dilennesi gerekiyor. Devlct zihniyetinin
yaprlanrgr. Projelendirilen vatandas tatrl-
mrna uymayal herkesin usulünce yok
edildigi biI tarih yasandr bu tilkede.
tsöylc bir tarihle yüzle,smeye cesareL

ederken, giinahrn (ek bir isne, bir parti-
ye atiedilll]esi sorunu qözmez. Zihniyet
dönr,isümü yär,rr a..rk Iss.rpl,r;mr, gri r ra-

hr birilerine fatura etnekle sa§lanamaz.

Tarihin bu kadar a§rl bir yüküne bir
sokak kavgasrndaymr§ gibi deEil, sükä-
net ve vakarla yoklasmak Berekiyor. Yü-

rekte duyulan bir pisnanhk ve mah
cubiyetle. Ama nc yapahm burasr Ttirkj
ye ve siy,rselin i5leri;i de lrize u\'gur \ö-
netnlelerle gelgekle;iyor'. Basbakan'rmIZ
qrkrp drür dilerken bilc birilertni dcitme
ye kalkryor.

Devlet adxra özür' dilemenin bil ilk ol
dugunu ve kamuoyunda tetiklediEi soru

larrn hayati dele rtj unulrnadan sunu
Basbakan'dan bekleneye häkkrmlz var;
diledigi özIü kisisel bir polemik malze-

mesi olmakt.rn kurtarmak igin kaqak gü-

resmeklen vazgeqip solnut adllnlar ata-

bilneli. Arsivlerin agrlmasr, Dersim adr

nrn iadc cdilmesi, Seyit Rrza'nrrl rneza-

nmn yerinin gösterilmesi, Sabiha GökQen

Havalirnarr'nn adrDrn degistirilnresi_yle

baglayan koca bir _r,aprlacaklar Iistesi Bag-

bakan'rn samimil,etini rest iqir srrada

bektiyor. Tarihsel dogrularrn yerine otrir
masr iqin objektif bir tärih anlatr§rnrrl

sa§lanmasr da sürecin olrnazsa olnazla-
nndan.

n asbak.rn'rn iktirlarrrr lrr:rndaki kipi
öoin,.t vrpnrasr gerekenler o kadar

Qok ki, Anra Milli Görtis gelene§inden

gelel] bir siyasctqi olarak Bastrakan'ro
asrl biiyük srnavr Sivas ve daha eskiye
döDük Maras katliamlarryla olacak.

Orada da dcrin der letin k.rr,rrrlrk tezgi-
hrna aracrlrk elnri§ lrir CHP yahut Kthq

Jaro§lu bulur ml bjlmem amn öziir
dilemesindc ve BerQegin ortaya qrkma-

srnda cesur bir lider gibi Düdanaslz ko

nusmaslnda iayda var, Qünkü r.lcu kendi

si\'äseline degmeyen y,r nlrsl,rnn özrürrü

rlilemek her zanan daha kolaydr.

l'.1zann Zaman Gazetesi'ndeki kijscsindcll
nllnmrstrf-

Kul Ahmet [1s32-1ss6J

Turan Özüpak

srl adr Ahmet KarlalkaIlat olaIr Kul Ahmet 1932 yrilnda Pazarclk Boz-

tar Köyünde dogdu. Babasr Mehmet Bey daha sonra buradan ayrtlarak

Kaltarma Köyünc ycrlesti. Henüz bir ya,srnda iken babast ölen Kul
Ahmet iki hacrsr ile öksiiz kaldr.

Qok acrlar qekerek büyüdü. Kendi köyünden bir klz istcdi, vermediler Daha

sotrra Mus yöresinden bir yörük luzlna Bönlünti kaptrrdr. Ancak babasl ktzl-

nr zengin birisine vermek isteyince krz inlihar etti. Kul Ahmet de sazr omLt

zunda diyar diyar dolaqma_va bagladr. BaBdat'a gitti.
Daha sonra Belip Ankara'ya ],crlesti. Agrk Veysel ve Asrk Mahzuni §erif'le

arkadasllk ctti, Sorunda Fatna isirnli bir b.l)'an ile evteLrdi. iki qocukla oldu,

Fakat kansr 1971 yrlrnda velat edince iki qocu§unu da yuvaya vermek zo

runda kaldr.

llemscrimiz Kul Ahmet, sazryla süzüyle kendisjni halka sevdinr.riS bü1ük
bir ozandr. Tenrnruz 1996'da yasalnlllr l,itirdi. ozanrmrzln bastlmtg iki eseri

vardrr Sizlere onun yüzlerce 8üzel siirindcn bidni sunuyort:z:

Sevdi0imle mahmrzr bölüttük
Häh onä düttü sul bana dü;tü

§u senin bu benim derken anlastrk
Kervan ona düttü Vol bana düttü

Tenim grplak oldu güne;te gandr

Kendisi de al Uetile bovandr

srra geldi büVük mäla dagandr

0aqlar ona dü9tü göller bana düstü

Beni ürvan etti saldr Eöllere
Kendisi bezendi qonca qüllere

KaraUr bitirdik döndük sulara

Derva ona düttü sel bana dü§tü

Kul Ahmed'im 9üzeldidarä bäktrk
AV ile güneti ona brräktrk
Gagrr gergüzünden göklere Erktrk
Allah ona düstü kul bana düttü

cLOBAL PAZARCIH 1'1 ......



Sakh Hayatlar

eqmisini sill]li§, o gürlere ait bü-

tiin izleri ugsuz bucaksrz qöl sr

cakh§rnda ,vakrp kiile gevirnriq,

srrrlnr kendisi dahil kimseye söylene-
mi5ti. Qocuklu§unu, kuruyan bir dcniz
gibi Beri ilrni§, anrlannr rlerin bir stiku
netin ve huzur verer irir gü[ümsenletrjrr
igine kimselerin görcme_veccgi bir biqim
de BizLemisti-

Yasadrgl Ielaket yüzünden _vüzüstü kal-
mrq ruhuna ise _vanrk bir czgi gibi ytirck
delen yeDi bil hayat edinmi§1i.

O artrk baqka biri_vdi.

O artlk, kederli bir silkLrnetin üzverisi,
btqak gibi keskir.r kahuI bir gülümseme-
nin özlemi vc kcndjndelt esirgenmis sev

girin gijniilsiiz istenligiydi.
Adr, dili, dini, yasam tarzr ve ahlakry-

la bagka; bambagka bir hayahn efcndisi,
keDdi hayatrnrn üteki'siydi.

Baska bir dilde, dinde ve kültürde yeri
bir hayatrn efendisi, p;eqmiqinin öteki'si
olarak uzun yrllar gegirdi. Aradan ge<;-

mi5i olmayan 70 koca yrl gcsti ve 1980'li
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yrllara gelindi. O simdi bir ayalr gukLrr

da.80 yasrnda. ll cocugu, l0'un üzeri -

de lorunu, on binlerce mtiridi olan ve adr

Siirt bölgesirde sa_vgr],la arrlar ür[ü bir
Arap scyhiydi! Gecnisin bütün izlerini
silen, sil baStan kenr:lisine yeni bir ha_vat

edinen ye artrk iilüm meleginin yolunU
gdzleyen kisi, 'fillo'nun ünlü geyhlerin-

den §evh Sadreddin Hazretleri'ydi.

§eyh Sadreddin Hazretleri're ölürrl rne

lcgi gclmcdcn krsa brr süre dnce, Ameri-
k.-r'rtrrr A,l.rrr.r Kirns(rl(r{lrrFu'nrl.rn Bön-
derillnis bir mektup Seldi.

Mektupta Amerikah yaslr bir qiftin ya

krnda qe1,hi ziyarel edecegi haber veril
nekte, 9e_vh hazretleririr belirtiler)
tarihte Tillo'da olup olmayaca§rna dair
bilgi islenrnekle,vd i.

§eyh bulla bir an]an veremedi, aDcak
misaiirperverlifivle tinlti bu topraklann
gelene§inde, gelmek isteven birine gel

me],in demeh yakrsrk almadlglndan, gel-

me!,in de diyemedi. Olumlu cevap verdi,
fakat Amerikah yasl qiitin yaz günleri-

nin kavurucu srcakh§rna teslim olmu§
Tillo v-r tre diye geleL ekierirri \ e ne :öy
lcccklcrini günlerce düsündüyse de tah-
nin bile edemedi. Kime dani5tr, derdini
kilninle paylastr!sa da, aklrna bu ziyarete

neden olacak herhangi birge_v gelmedi.

Bir akgam ansrzrn ziyaretine gelen Siirt
Valisine konuyu nqlr. Cörünürde vali
mektuptan Ye mektubur bölgede yarat

trgr qalkantrdan habcrsizdi.

§ey)re kinayeli bir biqimde, ''Amerika-

hkrr islamla ilgili bir arastrlma t?pryor ve
bu konuda sizin engin bilginizdcn istiia-
de etmek istiyor olabilirler" dedi. Ardrn
dan tasa etmemcsini sahk verdi.

Valinin söyledikleri §eyh Sadreddin'e
nanhkh gehDisti, ancak süyleyi5 bigi-
minden dc ilkillenmil, "neden ben ve
neden sinldil" diye sormadan da cdeme,
misti.

Serh. Biinlcr ve gecelel botu berllirin
ve _vüregiriIr derinli§ine antmsama olta
l.rrr attrl'sa da gecmisi ond hiqbir';ev siil
lernedi.



Akhna higbir 5ey gelmetli... Kalbine go-

cukluk günJerinden kalar en ufak bir
izin sesi veya kederi degmedi,

Ve qok geqmedi; Amerikah yasL qift be-

Iirtiler tarihle qLka geldi. Ev halkr gibi
Tillo halh da bu esrarengiz ve davetsiz
misafirleri beklemekteydi.

Srcak bir ägleD vakti diplomatik plaka

h iki arabayla kaprda belirdiler, YaEhL§r

yüzündcn ayakta durmakta zorlanan ve

6ö§sünden I,rsm,rkl,r ol,rn srkrrtr , üzüIl-

den asrn derecede de heyeca anan ge1,h,

konuklarrnr kaprda kar5rladr.
'lbrLrnu Hamza'lrn koluna yapLsml§,

ayakla durmaya qaltqrl,otdu. Ailesi, kasa'
baLlar ve gevle köyleden gclmig mürid-
leri de malikhanenin geni; avlusunda
toplanrnrglardr.

Genis avluya yanyana park cden ara-

balann birinden, önce Amerikalr yaglt bir
erkek inrli- O da tLpkr Seyh gibi hareket
etmekte zorla ],ordu,

Yash Amerikah arabadan inmesine yar

drm eden tercümanrn koluna Birdi ve sa-

kaLlan göbegine sarkan, krsa boylu, tlk
naz Arap seyhinc do§ru ilerledi.

§eyh de torulunun koluflda birkaq

adrn attr ve konu§una "ilo§ geldiniz"
dedi. §elhrn elinr istcnlikie lul.rn Ameri
kah, üzerine gevrilmig nerakh baktglan

bir silre süzdükten sonra kendisini tantt
tr ve ziyaretierinin sebebini aclkladr.

Yash Amcrikälr'nln adr Cünter'di. Bay

Günter emekli bir arastrrma 8örevlisiydi.
Gegnigte islamr düsünce üzcrinc arastlI-
nrä yapmrs birivdi. Krs.r bir sLlre iince

eqi_vle birlikte Tiirkiye'ye tatile gelmisti.

Tatil yaptr$ Adana'da geyhin müridlerin-
den biriyle tanrsml§, §eyhirden övgüyle
bahseden ve öve öve bitjremeyell nürid-
len etkilenmi§, §e),l.Ii 8örneye karar Ver-

nli§ti.
Tercüman -vagh Amerikalt'ntl agtkla-

rnalan[r bir bir tercüne etti. Onun yük-

sek sesle sötrlediklcrini seyh dahil,
herkes iqitti- Hjkrneti ve keranetiyle
Alnerikahlann bile dikkatini qcken, on-

lalr aya§rna kadar getiren seyhin biiyiik-
Iü§ü karqrsrnda, orüridlerinden'Allahu-
ekber" sesleri yükseldi.

^rtrk 
rqeri gegmc zamant gelmi;iti.

Yash AmerikaL, §eyhin elinden tutarak,
"esilni sizinle tanrstrrnak istiyorum"
dedi ve onunla birlikte ikinci arabava

doiru ilerledi.
Ve, ikjnci arabanln kaprsr agrldt.

Bu kez yürümckte zorlanan -vagh bir
kadrndr. O da kendisine refaket eden

geng bil bal,an görevlinin yardrmryla ara-

badan güqlükle drgarr grktr. O da e5i Ve

gcvh gibi ayakr,r durm.rkt,r zorLnryor. üs

telik de tir 1ir tilriyordu.
Kadma yaklashlar. Herkes neiesini tut

mug onlar izliyordu, §eyh, iqinden gelen

kar;r konularnaz bir istekle baktglannt
kadrnrn yüzüne gevirdi.

Göz göze Beldiler...
Celir gelrnez de yaslr kadrnrn gözlerin-

deki rqrk, geyhir gegnrisindeki kol,u ka-

ranhgr delip Beqti.
Gcrqck bütr.in grplakL§r14a yaqlr Ame

rikah kadrnla yaglL Arap §eyhi'nir arasF

na serildi.

§eyh Sadrcttin H.lzretleri'nin gocukluk

günle karanhgrn dehlizlerinde),di. Ka-

ranLk dehlizlerde acr ve yara iqindeydi.

§eyh tökczlcdi, yasI kadrn kendinden

Beqti...

C iirt Yalisinin görellcndirdigi Ierciim.rn

Jvr. görevli blv.rnrn (.rb,rl,rrr sorrrrLrr,

Arap $eyhi Sadreddin Hazretleri'rir ger-

qegini, §eyhin ailesi dahil kimsc öBrcne-

medi.
Oysa Amerikah yagl kadu; Huistiyan

Aldis, Tillo'nun Arap §e],hi; §cyh Sad

reddin Hazretleri'rin krz karde;iydil
1915 yrhnda Erzurum'dan Arap gölle-

rine sürülen Ermeni Arsak ailesinin, an-

ncsini, babasrnr, kardeElerini ve vatanrnl

klybetnrip: Jry.r \ e r.rrrJnJ direnuris td-

)ihsizleriydi.
Ve aradan 70 },rla yakln uzun bir

zamaD gecrDi§1i...

Kader, biri on, di8eri on bir.va§rnday
ken ayrilmak zorunda kalan iki karde;;

ter birini Suriye gölleri üzerinder
Amerika'ya savulnuq, di§erhi ise dili ve

dini baska; her 5cyiyic bambagka bir ha
yatr yasamaya rnecbur etrnisti.

Ölneden krsa bir süre önce biraraya
geldiler ve birbirlcrine birk.tr; Ermenir'e

kutlu söz süyledikten sonra da huzur
iqjnde ö1düler.

1-rklr H.ryrtlar s.rhirihir filrn. Qotutrt
)katliarnrrrdan kd!drak lstanbul a srgr

nan (l) Alcvi bir kadrmn, kendini sakla

ml g.rh,rsrnr Hrkili lrir Jsk lrikJ\e5i J/e-
ri[deI a[latryor.

Qrplak BCrqeEi, yairn ve qrplak bir ilille
ifade ediyor.

Krzrlbag dügmanr devlet destekli {cte
lere ve sistcmin körükledi§i netiete kur
b.rn olm.rkt,rn kork,rrr Alevi kJdrr, (dreli
Sürri gibi yaganakta buluyor Namaz

krlmadr§r haldc krhyor, oruq tutmadrgr
halde tutu-vor, Kur'an okumasrnr bilme-

di§i hakle okuyor gibi yapLyor.

\re bir gür, yakayr ele (!) vcriyor.

Küsük krrr, Lirerinde llz. Ali nrn resmi

olan .ecc.rdevi. Silnni k,r,lrrl,lrr önüne

serince krzrlca klyametler kopuyor.

A nceki aks.rm iilmtlen crkrrrcl. .rkhna
LJir,". irr",n", ,akl hararlarldan cir

nekler Beldi. Ermeni Arsak Ailesi'nin
kügük o§lu Dikran fSadreddin) ile aLrlasr

Axqik (Aldis) bunlardan biriydi.
Filmi orrlarul yagadr§r dram üzerinden

dnldlrndnln daha dogru olacagrn,r in.rn

drm. Yainrz Argak Ailesi'ni degil labii,

§imdi loprak olmus Varh bir anneyle
bundar 20 yrl önce yaptl8rm bir rdporta-
jr da hatlrladrm,

1960'lr ),rltarrn ba§lanlda, Van'dan Es-

kisehir'e Selin giden Rahime Ana, "Beiin

gittiEim ilk günlerde komsu kadrnlar top-

Ianmr;, kuyru§uoru görrneye gelmi§]er-

di" denig ve "göremeyince onu sakla

dlgrml düsünmü§, cvi aramaya koyul
muElardr'' diye de ekletltisti...

Cäklr llaYarlar. l..k(i ve rrk(r Tirrk.nili
Jt.rrizminin eseriyrli. Bu rrkqr relel
1,üzünden Anadolu ve Mezopotan-I}la'nIn

kadim kimliklcri, kültürleri ve etnik aizel

Iikleri inanrlmaz bedeller ödemisli.
Etrik kökeri, dili, dini, mezhebi farklr

olan herkesten kendini inkar etmesi, bir
baskasr olarak yasamaya devarll etoresi

rsrenmil. lrrrn.r Jirenenler krlrgtarr geci-

rilnlisti.
Ermeniler, Asuri Süryaniler kalledil-

nri§, Rumlar giigertillni§, Aleviler ve Kürt
ler de katr bir inkar vc imha politi
kasrndan geqirilmiqti.

Filrnin bir sahnesinde, Sünni'lerden
korktugu iqin sürekli kagmaya Ve sak

Ianmaya gah;an kadrnla, krzr Nergis ara-

slnda tartrsma yasa yor.

Sürekli kaqtr8l ve saklandrgr igin krzr

nln tepkisini qeken kadrn, "ne yapsaydrk
yani; biz de onlara karqr silaha mr sanl
saydlk, onlar gibi kan mr dökseydjk?"

diye soruyor.

Nergis an[esine,''keske yapsaydrnrz,

keske siz de onlar gibi silaha sartlsaydr

nrz d.r bu korku utancrrtL yagarnasaydt-

nrz" cevabrnr veliyol.

Ol hikayemiz bu cevapta yatlyor.

Kürller reden savaslyor diye soranla-
ru, krhg zoruyla Anadolu ve Mezopo
tamya'dan kaz:nen ilsan[k degerlerire
bakmasr gerekiyor'.
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Umberto Eco

I
Allah ve ben aynr kitaplarr okugoruz

mberto Eco günürlüz dü]l,vasrnlD en ijn.ie gelen enle
lektriellcrin dcn birl savrh_vor. 2005 yrhnda, dünya ga-

prnda valrrlan hir dnkelle, en ijnemlj 100 entellektiiel
arasxlda Noam Chomsk_v'der soDra ikirci srrayr almrgtr.

Eco, tam bir Ortaqag Llzmanr. Kilisc vc din konusulda delin
bir bilikinre sahip. Bri birikinrini kitaba clüktti§iinde: ne o, nc

de kitabtn _va_yuncrsr yayrirevi bu kadar basan eltle edecekle
rini t.rhmin ediyorlardL. 'lürkive de de en gok bilinel eseri
olaD Gülür Adr bu Sekilde orl.r,va qrklr. -10 bin olarak tasar-
ladtklal kitap iki nilyor sattr. Tabii ki ber.rberirde bü_vük hir
p0J]iilnrite getirerek.

Eco, özellikle din ve ilahiyal konLrlannrla l)ir numnra. §rl
kadarrnr sö_vlc_vclim: [co bugünkü Papa ßenedikt'i iyi bir ila-
hi_v.rlQl oln).rrnakla ve yeterince felsefe bilmemekle elestiriyor.
Ankctlcrde bile entelektüeL olalak yer alan Papa'nrn korru;
rnal.rnnr, Eco bir ilkokul ögretmeni seviyesinde kalmakla
ithanl ediyor.

lco, son kitabl Prag MezarLlgL dolal'rsryla 5u srralar yeni
(lerr giin(lemde. Almanya'daki okumalan redelti_vle 

^lll]anbaslnl adeta rilporlai kuyrLr§Lrna girdi.
Bu arada Dco'l.ru]l ki]ise tarafLndar pek de seviloredigini

siitlerrreliyiz: C.rzerr.ci cormui: abur dLnvada Al.ah rn huzu-
runa grktr§rnrzda ne sijyleyeceksillizl Cevap: All,rh ve ben
avnr kitap]an oku_voruz; siz ltiq merak etu'teyiD, Lrizim kotu-
§acagttlrlz qok gey var.

...". . l6 üroBAr PAZARC ti

I
Özel Bir Gün

I läl\d \iqDil ülke ile k.-rr;tl,-r;trrrlrrr.rl,rr.rk k,r,l.rr zengrn bir
I t,r-rhi ve kriltrircl mirasa saf.p. tlLiyük Rorrrr Irrrlrrlr''rlrr
! üu L,J t,,l1rakl,rr,l.r krr-.rl,lrr. Trrihc vcjn r-crer olavlar Lru

topraklarda vuku buidu. Kitapl.lrdan okrrilu§umuz nice ta
rihsel ki;ilik bu berekctin igindcn grktr.

Umberlo Eco gibi gaplr aydrnlann buradan qrkmasr o ba-

kLmdan hig tesadüf sayrlnaz.
Tabii orunla birliktc Silviano Berlusconi giiri politikacrlar

da qrkabiliyor.

italya delince akla geLen ilk isirn Berlusconi. Qckilmck zo-
runda kaldr ama hakkrnda konugulraya devam edilecek.

Cünkii o, sosyalizm sonrasL ga§dag kapitalizmin er önde
gelen temsilcilerinden birisi. Heor kendisi do§rudan briyük
bir kapitalist, hcm dc medya 6ibi qa§rr en sihirli ve en etkili
.rraqlannl elinde brrlunrluruvor.

Ama olu asrl falkh krlalr §e_v ise, sisreürir] rlrhu ile örtüsen
kisiligi. Sahte belge dtizenlcmcktcn Kaddafi'niD eliri öpll1e!,e

kadar is iqin her volrr rniibah görüyor.
Kapitalist sistemin iz brraknug balka lenrsilcileri de var Mc

sela M.rrg.uet Tcatche[ den]ir vunuuklu lady olarak t)ilinir
di. Sdg ideoloji in t,rvjzsiz temsilcisiydi.

Yinc Georg W. Busch saldrr€.rn kapilalizrnin temsilcisiydi.
Sava;Ja yol almak istiyordu.

Berlusconi ise herhalde ir l(lak kapitalizmin tcmsilcisi. Um-
bcrto Eco onun iqin üstül] yeterekli bir y;rlancr diyor.

Ettore 5ao I



'0zel bir qun' f ln'nden

Tatrii bugünkü kuqaklar tscrlusconiye hakar.rk italya hak'
Irrrcla olrrmsrrz brr k.r-,r,rt erlirreLr.litlcr. Hayrr. itaha. özgrrrliik

ve adalet arayr,slanrun zjrve-ve qrkabilmiS oltlu§u bir iilkedir.
l0 L yrllardr, A! ruf,anr-r nn hiir rrk kr,llriin;.1 pJtlii:. IIJI\all
I(onrLnisr l).rrrisi t.li. rl k.r.trt büvü^t.i ki. italva d.r d,r en

güChi parti rlunrrnundaydL. Italya bir NAIO ülkesi olduäu itin
hiqtrir zanlat] iktidar olam.rdt ama toplLrrlrsal hayattaki etkiied
taYin cdici oldu.

Brnrrn r-n iinerrli yJIl:lrlralärtndan btri il.rlv,rn s i t'e t t t. t 

' 
tr i t t

italyal sinenasr qok özcl bir sinema ekolüdür. Konülistler
bdsta olmak üzcre o dönernin usta vdnetmenleri sincma-va

LrnLrtulm,rz eserler kazaldrtdrlar.
Bu ekolüu e[ önem]i tcmsilcilerinden triri olatl Ettore Scola

Seqtigimiz A§ustos ayrnda sinemayr brraktrglnl aCtldadt. Pi

vas.1 kosLlllarinrn (izgürlügünü sullrladlglnI, artlk -viiksek lo
puklu ai,akkabrlar' Siyip dudaklanna ktrtrtzt ruj galarak

r-lolagal] yagh kadrnlar gibi olmak istetnedi§ini ve en do§ftt

sunLln artrk sinema,vr irrrakrn.rk oldugunu söyledi.
SineD.lvl seviyorsanrz, hcle hele sinema ile ilSileniyorsa'

nrz, onurl Özct tsir Ciin filnrini nrutlaka seyretmelisiniz.

Olay, nerede-vse bir kasabayr iqine alacak kadar bii-vrlk i:rir

bl0klar silesjnin iqiDde geqer. ltitlcr, Mussolini'yi ziyarete gel-

nrektedir. Herkes liitlcr'i karsrlama,vit ve Mussoliui'-vi destek

leme_vc gitmektedir. Biililn bloklar boqaltr. Geri-r,c sadece iki

kigi kalrr Bir erkek ve bil kadrn. Irrkck homoseksiieldir, kadxr

ise sabah akgam cv iglerirden ba;Lnr kaldtrama-van slradan

bir cv kadrnrdrr. Marchello Mastrioanni ve Sophia Loren.
Bloklafln üstüne cöken karanltkta sadece ikisinin lslgt -van-

lnaktadlr l(adrnln beslediäj kLrs kagarak adamtn penccrcsinc

konar. Ordan baSlayan bir ili;ki ile kadln ad.1ml sevmeye ha§-

la r.

Fihr, hicbir qatrsma ve si(idel s.rhnesine yer vermcdcn,

hem fa5izmin o agrr t)asklsr[r derinden hisscttirmekte herrr

ile r:inselli§in baqka bir boyutuna l§lk ttLtarak ka(lrn erkek ili§-

kjleririI1 o qok boyutlu mu.mlnasrlr aydxtlahnaktadlL

lJcrlusconi'njn gidisine sevildik an]a Ettor.l §cola'ntn sj

nema,vr lrrrakmasrna üzüldük. Sincmaseverler olarak olu hep

lrill[et ve sükranla anacaglz.

I
Hagatr kadrnlar üzerinden okumak

r r r\'.rra Les[ll act]ardan h.tkm.rk mtinrkillr. Kirrri:i '-lin ve

!{ .rhl.rh ür"rin,i",, l,,rkrr. Kirnisi L'ar dLlrn FCjzlirgiinr.len
I I lr,rk.rr. Kirriii lrr!dtr ideoloiisiyi{- ol«rr. Am,r kilIrisi Lie

hayatr kadrllal üzerindcn atrlatlr. iste bir kat: tletrente:

Hiqbir mutfak iki kadrnr alacak kadar genit deÖildir.

Sudan Atasözü

Kadrn ruhu konusunda otuz Vrlr atkrn gaLtmalar Vapttm,
ama bir soruua cevap bulamadrm: Kadrn ne ister?

Siegmund Freud

Birgok akrlk adamr aptal bir kadrnla görebilirsiniz, amä

akrlh bir kadrnr aptal bir adamla göremezsiniz.

Erica lonq

Tann kadrnlan erkekleri evcillegtirmek iEin Varattl.
Voltaire

Adamr deli eden her kadrna kargt, deligi adam eden

bir kadrn vardrr. La Rachefoucould

Tabii sadece ha-vatr dc8il, kendisjni de kadtnlar üzerinden

okuyup anlatanlar var. Onlara da Sükrü Erbas tcrctimanllk
yapr),or. "Agaran bir suyum" adli §iirinde ya;landr§ttrL ka-

dmlara olan mcsafcsi iie ijlqiiyor.

Agaran bir suvUm

Nerden m anlrqorum \lasland qrmj

Kadrnlar glttikEe daha g üzel

Lu re! ddhd hri lr ad ml qor qökqüzLnL

Sular daha !oguk rüzgär daha serin

Eskiden her konuda konuturdum istekle
Bir qenii gülümsemEVLe dinLiUorum i mdi

Bü\,1ük Uaprlar rsrkl qarsLlar bitti
Ara sokaklara sälas kahvelerE gidiUorum

4JrrLlmak rr, ir r,rrp,rdrQr- !o(uklu0l
Ven iden öörenivorum Eo[uklardan satarak

Bütun sesler qrn qrn bir !aln zlrk 0luvor
iElmden geEenleri sö\lled m sanr!lorum

B r s bir garkr söglernesin kederle

Tpr -1de o r t:rreme {rrprkle'-de buöu

Krsa söz basit e§!a kedisevglsi
AktrkEa aqaran bir suqum zamantn trma§tnda

Nerden mianlrgorum UaSLandrg mt

Kad nlar daha güzel kadrnlar daha uzak...
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mohzuniseJf
D8ür Bf,$r ßafulsit - llEr$d EEEIII

gidiyorum EeSm-i siyahrm

ahzuni §erif, bu topra§rn derinlikleliDe kök saimi;
en [)ereket]i trirkil damalrdrr. liirkülcri, o türkülerirT
anlattrgl acrlar, o acrlarrIl iq:irrlen siiztilüp gelen niz

garlar kultklarrmizt doldurmaya ve Luhumuzu okgama,va

devam edi_vor. Onun gerirle llrr.kttgt miras bugün bclki de

daha i-vl anlagrli_vor. \1il),onlarca insanrrr yiiregine derjn ei.
zik e .rtnrr,. olrn llirkülcrinin Daillrdd i5e lrir. pilplte..z ipre

Cidivorurn Cesmi Sj],ahrm gcli_vor. '1ürktiyü diulerken irrrer-
nctc düsen _vorunlaldan hir krsnrurr sizin i(in rot ettim:

Sazrna, sijziine, üziine, vLire§ine gLlrban. \ur iqinde y.1tastn.

Scn kalbimizdesin, türkiilerin kula§rrrrztla... Bnb. Mahzuni...
Saygryia anit orum.
Bir derya, irir deniz, bir atridesin Nlahzuni
Bir Gcrilla Annesi: Herkes Türki_ve'de Mahzurri'yi dinlesey
rli bu olanlar olmazdr
Yüzl,rttn yetistirdigi en büyiik s.natqrdrr bencc. Mcl<anr cen

nct olsun.
Bu sarklda aglamak istemir-orum artrk. Hep.rglalryor, lrell
agl.rltyor. Bir sarkr bu kadar anlanh bu kadar 8üzel olabilir
mii iste gidi-voruIIl dedin ve Biltirr be giizelim...
Rahmetli arncmin tü[küsüvdü. lte]ti qok erkiliyor, aglatryor.
Kirl söylüyolrrlu§, nevin nesiyniq, öncmli dcgil; zam.lnlnda
bu tlirkti gurbetqileri qok.rglattr,.rh hrr sijzler...
Dikkat ettiyseniz Vizontelc filmirde Yrlmaz ErdoSall'rr rah-
nctli anflesi]rir en sevdigi 5arkrdrr. l,'liikemmel garktdrr, üs
liine siiz yoktur...

Tek kelittte ile.q'rrri y.rkr1, rr.

Dclip Beqivor be abi siizler... Ses iqin yoruma bile Eierek _vo1<.

Sny8lyla cgiliyorun...
Kurbane denge te, NlaxsLnli §crii.
Hosq.r kal deni_veceginl. seD t)urrdasrn rjst.(1.
Ttivlerim diken diken oldJ Iqrelt :üvlerrrek. tulrunu k.rrrr.rk
deriler ge_v bu olsa gerek.

Ne Büzel söylüyor be... Ne Qekmj§ lru insanlar.. Yazdrgl par

§al.rrda s(jzler(len belli dc§il mil Damardan girn]i§. AlLah

rahmet evlesin.
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6 B r filirl,.J]*[h: :# rili:xi
O zanraniar (lilnynnltr öncm]i bir bölülnü sosyalistti. Ancak
sos_valist düryanLr iki biiyiik giir:ii olan Sovvctlcr 13irli§i ile

Qin Halk Cumhuriyeti arasrrd.rkj a,vrrlrk rla ayni hlzla drin_va

ya da§rlnrakla gecikmcdi.

ßunun y.ilsxrasl olarak, zam,rninda aynr örgütlcrde a_vll

amaqlar iqin mücadele eden iDsalllar, lrirbirinden kopma_v.r

ve arkasrrrd,rn kar5r kar5rva gclmeve ba;ladrlar'. Sonrasrnda
1Se birbirlerii,le arlr.lnsrz L)ir rnrjcadele iqcrisjne Sildiler. Bu
gattgmal.rrda ölenler ve yar'.rlananlar olrlu.

Sehetr neydil P,u kadar karqr kargrya gelecek ve birhjrine
kursun srkacak ne varrlrl

O zamanrn moda deyjmil,le setrelr ideolojikti. Qin, Sovyer-
ler Birli§i'ni artlk sosyalist olmamakla ve kapit:rlizrne geri
döllmüs olmakla sur,:luyordu.

'larihin cilvesire bakln ki a),nr Qin, bugrin s.rdccc kendisi
kal)italist olmakla l(almlyor, aynt zalnalrd.l kapitalisl sistemi
ayakt.r tuta| änerDIi I)ir giiq r:lurLtnun.l Bcliyor.

ABLI ve en gok borq velen iilke !:in. Kinlisinc görc An]eri,
ka'_vr a_vakta tutan qin.

Ö,vle bir kapitalizm bagrnr almrq gidiyol ki, sorup sual eden
dahi yok. Poiitik sisternin [)asrr](lt Komiinist lJartisi var an]a
11ci haklarr vok dcnecek kadar sutLrL ve ekonomik sistem ha
bire yeni dolar rnjlVarderleri ürctiyor.

qin artrk Amerika i1e yarrgryor. SaLlece kapitalizrlri gelistir.
mek kapasitesindc dc§i1, kapitalizni anla_vrp kavramak, so

runlallnL ve dinanrikierini daha iyi tahlil etrtek kollusundir
da Amcrika 1le varrEr_vor'.

Ve hu vansta Ancrika'yr sollamls bulu]luyur. Y.rni krlritalist
sisterniD ruhur)u herkesteD daha iyi okuyor.

Llülrya'da dört Line Klerji Derece]endirmc l(urulusu var.
Bunlarrn üqü AHD de, biri ise qin'de: Dagong Lilobal Crcdir
Raling.

Dagong, daha gegen yrlur sonb.rhannda Amcrika nln asul
bir borg _vükti altlnda oldugut,u söyle_verek kredi notunu asagl

iDdidi. Diger krerli kuruluqlarr vc Amerika ise.rtrcak nere
dcvsc bir yll sonr.r sorullun gerqek boyLttlarlnl görLip l'tareke-

le geqmeye ba5ladrlar.

DaSong, §irrdi h.rklr olar;k brjtiin dLin],ada ilgj uvanduryor
ve hakh bir prcstij kazantyor. Kredi Derecelenriirme I(urulLL

§urun b,rsrn(ln t)uluIlan Guan Jianzhor.rg ise, Amerjkan kre(ii
dereceieldirne kurulu5larrnr temel bir takrm ekouornik kri-
tcrlcrin tizcrinden atla_\,rp ideolojik tiavranmakll ilhanr edi-

\ro r.

NerdeD rereye?

Gel de sorma: Wi]o is the big brother? H.rngisi biivrik bjra
rler? ABD nti Qin mii



5lavol7r1ek

Kapitalizm ve demokrasi boSantyorlar

iirrrimüziin en pol]iiler lilozofu Slavol Zizek olsa

gerek. Konier'.rrslaIr clünvanrn dört bir tar,rfrn(ln ilgi ve

rnelak uvanrllr-vor Onu dinlenrek isleyenler sadece ö8-

rencilcr, sadccc akademis-venler ve üriversite qevrclcri dcgil,

toplunrun her kesirnilder geris bir h.lvran kitlesi var.

Zizek qok gür;lü bir birikirnlc konu5ttyor. Herkesin attla-Ya'

bilecegi örncl(lcre basvrlnryor. Sinerradall po]itikay.1. müzik
tcn ekonon)i,ve kadar Selis bir yclp.rzc igincie izleyit:isiyle
(lir-.k ve h.rraretli bir ili5ki kurabiliyor Bir folonrodel olan ikiu-
ci esi ile Lrö-vle bir l<onfcranst,r tanrsrlrs ve taltl§lna evljlil(lc
sor'ruclanrnlstr .

(JnLr e leresan krlan asrl husus. sos-valizmin iqirrde y.lsaml§

olnr.rsr ve alkasrndar'r sosl,aliztnin tiikiisüne bizzat §ahitlil(
etmi; ohlasr, anr,r -viire de irüllir bu olun]stlz dcncylere rag

men ivlarksist [rir solcu olm.rst. Zizck, soltttr en iirrde geler]

t eorisye| [el inde,r] biri olarak kabul etliliyot.
Zizcli, meselir t]lrgiin her alanda derin bir kriz ya§,rynn AV

rupa'yr arrc,rk ye|ilermis bir sol l<urtarabilir tiiyor Ve bu ye-

Ililenlrenill 20. yüzytiLn nirastnt iyi okuyabilnekten Seqligiiri
söyliiyor. Ona gajre i,rsistler kijtü seyler yapacakl.rrtnr söv1e

ycrck iktidirra geldiler ve kötti seylcr yapttlar. Anra solcrtlar

ii,i ;;e,vler yapar.lklanll söyJcyerek ikli(lrrJ geldiler fakat

bazen oni.rrdan dah. kijtii ifler -vaptrlar.
Zizek, s{rn kil,rbr LivillS in the trnd'l'imes ile kapilaliznlin

irrsanligr bir fel,rkete srirtililcrnekte oldutiurlu irldia edi-vol vc

tJbji klizir gok rierirr oldLr§uttu, LrirtakLm kozmctik de8isik

liklerle rie aynkl.r kal.rbjlecegirrin h.ryal oldugLrntr siiyliiyor.
Bulada gurtu cla hcmcn eklenreliyit:7,izek kapitalizmi clca

tirivor arna onu elesliren herkese de .tlktq tutrLyor de§il. Me

sela Wall Streeti iggal Dt harci(ctini hiq: de gelecek !'a.lt eden

bir olgu ol.rtak görrnt-i1,or. Keza ArJp Bahart'nd.ln da bir bcl<

l€'ntisi -vok. Nlrsrrrla olrrp bitenleri, ordu ilc \1tisl[imirn Kar

de5ler arasrnrla bir pazarlrk o1.rra1< göriiiror ve bLtnun bir
(legisiklige yol nqma-vacaElnr s.vLr Ilr,vor:

Zizcli bu kriz(len ol{)riter kapitalisl üll<clcrin -varlrlatrat:a

§rnr irlrlia edi-vor ve kapil.rlizmin denrokrasitiert uzakl.rgaca-

grnr sövlüYor.

Sadccc tiq sorlrya verdigi cevapta bile tok scy anlat,rbili,vor:

Reel sosvalizmin göküiünü bizzat Uasadrnrz. Bugün ise orta-
da tamamen farklr bir durum var. qünkü muhalefetin kendisi-

ni ona göre äva rlava bileceg i bir ideolojik rakip gok.

Esasrlda hakhsrlrrz. Ama sunu unLrtm.rrak Berekit ki,90 lar

daki Crjkrislc ortaya qrkan sorruglat, o zananki muhalcfctin
talepleriyle tnrrr rla ijll üsul ü -vordu. Mescla Solid.rrnoq Lrn is

tedigi k;rl)ilalizrn degildi. Onlar daha iazla atialel, (lay,rnr§rn.l

ve özgiirliik jstiyorlardr. Ama isle büyle gerqek rlevrimri bir
durum l<cndj karsltrna diirriisebili\ror. 1§nlslnl buEain Mtslr'dil
görcbilirsiniz. Benirlr iddian odur ki, Mübarck'in krtll,rrt al

IrIlda iktidan eliude tutan ordu iLe Milsliirnan Kardegler ara'

srnda bir ittifak olacak. iki laral dit trpkr hayvan pazarLnda

oldu§u gii:ri hinI Billünr ver güiüm vapacaklar. Sloganlarr ria

5u olacak: ßiz siziü jmtiyazlarlnrz. kansllrvoruz, siz de bizim
ideoLojimizc kansmt),ar:,tksrntz. Ne kadar can stklcLl

ABD'nin kredi notunun düsürülmesi, tek taraflr hegemonVasl-

na son verecek tarihsel bir adrm degil mi?

Dogru ama nb.rtmarnak lazrin. Evet, diiDya qok l(utuplu h,rle

gelrii. Trrrihin cilvesine baklnrz l(i, tek siiper giig olarak

^BD'niD 
düsüsü, tiush yainetilr)inin eseridir. Burada da lari

hin sonLr" kendi k,rr;rlrrra dönü9tü: Gerqek bagart ntodeli arlrk

Bnlr (lerr{)kr.lsisi de8il, telsinc kapitalizm artr oloriler leiirl-
lrrllir. Ayrrsr sa tayilopmc durettt'ttrle irBill! lH de ordt.. U

sürcq, l(cndi clinanri§ini soylularLn elindeki otoritcr iktidar -v,r

prlarrr,r holgludur'. $ilrdikl gok l(utuplLr dtin-vayit dänüs de

sadece aikrslaracak bir sey degil. Qok kutuplu yeni ili§kilcr
sislcminilr cn briyi]k k,rzarranlatt olacak olan qin vc Hjndis

tan r:1.. artrk anti errpelyalist mücadclcnitr her]efi olrnalrdrr-

lar. Baklll, Qjn M-vanmar'da nasrl bir politika iz]i-vor ve

Ilindistan Maocu rnuhalefele ndsll d.rvranlyorl

Öglegse bazr dütünce tarihcilerinin iddia ettiÖi gibi, kapita-
lizm ile insan haklarr arasrnda kopmaz baölar vok.
lla-vlr kesinlikle,vok. $inrdiki krizin kazana[] otoriter kal)ita-

liznr oLacak. \,'e bugün bu kapitalizm clerrokrasi ve iltsatl llak
lan iCin cn bilyrik tehlike(lir. Fevkal.lde ironik birscydir ki,
kapitnliznrin kornilnizrne kar;r zafcrindcn sonra; iktidarda
kdl.1n koIl]ü]listler, bugün kapitalizmin en ivi Illen.ljerleri ha-

IiDe geldiier DcnB Xiaoping, qin'i ancrk kapitalizj]t kürtaflr
dcdikrcn otLrz vrl sorrra; §imdi de [rah]r lidcrlcr, ka]rit.liznri
;rcdlr.r Jncak qiu mi kurtarabilir di-ve frr düniiyorl.tr. Tam He'

Bel'in sevcccgi bir tersire diinii5l

f oßAl l'A/rlllLlll 19.,....



Erdo§an nereue ko5ugor?

erlokrJlik illkelerde dii5iince kLlrLlhtsl.lnnln, _vönL.tiur
rnck.rrtizm.rlarr iqirlde äuenrli bir ver i var. Hiikilnretler,
srdecc litudi ig .rygrtlai r ile de8il, [ritilnse] qalL;rnalaI

_yürliten qesi r li ktr nr lu5ll rrla n ve ri liversitclcrdcn yaral 1.1[a

ral( politika olustLLruyorl.rr. Bövlelikle slr.rtejileriDi bilirrsel ve
g,ergek lenrellcrc oturtu_vo11.1r.

Bu \,.rkl.1irrrrn iincrisri dogal ol,rrak ingiltere. tsir z.lm.1t)L.rr

gtil.l!'§ L].1tlll.iy.rn jrrp.rr.lrorlLrk olarak arll,rnrlrrrlan Birlesik
H|rihk, LrhLslarar.rsl iliskiler alrnrndd, en bll\rlik denel,im s.r

hihi illke olarrk girtiliiyor
Londr.r rrelkezli Chatharn House, l..ll0 vrlr d.n l)eri ulus

l.rr',rrasr ili5liilcr aLrnrr'tda bilgi ve drisLutre üretiyor. Ceiitli iil
keiere ve ulrrsllr,rrasr mcsr,klcrc i11§liln raporlat h.lzlrltvor. ßu
.1l.1rIC].i.1gltLg1 oL.ul q.rllsnraLrr ,v.rpL_vor. \'a,vrrrlarr, triitirr diin

ir.cn ciddi-vc a[rLyor: devlet yönetinleli, med_v.] \,e Lrlusl.rr

ar.isL kulLrl trsla r I,rr,r il n(i,rrr reler.tns oL.rralt i(.tbul gdriivor.
UllslararasL iligkiler' .rlalrnilakl yavrnl.ir rn lrasrnrla gelerr ln
ternational Affairs, CltaIhan] l lousc t.lrJfu-tdall v.rynllnt_vor'.

Chath.rrn HoLrse. Knsrnr Jvr iqerisirtle Fadi Hakur.r inz.:lt
LrI rap0r yavutlJdr. R.rpor, Trirkl_ve nin rlevcul dunrnru Lr (lr
taLlogu politikalar !.kscnjrrdc ele.'rLrvor'. Türkil,e'ui]l art.rn eko-
nolllik glicilne ri.ryar.rr,rk Ort.(logu'd.1 \,c KTLZCv Afrili.l da

-vcni aravrsl.lr iqine Sirdigirli \r.rzL,vor. R.1I]onLn l).rslrgr r,rlerl
i,,'erigirr ,le ele r','ritor': Tutkc! und Viddle llast: irrterrral
Confidence, Exlernal Assertiveness; Tiirkiye ve Ort.ldoÄu:
iq Ciivcn, D1§ iddia.

Ralxrrri,r bir' [rii trin olara]('lürki_vc nil1 Ort.]doBu politik.r-
sLlld.lki .rvünt.lil.rrL ve dezavartajlarr, irask,r lrir iflrde ile diDa

nrikleri ve agnazlarr clc .1llnL_vor.

Tlirki_ve nirr Orln(loBu'Ll.r ciddi bir rol oyn.ItiaslrLu ör'türl

dct(1 tlq büyük engel ;u;ekilrle srr.rl,rrrryor

Biiyüyen Kürt yangrnr
Sözdc l.rik yönetinr
Krrrlgan demokrasi

t'lLl irc anl. r.l gelj),orl Birincisi, rrevcrrl iklirl,rr, iilkenin
leIlrel sorLr]rLr olan l(r:irt sorLlr'lLtlrd.i, §dzil]r yetine.rtese kil-
lilklc Sirliyor ve sollur büyii_verek rlevarn erlivor'.
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Tiirkiye'de laiklik siizde kal,rn bir Lrvglrlamadlr Aqr]rn lal
Iarrna ra§ncn b.1§ti Aleviler olm.rk üzere t)iiliin (iirri azrnLli
\re inJn(lnnn sorLrnlan qözLinr beklenlektedir. Sa§lant ve olrrr
nu; bir demokrasiden lrahserlilenrez. Hcr an ktr:rlabiJir. ßapta

aydtnlar vc ncdya iginde olnlak Lizere rrrirlralif hig l<imsc

gele(:eäe Lllnu1l,r Lrakaml_vor vc kcndisi]ti özgürce iiade e(le

mi_vor.

Yrni triz de maddclc.r h.rliLrde ifaLle edecek olurs,tk:
Kllrtler ve nrilli azrnlrklrra iliikin politik.rl.udr bir degisik

lik vok. Aleviler ve dirj aznlrkl.rr.r ililkin politikalarda bir de

§i;;iklik yok. trluhalif a_vdnL.rr ve muiralii kesinrler bir sijz ve
iiade güvencesine sahip degiller.

T.rl'ii Fr,l,rq.ll r.r-lrßr rrllrs la,r oern.,krl'isirr.,1,'g.rl,.l,rr,rk
Lrkl.lt t'.rk-ek .r\ r) .rn" .r rl.r.rldrr,rbiti'. UcltokL.rt-k Je-

§ilsc bu oranr nerclen Eeljl,orl
Arrc.rk oV or',rnr bu rapord.r dilc gctirilen göril;1eri higtrir se

kilde qiiriitmü_vor. Bu ! iiksek o,v or,rnr s.ryrsal goinuluk alla-
nrrna 5icliyor am.1 lliteliksel qogurlLrk airl,rrlrrn.r eelni_vor.
Denrokrasinin topaliamasrnln nedelti de z.tten l)u.

Kerdi iqjnizLle en l)iiyiik nrilli nzrnLga l(arsr siddet politi-
kasi B[idü_vors.1DLz, en büyük dilti .11-tnllglr] liorunlanll oval.1

nl,) t,rklikieri ile geqisririvorsanLz, tutuklalur.r kLtIkusrr ile
.lvdlltlar sustLlrup slr,l kiIll(ie errLlisesi yarattyorsanlz: .lldlgl-
nrz o\: orant rc Dlurs,r olsLllt, njteljksel qoiLlrrlUäa sahip dc

§ilsiniz rlernektir ve bu bir ciddi rlcntokrasi sorllulrdL[.

Bizdeu sij_vlenresi: i\'lrzlrk gurrala stgmrvot. Stgrladlglnr
arttk sadece DiyarbakLr''daki Kiirl, sa(lece Sivas'taki AIcvi, sa,
rler:e ist,rnbul'daki a-vdlu degil; .utlk Londr.l'(i,r ki Clr.th.tnt
House sij,vlü_vor, sill,lenrekle kalmL_vor arttk rapor edi_vor'.
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Abu Raid'den ä
a

Fadwa Barguti'Ue Filistin ä

Fatlva Barqut'n n e§l l\,1ar,rar BarqLrt, FiList n'n 
^,^andeLa 

sr o arak kabul ediliLlor Dört defa Ön'rÜr bollu art 40 \lrL hapig cezr! na tarFtlr Ldl Son es r

deg t-tokuiunda dä L stc d i brakld sraLL son olarak bir lcil askere k!rt Ik 1027 luluklu,l! serbesl brrak rken, onunLa lgIherhanqi bLrdeqisikiq

eil b r eozunrLt savunr-rgor Vak nLari le anaak Lki haftada b;r görütebrl !or. CdrLime 45 däk ka iLe s rllrll ve antak camlar n arkas nda kaLa.ak qertek-

Le5elr lgor [Fotoqrafta Fatw! Barqut 9r t zqiielb !eL ortada]

agbakan Recep Tay-vip lrdoEan, iki
yrl önce Davos'ta tarihi bir qtktsa

imza attr. Herkesin gözü önünde,

bütrin diplonratik kaygrlarl bir tarafa br

rakarak, do§r'udan israil Cumhurbaskarl
gilnon Percs'in yiiziine, siz adan öldür-

mesini qok i-vi bilirsiriz dedi. Yani israil'i

katil olmakla sucladr. Irilistinlilerin hakh

davasrnä arka qrktr.

Bunun do§al sot]ucu o]arak, basta Fi

li\l;rliler drastnda olm.rk tizerr. Lrütütr

Ortadogrr'da bilyük bir popülarite vc

prestii kazaDdr. Tärihindc tsatl nln qlkar-

lan igil Müslüman dünyaya hep slrttrt

dönmüq olan Tiirki-ve'ye de, bu gtktqtyla

_veniden il ibar kazaudtrdt.
Ondan sonra da'1ürkiye'nin FilistiDe il-

6isi dnär,rk det,rnr etti. Bü lürr bu sÜrccin

sonunda, bildi§imiz olaylar ya;antlt ve

israil ile olan iligkiler asgari düzeye indi.
Nc var ki, drsarda Filistinlilere arka ql
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kan aynr Recep Tayyip Erdogan; iqerde
ise FilistiDlilerte aynr konumd.r vc aynr
tarihscl süreg iqerisiltde bulunan Kürtle-
re kargr, hig de israil'inkinden geri ka1-

mavdll nrHtt,ll.lrl,t h,rksrz bir savd! siI-
dürtiyor. Klmi iddialara giire is kimyasal
silah kullanrmrna varmrs durumda. Sayln

Basbakar hep Filistjr'in resmi temsilci
leri ile bir araya geldigi iqir bitmiyor da
biliL Ama rniislüman karde§lerimiz he-
nüz l.tig ortalarda yokken; Türki],e den
pek qok devrimci, Filistinlilerle en zor za-
nanlannda beraber oldulal, orlarla aynr
sofLalara oturrlular, aynr l(aranilklarda
birlikte nöbetler tuttular Aynr cephelerdc
(]rnuz omuza savasa kahldllar. Kimisi ha
yahDl kinisi kollannr bacaklarrnr ka1,-

betti. Ve hepsi de bilir kj, Filistinlilcr
Kürllere herkestcn daha bü1,ük bir ya-
krnhk du_varlar. iki halk arasrnda bir tarih
ve duygu akrabah§r vardrr Bir yiizden de

birbirlerini herkcsten daha i1,i anlarlar.
Bu satlrlann yazarr da dahil olmak

üzere, bu gerqegi teyit edecek sayrsrz
insan vat

1 1L)'liil fasizminJen krqrrrrk zr,rrlr
11.d, k" l,l,g,r,rda. ilkin Fitrsr..llilere
srElnmtstrk. Oulardan aldr§rmrz kimliklc
yasal hale gelmigtik. Onlarla sadece aynr
sofrayl degjl, aynr kaderi dc paylagmt5-

hk. Dag ba§lndaki bir kampta ba5layan
k,rrier l,rl.rklrgrmrz, lq82 Filisrin-israil.,r
vasr ile rloklalanmrstr. l'ilistinlilerle bir-
iiktc israil bombardrrnanlarrna vc
havadar helikopterlerle yürütülen insaD

aYlna [laruz kalmrgtIk.
El letihe baBL bir karrrpla kahyorduk.

E§ilinr dr;rnda, hava iyi_vse, genel olarak
voleybol oynardrk. Takrmlar da hep aynr
idi. Qünkü Kürtler ye Tiirkler olarak mag
yapardrk. Dolayrsr_vla mag, bir spor akti-
vitesirlir ötesine geqerdi. Kürrlcrlc tlirk
ier arasrndaki si_vasi konumlanrsrn göl-
gesi altrnda heyecan daha da artardt.

Filistinliler hep Kiirtlerden yara olur,
kazanmamrz iqitr tezahürat yaprp bize
moral verirlerdj. Bizse gcncl olalak onla-
r1 utandlrmaz, Türk yoldaslarrmrzr bir
güzel _venerdik, 

-läbii 
si_vaseten elde ede

medigirDizi, voleybol sahasrnda kazar-
mr; olmaktan da, gururumuzu ok;ayan
iIrce bir sevirlq duyardrk. Kamp kolnuta-
nlmlz Vietnam'da, Sovyetler Birligl nde
eäitim görmüs itibarir bjr subavih. Ttirk
iilnlelirdeki gibi qige_1,c dc§il, sigaraya
ni5an altr r e Iriq "eklirmez,li.

Ama bizi en qok ctkile_ven ye haftzala-
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nrrzda derin izlcr braknrq olan esas

kahramarrmrz Abu Rair:l idi. Abu Raid 16

lraslnda bir qocuktu. Ama Filistin denin
r e 70'1i yrllarda nasrl biI devrirrrci irrr,rjr
oluEuysr5s, tom o karakterde bir deli-
l(anh_vdr. Ve qok yetenektiydi. Tek kelime
Tiirkqe veya Kürtqe biimez, ingilizce'ye
hiq itibar etrnez, arna gerektiginde minik
ve el harcketleli ile hepirnizi kahkahadan
krrrp geqirebilirdi.

Abu Rajd, Kiirllere sempatisini aqlkqa
bclli edetdi. Mesela Türk arka(laslan par
mak uglarryla ama Kürt arkadasla elle-
ririr bütiin kuvveti],le alkrqlardr. Drgar-
dan bir misafir geldi8inde Ktirt mü llirk
mii oldu§unu sorar, ona göre de ikram ve
iltifatlarda bulLrnurdu. Abu Raid aynr za-
manda kampu deposuna bakr_vordu, As-
keri tabirle levazrnt sorumlusur«hr.
it.rti-vaqlar ona biidiriliyordu.

Bir Bün bir arkadaprrrrrz elbiselerrni yr

kanak iqin ondan deterjan isli),or.
Cevap: Mafi deteriaD, inta llirk. YaIi de-

terjan yok, sen Tiirksiln diyor
istevcn arkadaprrnrz d.r ularrrk. ist.rn

bul'lu bir sendikaci. Abu Raid, era Türk
lakin zevce Kurd, _vani Abu Raid bcn llir,
küm ama esim Kürt diyor. Abu Raid'i
oYUnJ Seliritr kJrlslnln hAttILlla deletj,lnt
almak istiyor, A0cak Abu Raid bunu
vutar mll Ccvabl daha da a§rr oluvor.
Zevce gelsin ihtiram ama sana deterja[
yok diyor

Bunu niye anlattrki Kürtlerle Fiiistjnli
ler, tadhin ayrr yokugunda duruyorlar
Her ikilr.rlk dä [izgürlük ve |arulrnu mii
cadelesi veril,or- OnuD icin ha_vatlan bir-
birine benzi_vor- Hülyalarr birbirine bcn
ziyor Umutlarr aynt sulara akryor.

n l,rtrrl.r Filistinin Mandeld'sr u,,-rr.rk

F{L,ilin.n Mdrwdn Barguti nin esi Fdd-

wa Balguti ile yaprlmrg bir röportajdan
Itit ltü'iim rar. AräpCd i:ir:rler verine
Kürtqe isiInler yazrp koysanrz, aynl yazt
ile gok sayrda Kürt irrsarrrrrrrr lrik.ryesini
de anlal rnr,s olursunuz,

Nasrltanrstrnrz?
Biz qocukluktan beri tanlslyoruz. Uzak-
tan akraba da oluruz. Mar,,van ilk olarak
1978 yrhnda cezaevine düstü. Ben o

zaman henüz 14 yaslndaydrm ve ona
bü\,tik bir haylanhk duyuvordum. O

zaman toplam üQ senc yattl. AI]]a daha
serLrest kalacaglndan bir yrl önce bana
bir mektup yazdl ve kimse ile nisanlan-

mamaml rica etti. Cezaevinden qiktlktan
sonra rla evlenmentiz bil seleden fazia
sürdü. Qünkü nikah iqin nc zaman ran-
devu aldrysak ya yeniden tutuklandl
veya gözaltlna allndl.

Sizin politik faalivetleriniz üzerinde bir
etkisi var mr?

80'li yrllarur bagrnda bagka fcministlerle
hirlikre. kädrnlara 5os\,rl hirIrer tdtrirc
cek bir karlrn örgtitü kurduk. O zamanlar
El-Fetih'e üye olmak yasaktl. Bu kuruluS
politik faaliyetlerinriz iqjn aynr zamanda
bir ajrtii islevi de görüyordu. §imdiki aile
ve kadnr isieri bakanrmrz Rabiha Diab da

bizim gurubuD iqindeydi. Manvan'rn asrl
etkisi, beni hukuk okunaya yijnlendir-
mesi oldu.

5iz ne Vapmak istiVordunuz?
ßen Ralnallah'ta matematige kaydolmu§-
tum ama o smrr dlsr edilince, onun zor-
Iarnasryla Amman'da hukuk okumal,a
baSladrnr. Kadrnlarrn hukuk alanrnda var
olmasrnr önernli gijrtiyordu, I lukukqu
ol,rr,rk toplumdaki lraklar,rrr,llh.r ryi sa

vu[acaklarrnr iddia cdivordu.

qocuöunuz var mtvdt o zaman?
Dört qocuärrmuz vardr. En küqügü altr
ayllktr, en büvüiü de beq 1,a91n4ur4,.

Qok zordu, bazen Marwan'ro sinirlerimi
bozdu§u da o)uyordu, Okumam iqil rsrar
ctti, ben de okudurn. A§rrhkh alanrn
kadrn haklan ve sosyal meselelerdi. Yani
aile ve miras hakkrrrnr iqinde banltlran
§criat hukuku. Radrn sorunlarrntn ana
qekirde§ini bunlar olusturuvor

2002 Nisan'rnda intifada zirveVe ulattt-
grnda eginiz hapse dü9tü.sizin igin nasrl

bir deöigiklik oldu?
Marwan'ln tutuklarmasroa kadar ben
hep arka planda gahgryordum. Ama
ondan sonra bu imk.rnsrz hate geldi. O

zaman Marwan'la birlikte binlerce Filis-
tinli tutuklandr. Benim de artlk bir karar
vermen gerekiyordu: Evde oturup onu
mu beklcyecektim, 1,oksa u§ra;;rp bu du-
rumu degistirmeye mi cahsacaktrm?
Bana da pek qok insan geliyordu. Halk
ama daha qok ta El-Fetih taraftarla ,

Marwan'ln tutUklanmasl ile ulnutsuzlu

§a kaprldrlar'. israil boguna dur,,ar örmedi.
M,r w,rn r luluklavarak Intilaoavr ve inti
ladanrn ruhunu hapsctmek istediler. Bu

durumda bana dü9en görev insanlara ce-
saret ve moral vermekti.



N asrl?

Tlrtuklardrgu.llll daha ilk Biiirilnde El-Ce-

zire tclcvizyonunr ilk röportajrlnl ver-

rlim. isr.r.l orru Jl.p golrirmrlslii. ,ki

ihtioral vardr: Ya öldürülecek ya da tu-

ruklanacaktr. il(isi de kiilii,vdü. Haika git
mcli-vdim, onlarla konuSmalt-vdtm,

onlara cesaret velmcliydim. Marwan li-

derdi ama intifada halkrn isyantydt ve

onu devam eltirecek olan -vinc haiktt

iggale karSr teröre basvurmayr siz nastl

qörüVorsunuz?

Biz isgrl altrlda -vaslvoluz. iggal altrnda

tJsdldrl con halk ltrziz. Kt.ttuluju i',.n

müc.rdcle eden her halk, kendi mücadc
Ie bicinrine de keDdisi karar verir. UIus

l.lraLrsr ilukuk, baskr altrncl.rki halklara

Irer ataqll l<cndini k.ttttttt,t lr-tLkt reritor.

Bütün araslarla mr?

llütün araclarla. BLrna giddet de dahil.

§i(ldele basvurmak do§tu vc-va _vanlt;
olabiljr, buna her halk kendi sartl.rrrna
uvgun olarak karar verebilit. Filistinliler
gimdi barrSgr h.llk direnjsindc lQrar krl

drlar. Qünkü biz barlsqr metollarla isgale

kar5r mücadele edersek herkes bize katL

labilir. Arrc.rk o zalnaD is kolcktif hale ge

lebiliL BiziD istedigimiz de buiiur

€tiniz 400 Vrl häpis tezasr aldrür gün,

ondan äUnlrrken ne dütündünüz? Kendi

kendinize nige bir politikact ile evlendim

dediginiz oldu mu? Her gün sizinle ve so-
cuklän ile beraber olacak mesela diVelim

ki bir doktorla evlenmek varken....

Asla. Bir iizgürlük savasqrsttrln karlsr ol

nraktan ben büyük bir Surur (luyuyorulr.

Marw.in llarguti ile evlenmig oltnantn bit
l'at,r ol.rhr'e, egi ,Jü;ütrr esi bana hig ttg
rilnr,idr. Karanr verildiÄi gün söyle dii-

§ürdün: Niyc i§Bal altrndd .vastyoruzl
qrrnl<ü s.r,le,e i:BJlder Jtüru hcltim
kor:a[r hapiste ve ben gocr.Lklarrmla yal-

lrz kahvorum. tn kiiciik oglutuuz o

zaman ll i,.r;rndaydt. Ben Nlarwar'la
hep gurur duydum. Onun halk laralttt-
dan scvilmesi_vle gurur du\rdurn. Ilenim
ona ba§1rlL§Lrt berirlr iein bir vazifedir ve

t)u iI]ancxn hi(bir zaman sarsrlntadt. Biz

de Filistin halkrnrn trir I)areasLytz. onun
adrnrn Marlval Barguti olmast bizc her

hangi bjr a_yrrcailk bahgctmiyor

Ctel, Iil)',rl.ri l,ilvle. Siz r'lc dcrs ni,'1

L l.r,ln.r B.t.gutr lir-kiye'.le ''ls,r1tlr,
KCK davas[rdan tutukli]rIn)az tnrydtl

ahi 5line Lrgarde

1929
evcut kriz, Amerjkan ),JtLn[r ba[kds] LehmanD tsrothers'ln iilasl ile

gün ,vüzilne qikorstr. Bu nedenlc önce onu bir iirtanz krizi olarak ni

telendirdiler. Derken iflas bayraf,rnrn izlattda'da d.r dalgaianna-va

bagladr§r görü1dü. Onu Yun,rnistaD izledi. Yunanistan borclarlnr; sa(iece borq-

larinr de§il, yeni hir ka-vrak bulur.tnadt§r takdirile rrenttrr rnaa;lartnt dahi

iidevernez d urr-ura 6eimigti.
Bu defa ona borq krizi de(liler.

Arkasrndan \hnanistan'lu y.rinlz olmJdtgt anJ,r;tldr. i*1,.rrrya, loltekiz vc

hara itrl),.r isir de alarm zillcri galmaya basladr. \'unaristan c]a hükiinet qe

kihnek zorunda kaldr. H.rcrynlrrl.tz Bibi ita[]J'nLt'l bagLnd.tn hir Iirrlii .tla§agl

edilcmc-ven BerluscoDi llpls tLpts evine gitmck zorttnda k.ldr.

i5 trurunla kals.r yil]e i-vi. Niha-yet AvrLrpa Birli§i gatrrdama-va bagladr.

ingiltele bu yühc ortak olmay,rcagtnL säyleilip küskün bir gocuk gitri oi'unu

terketti.

Son olarak, l(imse telirffuz ellneye cesaret etmezkcn, IMIrbn§krrrl L-hristi-

rc Lagarde. burnrn 1929'daki gibi dünya qaprrda bilyilk bir ekonorrlik ktiz ol
(hrglrn Lr itirdI etti.

Lagarde a göre higbir iilke trLr krir k;rgtstuda saSLlm vc dokunulm,rz de§i1.

O yüzdc[ dc zengin i,rkir biitLiD üLkelerin bir an öDCe birara,va gelnesi, so-

runu nrijzakere etInesi ve vakm isbirli§i y,rpnrast gerekiyot.

olmazsa ne mi olurl
Lagardc, I919 bii-viik t)lihranru,:iar sortra nc oldttysa o oltrr tJiyor.

1929'(lnn sonra ne rli olnusttll
Avrupaya fasizm hakim olmu;lu. Dernokrasi ve insan h.rklart avaklar altt-

na aLnmr§tr. ttrr e,elisrlelerin ilo§al sonLrcu olan \,e rdrn,r ikirrci Düny'r Sav.1

§r denen larihin o en büyül( katliamr, 50 Irlil,von insat]] berabcrinde mezar;

götürmüsiü. Gcride brraklrgr vLkttn da cabast.

Billiin bunlarr, kapitalizn karqttr solcu bir aydrn sij-vlelni-Yor. Dtinyanln ijn(le

gelen ekonomi uzrnanlannilan, Fr.tns.l gibi bir dür.rya dcvletine mali,ve ba-

kanLgr r-apInr§ \,e sirrrdi de kapitalist sisteni kollayrp güzetlertekLe -vükümlü
IMF'rrin t)asrna ilk defa bil kadrn olarak oturrrtt5 ttLan Christine Lagardc söy

lüyo r.

Ltilnlcm anl.t.tril(lik nril
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"Benim igin mutluluk, esen ä
.. r . Cl

rüzgann bir parsasr olmakttr" 6

Arundhati Rog

r lcri kapitalisr ülkeler Lriiyiik hir eko-

I n,rmik hLrnalrm icerisinde. Anrerikr ve
I Avrupd BirliBi huliik hir horq kriziyle

bo!uEu1'or. tsunu Batl dünyastnlD buna-
LnL oiarak okumak mümkün. qünkü sa-

dece ekonomik bir bunahmla srnrrlr
kalmryor. Hayatln bütün alarlaflna sira
yet ediyor, insanlarr umutsuzluga seyke-
derek derilr bir sosyal kiiltiirel tükenise
götüriiyor

Hintli yazar Amndhati ltoy, krize dl-

§ardan bakan birisi olarak, sorunun kay-
naklanna iliqkin farkh bir pencere aqLyor.

Ona göre krizin asrl nedeni, tüketim top
lumu modeline dayanan ve bundan
ötürü sayas ve qatlsma iireten tsao siste-
mi. Roy'un son röportajn)da söyledikle

, . . . . . . 24 ] crosnr rnznnc x

rindcn önemli buldu§um bir brjlümil
sizin iqin not ettim.

UEaklar 11 E'Jlül'de ikiz kuleleri Verle bir
ettiöinden beri dünuada bir bogluk var.
Ve bu bo;luk kügüleregi Verde daha da
bütJüVor. U EVIü1, kapitalist Batr isin
sonun baslangrcr mrdrr?
A merikärr hegen:uny..rsrrr rn (üklisiinün
ballangrcrdrr Vc bu süreE habire hrzla-
narak iler)iyor. imparatorluldar her
zaman yükselip battrlar Fakat diinya hi§,
trir zaman bugünkü gibi ekononik ve
kültürel olarak birbirine bu k.rdar srkt
ba§h de§ildi. Dolaytsryla sindi biri dü

§erken digerlerini de beraberindc sürük-
lüyor. Uygar hayata iliskir biitiin

dü9üncelerimiz, artrk bugün soru isarel-
leriyle dolu.

A n ne- baba la n m rz la, nenelerimizin ve
dedelerimizin Vä$adtklan dönemde iki
dünga savapr vuku buldu. Simdibizim ya-
gadr§rmrz kriz, onlafln qatadtöt krizden
dähä mr büVük?

O ku;aklal Avlupa'da biiyük bir bedel
rirjeLjiler Ancak vjne de orrlar örrürrü gti
lebilivorlrrJr- Sörkonusu olan iapizrrr.
sosyalizm veya demokrasi idi. Biz ise bu
.thnlrrrn dr5rna düstük. Biz lrayrllerimi-
zi kaybettik ve artrk mutluluktar re an

ladr§rmrzr bilrriyoruz.

0n Vrl önce krsa zamanda meghur olan bir
hikage gazarak, ABD ile El-Käide'Vi mu-
kavese ettiniz ve Bush ile Bin Ladin'ibir-
birinin ikizi olarak nitelendirdiniz.
ikisi de son derecede grlgrndr. Her ikisi
rJe riirny.ryr kendi doBlu bildikleri lrigime
sokmak isliyorlardr. Elbette bütün dün-
yayr kontrolü altrnda tutar bir adam,
baqka bir kimse ile kargrlaltrrlamaz.
Alna aynr giice sahip olsalardr, aynr de-

recede yrkrcl olacaklannr tahmin edebili,
yoruz.

Bu hikayegion sene sonra bugün Vazsag-
drnrz, Vine aVnr sekilde yazar mrgdrnrz?
Hiq degistirrnezdim. Sadece genisletir-
dim. Bu zaman zarfrnda Afganistana sal-

drnldr, lraka saldrnldr. Bush'un l1

Eylül'e cevabr, DüDya Ticaret Merke-
zi'nin varh§tndan dahj haberi olmayan
pek qok insanrn hayatrna mal oldu.
BUBün yasadlgrmrz krize iste biz böyle
geldik.

Kulelerin grkrhgrnr qördü9ünüzde ilkin
neler hissettiniz?
Düryanrn beDim taraflmdäki krsmrnda
yagayanlarn qo§u, Batrdaki insanlar gibi

§ok yasamadrlar. Biz o kadar Cok sefillik

Bördük, o kadal gok sidder yasadrk ki!



Bizim kafamrzda öyle hig yrkrlamayacak

miikernrrrel bir havat (,ls.r\!utu !ol.

1.1. EUIütden sonraki on Vrl iginde sizin ha-

Uatrnrzda ne gibi degisiklikler oldu ? Ka-
pitalizmin krizi size de ulattt mr?

1997 yrhnda benim Küqük §e),lerir Tan-

nsr rolnanrm yaylnlandr ve ben Hint ortä

srnrfrnrn kahramanr oldutlr. ondan sonra

politik hikayelerimi yazmaya bapladrm,

aynr insarlar bu dcfa benden lefret et-

rneye bagladrlar Balr'da ise, sadecc Hin-

distan'da olup bitenleri elestirtligior
sirrere vJZiyet ivivdi. Amerik.r Üzetine

IrfiDite Jusiice isimli hikayemi yazdr-

Blmda, yurkhsroda zorluklarla kar;rlaga-

ca§rrnr biiiyordum. Ama olmasl

gerekiyordu, Bush'un o iyilerle kötülerin
sonsuz savasr biqiminde formüle ettigi
konuiimalarrnrn arkastnda, kocaman bir
silah endüstrisinin ve parantn oldu§u
gok agikardr.

11 EUIülden on vrl sonra Batt'lt nastl gö-

rüVorsunuz?

DemokrJ.i ve serbest p,rzar ekutrtrlni:i
igir,'e eriverek bir ytrttcr h.tyvltra dönÜ5

mü§. AkL fikri avrnda. Karlnl arttlrmak
iQin (lört döDüyor Batl diiryasrnlr Afga-

nistan ve lral('a, Batrdaki hayat tarzlnl
korumak igin girdi§i iddia edilil,or. Ha!
buki Batryr söküse 8dtüren sel,, i§te orada

silahlarla savunulan bu hayat tarztdlr,

Bir orta srnrf diktatörlüqü alttnda ml Vatl-
voruz?
Evet. Bir orta srnrf totalitadzmi var. Bu

kendisini pek qok göstcr8e ile belti edi-

yor. Hirdistanln kiiitiirel ve ekonomik

§ilrclcri son yirrnivrlda lamamen deÄisli.

Bir ürDek Bollylvood filmleri. Boll-vwood

filrnlerinde artrk iJkir insJtt 8ölemezsi-
niz. Halbuki 70'li 80'li yrllarda Bollywo-
od yrldrzr Amitab Batsh.lm sokaktaki

insanr, ordaki küqük insau oynardL

onun sisteme kar§1 lllücadelesini oynar-

dr. 90'1r yrllarda aynt adamr villalarda
orurup helikoptcrlerle u(Jrkel) 8örü\'o
ruz.

Mutluluk nedir sizin igin?

Mutluluk de§igker.r birgeydir. Aqrk ol-

maktlr. Dülryada esen riizgarlartn bir
parqasr olmakhr. Sonra tekrar kendine

dönmektir. Sürprizlere aqtk olmaktrr.

Kendi keDdine sürpriz yapntaktrr. Me-

rakll olmaktlr ama yarrn ne olaca§tnl bil-

memektir

Einstein ve Vagam
lbert Einstein tül]l dünyanrn dähi olarak gördü§ü gelmig pieqmig en et-

kili biliminsanl. Aynl zamanda filozof ve yazar. Albert Eil]steil]'rn bi

Iiminsanlrgr daha fazla öne qlktISI iqin filozoitu§u ve yazarlt§t

popülarite aqrsrndan öksüz ve yetim kalmtqtrr Ancak bu onun dü§iinsel diin-

yamrza ekledigi zenginliklerin de öksüz ve yetim kaldtft anlamrna gelmez.

izafiyet teodsini ilk ortaya attrgL ),Illarda, dünyä ekonornik ve politik aqldan

pek de sakin deäildir Böyle bir ortamda izafiyet teorisinin do§rulu§u lartr-

5rlmaktadrr- Fizik alanlnda yerlesik tüm de§erleri sarsan, degi§tirer ve bir
gok alanda teßine qevirer bir teorinin kabul edilmesi iiyle kolay olmuyor

haliyle.
Tüm toplunsal de§igim ve döniiiriirn süreslerinde statüLkocu direDq odaklarl

olarca sertlikleriyle kendilerini 8österirler, tsLrnu qok iyi bilen Einstcin, o

8ünün §.utlannr:la qu]}lart söyler: "izafiyet teorisi do§rulantrsa, Almanya

benim bir Alman, Fransa benim bir dünya vatanda§r ve israil benim bir
yahudi oldu§umu söytecektir. Fakat tersi olursa, Almanya benim bir ya-

hudi, Fransa benim bir sarlatan ve israil benim bir Alman oldu§umu söy-

leyecektir."
Bu dal.fnin sözlerine ekleyecek birgey bulamryorum. Ama onun söyledi§i

veya yazdrEr bazr cünleleri de sizinle paylagnladal geqmek istemil'orum.

"Benim özel bir geteneÖim Vok. Yalntzca tutkulu bir meräkllVlm."

"§ok zeki oldu§umdan deÖil, sorunlarla ugratmäktan vazge§mediqimden

baganVorum."
"cüzel bir krzr öperken düzgün araba kullanan birisi, öpücüqe hak ettiÖi

dikkati vermivor demektir."
"HaUalgücü her tegdir. Sizi beklegen güzelliklerin önizlemesi gibidir.

Haval qücü bilgiden daha önemlidir."
"Hig hata uapmamt$ bir insan veni bir $ev denememil demektir."

"Ben geleceöi his dütünmem, ne de olsa gelecektir."
"Ba;arrL olmaga degil, deierli olmava §ah§1n."
"Delilik: AVnr teVleri tekrar tekrar Vaprp farkll sonuqlar beklemek."
"Bilgi malumat degildir. Bilmenin tek Volu denegimlemektir. "

"Ogunun kurallartnr ögrenmek zorundasrnlz. Böylete

bilirsiniz."

Esen kalrn
Ali Rrza Orman

herkesten ivi ovnaga-
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Din) Terdügtlük olanlar...
I;

oI

ashak.rn Erdogan "dini Zerdüstliik
olanlar" diye Krirt siyasctine iaf
atlnca, Zerdüstlük pek gok kigide

merak uyandrrdr. Bu mcrakr takip edip
konuyu atagtrranlar ve.:ra5trrrnakla l<a1

ma,vrp trunu yazL_va dökenler de oidrr.
ßu ner.tkir t)en de kaplldlm. Ama ka-

ptldt§tm da i),i oldu. Konu ile ilgili güzei
bir kitap okudum.

Okudu§urnd.rn lesa bazt notlal sizin-
le dc paylaSnak isl ivorum.

Kilabrn adr: Zerdüstlük Dini ve iran
Mitolojisi. \,r,,.r l Vehmcr Kolk rrr.rz. i r,_r r r

tarihi vc nitolojileri iizerine geni5 kap
sanl bir qalr;ma.

Ter,lir)t. halk dilirrile ra5.r1.rrr 1rlrlr,,
{-lrrlarrr.rr.r ge iyor. Ve tek talllt Lrir.lil
tclkin elnrii ol r.r'lIr,i,rn dlrlrü. pcliam-
her olarak kabul ediliyor:

Hrristivallrktan aqa§r yukalt 400 yr1 ve
islam dininden yaklasrk tLl00 yri önce or,
taya qrktrtrna göre, her iki dini de elkile
mi5 olnasr ku\,\,etle muhten'teldir.

Zerdrist c göre ta[ü Ahura Mazda'd[
Ancak gerek bu diinyada gerekse öreki
rliinyads, auvutr, \,eren iki nrh mevcLlt

..,... 26 ] orosnr rnzanc r

tur: Ivilik vc kötü]ük. Evrende iyilik vc
kötülügiln savastrgr dr:isüncesi, Zerdiisr
Itigün temeliri olullLrrur. iyilih 'länirsr

Ahura Mazda vc Kötülük Ta]lnsr Ehri-
rnen alaslndJ her zaman bir gatrgma

meVCLlttur. Ol]a göre illsanrn yapmasr ge-

reken, iyili§in k.jtülüge üstüD gelr]resi

igin; yakarnr,rk _verinc, bu savasta bizzitl
iyiligin safrrda ver alrDakttr.

EvreDin yaratallt olan bilge tanrr Ahura
l\,Iazda, iyilik, giizellik vc sevgilir kiike
nidir. Aydurhk da onun sembolüdür.
Cüne; onu temsil eder. 

^tes 
ve ocak da

günesin yeryiiriin(ieki scmbollelidir. Bu
nedenle Zcrdüstlük'te ates kuisaldlr.'lä
pLnaklarda kuts.rl olan bu atelir sönrne
sinc izin veriLnez.

Buna krrgrhk karalllk ve soguk da, Kö
tülük Tanrrsr Ehriman l tensil eder ve
insan faaliyetlerine engel olan güq1er ola-
rak göniiiir.

Zerdüstlijäiin kutsak kitabr Avesta'drr.
Avcsta, temel bilgi, ilke, öz vc temel
belge gibi anlamlar igeri_vor. "N,hrk.r:ldcs

Yazilar" olar.rk da ndln[drn1tr. Zerdüst,
AhLrra Mazda'da11 aldt§r vahiyleri, Avcs
ta adur verdigi bLr kutsal kitapta gaüalar

(ayet/bölünrJ seklindc yazmrstrr. Calha
lar bugünkü diller arasrnda en gok Zaza,
ca diiine yaktn ntetilierdel olLrgmak
tadr -. Ar, e:t.t et er,e\'.e H.t di,lel it rit I r J

rnamrni tcrcüme edilnlistir.
Zerdügl, i\,1.Ö. 620 lerde iran'rn Rev

lrcntil]oe rlJrrr.r).r gelir. llata grrrii
oranda cfsanelere dayanrr. Yirmi _vagrnda
inzivava gekildi§i, uzul zanran kendi ig
dünyasua kul.rk verdigi ve Tanr]llln il
hamrnr bekJedi§i söylenir. Ardrndan ßii-
gelik Trnrsr Ahura N,lazda'dan valliy
gclince, Mezdekiligin yeni peygamberi
olu r.

BaslanBrglir Dogu'da vogul1 bir yandaq
kitlesi bulal bu irr.-rrrr, irz6iin iiadeler: sJ-
yesinde Seiquklu Sultanl Heylriisrev tara
frndar Lleslek bulunca, Ege ye Akdeniz
kryrlarrna kadar hrzlr bir gckilde yayrl-
rIIslrr.

Zerdüstlük (loEru yasamak esaslna dn
v,rnrr. Guzel düiüICi, H ,,cl sdz ve.\'i i!
reklin{le ozetlcncn altlJ(i l)uyrLkl.lr.l rja
yet etDek sartlrr.

Yoksull.lra eli agrk olrnak, mis.lfirper-
vel olmak, yiiz klzartlcl suglardan uzok
olmak, topra§l islemek ve st§rrlara bak,










